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Poprawka 158
Jens Geier

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Aby zapewnić zrównoważony rozwój 
obszarów wiejskich, trzeba skoncentrować 
się na ograniczonej liczbie podstawowych 
priorytetów związanych z transferem 
wiedzy i innowacją w rolnictwie, 
leśnictwie i na obszarach wiejskich, 
konkurencyjnością wszystkich rodzajów 
gospodarki rolnej i rentownością 
gospodarstw, organizacją łańcuchów 
żywnościowych i zarządzaniem ryzykiem
w rolnictwie, odtwarzaniem, ochroną
i wzmacnianiem ekosystemów zależnych 
od rolnictwa i leśnictwa, efektywnym 
gospodarowaniem zasobami
i przechodzeniem na gospodarkę 
niskoemisyjną w sektorach rolnym, 
spożywczym i leśnym oraz zwiększaniem 
włączenia społecznego, ograniczeniem 
ubóstwa i promowaniem rozwoju 
gospodarczego obszarów wiejskich.
Należy przy tym uwzględnić 
zróżnicowanie sytuacji, które mają wpływ 
na obszary wiejskie, gdzie występują różne 
cechy lub różne kategorie potencjalnych 
beneficjentów i celów przekrojowych
w zakresie innowacyjności, środowiska 
oraz przeciwdziałania zmianie klimatu i do 
przystosowania się do niej. Działania
w zakresie przeciwdziałania zmianie 
klimatu powinny odnosić się zarówno do 
ograniczania emisji w rolnictwie
i leśnictwie, pochodzących
z najważniejszych form działalności takich 
jak produkcja zwierzęca i stosowanie 
nawozów, jak i do biotopów obniżających 
zawartość dwutlenku węgla oraz 
zwiększania pochłaniania dwutlenku węgla 
uwzględniając użytkowanie gruntów, 

(5) Aby zapewnić zrównoważony rozwój 
obszarów wiejskich, trzeba skoncentrować 
się na ograniczonej liczbie podstawowych 
priorytetów związanych z transferem 
wiedzy i innowacją w rolnictwie, 
leśnictwie i na obszarach wiejskich, 
konkurencyjnością wszystkich rodzajów 
gospodarki rolnej i rentownością 
gospodarstw, organizacją łańcuchów 
żywnościowych w rolnictwie, 
odtwarzaniem, ochroną i wzmacnianiem 
ekosystemów zależnych od rolnictwa
i leśnictwa, efektywnym gospodarowaniem 
zasobami i przechodzeniem na gospodarkę 
niskoemisyjną w sektorach rolnym, 
spożywczym i leśnym oraz zwiększaniem 
włączenia społecznego, ograniczeniem 
ubóstwa i promowaniem rozwoju 
gospodarczego obszarów wiejskich.
Należy przy tym uwzględnić 
zróżnicowanie sytuacji, które mają wpływ 
na obszary wiejskie, gdzie występują różne 
cechy lub różne kategorie potencjalnych 
beneficjentów i celów przekrojowych
w zakresie innowacyjności, środowiska 
oraz przeciwdziałania zmianie klimatu i do 
przystosowania się do niej. Działania
w zakresie przeciwdziałania zmianie 
klimatu powinny odnosić się zarówno do 
ograniczania emisji w rolnictwie
i leśnictwie, pochodzących
z najważniejszych form działalności takich 
jak produkcja zwierzęca i stosowanie 
nawozów, jak i do biotopów obniżających 
zawartość dwutlenku węgla oraz 
zwiększania pochłaniania dwutlenku węgla 
uwzględniając użytkowanie gruntów, 
zmiany użytkowania gruntów oraz sektor 
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zmiany użytkowania gruntów oraz sektor 
leśny. Priorytet Unii w zakresie rozwoju 
obszarów wiejskich dotyczący transferu 
wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie
i na obszarach wiejskich powinno stosować 
się horyzontalnie w odniesieniu do innych 
priorytetów Unii związanych z rozwojem 
obszarów wiejskich.

leśny. Priorytet Unii w zakresie rozwoju 
obszarów wiejskich dotyczący transferu 
wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie
i na obszarach wiejskich powinno stosować
się horyzontalnie w odniesieniu do innych 
priorytetów Unii związanych z rozwojem 
obszarów wiejskich.

Or. de

Uzasadnienie

Pierwszy filar wspólnej polityki rolnej służy stabilizacji dochodów, podczas gdy drugi 
opracowano z myślą o rozwoju obszarów wiejskich. W związku z tym art. 37, 38, 39, 40 i 41 
oraz odpowiednie motywy wniosku Komisji nie należą do drugiego filara.

