
AM\909845PL.doc PE494.555v01-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

PARLAMENT EUROPEJSKI 2009 - 2014

Komisja Rozwoju Regionalnego

2011/0282(COD)

23.7.2012

POPRAWKI
87 - 157

Projekt opinii
Elisabeth Schroedter
(PE492.639v01-00)

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski 
Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)

Wniosek dotyczący rozporządzenia
(COM(2011)0627 – C7-0340/2011 – 2011/0282(COD))



PE494.555v01-00 2/45 AM\909845PL.doc

PL

AM_Com_LegOpinion



AM\909845PL.doc 3/45 PE494.555v01-00

PL

Poprawka 87
Vasilica Viorica Dăncilă

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Państwa członkowskie powinny móc 
włączać do swoich programów rozwoju 
obszarów wiejskich podprogramy 
tematyczne ukierunkowane na określone 
potrzeby obszarów mających dla nich 
szczególne znaczenie. Podprogramy 
tematyczne powinny dotyczyć m.in. 
młodych rolników, małych gospodarstw, 
obszarów górskich i tworzenia krótkich 
łańcuchów dostaw. Podprogramy 
tematyczne należy również wykorzystywać 
w celu uwzględnienia możliwości zajęcia 
się tematem restrukturyzacji sektorów 
rolnych, które mają duży wpływ na rozwój 
obszarów wiejskich. Aby wspomóc 
efektywne interwencje w ramach takich 
podprogramów tematycznych, państwom 
członkowskim należy zezwolić na 
ustalenie wyższych stawek wsparcia dla 
określonych operacji objętych tymi 
podprogramami.

(9) Państwa członkowskie powinny móc 
włączać do swoich programów rozwoju 
obszarów wiejskich podprogramy 
tematyczne ukierunkowane na określone 
potrzeby obszarów mających dla nich 
szczególne znaczenie. Podprogramy 
tematyczne powinny dotyczyć m.in. 
młodych rolników, kobiet pracujących w 
tym sektorze, małych gospodarstw, 
obszarów górskich i tworzenia krótkich 
łańcuchów dostaw. Podprogramy 
tematyczne należy również wykorzystywać 
w celu uwzględnienia możliwości zajęcia 
się tematem restrukturyzacji sektorów 
rolnych, które mają duży wpływ na rozwój 
obszarów wiejskich. Aby wspomóc 
efektywne interwencje w ramach takich 
podprogramów tematycznych, państwom 
członkowskim należy zezwolić na 
ustalenie wyższych stawek wsparcia dla 
określonych operacji objętych tymi 
podprogramami.

Or. ro

Uzasadnienie

Liczba kobiet zatrudnionych w rolnictwie jest bardzo wysoka, lecz ich praca nie jest 
uznawana, choć bardzo często kobiety są zmuszone do utrzymania rodziny wyłącznie z 
działalności rolnej.

Poprawka 88
Luís Paulo Alves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 9 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Państwa członkowskie powinny móc 
włączać do swoich programów rozwoju 
obszarów wiejskich podprogramy 
tematyczne ukierunkowane na określone 
potrzeby obszarów mających dla nich 
szczególne znaczenie. Podprogramy 
tematyczne powinny dotyczyć m.in. 
młodych rolników, małych gospodarstw, 
obszarów górskich i tworzenia krótkich 
łańcuchów dostaw. Podprogramy 
tematyczne należy również wykorzystywać 
w celu uwzględnienia możliwości zajęcia 
się tematem restrukturyzacji sektorów 
rolnych, które mają duży wpływ na rozwój 
obszarów wiejskich. Aby wspomóc 
efektywne interwencje w ramach takich 
podprogramów tematycznych, państwom 
członkowskim należy zezwolić na 
ustalenie wyższych stawek wsparcia dla 
określonych operacji objętych tymi 
podprogramami.

(9) Państwa członkowskie powinny móc 
włączać do swoich programów rozwoju 
obszarów wiejskich podprogramy 
tematyczne ukierunkowane na określone 
potrzeby obszarów mających dla nich 
szczególne znaczenie. Podprogramy
tematyczne powinny dotyczyć m.in. 
młodych rolników, małych gospodarstw, 
obszarów górskich, regionów najbardziej 
oddalonych i tworzenia krótkich 
łańcuchów dostaw. Podprogramy 
tematyczne należy również wykorzystywać 
w celu uwzględnienia możliwości zajęcia 
się tematem restrukturyzacji sektorów 
rolnych, które mają duży wpływ na rozwój 
obszarów wiejskich. Aby wspomóc 
efektywne interwencje w ramach takich 
podprogramów tematycznych, państwom 
członkowskim należy zezwolić na 
ustalenie wyższych stawek wsparcia dla 
określonych operacji objętych tymi 
podprogramami.

Or. pt

Poprawka 89
Vasilica Viorica Dăncilă

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 14 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Rozwój i specjalizacja rolnictwa i 
leśnictwa oraz szczególne wyzwania, przed 
którymi stoją mikroprzedsiębiorstwa oraz 
małe i średnie przedsiębiorstwa (zwane 
dalej „MŚP”) na obszarach wiejskich 
wymagają odpowiedniego poziomu 
szkolenia technicznego i gospodarczego, a 
także większej zdolności do korzystania z 
wiedzy i informacji oraz ich wymiany, w 
tym poprzez rozpowszechnianie 

(14) Rozwój i specjalizacja rolnictwa
i leśnictwa oraz szczególne wyzwania, 
przed którymi stoją mikroprzedsiębiorstwa 
oraz małe i średnie przedsiębiorstwa
(zwane dalej „MŚP”) na obszarach 
wiejskich wymagają odpowiedniego 
poziomu szkolenia technicznego 
i gospodarczego, a także większej 
zdolności do korzystania z wiedzy 
i informacji oraz ich wymiany, w tym 
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najlepszych produkcyjnych praktyk 
rolnych i leśnych. Transfer wiedzy i 
działania informacyjne powinny odbywać 
się nie tylko w postaci tradycyjnych 
kursów szkoleniowych, ale także być
dostosowane do potrzeb podmiotów na 
obszarach wiejskich. Z tego względu 
należy również wspierać warsztaty, 
coaching, demonstracje, działania 
informacyjne, jak również 
krótkoterminową wymianę i programy 
wizyt w gospodarstwach. Wiedza i zdobyte 
informacje powinny umożliwiać rolnikom, 
posiadaczom lasów, osobom działającym 
w sektorze spożywczym i MŚP na 
obszarach wiejskich w szczególności 
zwiększenie ich konkurencyjności oraz 
poprawienie efektywnego gospodarowania 
zasobami i efektywności środowiskowej, 
przyczyniając się jednocześnie do 
osiągania zrównoważonego charakteru 
gospodarki wiejskiej. W celu zapewnienia 
efektywnego transferu wiedzy i działań 
informacyjnych pod względem osiągania 
tych wyników należy wymagać, aby 
podmioty świadczące usługi w zakresie 
transferu wiedzy miały wszystkie stosowne 
zdolności.

poprzez rozpowszechnianie najlepszych 
produkcyjnych praktyk rolnych i leśnych.
Transfer wiedzy i działania informacyjne 
powinny odbywać się nie tylko w postaci 
tradycyjnych kursów szkoleniowych, ale 
także w ramach systemu uczenia się przez 
całe życie, który powinien być
dostosowany do potrzeb podmiotów na 
obszarach wiejskich. Z tego względu 
należy również wspierać warsztaty, 
coaching, demonstracje, działania 
informacyjne, jak również 
krótkoterminową wymianę i programy 
wizyt w gospodarstwach. Wiedza i zdobyte 
informacje powinny umożliwiać rolnikom, 
posiadaczom lasów, osobom działającym 
w sektorze spożywczym i MŚP na 
obszarach wiejskich w szczególności 
zwiększenie ich konkurencyjności oraz 
poprawienie efektywnego gospodarowania 
zasobami i efektywności środowiskowej, 
przyczyniając się jednocześnie do 
osiągania zrównoważonego charakteru 
gospodarki wiejskiej. W celu zapewnienia 
efektywnego transferu wiedzy i działań 
informacyjnych pod względem osiągania 
tych wyników należy wymagać, aby 
podmioty świadczące usługi w zakresie 
transferu wiedzy miały wszystkie stosowne 
zdolności oraz promować partnerstwo 
publiczno-prywatne w zakresie usług 
dostosowanych do wszystkich kategorii 
społecznych.

Or. ro

Uzasadnienie

System kształcenia ustawicznego pozwoli przyciągnąć do tego sektora osoby, które straciły 
pracę w innych sektorach.

Poprawka 90
Petru Constantin Luhan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 14 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Rozwój i specjalizacja rolnictwa i 
leśnictwa oraz szczególne wyzwania, przed 
którymi stoją mikroprzedsiębiorstwa oraz 
małe i średnie przedsiębiorstwa (zwane 
dalej „MŚP”) na obszarach wiejskich 
wymagają odpowiedniego poziomu 
szkolenia technicznego i gospodarczego, a 
także większej zdolności do korzystania z 
wiedzy i informacji oraz ich wymiany, w 
tym poprzez rozpowszechnianie 
najlepszych produkcyjnych praktyk 
rolnych i leśnych. Transfer wiedzy i 
działania informacyjne powinny odbywać 
się nie tylko w postaci tradycyjnych 
kursów szkoleniowych, ale także być 
dostosowane do potrzeb podmiotów na 
obszarach wiejskich. Z tego względu 
należy również wspierać warsztaty, 
coaching, demonstracje, działania 
informacyjne, jak również 
krótkoterminową wymianę i programy 
wizyt w gospodarstwach. Wiedza i zdobyte 
informacje powinny umożliwiać rolnikom, 
posiadaczom lasów, osobom działającym 
w sektorze spożywczym i MŚP na 
obszarach wiejskich w szczególności 
zwiększenie ich konkurencyjności oraz 
poprawienie efektywnego gospodarowania 
zasobami i efektywności środowiskowej, 
przyczyniając się jednocześnie do 
osiągania zrównoważonego charakteru 
gospodarki wiejskiej. W celu zapewnienia 
efektywnego transferu wiedzy i działań 
informacyjnych pod względem osiągania 
tych wyników należy wymagać, aby 
podmioty świadczące usługi w zakresie 
transferu wiedzy miały wszystkie stosowne 
zdolności.

