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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie w sprawie finansowania WPR, zarządzania nią 
i monitorowania jej zawiera w jednym akcie podstawowym wszystkie przepisy i wymogi 
służące jednolitemu wdrażaniu wspólnej polityki rolnej w celu skutecznej realizacji strategii 
„Europa 2020”.

Ze względu na swój charakter i misję wniosek dotyczący rozporządzenia jest i powinien być 
jak najbardziej racjonalny, musi określać każdy występujący we wspólnej polityce rolnej 
aspekt zasługujący na regulację oraz wszelkie ustanowione w tym celu działania lub 
działalność jednolite na całym terytorium Unii.

Z tego powodu, zwłaszcza w kontekście rozwoju regionalnego, wniosek nie sprzyja 
nanoszeniu zmian i uzupełnień mogących w jakiś sposób zaszkodzić jego zadaniu i wynikom.

W związku z tym zdecydowano się skupić w większej mierze na głównych adresatach 
wspólnej polityki rolnej, czyli na rolnikach i społecznościach wiejskich, oraz na podejściu 
koncentrującym się na szczególnych potrzebach wynikających ze specyfiki lokalnej i 
regionalnej.

W szczególności podjęto próbę racjonalizacji i usprawnienia instytucjonalnych aspektów 
WPR oraz zmniejszenia lub wyeliminowania nieuzasadnionych obciążeń ponoszonych przez 
rolników. Chociaż zgodnie z rozporządzeniem agencje płatnicze są odpowiedzialne za własną 
niewydolność i że określony jest stopień tej odpowiedzialności, nie wiąże się to jednak 
automatycznie ze zmniejszeniem obciążeń spoczywających na beneficjentach. W okresie 
dużych wahań na rynkach rolnych i ograniczeń finansowych opóźnienie w płatnościach może 
spowodować nieuzasadnione obciążenie dla przedsiębiorstw, a ich siłę przetargową i sytuację
finansową mogłyby osłabić czynniki niezależne od ich zdolności zarządzania.

Podjęto również starania, aby kryteria stosowania systemu doradztwa rolniczego były 
ukierunkowane na przedsiębiorstwa i przedsiębiorców najbardziej potrzebujących 
racjonalnych i fachowych wytycznych w zakresie zarządzania gospodarstwem rolnym. Ma to 
na celu nakierowanie sektora rolnego na praktyczną i dobrowolną racjonalizację, zwłaszcza w 
tych regionach wiejskich, gdzie ludność nadal mieszka na obszarach wiejskich, a rolnictwo 
nadal stanowi dziedzictwo kulturowe oraz źródło żywotności i bogactwa, również
niepieniężnego.

Jednocześnie starano się sprzyjać korzyściom odnoszonym przez całe społeczności, a nie 
naruszeniom lub oszustwom ze strony jednostek, często prowadzącym do sytuacji 
kryzysowych oraz w decydujący i trwały sposób szkodzącym wysiłkom podejmowanym 
przez dany obszar.

Podjęto również starania o ponowne nakierowanie celów w zakresie monitorowania również
na wskaźniki ekonomiczne, które uwzględniają i skuteczniej odzwierciedlają wyniki wspólnej 
polityki rolnej, by zapewnić jak najbardziej realistyczny obraz skutków stosowania tej 
polityki. W związku z tym za celowe uznano poddanie monitorowaniu dodatkowych 
zmiennych, takich jak dostęp do rynków, procesy kształtowania cen i ich stabilność, 
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upowszechnianie gospodarki rolnej opartej o stosunki umowne, stopień upowszechnienia, 
produkcji i wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w rolnictwie i w społecznościach 
wiejskich, zrównoważony rozwój terytorialny przynajmniej na poziomie regionalnym, 
mobilność społeczna, dynamika demograficzna, wyludnianie, dochód (niekoniecznie 
pochodzący z sektora rolniczego) i ubóstwo na obszarach wiejskich.

POPRAWKI

Komisja Rozwoju Regionalnego zwraca się do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, jako do 
komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących 
poprawek:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) W celu zwiększenia świadomości 
beneficjentów na temat związku pomiędzy 
praktykami rolniczymi i zarządzaniem 
gospodarstwami z jednej strony, a normami 
w zakresie ochrony środowiska, zmiany 
klimatu, zasad dobrej kultury rolnej, 
bezpieczeństwa żywności, zdrowia 
zwierząt oraz ich dobrostanu z drugiej 
strony, państwa członkowskie powinny 
stworzyć kompleksowy system doradztwa 
rolniczego, adresowany do beneficjentów.
Przedmiotowy system doradztwa 
rolniczego nie powinien jednak wpływać w 
jakikolwiek sposób na zobowiązania i 
odpowiedzialność beneficjentów w 
zakresie przestrzegania wspomnianych 
norm. Państwa członkowskie powinny 
zatem jasno rozgraniczyć funkcje doradcze 
i kontrolne.