Poprawka 159
Jens Geier

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 20 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) Potencjał produkcyjny sektora rolnego 
jest bardziej niż w przypadku innych 
sektorów narażony na zniszczenia
w wyniku klęsk żywiołowych. Aby 
wspomóc rentowność i konkurencyjność 
gospodarstw w obliczu takich klęsk, należy 
udzielać wsparcia stanowiącego dla 
rolników pomoc w przywracaniu 
zniszczonego potencjału produkcji rolnej.
Państwa członkowskie powinny również 
dopilnować, aby nie dochodziło do 
wystąpienia nadwyżki rekompensaty
w wyniku połączenia unijnych (w 
szczególności w odniesieniu do środka 
zarządzania ryzykiem), krajowych
i prywatnych systemów rekompensat.
W celu zapewnienia efektywnego
i racjonalnego wykorzystania zasobów 
budżetowych EFRROW należy powierzyć 
Komisji uprawnienia do przyjmowania 
aktów zgodnie z art. 290 Traktatu

(20) Potencjał produkcyjny sektora rolnego 
jest bardziej niż w przypadku innych 
sektorów narażony na zniszczenia
w wyniku klęsk żywiołowych. Aby 
wspomóc rentowność i konkurencyjność 
gospodarstw w obliczu takich klęsk, należy 
udzielać wsparcia stanowiącego dla 
rolników pomoc w przywracaniu 
zniszczonego potencjału produkcji rolnej.
Państwa członkowskie powinny również 
dopilnować, aby nie dochodziło do 
wystąpienia nadwyżki rekompensaty
w wyniku połączenia unijnych, krajowych
i prywatnych systemów rekompensat.
W celu zapewnienia efektywnego
i racjonalnego wykorzystania zasobów 
budżetowych EFRROW należy powierzyć 
Komisji uprawnienia do przyjmowania 
aktów zgodnie z art. 290 Traktatu
w odniesieniu do określania kosztów 
kwalifikowalnych w ramach tego środka.
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w odniesieniu do określania kosztów 
kwalifikowalnych w ramach tego środka.

Or. de

Uzasadnienie

Pierwszy filar wspólnej polityki rolnej służy stabilizacji dochodów, podczas gdy drugi 
opracowano z myślą o rozwoju obszarów wiejskich. W związku z tym art. 37, 38, 39, 40 i 41 
oraz odpowiednie motywy wniosku Komisji nie należą do drugiego filara.

Poprawka 160
Jens Geier

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 

(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 
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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.

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.

Or. de

Uzasadnienie

W przypadku rezygnacji z prowadzenia gospodarstwa rolnicy, tak jak wszyscy inni 
przedsiębiorcy, powinni być traktowani równo. Wypłata odprawy na rzecz rolnika jest 
nieuzasadniona i stanowi naruszenie zasady równego traktowania w porównaniu z innymi 
przedsiębiorcami.

Poprawka 161
Jens Geier

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 

(28) Płatności rolno-środowiskowo-
klimatyczne 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 
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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 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.

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 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 wydawać 
co najmniej 30% 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 
rolno-środowiskowo-klimatyczne, 
rolnictwo ekologiczne i płatności na rzecz 
obszarów z ograniczeniami naturalnymi 
lub innymi szczególnymi ograniczeniami.

Or. de
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Uzasadnienie

Obowiązkowy minimalny poziom w przypadku środków rolno-środowiskowo-klimatycznych 
ma ogromne znaczenie, aby podkreślić wagę tego priorytetowego środka i jednocześnie 
zapewnić wystarczającą elastyczność. Dlatego poziom ten należy nieznacznie zwiększyć
z 25% na 30%.