(14) Rozwój i specjalizacja rolnictwa 
i leśnictwa oraz szczególne wyzwania, 
przed którymi stoją mikroprzedsiębiorstwa 
oraz małe i średnie przedsiębiorstwa 
(zwane dalej „MŚP”) na obszarach 
wiejskich wymagają odpowiedniego 
poziomu szkolenia technicznego 
i gospodarczego, a także większej 
zdolności do korzystania z wiedzy 
i informacji oraz ich wymiany, w tym 
poprzez rozpowszechnianie najlepszych 
produkcyjnych praktyk rolnych i leśnych. 
Transfer wiedzy i działania informacyjne 
powinny odbywać się nie tylko w postaci 
tradycyjnych kursów szkoleniowych, ale 
także być dostosowane do potrzeb 
podmiotów na obszarach wiejskich. Z tego 
względu należy również wspierać 
warsztaty, coaching, demonstracje, 
działania informacyjne, regionalne 
platformy wymiany doświadczeń, jak 
również krótkoterminową wymianę i 
programy wizyt w gospodarstwach. 
Wiedza i zdobyte informacje powinny 
umożliwiać rolnikom, posiadaczom lasów, 
osobom działającym w sektorze 
spożywczym i MŚP na obszarach 
wiejskich w szczególności zwiększenie ich 
konkurencyjności oraz poprawienie 
efektywnego gospodarowania zasobami i 
efektywności środowiskowej, 
przyczyniając się jednocześnie do 
osiągania zrównoważonego charakteru 
gospodarki wiejskiej. W celu zapewnienia 
efektywnego transferu wiedzy i działań 
informacyjnych pod względem osiągania
tych wyników należy wymagać, aby 
podmioty świadczące usługi w zakresie 
transferu wiedzy miały wszystkie stosowne 
zdolności.

Or. ro
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Poprawka 91
Richard Seeber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 21 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) Tworzenie i rozwój nowej działalności 
gospodarczej w postaci nowych 
gospodarstw, przedsiębiorstw lub 
inwestycji w działalność pozarolniczą ma 
zasadnicze znaczenie dla rozwoju i 
konkurencyjności obszarów wiejskich. 
Środek dotyczący rozwoju gospodarstw 
rolnych i działalności gospodarczej 
powinien ułatwiać młodym rolnikom 
rozpoczęcie działalności i strukturalne 
dostosowanie ich gospodarstw po 
rozpoczęciu działalności, różnicowanie 
działalności w kierunku działalności 
pozarolniczej oraz tworzenie i rozwijanie 
MŚP prowadzących działalność 
pozarolniczą na obszarach wiejskich. 
Należy także wspierać rozwój małych 
gospodarstw, których działalność jest 
potencjalnie gospodarczo rentowna. W 
celu zapewnienia rentowności nowej 
działalności gospodarczej wspieranej w 
ramach tego środka należy uzależnić 
wsparcie od przedłożenia planu 
operacyjnego. Wsparcie na rzecz założenia 
nowego przedsiębiorstwa powinno 
obejmować jedynie początkowy okres 
działalności przedsiębiorstwa i nie 
powinno stać się pomocą operacyjną. Z 
tego względu w przypadku gdy państwa 
członkowskie decydują się na udzielanie 
pomocy w ratach, pomoc ta nie powinna 
być udzielana przez okres dłuższy niż pięć 
lat. Ponadto w celu zachęcania do 
restrukturyzacji sektora rolnictwa należy 
ustanowić wsparcie w formie rocznych 
płatności dla rolników uczestniczących w 
systemie dla drobnych producentów 
rolnych, ustanowionym w tytule V 
rozporządzenia (UE) nr DP/2012, którzy 
zobowiązują się do przekazania całego 

(21) Tworzenie i rozwój nowej działalności
gospodarczej w postaci nowych 
gospodarstw, nowych rodzajów 
działalności, nowych przedsiębiorstw 
związanych z rolnictwem i leśnictwem lub 
nowych inwestycji w działalność 
pozarolniczą, inwestycji w rolnictwo 
społeczne i inwestycji działalność 
turystyczną ma zasadnicze znaczenie dla 
rozwoju i konkurencyjności obszarów 
wiejskich. Środek dotyczący rozwoju 
gospodarstw rolnych i działalności 
gospodarczej powinien ułatwiać młodym 
rolnikom rozpoczęcie działalności i 
strukturalne dostosowanie ich gospodarstw 
po rozpoczęciu działalności, różnicowanie 
działalności w kierunku działalności 
pozarolniczej oraz tworzenie i rozwijanie 
MŚP prowadzących działalność 
pozarolniczą na obszarach wiejskich. 
Należy także wspierać rozwój małych 
gospodarstw związanych z rolnictwem i 
leśnictwem, których działalność jest 
potencjalnie gospodarczo rentowna. W 
celu zapewnienia rentowności nowej 
działalności gospodarczej wspieranej w 
ramach tego środka należy uzależnić 
wsparcie od przedłożenia planu 
operacyjnego. Wsparcie na rzecz założenia 
nowego przedsiębiorstwa powinno 
obejmować jedynie początkowy okres 
działalności przedsiębiorstwa i nie 
powinno stać się pomocą operacyjną. Z 
tego względu w przypadku gdy państwa 
członkowskie decydują się na udzielanie 
pomocy w ratach, pomoc ta nie powinna 
być udzielana przez okres dłuższy niż pięć 
lat. Ponadto w celu zachęcania do 
restrukturyzacji sektora rolnictwa należy 
ustanowić wsparcie w formie rocznych 
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gospodarstwa wraz z odpowiednimi 
uprawnieniami do płatności innemu 
rolnikowi, który nie uczestniczy w 
przedmiotowym programie.

płatności dla rolników uczestniczących w 
systemie dla drobnych producentów 
rolnych, ustanowionym w tytule V 
rozporządzenia (UE) nr DP/2012, którzy 
zobowiązują się do przekazania całego 
gospodarstwa wraz z odpowiednimi 
uprawnieniami do płatności innemu 
rolnikowi, który nie uczestniczy w 
przedmiotowym programie.

Or. de

Uzasadnienie

Środki wsparcia inwestycji powinny być dostępne zarówno w przypadku rozszerzenia 
działalności gospodarstw na działalność turystyczną (wczasy na wsi), jak i działalność 
społeczną (zielone usługi terapeutyczno-opiekuńcze).

Poprawka 92
Vasilica Viorica Dăncilă

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 21 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) Tworzenie i rozwój nowej działalności 
gospodarczej w postaci nowych 
gospodarstw, przedsiębiorstw lub 
inwestycji w działalność pozarolniczą ma 
zasadnicze znaczenie dla rozwoju i 
konkurencyjności obszarów wiejskich. 
Środek dotyczący rozwoju gospodarstw 
rolnych i działalności gospodarczej 
powinien ułatwiać młodym rolnikom 
rozpoczęcie działalności i strukturalne 
dostosowanie ich gospodarstw po 
rozpoczęciu działalności, różnicowanie 
działalności w kierunku działalności 
pozarolniczej oraz tworzenie i rozwijanie 
MŚP prowadzących działalność 
pozarolniczą na obszarach wiejskich. 
Należy także wspierać rozwój małych 
gospodarstw, których działalność jest 
potencjalnie gospodarczo rentowna. W 
celu zapewnienia rentowności nowej 

(21) Tworzenie i rozwój nowej działalności 
gospodarczej w postaci nowych 
gospodarstw, przedsiębiorstw lub 
inwestycji w działalność pozarolniczą ma 
zasadnicze znaczenie dla rozwoju i 
konkurencyjności obszarów wiejskich. 
Środek dotyczący rozwoju gospodarstw 
rolnych i działalności gospodarczej 
powinien ułatwiać młodym rolnikom 
rozpoczęcie działalności i strukturalne 
dostosowanie ich gospodarstw po 
rozpoczęciu działalności, zachęcać kobiety 
do przedsiębiorczości, również w zakresie 
różnicowania działalności w kierunku 
działalności pozarolniczej oraz tworzenie i 
rozwijanie MŚP prowadzących działalność 
pozarolniczą na obszarach wiejskich. 
Należy także wspierać rozwój małych 
gospodarstw, których działalność jest 
potencjalnie gospodarczo rentowna. 
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działalności gospodarczej wspieranej w 
ramach tego środka należy uzależnić 
wsparcie od przedłożenia planu 
operacyjnego. Wsparcie na rzecz założenia 
nowego przedsiębiorstwa powinno 
obejmować jedynie początkowy okres 
działalności przedsiębiorstwa i nie 
powinno stać się pomocą operacyjną. Z 
tego względu w przypadku gdy państwa 
członkowskie decydują się na udzielanie 
pomocy w ratach, pomoc ta nie powinna 
być udzielana przez okres dłuższy niż pięć 
lat. Ponadto w celu zachęcania do 
restrukturyzacji sektora rolnictwa należy 
ustanowić wsparcie w formie rocznych 
płatności dla rolników uczestniczących w 
systemie dla drobnych producentów 
rolnych, ustanowionym w tytule V 
rozporządzenia (UE) nr DP/2012, którzy 
zobowiązują się do przekazania całego 
gospodarstwa wraz z odpowiednimi 
uprawnieniami do płatności innemu 
rolnikowi, który nie uczestniczy w 
przedmiotowym programie.

Należy także wspierać rozwój małych 
gospodarstw, których działalność jest 
potencjalnie gospodarczo rentowna. W 
celu zapewnienia rentowności nowej 
działalności gospodarczej wspieranej w 
ramach tego środka należy uzależnić 
wsparcie od przedłożenia planu 
operacyjnego. Wsparcie na rzecz założenia 
nowego przedsiębiorstwa powinno 
obejmować jedynie początkowy okres 
działalności przedsiębiorstwa i nie 
powinno stać się pomocą operacyjną. Z 
tego względu w przypadku gdy państwa 
członkowskie decydują się na udzielanie 
pomocy w ratach, pomoc ta nie powinna 
być udzielana przez okres dłuższy niż pięć 
lat. Ponadto w celu zachęcania do 
restrukturyzacji sektora rolnictwa należy 
ustanowić wsparcie w formie rocznych 
płatności dla rolników uczestniczących w 
systemie dla drobnych producentów 
rolnych, ustanowionym w tytule V 
rozporządzenia (UE) nr DP/2012, którzy 
zobowiązują się do przekazania całego 
gospodarstwa wraz z odpowiednimi 
uprawnieniami do płatności innemu 
rolnikowi, który nie uczestniczy w 
przedmiotowym programie.

Or. ro

Uzasadnienie

Działalność pozarolnicza stanowi dziedzinę, w której istnieją nowe możliwości stworzenia 
miejsc pracy na obszarach wiejskich.