Poprawka 162
Jens Geier

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 37 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(37) Rolnicy narażeni są obecnie na 
rosnące ryzyko gospodarcze
i środowiskowe wskutek zmiany klimatu
i większej zmienności cenowej. W tym 
kontekście efektywne zarządzanie 
ryzykiem ma dla rolników coraz większe 
znaczenie. Z tej przyczyny należy 
ustanowić środki zarządzania ryzykiem, 
aby pomagać rolnikom w rozwiązywaniu 
problemów związanych z najczęściej 
spotykanymi zagrożeniami. Środek ten 
powinien zatem wspierać rolników
w pokrywaniu składek płaconych na 
ubezpieczenie plonów, zwierząt i roślin,
a także pomagać w tworzeniu funduszy 
wspólnego inwestowania i rekompensat 
wypłacanych rolnikom za straty 
wynikające z ognisk chorób zwierząt lub 
roślin bądź incydentów środowiskowych. 
Środek ten powinien również obejmować 
narzędzie stabilizacji dochodów w postaci 
funduszu wspólnego inwestowania w celu 
zapewnienia wsparcia rolnikom 
doświadczającym poważnego spadku 
dochodów. W celu zapewnienia równego 
traktowania rolników w Unii, 
niezakłóconej konkurencji
i poszanowania międzynarodowych 
zobowiązań Unii należy ustanowić 
szczegółowe warunki udzielania wsparcia
w ramach tych środków. W celu 

skreślony
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zapewnienia efektywnego wykorzystania 
zasobów budżetowych EFRROW należy 
powierzyć Komisji uprawnienia do 
przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 
Traktatu w odniesieniu do określania 
minimalnego i maksymalnego czasu 
trwania pożyczek komercyjnych 
udzielanych funduszom wspólnego 
inwestowania.

Or. de

Uzasadnienie

Pierwszy filar wspólnej polityki rolnej służy stabilizacji dochodów, podczas gdy drugi 
opracowano z myślą o rozwoju obszarów wiejskich. W związku z tym art. 37, 38, 39, 40 i 41 
oraz odpowiednie motywy wniosku Komisji nie należą do drugiego filara.

Poprawka 163
Jens Geier

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. 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.

1. EFRROW przyczynia się do realizacji 
strategii „Europa 2020” w ramach 
europejskiej strategii rozwoju obszarów 
wiejskich przez promowanie 
zrównoważonego rozwoju obszarów 
wiejskich w całej Unii w sposób 
uzupełniający inne instrumenty wspólnej 
polityki rolnej (zwanej dalej „WPR”),
a także w sposób skoordynowany
i komplementarny z polityką spójności
i wspólną polityką 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.

Or. de
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Uzasadnienie

W poprawce 29 opinii Komitetu Regionów podkreślono, że na poziomie europejskim 
konieczna jest prawdziwa strategia rozwoju obszarów wiejskich. Musi być ona 
skoordynowana z wsparciem udzielanym w ramach polityki spójności i wspólnej polityki 
rybołówstwa oraz przez nie uzupełniana.

Poprawka 164
Jens Geier

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – punkt 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) poprawa organizacji łańcucha 
żywnościowego i promowanie zarządzania 
ryzykiem w rolnictwie, ze szczególnym 
naciskiem na następujące obszary:

(3) poprawa organizacji łańcucha 
żywnościowego ze szczególnym naciskiem 
na następujące obszary:

Or. de

Uzasadnienie

Pierwszy filar wspólnej polityki rolnej służy stabilizacji dochodów, podczas gdy drugi 
opracowano z myślą o rozwoju obszarów wiejskich. W związku z tym art. 37, 38, 39, 40 i 41 
oraz odpowiednie motywy wniosku Komisji nie należą do drugiego filara.

Poprawka 165
Jens Geier

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – punkt 3 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) wspieranie zarządzania ryzykiem
w gospodarstwach rolnych.

skreślona

Or. de

Uzasadnienie

Pierwszy filar wspólnej polityki rolnej służy stabilizacji dochodów, podczas gdy drugi 
opracowano z myślą o rozwoju obszarów wiejskich. W związku z tym art. 37, 38, 39, 40 i 41 
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oraz odpowiednie motywy wniosku Komisji nie należą do drugiego filara.

Poprawka 166
Jens Geier

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) wspieranie różnicowania działalności
gospodarczej, zakładania nowych 
przedsiębiorstw i tworzenia miejsc pracy;

Or. de

Uzasadnienie

Propozycja zmiany nr 32 Komitetu Regionów.

Poprawka 167
Jens Geier

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) zwiększanie dostępności technologii 
informacyjno-komunikacyjnych (TIK) na 
obszarach wiejskich oraz podnoszenie 
poziomu korzystania z nich i poprawianie 
ich jakości.

c) zwiększanie dostępności nowych
technologii oraz technologii informacyjno-
komunikacyjnych (ICT) oraz podnoszenie 
poziomu korzystania z nich i poprawianie 
ich jakości.

Or. de

Uzasadnienie

Propozycja zmiany nr 32 Komitetu Regionów.

Poprawka 168
Jens Geier
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – punkt 6 – litera c a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c a) ułatwianie osiedlania się młodych 
ludzi na obszarach wiejskich, szczególnie 
kobiet, poprzez wspieranie działań 
ułatwiających godzenie życia rodzinnego
i zawodowego.

Or. de

Uzasadnienie

Propozycja zmiany nr 32 Komitetu Regionów.

Poprawka 169
Jens Geier

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) roczne płatności dla rolników 
uczestniczących w systemie dla drobnych 
producentów rolnych, ustanowionym
w tytule V rozporządzenia (UE) nr 
DP/2012 (zwanym dalej „programem dla 
drobnych producentów rolnych”), którzy 
definitywnie przekazali swoje 
gospodarstwo innemu rolnikowi.

skreślona

Or. de

Uzasadnienie

W przypadku rezygnacji z prowadzenia gospodarstwa lub jego przekazania rolnicy, tak jak 
wszyscy inni przedsiębiorcy, powinni być traktowani równo. Wypłata odprawy na rzecz 
rolnika jest nieuzasadniona i stanowi naruszenie zasady równego traktowania w porównaniu
z innymi przedsiębiorcami.

Poprawka 170
Jens Geier
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 2 – akapit piąty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wsparcia w ramach ust. 1 lit. c) udziela 
się rolnikom uczestniczącym w systemie 
dla drobnych producentów rolnych od 
przynajmniej jednego roku w chwili 
składania przez nich wniosków
o przyznanie pomocy oraz jeśli 
zobowiązują się oni do przekazania całego 
gospodarstwa wraz z odpowiednimi 
uprawnieniami do płatności innemu 
rolnikowi. Wsparcie wypłacane jest od 
daty przekazania gospodarstwa do dnia 31 
grudnia 2020 r.

skreślony

Or. de

Uzasadnienie

W przypadku rezygnacji z prowadzenia gospodarstwa rolnicy, tak jak wszyscy inni 
przedsiębiorcy, powinni być traktowani równo. Wypłata odprawy na rzecz rolnika jest 
nieuzasadniona i stanowi naruszenie zasady równego traktowania w porównaniu z innymi 
przedsiębiorcami.

Poprawka 171
Jens Geier

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Wsparcie na mocy pkt 1 lit. c) jest 
równe 120 % rocznej płatności, którą 
beneficjent otrzymał w ramach systemu 
dla małych producentów rolnych.

skreślony

Or. de

Uzasadnienie

W przypadku rezygnacji z prowadzenia gospodarstwa rolnicy, tak jak wszyscy inni 



PE496.352v01-00 14/26 AM\912809PL.doc

PL

przedsiębiorcy, powinni być traktowani równo. Wypłata odprawy na rzecz rolnika jest 
nieuzasadniona i stanowi naruszenie zasady równego traktowania w porównaniu z innymi 
przedsiębiorcami.

Poprawka 172
Jens Geier

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. „Systemy rolnoleśne” oznaczają systemy 
użytkowania gruntów, w których drzewa 
uprawia się w połączeniu z rolnictwem 
ekstensywnym na tym samym gruncie.
Państwa członkowskie określają 
maksymalną liczbę zasadzonych drzew na 
hektar, uwzględniając lokalne warunki 
glebowe i klimatyczne, gatunki leśne
i konieczność zapewnienia ciągłości 
rolniczego użytkowania gruntów.

2. „Systemy rolnoleśne” oznaczają systemy 
użytkowania gruntów, w których drzewa 
uprawia się w połączeniu z rolnictwem 
ekstensywnym na tym samym gruncie.
Państwa członkowskie określają 
maksymalną liczbę zasadzonych drzew na 
hektar, uwzględniając lokalne warunki 
glebowe i klimatyczne, gatunki leśne
i konieczność zapewnienia ciągłości
zrównoważonego rolniczego użytkowania 
gruntów.

Or. de

Poprawka 173
Jens Geier

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 

2. Płatności rolno-środowiskowo-
klimatycznych udziela się rolnikom, 
grupom rolników lub grupom rolników
i innych osób gospodarujących gruntami, 
którzy dobrowolnie podejmują się 
przeprowadzenia operacji
odpowiadających co najmniej jednemu 
zobowiązaniu rolno-środowiskowo-
klimatycznemu. W należycie 
uzasadnionych przypadkach do osiągnięcia 
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uzasadnionych przypadkach do osiągnięcia 
celów środowiskowych płatności 
rolnośrodowiskowoklimatyczne mogą być 
udzielane innym osobom gospodarującym 
gruntami lub grupom takich osób.

celów środowiskowych płatności rolno-
środowiskowo-klimatyczne mogą być 
udzielane innym osobom gospodarującym 
gruntami lub grupom takich osób.