Poprawka 93
Petru Constantin Luhan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 22 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) MŚP stanowią podstawę unijnej 
gospodarki wiejskiej. Rozwój gospodarstw 

(22) MŚP stanowią podstawę unijnej 
gospodarki wiejskiej. Rozwój gospodarstw 
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i działalności pozarolniczej powinien mieć 
na celu wspieranie zatrudnienia i tworzenie 
wysokiej jakości miejsc pracy na obszarach 
wiejskich, zachowanie istniejących już 
miejsc pracy, ograniczenie sezonowych 
wahań zatrudnienia, rozwój sektorów 
nierolniczych poza rolnictwem i sektorem 
rolnym oraz sektorem przetwórstwa 
spożywczego, sprzyjając jednocześnie 
integracji przedsiębiorstw i powstawaniu 
lokalnych powiązań między sektorami. 
Należy wspierać projekty łączące 
jednocześnie rolnictwo, turystykę wiejską 
poprzez promowanie zrównoważonej i 
odpowiedzialnej turystyki na obszarach 
wiejskich oraz dziedzictwo przyrodnicze i 
kulturowe, a także promować inwestycje w 
energię odnawialną.

i działalności pozarolniczej powinien mieć 
na celu wspieranie zatrudnienia i tworzenie 
wysokiej jakości miejsc pracy na obszarach 
wiejskich, w szczególności z myślą o 
ludziach młodych, zachowanie 
istniejących już miejsc pracy, ograniczenie 
sezonowych wahań zatrudnienia, rozwój 
sektorów nierolniczych poza rolnictwem i 
sektorem rolnym oraz sektorem 
przetwórstwa spożywczego, sprzyjając 
jednocześnie integracji przedsiębiorstw i 
powstawaniu lokalnych powiązań między 
sektorami. Należy wspierać projekty 
łączące jednocześnie rolnictwo, turystykę 
wiejską poprzez promowanie 
zrównoważonej i odpowiedzialnej 
turystyki na obszarach wiejskich 
oraz dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe, 
a także promować inwestycje w energię 
odnawialną.

Or. ro

Poprawka 94
Petru Constantin Luhan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 24 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24) Rozwój infrastruktury lokalnej i 
lokalnych usług podstawowych na 
obszarach wiejskich, w tym rekreacji i 
kultury, odnowa wsi i działalność 
ukierunkowana na odbudowę i poprawę 
stanu dziedzictwa kulturowego i 
przyrodniczego wsi i krajobrazów 
wiejskich stanowią zasadniczy element
wszelkich starań w zakresie realizowania
potencjału wzrostu i promowania 
zrównoważonego charakteru obszarów 
wiejskich. Z tego względu należy udzielać 
wsparcia operacjom mającym taki cel, jak 
również związanym z dostępem do 
technologii informacyjno-

(24) Rozwój infrastruktury lokalnej i 
lokalnych usług podstawowych na 
obszarach wiejskich, w tym rekreacji i 
kultury, odnowa wsi i działalność 
ukierunkowana na odbudowę i poprawę 
stanu dziedzictwa kulturowego i 
przyrodniczego wsi i krajobrazów 
wiejskich stanowią element, bez którego 
nie można w pełni wykorzystać potencjału 
wzrostu i promowania zrównoważonego 
charakteru obszarów wiejskich. Z tego 
względu należy udzielać wsparcia 
operacjom mającym taki cel, jak również 
związanym z dostępem do technologii 
informacyjno-komunikacyjnych i 
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komunikacyjnych i rozwojem szybkich i 
bardzo szybkich łączy szerokopasmowych.
Zgodnie z tymi celami należy promować 
rozwój usług i infrastruktury 
prowadzących do włączenia społecznego 
oraz odwrócenia tendencji spowolnienia 
gospodarczego i społecznego oraz 
wyludniania obszarów wiejskich. W celu 
osiągnięcia maksymalnej efektywności 
tego wsparcia objęte nim operacje powinny 
być realizowane zgodnie z planami 
rozwoju gmin i ich podstawowych usług 
opracowanymi przez co najmniej jedną 
społeczność wiejską, w przypadku gdy 
takie plany istnieją. W celu zapewnienia 
spójności z celami Unii w zakresie klimatu 
należy powierzyć Komisji uprawnienia do 
przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 
Traktatu w odniesieniu do określania 
rodzajów infrastruktury energii 
odnawialnej kwalifikujących się do 
wsparcia.

rozwojem szybkich i bardzo szybkich łączy 
szerokopasmowych. Zgodnie z tymi celami 
należy promować rozwój usług i 
infrastruktury prowadzących do włączenia 
społecznego oraz odwrócenia tendencji 
spowolnienia gospodarczego i społecznego 
oraz wyludniania obszarów wiejskich. W 
celu osiągnięcia maksymalnej 
efektywności tego wsparcia objęte nim 
operacje powinny być realizowane zgodnie 
z planami rozwoju gmin i ich 
podstawowych usług opracowanymi przez 
co najmniej jedną społeczność wiejską, w 
przypadku gdy takie plany istnieją. W celu 
zapewnienia spójności z celami Unii w 
zakresie klimatu należy powierzyć Komisji 
uprawnienia do przyjmowania aktów 
zgodnie z art. 290 Traktatu w odniesieniu 
do określania rodzajów infrastruktury 
energii odnawialnej kwalifikujących się do 
wsparcia.

Or. ro

Poprawka 95
Luís Paulo Alves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 27 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(27) Grupy producentów pomagają 
rolnikom wspólnie stawiać czoła 
wyzwaniom związanym z rosnącą 
konkurencją i konsolidacją rynków 
niższego szczebla w odniesieniu do 
wprowadzania produktów do obrotu, w 
tym na rynkach lokalnych. Z tego względu 
należy zachęcać do tworzenia grup
producentów. W celu zapewnienia 
najlepszego wykorzystania ograniczonych 
zasobów finansowych jedynie grupy
producentów kwalifikujące się jako MŚP 
powinny korzystać ze wsparcia. Aby 

(27) Organizacje producentów pomagają 
rolnikom wspólnie stawiać czoła 
wyzwaniom związanym z rosnącą 
konkurencją i konsolidacją rynków 
niższego szczebla w odniesieniu do 
wprowadzania produktów do obrotu, w 
tym na rynkach lokalnych. Z tego względu 
należy zachęcać do tworzenia lub 
zwiększania wielkości organizacji
producentów. W celu zapewnienia 
najlepszego wykorzystania ograniczonych 
zasobów finansowych jedynie organizacje
producentów kwalifikujące się jako MŚP 
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zagwarantować, że grupy producentów 
staną się podmiotami rentownymi, 
warunkiem uznania grupy producentów 
przez państwa członkowskie powinno być 
przedłożenie planu operacyjnego. W celu 
uniknięcia udzielania pomocy operacyjnej i 
aby zachować motywującą rolę wsparcia, 
maksymalny czas trwania pomocy należy 
ograniczyć do pięciu lat.

powinny korzystać ze wsparcia. Aby 
zagwarantować, że organizacje
producentów staną się podmiotami 
rentownymi, warunkiem uznania
organizacji producentów przez państwa 
członkowskie powinno być przedłożenie 
planu operacyjnego. W celu uniknięcia 
udzielania pomocy operacyjnej i aby 
zachować motywującą rolę wsparcia, 
maksymalny czas trwania pomocy należy 
ograniczyć do pięciu lat.

Or. en

Poprawka 96
Richard Seeber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 28 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28) Płatności 
rolnośrodowiskowoklimatyczne powinny 
nadal odgrywać znaczącą rolę we 
wspieraniu zrównoważonego rozwoju 
obszarów wiejskich oraz w zaspokajaniu 
wzrastającego wśród społeczeństwa popytu 
na usługi w zakresie ochrony środowiska. 
Powinny one dodatkowo zachęcać 
rolników i inne osoby gospodarujące 
gruntami do służenia całemu 
społeczeństwu poprzez wprowadzanie lub 
dalsze stosowanie praktyk rolnych 
przyczyniających się do przeciwdziałania 
zmianie klimatu i do przystosowania się do 
niej oraz zgodnych z ochroną i poprawą 
stanu środowiska naturalnego, krajobrazu i 
jego właściwości, zasobów naturalnych, 
gleby i różnorodności genetycznej. W tym 
kontekście powinno zwrócić się szczególną 
uwagę na zachowanie zasobów 
genetycznych w rolnictwie oraz na 
dodatkowe potrzeby systemów rolniczych 
o wysokiej wartości przyrodniczej. 
Płatności powinny przyczyniać się do 

(28) Płatności 
rolnośrodowiskowoklimatyczne powinny 
nadal odgrywać znaczącą rolę we 
wspieraniu zrównoważonego rozwoju 
obszarów wiejskich oraz w zaspokajaniu 
wzrastającego wśród społeczeństwa popytu 
na usługi w zakresie ochrony środowiska. 
Powinny one przede wszystkim zachęcać 
rolników do służenia całemu 
społeczeństwu poprzez wprowadzanie lub 
dalsze stosowanie praktyk rolnych 
przyczyniających się do przeciwdziałania 
zmianie klimatu i do przystosowania się do 
niej oraz zgodnych z ochroną i poprawą 
stanu środowiska naturalnego, krajobrazu i 
jego właściwości, zasobów naturalnych, 
gleby i różnorodności genetycznej. W tym 
kontekście powinno zwrócić się szczególną 
uwagę na zachowanie zasobów 
genetycznych w rolnictwie oraz na 
dodatkowe potrzeby systemów rolniczych 
o wysokiej wartości przyrodniczej. 
Płatności powinny przyczyniać się do 
pokrycia dodatkowych kosztów i 
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pokrycia dodatkowych kosztów i 
utraconych dochodów wynikających z 
podjętych zobowiązań i powinny 
obejmować wyłącznie zobowiązania 
wykraczające poza odpowiednie 
obowiązkowe normy i wymogi, zgodne z 
zasadą „zanieczyszczający płaci”. W wielu 
sytuacjach synergie wynikające z 
zobowiązań podjętych wspólnie przez 
grupę rolników zwielokrotniają korzyść dla 
środowiska i klimatu. Wspólne działanie 
powoduje jednak dodatkowe koszty 
transakcyjne, które należy odpowiednio 
zrekompensować. W celu 
zagwarantowania, że rolnicy i inne osoby 
gospodarujące gruntami są w stanie 
prawidłowo zrealizować podjęte 
zobowiązania, państwa członkowskie 
powinny dążyć do wyposażenia ich w 
konieczną wiedzę i umiejętności. Państwa 
członkowskie powinny utrzymać poziom 
wysiłków podjętych w okresie 
programowania 2007-2013 wydawać co 
najmniej 25 % całkowitego wkładu 
EFRROW na każdy program rozwoju 
obszarow wiejskich na rzecz działań 
związanych z przeciwdziałaniem zmianie 
klimatu i przystosowaniem się do niej i 
zarządzaniem gruntami poprzez środki 
rolnośrodowiskowoklimatyczne, rolnictwo 
ekologiczne i płatności na rzecz obszarów 
z ograniczeniami naturalnymi lub innymi 
szczególnymi ograniczeniami.