Or. de

Uzasadnienie

W propozycji zmiany nr 36 Komitetu Regionów podkreślono, że należy skreślić ograniczenie 
środków do gruntów rolnych, ponieważ zagrażałoby ono poważnie realizacji celów 
środowskowych i klimatycznych. Dotyczy to np. przeznaczenia pod wypas gruntów 
nieuznawanych za grunty rolne, a także realizacji środków rolno-środowiskowych na 
terenach stawów, torfowisk i stref wzdłuż cieków wodnych.

Poprawka 174
Jens Geier

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zarządzanie ryzykiem skreślony
1. Wsparcie w ramach tego środka 
obejmuje:
a) wkład finansowy wypłacany 
bezpośrednio rolnikom, na rzecz składek
z tytułu ubezpieczenia upraw, zwierząt
i roślin od strat gospodarczych 
spowodowanych niekorzystnymi 
zjawiskami klimatycznymi oraz chorobami 
zwierząt lub roślin lub inwazją 
szkodników;
b) wkład finansowy na rzecz funduszy 
wspólnego inwestowania w celu 
wypłacania rolnikom rekompensat 
finansowych z tytułu strat gospodarczych 
spowodowanych wystąpieniem choroby 
zwierząt lub roślin lub incydentem 
środowiskowym;
c) narzędzie stabilizacji dochodów
w postaci wkładu finansowego na rzecz 
funduszy wspólnego inwestowania, 
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zapewniające rekompensatę dla rolników, 
którzy doświadczają poważnego spadku 
dochodów.
2. Dla celów ust. 1 lit. b) i c) „fundusz 
wspólnego inwestowania” oznacza system 
akredytowany przez państwo członkowskie 
zgodnie z jego prawem krajowym, który 
umożliwia stowarzyszonym rolnikom 
ubezpieczanie się i za pomocą którego 
rekompensaty wypłacane są tym rolnikom, 
którzy ponieśli straty gospodarcze 
spowodowane wystąpieniem choroby 
zwierząt lub roślin, lub incydentem 
środowiskowym bądź którzy doświadczają 
poważnego spadku dochodów.
3. Państwa członkowskie dopilnowują, 
aby nie wystąpiła nadwyżka rekompensaty
w wyniku połączenia tego środka z innymi 
krajowymi lub unijnymi instrumentami 
wsparcia bądź prywatnymi systemami 
ubezpieczeń. Przy szacowaniu poziomu 
dochodów rolników uwzględnia się 
również bezpośrednie wsparcie dochodów 
otrzymywane w ramach Europejskiego 
Funduszu Dostosowania do Globalizacji 
(zwanego dalej „EFG”). 
4. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 90 dotyczących 
minimalnego i maksymalnego okresu 
zaciągania pożyczek komercyjnych 
udzielanych funduszom wspólnego 
inwestowania, o których mowa w art. 39 
ust. 3 lit. b) i art. 40 ust. 4.

Or. de

Uzasadnienie

Pierwszy filar wspólnej polityki rolnej służy stabilizacji dochodów, podczas gdy drugi 
opracowano z myślą o rozwoju obszarów wiejskich. W związku z tym art. 37, 38, 39, 40 i 41 
oraz odpowiednie motywy wniosku Komisji nie należą do drugiego filara.

Poprawka 175
Jens Geier
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ubezpieczenie upraw, zwierząt i roślin skreślony
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 poprzednich trzech lat lub średniej
z trzech lat opartej na okresie pięciu 
wcześniejszych lat, z wyłączeniem wartości 
najwyższej i najniższej.
2. Wystąpienie niekorzystnego zjawiska 
klimatycznego lub epidemii choroby 
zwierząt lub roślin lub inwazji szkodników 
musi zostać formalnie uznane przez 
właściwy organ danego państwa 
członkowskiego.
W stosownych przypadkach państwa 
członkowskie mogą z wyprzedzeniem 
ustanowić kryteria, na podstawie których 
będzie można uważać, że wystąpienie 
wymienionych okoliczności zostało 
formalnie uznane.
Płatności z tytułu ubezpieczeń 
rekompensują nie więcej niż całkowity 
koszt pokrycia poniesionych strat,
o których mowa w art. 37 ust. 1 lit. a),
i nie określają rodzaju lub ilości dalszej 
produkcji ani nie wprowadzają wymagań
w tym zakresie.
Państwa członkowskie mogą ograniczyć 
kwotę składki kwalifikującej się do 
wsparcia, stosując odpowiednie pułapy.
4. Wsparcie ogranicza się do wysokości 
maksymalnej kwoty określonej
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w załączniku I.

Or. de

Uzasadnienie

Pierwszy filar wspólnej polityki rolnej służy stabilizacji dochodów, podczas gdy drugi 
opracowano z myślą o rozwoju obszarów wiejskich. W związku z tym art. 37, 38, 39, 40 i 41 
oraz odpowiednie motywy wniosku Komisji nie należą do drugiego filara.

Poprawka 176
Jens Geier

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Fundusze wspólnego inwestowania 
dotyczące chorób zwierząt i roślin oraz 
incydentów środowiskowych

skreślony

1. Kwalifikujące się do wsparcia fundusze 
wspólnego inwestowania:
a. są akredytowane przez właściwy organ 
zgodnie z prawem krajowym;
b. prowadzą transparentną politykę
w odniesieniu do wpłat do funduszu
i wypłat;
c. posiadają przejrzyste zasady podziału 
odpowiedzialności za długi.
2. Państwa członkowskie określają zasady 
tworzenia funduszy wspólnego 
inwestowania i zarządzania nimi,
w szczególności w zakresie przyznawania 
rolnikom rekompensat w przypadku 
kryzysu oraz w zakresie zarządzania
i monitorowania zgodności z tymi 
zasadami.
3. Wkład finansowy, o którym mowa
w art. 37 ust. 1 lit. b), może dotyczyć 
wyłącznie:
kosztów administracyjnych utworzenia 
funduszy wspólnego inwestowania, 
rozłożonych na okres nieprzekraczający 
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trzech lat przy zastosowaniu metody 
degresywnej;
kwot wypłaconych przez fundusz 
wspólnego inwestowania jako finansowa 
rekompensata dla rolników. Ponadto 
wkład finansowy może dotyczyć odsetek 
od pożyczek komercyjnych zaciągniętych 
przez fundusz wspólnego inwestowania
w celu wypłaty rolnikom rekompensaty 
finansowej w przypadku kryzysu.
Początkowy kapitał podstawowy nie jest 
zasilany z wkładu ze środków publicznych.
4. W przypadku chorób zwierząt 
rekompensata finansowa na mocy art. 37 
ust. 1 lit. b) może być przyznana tylko
w odniesieniu do chorób wymienionych
w wykazie chorób zwierząt sporządzonym 
przez Światową Organizację Zdrowia 
Zwierząt lub w załączniku do decyzji Rady 
90/424/EWG.
5. Wsparcie ogranicza się do maksymalnej 
stawki określonej w załączniku I.
Państwa członkowskie mogą ograniczyć 
koszty, które kwalifikują się do wsparcia, 
przez zastosowanie:
a. pułapów w odniesieniu do funduszu;
b. odpowiednich pułapów jednostkowych.

Or. de

Uzasadnienie

Pierwszy filar wspólnej polityki rolnej służy stabilizacji dochodów, podczas gdy drugi 
opracowano z myślą o rozwoju obszarów wiejskich. W związku z tym art. 37, 38, 39, 40 i 41 
oraz odpowiednie motywy wniosku Komisji nie należą do drugiego filara.

Poprawka 177
Jens Geier

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Artykuł 40

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Narzędzie stabilizacji dochodów skreślony
1. Wsparcie na mocy art. 37 ust. 1 lit. c) 
można przyznać wyłącznie w przypadku, 
gdy spadek dochodu przekracza 30% 
średniego rocznego dochodu 
indywidualnego rolnika z poprzednich 
trzech lat lub średniej z trzech lat opartej 
na okresie pięciu wcześniejszych lat,
z wyłączeniem wartości najwyższej
i najniższej. Dla celów art. 37 ust. 1 lit. c) 
dochód oznacza sumę przychodów, które 
rolnik uzyskuje na rynku, w tym wszelkich 
form wsparcia publicznego, po odjęciu 
kosztów produkcji. Płatności z funduszu 
wspólnego inwestowania na rzecz 
rolników rekompensują nie więcej niż 
70% utraconych dochodów.
2. Kwalifikujące się do wsparcia fundusze 
wspólnego inwestowania:
a. są akredytowane przez właściwy organ 
zgodnie z prawem krajowym;
b. prowadzą transparentną politykę
w odniesieniu do wpłat do funduszu
i wypłat;
c. posiadają przejrzyste zasady podziału 
odpowiedzialności za długi.
3. Państwa członkowskie określają zasady 
tworzenia funduszy wspólnego 
inwestowania i zarządzania nimi,
w szczególności w zakresie przyznawania 
rolnikom rekompensat w przypadku 
kryzysu oraz w zakresie zarządzania
i monitorowania zgodności z tymi 
zasadami.
4. Wkład finansowy, o którym mowa
w art. 37 ust. 1 lit. c) może dotyczyć 
wyłącznie kwot wypłaconych przez 
fundusz wspólnego inwestowania jako 
finansowa rekompensata dla rolników. 
Ponadto wkład finansowy może dotyczyć 
odsetek od pożyczek komercyjnych 
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zaciągniętych przez fundusz wspólnego 
inwestowania w celu wypłaty rolnikom 
rekompensaty finansowej w przypadku 
kryzysu.
Początkowy kapitał podstawowy nie jest 
zasilany z wkładu ze środków publicznych.
5. Wsparcie ogranicza się do maksymalnej 
stawki określonej w załączniku I.