utraconych dochodów wynikających z 
podjętych zobowiązań, zgodnie z zasadą 
„zanieczyszczający płaci”. Świadczenie 
uznanych usług rolnośrodowiskowych 
powinno móc być uwzględniane w 
zobowiązaniach dotyczących ekologizacji 
w ramach płatności bezpośrednich. W 
wielu sytuacjach synergie wynikające z 
zobowiązań podjętych wspólnie przez 
grupę rolników zwielokrotniają korzyść dla 
środowiska i klimatu. Wspólne działanie 
powoduje jednak dodatkowe koszty 
transakcyjne, które należy odpowiednio 
zrekompensować. W celu 
zagwarantowania, że rolnicy są w stanie 
prawidłowo zrealizować podjęte 
zobowiązania, państwa członkowskie 
powinny dążyć do wyposażenia ich w 
konieczną wiedzę i umiejętności. Państwa 
członkowskie powinny utrzymać poziom 
wysiłków podjętych w okresie 
programowania 2007-2013 i wydawać 
obowiązkowo co najmniej 25% 
całkowitego wkładu EFRROW na każdy 
program rozwoju obszarów wiejskich na 
rzecz działań związanych z 
przeciwdziałaniem zmianie klimatu i 
przystosowaniem się do niej i 
zarządzaniem gruntami poprzez środki 
rolnośrodowiskowoklimatyczne, rolnictwo 
ekologiczne i płatności na rzecz obszarów 
z ograniczeniami naturalnymi lub innymi 
szczególnymi ograniczeniami. Ten środek 
powinien być dostępny przede wszystkim 
dla podmiotów prowadzących 
gospodarstwa rolne.

Or. de

Poprawka 97
Luís Paulo Alves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 32 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(32) Płatności dla rolników na obszarach 
górskich lub na innych obszarach z 
ograniczeniami naturalnymi lub innymi 
szczególnymi ograniczeniami powinny 
przyczyniać się, poprzez zachęcenie do 
dalszego użytkowania gruntów rolnych, do 
utrzymania terenów wiejskich oraz 
utrzymania i wspierania zrównoważonych 
systemów rolniczych. W celu zapewnienia 
efektywności takiego wparcia płatności 
powinny rekompensować rolnikom 
utracone dochody i dodatkowe koszty 
związane z niedogodnościami danego 
obszaru.

(32) Płatności dla rolników na obszarach 
górskich, w regionach najbardziej 
oddalonych lub na innych obszarach z 
ograniczeniami naturalnymi lub innymi 
szczególnymi ograniczeniami powinny 
przyczyniać się, poprzez zachęcenie do 
dalszego użytkowania gruntów rolnych, do 
utrzymania terenów wiejskich oraz 
utrzymania i wspierania zrównoważonych 
systemów rolniczych. W celu zapewnienia 
efektywności takiego wparcia płatności 
powinny rekompensować rolnikom 
utracone dochody i dodatkowe koszty 
związane z niedogodnościami danego 
obszaru.

Or. pt

Poprawka 98
Richard Seeber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 33 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(33) W celu zapewnienia efektywnego 
wykorzystywania funduszy Unii i równego 
traktowania rolników obszary górskie i 
inne obszary z ograniczeniami naturalnymi 
lub innymi szczególnymi ograniczeniami 
należy zdefiniować według obiektywnych 
kryteriów. W przypadku obszarów z 
ograniczeniami naturalnymi powinny to 
być kryteria biofizyczne poparte 
wiarygodnymi dowodami naukowymi. W 
celu ułatwienia stopniowego znoszenia 
płatności na obszarach, które wskutek 
zastosowania tych kryteriów nie będą już 
uważane za obszary z ograniczeniami 
naturalnymi, należy przyjąć procedurę 
przejściową.

(33) W celu zapewnienia efektywnego 
wykorzystywania funduszy Unii i równego 
traktowania rolników obszary górskie i 
inne obszary z ograniczeniami naturalnymi 
lub innymi szczególnymi ograniczeniami 
należy zdefiniować według obiektywnych 
kryteriów. W przypadku obszarów z 
ograniczeniami naturalnymi powinny to 
być kryteria poparte wiarygodnymi 
dowodami naukowymi, uwzględniające 
sytuację i cele rozwoju regionów oraz 
wystarczająco zróżnicowane w zależności 
od dotkliwości każdej trwałej naturalnej 
przeszkody oraz rodzaju produkcji lub 
struktury ekonomicznej gospodarstw.
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Or. de

Uzasadnienie

Rezultat komunikatu Komisji o dokładniejszym ukierunkowaniu pomocy dla rolników na 
obszarach nacechowanych specyficznymi naturalnymi utrudnieniami (KOM(2009)0161) nie 
jest zadowalający i musi uwzględniać w każdym przypadku szczególną sytuację każdego 
państwa członkowskiego. Konieczne jest stworzenie wyczerpujących możliwości różnicowania 
w zależności od form gospodarstw.

Poprawka 99
Luís Paulo Alves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 33 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(33) W celu zapewnienia efektywnego 
wykorzystywania funduszy Unii i równego 
traktowania rolników obszary górskie i 
inne obszary z ograniczeniami naturalnymi 
lub innymi szczególnymi ograniczeniami 
należy zdefiniować według obiektywnych 
kryteriów. W przypadku obszarów z 
ograniczeniami naturalnymi powinny to 
być kryteria biofizyczne poparte 
wiarygodnymi dowodami naukowymi. W 
celu ułatwienia stopniowego znoszenia 
płatności na obszarach, które wskutek 
zastosowania tych kryteriów nie będą już 
uważane za obszary z ograniczeniami 
naturalnymi, należy przyjąć procedurę 
przejściową.

(33) W celu zapewnienia efektywnego 
wykorzystywania funduszy Unii i równego 
traktowania rolników obszary górskie, 
regiony najbardziej oddalone i inne 
obszary z ograniczeniami naturalnymi lub 
innymi szczególnymi ograniczeniami 
należy zdefiniować według obiektywnych 
kryteriów. W przypadku obszarów z 
ograniczeniami naturalnymi powinny to 
być kryteria biofizyczne poparte 
wiarygodnymi dowodami naukowymi. W 
celu ułatwienia stopniowego znoszenia 
płatności na obszarach, które wskutek 
zastosowania tych kryteriów nie będą już 
uważane za obszary z ograniczeniami 
naturalnymi, należy przyjąć procedurę 
przejściową.

Or. pt

Poprawka 100
Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 38 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(38) W ciągu kilku lat podejście LEADER 
do rozwoju obszarów wiejskich 
udowodniło swoją użyteczność we 
wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich 
poprzez całkowite uwzględnienie 
wielosektorowych potrzeb w zakresie 
endogenicznego rozwoju obszarów 
wiejskich z zastosowaniem podejścia 
oddolnego. Z tego względu należy 
kontynuować stosowanie podejścia 
LEADER w przyszłości i podejście to 
powinno pozostać obowiązkowe dla 
wszystkich programów rozwoju obszarów 
wiejskich.

(38) W ciągu kilku lat podejście LEADER 
do rozwoju obszarów wiejskich 
udowodniło swoją użyteczność we 
wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich 
poprzez całkowite uwzględnienie 
wielosektorowych potrzeb w zakresie 
endogenicznego rozwoju obszarów 
wiejskich z zastosowaniem podejścia 
oddolnego. Z tego względu należy 
kontynuować stosowanie podejścia 
LEADER w przyszłości i podejście to 
powinno pozostać obowiązkowe dla 
wszystkich programów rozwoju obszarów 
wiejskich. Istniejące obecnie grupy 
LEADER należy zakwalifikować do 
lokalnych grup działania, pod warunkiem 
że spełniają one wszystkie wymogi 
ustanowione w art. 28, 29 i 30 
rozporządzenia [RWP].

Or. en

Poprawka 101
Petru Constantin Luhan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 52 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(52) Realizacją innowacyjnych projektów 
w kontekście EPI na rzecz wydajnego i 
zrównoważonego rolnictwa powinny zająć 
się grupy operacyjne zrzeszające rolników, 
badaczy, doradców, przedsiębiorstwa i 
inne podmioty zainteresowane 
innowacyjnością w sektorze rolnym. Aby 
zagwarantować, że wyniki takich 
projektów przyniosą korzyść całemu 
sektorowi, wyniki te należy
rozpowszechniać.

(52) Realizacją innowacyjnych projektów 
w kontekście EPI na rzecz wydajnego i 
zrównoważonego rolnictwa powinny zająć 
się grupy operacyjne zrzeszające rolników, 
badaczy i naukowców działających w tej 
dziedzinie, doradców, przedsiębiorstwa i 
inne podmioty zainteresowane 
innowacyjnością w sektorze rolnym. Aby 
zagwarantować, że wyniki takich 
projektów przyniosą korzyść całemu 
sektorowi, należy zachęcać do 
rozpowszechniania tych wyników, a 
działania w tym zakresie powinny być 
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finansowane w ramach pomocy 
technicznej.

Or. ro

Poprawka 102
Luís Paulo Alves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera j)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

j) „regiony słabiej rozwinięte”: regiony, w 
których produkt krajowy brutto (PKB) na 
mieszkańca jest niższy niż 75% średniego 
PKB w UE-27;

j) „regiony słabiej rozwinięte”: regiony, 
które są ujęte w celu „Konwergencja” w 
wieloletnich ramach finansowych na lata 
2014-2020 i które posiadają produkt 
krajowy brutto (PKB) na mieszkańca 
niższy niż 75% średniego PKB w UE-27;

Or. pt

Poprawka 103
Richard Seeber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

EFRROW przyczynia się do realizacji 
strategii „Europa 2020” przez promowanie 
zrównoważonego rozwoju obszarów 
wiejskich w całej Unii w sposób 
uzupełniający inne instrumenty wspólnej 
polityki rolnej (zwanej dalej „WPR”), 
politykę spójności i wspólną politykę 
rybołówstwa. EFRROW przyczynia się do 
przekształcania sektora rolnego Unii w 
sektor bardziej zrównoważony terytorialnie 
i środowiskowo, przyjazny dla klimatu i 
odporny na jego zmianę oraz innowacyjny.