Or. de

Uzasadnienie

Pierwszy filar wspólnej polityki rolnej służy stabilizacji dochodów, podczas gdy drugi 
opracowano z myślą o rozwoju obszarów wiejskich. W związku z tym art. 37, 38, 39, 40 i 41 
oraz odpowiednie motywy wniosku Komisji nie należą do drugiego filara.

Poprawka 178
Jens Geier

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 41

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zasady wdrażania środków skreślony
1. Komisja w drodze aktów wykonawczych 
przyjmuje zasady wdrażania środków 
określonych w niniejszej części, dotyczące:
a) procedur wyboru organów lub 
podmiotów oferujących usługi doradcze
w zakresie gospodarstwa rolnego
i leśnictwa, w zakresie zarządzania 
gospodarstwem rolnym lub pomocy oraz 
degresywnego charakteru pomocy
w ramach środka dotyczącego usług 
doradczych, o którym mowa w art. 16;
b) oceny przez państwa członkowskie 
postępów w realizacji planu operacyjnego, 
wariantów płatności, a także warunków 
dostępu młodych rolników do innych 
środków w ramach środka dotyczącego 
rozwoju gospodarstw rolnych
i działalności gospodarczej, o którym 
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mowa w art. 20;
c) określenia granicy z innymi środkami, 
konwersji na jednostki inne niż stosowane
w załączniku I, obliczenia kosztów 
transakcyjnych i konwersji lub 
dostosowania zobowiązań w ramach 
środka rolnośrodowiskowoklimatycznego,
o którym mowa w art. 29, środka 
dotyczącego rolnictwa ekologicznego,
o którym mowa w art. 30, i środka 
dotyczącego usług leśnośrodowiskowych
i klimatycznych oraz ochrony lasu,
o którym mowa w art. 35;
d) możliwości wykorzystania 
standardowych założeń dotyczących 
utraconych dochodów w ramach środków,
o których mowa w art. 29, 30, 31, 32, 34
i 35, oraz kryteriów stosowanych do 
obliczania tych dochodów;
e) obliczania kwoty wsparcia, gdy 
operacja kwalifikuje się do wsparcia
w ramach więcej niż jednego środka.
Wspomniane akty wykonawcze 
przyjmowane są zgodnie z procedurą 
sprawdzającą, o której mowa w art. 91.

Or. de

Uzasadnienie

Pierwszy filar wspólnej polityki rolnej służy stabilizacji dochodów, podczas gdy drugi 
opracowano z myślą o rozwoju obszarów wiejskich. W związku z tym art. 37, 38, 39, 40 i 41 
oraz odpowiednie motywy wniosku Komisji nie należą do drugiego filara.

Poprawka 179
Jens Geier

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 46 – ustęp 2 – litera b a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b a) inwestycji w modernizację lub 
tworzenie nowych instalacji 
nawadniających, które uwzględnione są



AM\912809PL.doc 23/26 PE496.352v01-00

PL

w planach lub programach państw 
członkowskich bądź regionów i 
w przypadku których wyniki 
wyczerpujących analiz środowiskowych 
zostaną uznane za pozytywne z punktu 
widzenia zarówno jakości, jak i stanu 
ilościowego wody;

Or. de

Uzasadnienie

Propozycja zmiany nr 37 Komitetu Regionów.