EFRROW przyczynia się do realizacji 
strategii „Europa 2020” przez promowanie 
zrównoważonego rozwoju obszarów 
wiejskich i rozwoju gospodarczego w 
regionach wiejskich w całej Unii w sposób 
uzupełniający inne instrumenty wspólnej 
polityki rolnej (zwanej dalej „WPR”), 
politykę spójności i wspólną politykę 
rybołówstwa. EFRROW przyczynia się do 
przekształcania sektora rolno-spożywczego 
i leśnego Unii w sektor bardziej 
zrównoważony terytorialnie i 
środowiskowo, przyjazny dla klimatu i 
odporny na jego zmianę oraz 



PE494.555v01-00 18/45 AM\909845PL.doc

PL

konkurencyjny, efektywny i innowacyjny.

Or. de

Uzasadnienie

Cele rozporządzenia dotyczącego EFRROW powinny być spójne z celami w zakresie rozwoju 
określonymi w strategii „Europa 2020”, w związku z czym należy wspomnieć o 
konkurencyjności gospodarstw rolnych i leśnych.

Poprawka 104
Luís Paulo Alves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – punkt 2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) ułatwianie restrukturyzacji gospodarstw 
rolnych stojących przed poważnymi 
problemami strukturalnymi, a szczególnie 
gospodarstw rolnych o niskim poziomie 
uczestnictwa w rynku, gospodarstw 
prowadzących działalność o charakterze 
rynkowym w określonych sektorach i 
gospodarstw wymagających 
zróżnicowania produkcji rolnej;

a) ułatwianie restrukturyzacji i 
modernizacji gospodarstw rolnych;

Or. pt

Poprawka 105
Vasilica Viorica Dăncilă

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – punkt 6 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) ułatwianie różnicowania działalności, 
zakładania nowych małych przedsiębiorstw 
i tworzenia miejsc pracy;

a) ułatwianie różnicowania działalności, 
zakładania nowych małych przedsiębiorstw
– przy czym szczególną uwagę należy 
poświęcić przedsiębiorstwom zakładanym 
przez kobiety i młodych przedsiębiorców –
i tworzenia miejsc pracy;
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Or. ro

Uzasadnienie

Zachęcanie młodych przedsiębiorców i kobiety do zakładania mikroprzedsiębiorstw oraz 
małych i średnich przedsiębiorstw przyczyni się do zatrzymania tych grup populacji na 
obszarach wiejskich.

Poprawka 106
Riikka Manner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – punkt  6 – litera a)

Text proposed by the Commission Amendment

a) ułatwianie różnicowania działalności, 
zakładania nowych małych przedsiębiorstw 
i tworzenia miejsc pracy;

a) ułatwianie różnicowania działalności, 
zakładania nowych małych przedsiębiorstw 
i rozwijania tych, które już istnieją, oraz
tworzenia miejsc pracy;

Or. fi

Poprawka 107
Petru Constantin Luhan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – punkt 6 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) ułatwianie różnicowania działalności, 
zakładania nowych małych przedsiębiorstw 
i tworzenia miejsc pracy;

a) ułatwianie różnicowania działalności, 
zakładania nowych małych przedsiębiorstw 
i tworzenia miejsc pracy, w szczególności 
dla ludzi młodych;

Or. ro

Poprawka 108
Luís Paulo Alves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera c)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) obszarów górskich, o których mowa w 
art. 33 ust. 2;

c) obszarów górskich, o których mowa w 
art. 33 ust. 2 i obszarów ze znacznymi 
ograniczeniami naturalnymi, o których 
mowa w art. 33 ust. 4;

Or. pt

Poprawka 109
Luís Paulo Alves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera d a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) rozwoju i promowania produkcji 
rolnej objętej oficjalnymi znakami jakości, 
w tym produkcji ekologicznej.

Or. pt

Poprawka 110
Luís Paulo Alves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W przypadku operacji, które otrzymują 
wsparcie w ramach podprogramów 
tematycznych dotyczących małych 
gospodarstw rolnych i krótkich łańcuchów 
dostaw, stawki wsparcia określone w 
załączniku I mogą zostać podwyższone o 
dziesięć punktów procentowych. W 
przypadku młodych rolników i obszarów 
górskich maksymalne stawki wsparcia 
mogą być podwyższane zgodnie z 
załącznikiem I. Maksymalna łączona 
stawka wsparcia nie może jednak 

3. W przypadku operacji, które otrzymują 
wsparcie w ramach podprogramów 
tematycznych dotyczących małych 
gospodarstw rolnych i krótkich łańcuchów 
dostaw, stawki wsparcia określone w 
załączniku I mogą zostać podwyższone o 
dziesięć punktów procentowych. W 
przypadku młodych rolników, obszarów 
górskich i regionów najbardziej 
oddalonych maksymalne stawki wsparcia 
mogą być podwyższane zgodnie z 
załącznikiem I. Maksymalna łączona 
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przekroczyć 90%. stawka wsparcia nie może jednak 
przekroczyć 90%.

Or. pt

Poprawka 111
Czesław Adam Siekierski

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera h)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

h) analizę potrzeb odnoszących się do 
wymogów w zakresie monitorowania i 
oceny oraz planu oceny, o którym mowa w 
art. 49 rozporządzenia (UE) nr 
[CSF/2012]. Państwa członkowskie 
zapewniają wystarczające zasoby i 
działania w dziedzinie budowania 
zdolności w celu zaspokojenia 
zidentyfikowanych potrzeb;

skreślona

Or. en

Poprawka 112
Czesław Adam Siekierski

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Poza warunkami ex ante, o których mowa 
w załączniku IV, do EFRROW stosują się 
ogólne warunki ex ante, o których mowa 
w załączniku IV do rozporządzenia (UE) 
nr [CSF/2012].

Warunki ex ante, o których mowa w 
załączniku IV, stosują się do
programowania EFRROW, jeśli są istotne 
dla szczegółowych celów realizowanych w 
ramach priorytetów programu i mają do 
nich zastosowanie.

Or. en
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Uzasadnienie

Zakres warunków ex ante proponowanych dla programów rozwoju obszarów wiejskich 
powinien obejmować wyłącznie warunki specyficzne dla tych programów. Warunki, o których 
mowa w załączniku IV, mają szerszy zakres – zdecydowaną większość z nich (z wyjątkiem 
punktów 1, 2, 4.1 - 4.3, 6.1 oraz warunków horyzontalnych nr 2 i 3) należy brać pod uwagę 
na szczeblu kontaktów partnerskich, a ich ocena powinna być przewidziana w umowie.

Poprawka 113
Richard Seeber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Poza warunkami ex ante, o których mowa 
w załączniku IV, do EFRROW stosują się 
ogólne warunki ex ante, o których mowa 
w załączniku IV do rozporządzenia (UE) 
nr [CSF/2012].

Warunki ex ante, o których mowa w 
załączniku IV, stosują się do EFRROW, 
jeżeli są one dla niego istotne i mają 
zastosowanie do szczegółowych celów 
realizowanych w oparciu o priorytety 
programu.

Or. de

Uzasadnienie

Nie można przypisywać polityce rozwoju obszarów wiejskich odpowiedzialności za spełnianie 
wymogów w innych obszarach. Zastosowanie powinny mieć wyłącznie warunki ex ante 
rzeczywiście związane z priorytetami tej polityki.

Poprawka 114
Vasilica Viorica Dăncilă

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wsparcie w ramach tego środka nie 
obejmuje kursów instruktażowych lub 
szkoleniowych, które stanowią część 
zwykłych programów lub systemów 
edukacyjnych na poziomie szkoły średniej 

Wsparcie w ramach tego środka nie 
obejmuje kursów instruktażowych lub 
szkoleniowych, które stanowią część 
zwykłych programów lub systemów 
edukacyjnych na poziomie szkoły średniej 
lub wyższym, może jednak obejmować 
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lub wyższym. kursy organizowane za pośrednictwem
systemu uczenia się przez całe życie oraz 
przekwalifikowania zawodowego, przy 
czym należy uwzględnić potrzeby 
podmiotów na obszarach wiejskich.

Or. ro

Uzasadnienie

System kształcenia ustawicznego umożliwia przekwalifikowanie zawodowe i rozwój nowych 
form działalności.

Poprawka 115
Luís Paulo Alves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Wsparcie może również obejmować 
koszty wynikające z działań 
informacyjnych i promocyjnych 
dotyczących produktów w ramach 
systemów jakości, o których mowa w 
ust. 1.

Or. pt

Poprawka 116
Richard Seeber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1 a. przyczyniają się do wspierania 
rozwoju, zabezpieczenia miejsc pracy w 
całym łańcuchu produkcyjnym i 
znajdowania nowych rodzajów 
działalności dla gospodarstw rolnych, np. 
w obszarze turystyki i sferze społecznej,
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Or. de

Uzasadnienie

Środki wsparcia inwestycji powinny być dostępne zarówno w przypadku rozszerzenia 
działalności gospodarstw na działalność turystyczną (wczasy na wsi), jak i działalność 
społeczną (zielone usługi terapeutyczno-opiekuńcze).

Poprawka 117
Czesław Adam Siekierski

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Wsparcie na mocy ust. 1 lit. b) w 
wymiarze maksymalnym ogranicza się do 
mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw 
w rozumieniu zalecenia Komisji 
2003/361/WE. Dla przedsiębiorstw, które 
nie są objęte art. 2 ust. 1 tego zalecenia, 
zatrudniających mniej niż 750 
pracowników lub posiadających obrót 
nieprzekraczający 200 milionów EUR, 
maksymalna intensywność pomocy jest 
zmniejszona o połowę.

Or. en

Uzasadnienie

Negatywnie oceniam propozycję umożliwiającą udzielanie wsparcia przedsiębiorstwom 
przetwórczym bez względu na ich rozmiar (dotychczas wyłączano największe jednostki). Duże 
przedsiębiorstwa o ugruntowanej pozycji na rynku ze względu na korzyści skali mogą 
inwestować we własny rozwój bez wsparcia publicznego. Zezwolenie państwom członkowskim 
na podejmowanie decyzji w tym względzie może skutkować wypaczeniem zasad konkurencji 
jednolitego rynku.

Poprawka 118
Riikka Manner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 1 – litera c a) (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) świadczenia emerytalne dla rolników, 
którzy definitywnie przekazali swoje 
gospodarstwo innemu rolnikowi.

Or. en

Uzasadnienie

Należy utrzymać obecny system wczesnych emerytur.

Poprawka 119
Czesław Adam Siekierski

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wsparcia na mocy ust. 1 lit. a) pkt (ii) 
udziela się rolnikom lub członkom 
gospodarstwa rolnego różnicującym 
działalność w kierunku działalności 
pozarolniczej lub mikroprzedsiębiorstwom 
i małym przedsiębiorstwom prowadzącym 
działalność pozarolniczą na obszarach 
wiejskich.

Wsparcia na mocy ust. 1 lit. a) pkt (ii) 
udziela się rolnikom lub członkom 
gospodarstwa rolnego różnicującym 
działalność w kierunku działalności 
pozarolniczej, innym mieszkańcom 
obszarów wiejskich oraz
mikroprzedsiębiorstwom i małym 
przedsiębiorstwom prowadzącym 
działalność pozarolniczą na obszarach 
wiejskich.

Or. en

Poprawka 120
Czesław Adam Siekierski

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 2 – akapit czwarty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wsparcia na mocy ust. 1 lit. b) udziela się 
mikroprzedsiębiorstwom i małym 

Wsparcia na mocy ust. 1 lit. b) udziela się 
mikroprzedsiębiorstwom i małym 
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przedsiębiorstwom prowadzącym 
działalność pozarolniczą na obszarach 
wiejskich oraz rolnikom lub członkom 
gospodarstwa rolnego.

przedsiębiorstwom prowadzącym 
działalność pozarolniczą na obszarach 
wiejskich oraz rolnikom lub członkom 
gospodarstwa rolnego i innym 
mieszkańcom obszarów wiejskich.

Or. en

Poprawka 121
Riikka Manner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Wsparcia w ramach ust. 1 lit. ca) 
udziela się rolnikom, którzy prowadzili 
działalność rolniczą przez co najmniej 10 
lat, ukończyli 60 lat, zobowiązują się do 
definitywnego przekazania innemu 
rolnikowi całego gospodarstwa wraz z 
odpowiednimi uprawnieniami do 
płatności i definitywnie zaprzestają 
prowadzenia komercyjnej działalności 
rolniczej.

Or. en

Poprawka 122
Luís Paulo Alves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Wsparcia w ramach tego środka udziela 
się w celu ułatwienia tworzenia grup
producentów w sektorze rolnym i leśnym 
do celów:

1. Wsparcia w ramach tego środka udziela 
się w celu ułatwienia tworzenia, 
zwiększania rozmiarów i rozszerzania 
skali organizacji producentów w sektorze 
rolnym i leśnym do celów:

Or. pt
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Poprawka 123
Luís Paulo Alves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) dostosowania do wymogów rynkowych 
procesu produkcyjnego i produkcji 
producentów, którzy są członkami takich
grup;

a) dostosowania do wymogów rynkowych 
procesu produkcyjnego i produkcji 
producentów, którzy są członkami takich
organizacji;

Or. en

Poprawka 124
Luís Paulo Alves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustep 1 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) innych działań, które mogą być 
przeprowadzane przez grupy producentów, 
takich jak rozwijanie umiejętności 
biznesowych i marketingowych oraz 
organizowanie i ułatwianie procesów 
wprowadzania innowacji.

d) innych działań, które mogą być 
przeprowadzane przez organizacje
producentów, takich jak rozwijanie 
umiejętności biznesowych i 
marketingowych oraz organizowanie i 
ułatwianie procesów wprowadzania 
innowacji.

Or. pt

Poprawka 125
Luís Paulo Alves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 1 – litera d a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) zwiększenia rozmiarów poprzez 
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zwiększenie liczby członków lub 
podwyższenie wartości sprzedanej 
produkcji do odnośnego górnego pułapu 
rynku.

Or. pt

Poprawka 126
Luís Paulo Alves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 1 – litera d b) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

db) rozszerzenia skali działania w wyniku 
stowarzyszenia, połączenia lub poprzez 
umowy handlowe wspierające synergię i 
komplementarność działań między 
organizacjami producentów lub w wyniku 
integracji pionowej;

Or. pt

Poprawka 127
Luís Paulo Alves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wsparcia udziela się grupom producentów, 
które zostały oficjalnie uznane przez 
właściwy organ państwa członkowskiego 
na podstawie planu operacyjnego.
Wsparcie to ogranicza się do grup
producentów wchodzących w zakres 
definicji MŚP.

Wsparcia udziela się organizacjom
producentów, które zostały oficjalnie 
uznane przez właściwy organ państwa 
członkowskiego zgodnie z art. 106 
rozporządzenia o jednolitej wspólnej 
organizacji rynku i na podstawie planu 
operacyjnego. Wsparcie to ogranicza się do 
organizacji producentów wchodzących w 
zakres definicji MŚP.

Or. pt
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Poprawka 128
Luís Paulo Alves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie sprawdzają, czy 
cele określone w planie operacyjnym 
zostały osiągnięte w ciągu pięciu lat od 
uznania grupy producentów.

Państwa członkowskie sprawdzają, czy 
cele określone w planie operacyjnym 
zostały osiągnięte w ciągu pięciu lat od 
udzielania wsparcia przewidzianego w 
niniejszym artykule.

Or. pt

Poprawka 129
Luís Paulo Alves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wsparcia udziela się w postaci 
zryczałtowanej pomocy w formie rocznych 
rat przez okres pierwszych pięciu lat 
następujących po dacie, w której grupa 
producentów została uznana na podstawie 
jej planu operacyjnego. Oblicza się je na 
podstawie rocznej sprzedanej produkcji 
grupy. Państwa członkowskie wypłacają 
ostatnią ratę wyłącznie po potwierdzeniu 
prawidłowej realizacji planu operacyjnego.

Wsparcia udziela się w postaci 
zryczałtowanej pomocy w formie rocznych 
rat przez okres pierwszych 5 lat 
przypadających po dacie udzielania 
wsparcia przewidzianego w niniejszym 
artykule. Oblicza się je na podstawie 
wartości rocznej sprzedanej produkcji 
grupy. Państwa członkowskie wypłacają 
ostatnią ratę wyłącznie po potwierdzeniu 
prawidłowej realizacji planu operacyjnego.

Or. pt

Poprawka 130
Luís Paulo Alves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 3 – akapit drugi
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W pierwszym roku państwa członkowskie 
mogą wypłacić grupie producentów 
wsparcie obliczone na podstawie średniej 
rocznej wartości sprzedanej produkcji 
członków grupy z okresu trzech lat przed 
ich przystąpieniem do grupy. W przypadku 
grup producentów w sektorze leśnym 
wsparcie oblicza się na podstawie średniej 
sprzedanej produkcji członków grupy w 
okresie pięciu lat bezpośrednio 
poprzedzających uznanie grupy, z 
wyłączeniem wartości najwyższej i 
najniższej.

W pierwszym roku państwa członkowskie 
mogą wypłacić organizacji producentów 
wsparcie obliczone na podstawie średniej 
rocznej wartości sprzedanej produkcji 
członków organizacji z okresu trzech lat 
przed ich przystąpieniem do organizacji. 
W przypadku grup producentów w 
sektorze leśnym wsparcie oblicza się na 
podstawie średniej sprzedanej produkcji 
członków grupy w okresie pięciu lat 
bezpośrednio poprzedzających uznanie 
grupy, z wyłączeniem wartości najwyższej 
i najniższej.

Or. pt

Poprawka 131
Richard Seeber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Płatności 
rolnośrodowiskowoklimatycznych udziela 
się rolnikom, grupom rolników lub grupom 
rolników i innych osób gospodarujących 
gruntami, którzy dobrowolnie podejmują 
się przeprowadzenia operacji 
obejmujących co najmniej jedno 
zobowiązanie 
rolnośrodowiskowoklimatyczne dotyczące 
gruntów rolnych. W należycie 
uzasadnionych przypadkach do osiągnięcia 
celów środowiskowych płatności 
rolnośrodowiskowoklimatyczne mogą być 
udzielane innym osobom gospodarującym 
gruntami lub grupom takich osób.

2. Płatności 
rolnośrodowiskowoklimatycznych udziela 
się rolnikom, grupom rolników lub grupom 
rolników i innych osób gospodarujących 
gruntami, którzy dobrowolnie podejmują 
się przeprowadzenia operacji 
obejmujących co najmniej jedno 
zobowiązanie 
rolnośrodowiskowoklimatyczne dotyczące 
gruntów rolnych lub użytków rolnych bądź 
podjęli działania inwestycyjne w celu 
przystosowania się do zmiany klimatu. W 
należycie uzasadnionych przypadkach do 
osiągnięcia celów środowiskowych 
płatności rolnośrodowiskowoklimatyczne 
mogą być udzielane grupom rolników.

Or. de
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Uzasadnienie

Środek ten jest przeznaczony przede wszystkim dla rolników. Należy uwzględnić istniejące już 
programy i środki.

Poprawka 132
Richard Seeber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Płatności 
rolnośrodowiskowoklimatyczne obejmują 
jedynie te zobowiązania, które wykraczają 
poza odpowiednie obowiązkowe normy 
ustanowione zgodnie z rozdziałem I tytułu 
VI rozporządzenia (UE) nr HR/2012 i inne 
odpowiednie obowiązki ustanowione na 
mocy rozdziału 2 tytułu III rozporządzenia 
(UE) nr DP/2012, jak również 
odpowiednie minimalne wymogi dotyczące 
stosowania nawozów i środków ochrony 
roślin oraz inne odpowiednie wymogi 
obowiązkowe ustanowione 
ustawodawstwem krajowym. Wszystkie te 
obowiązkowe wymogi określa się w 
programie.

3. Płatności 
rolnośrodowiskowoklimatyczne obejmują 
jedynie te zobowiązania, które wykraczają 
poza odpowiednie obowiązkowe normy 
ustanowione zgodnie z rozdziałem I tytułu 
VI rozporządzenia (UE) nr HR/2012, jak 
również odpowiednie minimalne wymogi 
dotyczące stosowania nawozów i środków 
ochrony roślin oraz inne odpowiednie 
wymogi obowiązkowe ustanowione 
ustawodawstwem krajowym. Wszystkie te 
obowiązkowe wymogi określa się w 
programie.

Or. de

Uzasadnienie

Wszystkie środki rolnośrodowiskowoklimatyczne powinny móc zostać uznane bez podnoszenia 
poziomu bazowego jako wymóg ekologizacji w ramach płatności bezpośrednich.

Poprawka 133
Richard Seeber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 6
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Płatności udzielane są corocznie i 
rekompensują beneficjentom całość lub 
część dodatkowych kosztów i dochodów 
utraconych w wyniku podjętych 
zobowiązań. Jeśli jest to konieczne, 
płatności te mogą również obejmować 
koszty transakcyjne do wartości 
maksymalnie 20% premii wypłaconej z 
tytułu zobowiązań 
rolnośrodowiskowoklimatycznych. W 
przypadku gdy zobowiązania 
podejmowane są przez grupę rolników, 
maksymalny poziom wynosi 30%.