Poprawka 180
Jens Geier

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 64 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Do celów przydzielania rezerwy na 
wykonanie, o której mowa w art. 20 ust. 2 
rozporządzenia (UE) nr [CSF/2012], 
dostępne dochody przeznaczone na 
określony cel zgromadzone zgodnie z art. 
45 rozporządzenia (UE) nr HR/2012 na 
rzecz EFRROW, dodaje się do kwot,
o których mowa w art. 18 rozporządzenia 
(UE) nr [CSF/2012]. Rozdziela się je
między państwa członkowskie 
proporcjonalnie do ich udziału
w całkowitej kwocie wsparcia z EFRROW.

6. Dostępne dochody przeznaczone na 
określony cel zgromadzone zgodnie z art. 
45 rozporządzenia (UE) nr HR/2012 na 
rzecz EFRROW rozdziela się między 
państwa członkowskie proporcjonalnie do 
ich udziału w całkowitej kwocie wsparcia
z EFRROW.

Or. de

Uzasadnienie

Rezerwa na wykonanie, o której mowa w art. 18 rozporządzenia (UE) nr [CSF/2012], zostaje 
skreślona.

Poprawka 181
Jens Geier
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 65 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5 a. Kwotę równą co najmniej 30 % 
łącznego wkładu EFRROW w program 
rozwoju obszarów wiejskich rezerwuje się 
na środki określone w art. 29, 30 i 31.

Or. de

Uzasadnienie

Obowiązkowy minimalny poziom w przypadku środków rolno-środowiskowo-klimatycznych 
należy przewidzieć nie tylko w motywie, ale i w odpowiednim artykule. Aby podkreślić wagę 
tego priorytetowego środka i jednocześnie zapewnić wystarczającą elastyczność, należy 
nieznacznie zwiększyć poziom z 25% na 30%.

Poprawka 182
Jens Geier

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 65 – ustęp 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6 a. Krajowy wkład w kwalifikowalne 
wydatki publiczne można zastąpić 
wkładami prywatnymi.

Or. de

Uzasadnienie

Zgodnie z tym, co przewidziano już w zakończonych negocjacjach trójstronnych w sprawie 
dyscypliny budżetowej, należy umożliwić zastąpienie krajowego wkładu w kwalifikowalne 
wydatki publiczne wkładami prywatnymi. Jest to konieczne szczególnie obecnie, w czasie, 
kiedy państwa członkowskie starają się poczynić oszczędności, ponieważ problemy związane 
ze współfinansowaniem przez państwa członkowskie mogą zostać rozwiązane przez 
inwestorów prywatnych.

Poprawka 183
Jens Geier
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 5 – ustęp 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Art. 37 Zarządzanie ryzykiem skreślony

Or. de

Uzasadnienie

Pierwszy filar wspólnej polityki rolnej służy stabilizacji dochodów, podczas gdy drugi 
opracowano z myślą o rozwoju obszarów wiejskich. W związku z tym art. 37, 38, 39, 40 i 41 
oraz odpowiednie motywy wniosku Komisji nie należą do drugiego filara.

Poprawka 184
Jens Geier

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 5 – ustęp 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Art. 38 Ubezpieczenie upraw, zwierząt
i roślin

skreślony

Or. de

Uzasadnienie

Pierwszy filar wspólnej polityki rolnej służy stabilizacji dochodów, podczas gdy drugi 
opracowano z myślą o rozwoju obszarów wiejskich. W związku z tym art. 37, 38, 39, 40 i 41 
oraz odpowiednie motywy wniosku Komisji nie należą do drugiego filara.

Poprawka 185
Jens Geier

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 5 – ustęp 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Art. 39 Fundusze wspólnego 
inwestowania dotyczące chorób zwierząt

skreślony
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i roślin oraz incydentów środowiskowych

Or. de

Uzasadnienie

Pierwszy filar wspólnej polityki rolnej służy stabilizacji dochodów, podczas gdy drugi 
opracowano z myślą o rozwoju obszarów wiejskich. W związku z tym art. 37, 38, 39, 40 i 41 
oraz odpowiednie motywy wniosku Komisji nie należą do drugiego filara.

Poprawka 186
Jens Geier

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 5 – ustęp 17

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Art. 40 Narzędzie stabilizacji dochodów skreślony

Or. de

Uzasadnienie

Pierwszy filar wspólnej polityki rolnej służy stabilizacji dochodów, podczas gdy drugi 
opracowano z myślą o rozwoju obszarów wiejskich. W związku z tym art. 37, 38, 39, 40 i 41 
oraz odpowiednie motywy wniosku Komisji nie należą do drugiego filara.