6. Płatności udzielane są corocznie i 
rekompensują beneficjentom całość lub 
część dodatkowych kosztów i dochodów 
utraconych w wyniku podjętych 
zobowiązań. Jeśli jest to konieczne, 
płatności te mogą również obejmować 
koszty transakcyjne do wartości 
maksymalnie 20% premii wypłaconej z 
tytułu zobowiązań 
rolnośrodowiskowoklimatycznych. W 
przypadku gdy zobowiązania 
podejmowane są przez grupę rolników, 
maksymalny poziom wynosi 30%. 
Wsparcie z EFRROW może dotyczyć 
działań ujętych w rozdziale 2 tytułu III 
rozporządzenia (UE) nr DP/2012.

Or. de

Uzasadnienie

Certyfikowane środki rolnośrodowiskowoklimatyczne powinny automatycznie spełniać 
wymogi w zakresie ekologizacji i dlatego wszystkie takie środki powinny być uznawane za 
ekologizację i kwalifikować się do wsparcia w obu filarach.

Poprawka 134
Luís Paulo Alves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6a. Do celów obliczania płatności, o 
których mowa w poprzednim ustępie, 
państwo członkowskie może w sytuacjach, 
które niosą ze sobą ryzyko zaniechania 
praktyk korzystnych dla klimatu i 
środowiska, odwołać się do pojęcia 
kosztów utraconych korzyści.

Or. pt
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Poprawka 135
Richard Seeber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dodatkowe koszty i utracone dochody 
oblicza się przez porównanie z obszarami, 
które nie charakteryzują się ograniczeniami 
naturalnymi ani innymi szczególnymi 
ograniczeniami, biorąc pod uwagę 
płatności zgodnie z rozdziałem 3 tytułu III 
rozporządzenia (UE) nr DP/2012.

Dodatkowe koszty i utracone dochody 
oblicza się przez porównanie z obszarami, 
które nie charakteryzują się ograniczeniami 
naturalnymi ani innymi szczególnymi 
ograniczeniami, biorąc pod uwagę 
płatności zgodnie z rozdziałem 3 tytułu III 
rozporządzenia (UE) nr DP/2012. 
Płatności są należycie zróżnicowane, 
uwzględniając:
– sytuację i cele rozwoju poszczególnych 
regionów,
– dotkliwość każdej trwałej naturalnej 
przeszkody utrudniającej prowadzenie 
gospodarstwa rolnego,
– rodzaj produkcji oraz, w miarę potrzeb, 
strukturę ekonomiczną gospodarstwa.

Or. de

Uzasadnienie

Należy uwzględnić fakt, że gospodarstwa o różnych formach produkcji i w różnych obszarach 
produkcji mają zróżnicowane opłaty i koszty związane z zarządzaniem.

Poprawka 136
Richard Seeber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Płatności ustala się między 
wysokościami kwot minimalnych i 
maksymalnych określonymi w załączniku 

3. Płatności ustala się między 
wysokościami kwot minimalnych i 
maksymalnych określonymi w załączniku 
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I. I. Dodatki wyrównawcze wyższe niż 
najwyższa kwota mogą być przyznane pod 
warunkiem, że średnia kwota wszystkich 
dodatków wyrównawczych przyznanych 
na poziomie programowania nie 
przekracza kwoty najwyższej.

Or. de

Uzasadnienie

Państwa członkowskie muszą mieć możliwość ustalania zróżnicowanych kwot dla 
gospodarstw o różnych formach produkcji.

Poprawka 137
Richard Seeber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. W państwach członkowskich, które do 
dnia 1 stycznia 2014 r. nie skończyły 
wytyczenia obszarów, o którym mowa w 
art. 33 ust. 3, do rolników otrzymujących 
płatności na obszarach, które 
kwalifikowały się do tych płatności w 
okresie 2007-2013, zastosowanie ma ust. 
5. Po ukończeniu wytyczenia obszarów 
rolnicy na obszarach, które wciąż się 
kwalifikują do wsparcia, otrzymują pełne 
płatności w ramach tego środka. Rolnicy 
na obszarach, które już się nie 
kwalifikują, otrzymują nadal płatności 
zgodnie z ust. 5.

skreślony

Or. de

Poprawka 138
Richard Seeber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 3 – akapit pierwszy
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W celu kwalifikowania się do płatności na 
mocy art. 32 obszary inne niż obszary 
górskie uznaje się za charakteryzujące się 
znacznymi ograniczeniami naturalnymi, 
jeśli co najmniej 66 % użytków rolnych 
spełnia co najmniej jedno z kryteriów 
wymienionych w załączniku II na 
poziomie podanej wartości progowej.
Przestrzeganie tego warunku zapewniane 
jest na odpowiednim poziomie lokalnych 
jednostek administracyjnych (poziom 
„LAU 2”).

Na mocy art. 32 państwa członkowskie 
mogą udzielać płatności na obszarach 
innych niż obszary górskie, 
charakteryzujących się znacznymi 
ograniczeniami naturalnymi, które w 
okresie programowania 2007-2013 
kwalifikowały się na mocy art. 36 lit. a) 
pkt (ii) rozporządzenia (WE) 
nr 1698/2005. Kryteria służące do 
identyfikacji obszarów innych niż obszary 
górskie, charakteryzujących się 
znacznymi ograniczeniami naturalnymi, 
powinny być poparte wiarygodnymi 
dowodami naukowymi, uwzględniać 
sytuację i cele rozwoju regionów oraz być 
wystarczająco zróżnicowane w zależności 
od dotkliwości każdej trwałej naturalnej 
przeszkody oraz rodzaju produkcji lub 
struktury ekonomicznej gospodarstw.

Or. de

Uzasadnienie

Propozycja Komisji dotycząca ponownego wytyczenia pozostałych obszarów z 
ograniczeniami naturalnymi nie ma zastosowania do wszystkich państw członkowskich. 
Zgodnie ze stanowiskami Parlamentu Europejskiego nowy system powinien uwzględnić różną 
sytuację państw członkowskich.

Poprawka 139
Richard Seeber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. rozwoju lub marketingu usług 
turystycznych związanych z turystyką 
wiejską,

Or. de
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Uzasadnienie

Rozwój i wprowadzanie na rynek ofert turystyki wiejskiej ma nadzwyczajne znaczenie dla 
obszarów wiejskich, ponieważ ten rodzaj działalności jest w wielu regionach szczególnie 
mocno powiązany z rolnictwem.

Poprawka 140
Richard Seeber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2b. rozwoju projektów związanych z 
rolnictwem społecznym (np. zielone usługi 
terapeutyczno-opiekuńcze);

Or. de

Uzasadnienie

Opracowywanie ofert rolnictwa społecznego na wzór projektu UE w zakresie zielonych usług 
terapeutyczno-opiekuńczych jest ważne dla obszarów wiejskich, a także stanowi nowy 
dodatkowy rodzaj działalności w rolnictwie.

Poprawka 141
Luís Paulo Alves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Wsparcia na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) 
udziela się wyłącznie na umowy 
ubezpieczenia, które pokrywają straty 
spowodowane niekorzystnym zjawiskiem 
klimatycznym, chorobą zwierząt lub roślin, 
lub inwazją szkodników bądź środkiem 
przyjętym zgodnie z dyrektywą 
2000/29/WE w celu zwalczenia lub 
powstrzymania choroby roślin lub inwazji 
szkodników, które niszczą więcej niż 30% 
średniej rocznej produkcji rolnika z 

1. Wsparcia na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) 
udziela się wyłącznie na umowy 
ubezpieczenia, które pokrywają straty 
spowodowane niekorzystnym zjawiskiem 
klimatycznym, chorobą zwierząt lub roślin, 
lub inwazją szkodników, bądź na środki
przyjęte zgodnie z dyrektywą 2000/29/WE 
w celu zwalczenia lub powstrzymania 
choroby roślin lub inwazji szkodników, 
które powodują spadek rocznej produkcji o 
ponad 15 % w porównaniu ze średnią 
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poprzednich trzech lat lub średniej z trzech 
lat opartej na okresie pięciu
wcześniejszych lat, z wyłączeniem wartości 
najwyższej i najniższej.

roczną produkcją danego rolnika. Średnią 
roczną produkcję oblicza się w oparciu o 
liczby z poprzednich trzech lat lub z 
poprzednich pięciu lat z pominięciem
wartości najwyższej i najniższej, lub – w 
należycie uzasadnionych wyjątkowych 
okolicznościach – w oparciu o liczby z 
określonego roku wybranego z 
poprzednich pięciu lat.
Pomiar rozmiarów zaistniałych strat może 
być dostosowany do specyfiki 
poszczególnych rodzajów produkcji, z 
wykorzystaniem:
a) wskaźników biologicznych (ilość 
utraconej biomasy) lub wskaźników 
ekwiwalentu utraty produkcji ustalonych 
na szczeblu gospodarstwa, na szczeblu 
lokalnym, regionalnym lub krajowym, lub 
lub
b) wskaźników pogodowych (ilość 
opadów, temperatura itp.) ustalonych na 
szczeblu lokalnym, regionalnym lub 
krajowym.

Or. pt

Poprawka 142
Czesław Adam Siekierski

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 42 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Oprócz zadań, o których mowa w art. 30 
rozporządzenia (UE) nr [CSF/2012], 
lokalne grupy działania mogą również 
wykonywać dodatkowe zadania 
powierzone im przez instytucję 
zarządzającą lub agencję płatniczą.

1. Oprócz zadań, o których mowa w art. 30 
rozporządzenia (UE) nr [CSF/2012], 
lokalne grupy działania mogą również:

Or. en
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Poprawka 143
Czesław Adam Siekierski

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 42 – ustęp 1 – litera a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) wykonywać dodatkowe zadania 
powierzone im przez instytucję 
zarządzającą lub agencję płatniczą; lub

Or. en

Poprawka 144
Czesław Adam Siekierski

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 42 – ustęp 1 – litera a a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) wdrażać samodzielnie lub z 
partnerami działania o szerokim zakresie 
terytorialnym zwane „projektem 
parasolowym” w ramach lokalnej strategii 
rozwoju.

Or. en

Uzasadnienie

Proponuję, aby lokalnym grupom działania umożliwić niezależne wdrażanie projektów o 
szerokim zasięgu terytorialnym w ramach lokalnej strategii rozwoju z udziałem partnerów z 
obszarów objętych lokalną strategią rozwoju (LSR). Obecne uregulowania ograniczają rolę 
lokalnych grup działania (LGD) do pośredniczenia w przekazywaniu środków finansowych i 
do inicjowania działań w tym zakresie. Wydaje się, że możliwość realizacji projektów 
przewodnich w ramach strategii tworzyłaby znaczną wartość dodaną. Ponadto nasze polskie 
doświadczenia pokazują, że istnieje ogromne zapotrzebowanie na projekty prowadzone na 
małą skalę o krótkim czasie trwania. Niestety wielu wnioskodawców wycofuje się w sytuacji, 
gdy muszą przebyć taką samą ścieżkę administracyjną. Dzięki zaproponowanej poprawce 
partnerzy ci kontaktowaliby się wyłącznie z LGD i nie musieliby przechodzić skomplikowanej 
ścieżki administracyjnej.
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Poprawka 145
Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 42 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Lokalne grupy działania obejmują 
również istniejące grupy LEADER już 
zakwalifikowane do inicjatyw Leader II1

lub Leader+2 bądź określone w art. 62 
ROZPORZĄDZENIA RADY (WE) nr 
1698/2005 (EFRROW)3, pod warunkiem 
że spełniają one wszystkie wymogi 
ustanowione w art. 28, 29 i 30 
rozporządzenia [RWP].
______________
1 Komunikat Komisji do państw 
członkowskich ustanawiający wytyczne 
dla dotacji globalnych lub zintegrowanych 
programów operacyjnych, względem 
których wzywa się państwa członkowskie 
do składania wniosków o pomoc 
w ramach inicjatywy Wspólnoty na rzecz 
rozwoju obszarów wiejskich (Leader II) 
(Dz.U. C 180 z 1.7.1994, s. 48).
2  Komunikat Komisji do państw 
członkowskich z dnia 14 kwietnia 2000 r. 
ustanawiający wytyczne inicjatywy 
Wspólnoty na rzecz rozwoju obszarów 
wiejskich (Leader+) (Dz.U. C 139 z 
18.5.2000, s. 5). Komunikat ostatnio 
zmieniony obwieszczeniem Komisji 
do państw członkowskich z dnia 14 
kwietnia 2000 r. ustanawiającym wytyczne 
inicjatywy Wspólnoty na rzecz rozwoju 
obszarów wiejskich (Leader+) (Dz.U. C 
294 z 4.12.2003, s. 11).
3Rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 
z dnia 20 września 2005 r. w sprawie 
wsparcia rozwoju obszarów wiejskich 
przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich 
(EFRROW).
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Or. en

Poprawka 146
Czesław Adam Siekierski

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 42 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Lokalne grupy działania mogą złożyć 
wniosek do właściwej agencji płatniczej o 
wypłatę zaliczki, jeśli taka możliwość 
określona jest w programie rozwoju 
obszarów wiejskich. Kwota zaliczki nie 
przekracza 50% wsparcia publicznego 
związanego z kosztami bieżącymi i 
kosztami aktywizacji.

2. Lokalne grupy działania mogą złożyć 
wniosek do właściwej agencji płatniczej o 
wypłatę zaliczki, jeśli taka możliwość 
określona jest w programie rozwoju 
obszarów wiejskich. Kwota zaliczki nie 
przekracza 80% wsparcia publicznego 
związanego z kosztami bieżącymi i 
kosztami aktywizacji.

Or. en

Uzasadnienie

Biorąc pod uwagę znaczne problemy lokalnych grup działania w dostępie do kredytów, 
proponujemy zwiększyć kwotę zaliczki do 80%.

Poprawka 147
Czesław Adam Siekierski

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44 – ustęp 1 – litera b a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) wsparcie przygotowawcze, o którym 
mowa w lit. b), może przybierać formę 
wypłaty zaliczki w wysokości do 100% 
wkładu publicznego, o ile program 
przewiduje taką możliwość.

Or. en

Uzasadnienie

Proponuję dodać dodatkowy ustęp wprowadzający zasady umożliwiające wypłatę zaliczki do 
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wysokości 100% na realizację projektu parasolowego. Projekty takie angażowałyby 
bezpośrednio partnerów, którzy nie wnioskują indywidualnie o wsparcie ze względu na 
ograniczenia finansowe.  W ramach projektu parasolowego LGD mogłaby przekazywać 
środki finansowe swoim partnerom tytułem zaliczki.

Poprawka 148
Luís Paulo Alves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 46 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W przypadku nawadniania za wydatki 
kwalifikowalne uznaje się wyłącznie
inwestycje, które prowadzą do 
zmniejszenia wcześniejszego zużycia wody 
o co najmniej 25%. Na zasadzie 
odstępstwa w państwach członkowskich, 
które przystąpiły do Unii po 2004 r., 
inwestycje w nowe instalacje nawadniające 
można uznać za wydatki kwalifikowalne, 
w przypadku gdy analiza środowiskowa 
dostarcza dowodów na to, że dana 
inwestycja ma charakter zrównoważony i 
nie ma negatywnego wpływu na 
środowisko.

3. Inwestycje w nowe instalacje 
nawadniające są kwalifikowalne, jeżeli 
dostarczono dowodów na to, że dana 
inwestycja ma charakter zrównoważony i 
jest zgodna z ramową dyrektywą wodną.
Inwestycje związane z modernizacją 
istniejących systemów są kwalifikowane, 
jeżeli wykazana zostanie poprawa 
wykorzystania wody w ramach 
parametrów określonych w krajowych 
planach efektywnego wykorzystania wody 
opracowanych w oparciu o ramową 
dyrektywę wodną.

Or. pt

Poprawka 149
Richard Seeber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 64 – ustęp 4 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) wyniki w przeszłości. b) wyniki w przeszłości w odniesieniu do 
okresu 2007-2013.

Or. de
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Uzasadnienie

Odniesienie do roku 2013 jest nieodpowiednie, ponieważ profile państw członkowskich w 
okresie 2007-2013 są bardzo różne. Średnie wartości okresowe są zatem odpowiedniejszą 
podstawą dla odniesienia.

Poprawka 150
Czesław Adam Siekierski

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 65 – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) 85% publicznych wydatków 
kwalifikowalnych w regionach słabiej 
rozwiniętych, regionach najbardziej 
oddalonych oraz na mniejszych wyspach 
Morza Egejskiego w rozumieniu 
rozporządzenia (EWG) nr 2019/93;

a) 85% publicznych wydatków 
kwalifikowalnych w regionach słabiej 
rozwiniętych, regionach objętych 
mechanizmem phasing-out, regionach
najbardziej oddalonych oraz na mniejszych 
wyspach Morza Egejskiego w rozumieniu 
rozporządzenia (EWG) nr 2019/93;

Or. en

Poprawka 151
Czesław Adam Siekierski

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 65 – ustęp 4 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) 80% w przypadku środków, o których 
mowa w art. 15, 28 i 36, rozwoju lokalnego 
w ramach LEADER, o którym mowa w art. 
28 rozporządzenia (UE) nr [CSF/2012], 
oraz operacji realizowanych na mocy art. 
20 ust. 1 lit. a) pkt (i). Wkład ten może 
zostać zwiększony do 90% dla programów 
dotyczących regionów słabiej 
rozwiniętych, regionów najbardziej 
oddalonych oraz mniejszych wysp Morza 
Egejskiego w rozumieniu rozporządzenia
(EWG) nr 2019/93;

a) 80% w przypadku środków, o których 
mowa w art. 15, 28 i 36, rozwoju lokalnego 
w ramach LEADER, o którym mowa w art. 
28 rozporządzenia (UE) nr [CSF/2012], 
oraz operacji realizowanych na mocy art. 
20 ust. 1 lit. a) pkt (i). Wkład ten może
zostać zwiększony do 90% dla programów 
dotyczących regionów słabiej rozwiniętych
objętych mechanizmem phasing-out, 
regionów najbardziej oddalonych oraz 
mniejszych wysp Morza Egejskiego w 
rozumieniu rozporządzenia (EWG) nr 
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2019/93;

Or. en

Poprawka 152
Luís Paulo Alves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 65 – ustęp 4 – litera a a )(nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) 60% środków 
rolnośrodowiskowoklimatycznych, o 
których mowa w art. 29. Wkład ten można 
zwiększyć do 90% w przypadku 
programów dotyczących regionów słabiej 
rozwiniętych, regionów najbardziej 
oddalonych oraz mniejszych wysp Morza 
Egejskiego w rozumieniu rozporządzenia 
(EWG) nr 2019/93.

Or. pt

Poprawka 153
Luís Paulo Alves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 65 – ustęp 4 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) 100 % w przypadku operacji 
otrzymujących dofinansowanie na mocy 
art. 66.

b) 100 % w przypadku operacji 
otrzymujących dofinansowanie na mocy 
art. 66 i art. 38.

Or. pt

Poprawka 154
Richard Seeber
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 65 – ustęp 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7a. W odniesieniu do środków 
finansowych przenoszonych do EFRROW 
zgodnie z art. 14 rozporządzenia (UE) nr 
DP/2012, obowiązuje jednolita stawka 
wkładu zgodnie z ust. 3.

Or. de

Uzasadnienie

Mając na uwadze zachowanie spójności, środki finansowe przesuwane w ramach 
elastyczności do EFRROW muszą mieć taką samą stawkę wkładu jak inne środki w EFRROW.

Poprawka 155
Czesław Adam Siekierski

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 81 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) bada działania i produkty związane z 
planem oceny programu;

b) bada plan oceny przedstawiony przez 
instytucję zarządzającą i postęp w jego 
wdrażaniu.

Or. en

Poprawka 156
Czesław Adam Siekierski

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 82 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Do dnia 31 maja 2016 r. i do dnia 31 
maja każdego kolejnego roku do 2023 r. 
włącznie państwa członkowskie 
przedstawiają Komisji roczne 
sprawozdania z realizacji dotyczące 

1. Do dnia 30 czerwca 2016 r. i do dnia 30 
czerwca każdego kolejnego roku do 2022 r. 
włącznie państwa członkowskie 
przedstawiają Komisji roczne 
sprawozdania z realizacji dotyczące 
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wdrażania programu rozwoju obszarów 
wiejskich w poprzednim roku 
kalendarzowym. Sprawozdanie
przedłożone w 2016 r. obejmuje lata 
kalendarzowe 2014 i 2015.

wdrażania programu rozwoju obszarów 
wiejskich w poprzednim roku 
kalendarzowym. Państwo członkowskie 
przedkłada końcowe sprawozdanie z 
realizacji do dnia 31 grudnia 2023 r. 
Sprawozdanie przedłożone w 2016 r. 
obejmuje lata kalendarzowe 2014 i 2015.

Or. en

Poprawka 157
Czesław Adam Siekierski

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 89 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Jeżeli program rozwoju obszarów 
wiejskich zapewnia instrumenty 
zawierające elementy pomocy państwa, 
instrumenty te nie podlegają odrębnej 
notyfikacji.

Or. en

Uzasadnienie

Apeluję o zmianę przepisów UE, aby uniknąć stosowania odrębnej procedury zatwierdzania 
konkretnych instrumentów wsparcia, rozpatrywanych z punktu widzenia ich zgodności z 
polityką konkurencji.