(10) W celu zwiększenia świadomości 
beneficjentów na temat związku pomiędzy
specyficznymi praktykami rolniczymi, 
odpowiadającymi danemu obszarowi i
bardziej na nim pożądanymi i
zarządzaniem gospodarstwami a normami 
w zakresie ochrony środowiska, zmiany 
klimatu, zasad dobrej kultury rolnej, 
bezpieczeństwa żywności, zdrowia 
zwierząt oraz ich dobrostanu, państwa 
członkowskie powinny stworzyć
kompleksowy system doradztwa 
rolniczego, adresowany do beneficjentów.
Przedmiotowy system doradztwa 
rolniczego nie powinien jednak wpływać w 
jakikolwiek sposób na zobowiązania i 
odpowiedzialność beneficjentów w 
zakresie przestrzegania wspomnianych 
norm. Państwa członkowskie powinny 
zatem jasno rozgraniczyć funkcje doradcze 
i kontrolne.

Or. it
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Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) System doradztwa rolniczego 
powinien obejmować przynajmniej 
wymogi i normy w zakresie zasady 
wzajemnej zgodności. System powinien 
również obejmować wymogi, które należy 
spełnić w odniesieniu do praktyk 
rolniczych korzystnych dla klimatu oraz 
środowiska w celu otrzymania płatności 
bezpośrednich, jak również w odniesieniu 
do utrzymywania użytków rolnych na 
podstawie rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr DP/xxx z 
dnia … ustanawiającego przepisy 
dotyczące płatności bezpośrednich dla 
rolników na podstawie systemów wsparcia 
w ramach wspólnej polityki rolnej1. 
Przedmiotowy system powinien ponadto 
obejmować pewne elementy związane z 
łagodzeniem skutków zmiany klimatu oraz 
odpowiednimi działaniami 
dostosowawczymi, różnorodnością
biologiczną, ochroną wód, zgłaszaniem 
chorób zwierząt i roślin oraz innowacjami, 
jak również zrównoważonym rozwojem 
działalności gospodarczej małych 
gospodarstw.

(11) System doradztwa rolniczego 
powinien obejmować przynajmniej 
wymogi i normy w zakresie zasady 
wzajemnej zgodności. System ten 
powinien również obejmować wymogi, 
które należy spełnić w odniesieniu do 
praktyk rolniczych korzystnych dla klimatu 
oraz środowiska w celu otrzymania 
płatności bezpośrednich, jak również w 
odniesieniu do utrzymywania użytków 
rolnych na podstawie rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
DP/xxx z dnia xxx ustanawiającego 
przepisy dotyczące płatności 
bezpośrednich dla rolników na podstawie 
systemów wsparcia w ramach wspólnej 
polityki rolnej1. Przedmiotowy system 
powinien ponadto obejmować pewne 
elementy związane z łagodzeniem skutków 
zmiany klimatu oraz odpowiednimi 
działaniami dostosowawczymi, 
różnorodnością biologiczną, skutkami 
stosowania genetycznie modyfikowanych 
nasion i produktów pochodnych, ochroną
wód, zgłaszaniem chorób zwierząt i roślin 
oraz innowacjami, jak również
zrównoważonym rozwojem działalności 
gospodarczej małych gospodarstw.

Or. it

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Przystąpienie do systemu doradztwa 
rolniczego przez beneficjentów powinno 

(12) Przystąpienie do systemu doradztwa 
rolniczego przez beneficjentów powinno 
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odbywać się na zasadzie dobrowolności. 
Wszyscy beneficjenci, nawet nie 
otrzymujący pomocy w ramach WPR, 
powinni mieć możliwość uczestnictwa w 
systemie, jednak państwa członkowskie 
mogą ustalić kryteria priorytetowe. Ze 
względu na charakter systemu, celowym 
jest, aby informacje uzyskane w trakcie 
wykonywania działalności doradczej były 
traktowane jako poufne, za wyjątkiem 
przypadków poważnego naruszenia prawa 
unijnego lub krajowego. Aby 
zagwarantować skuteczność systemu, 
doradcy powinni posiadać odpowiednie 
kwalifikacje i odbywać regularne 
szkolenia.

odbywać się na zasadzie dobrowolności. 
Wszyscy beneficjenci, nawet 
nieotrzymujący pomocy w ramach WPR, 
powinni mieć możliwość uczestnictwa w 
systemie, jednak państwa członkowskie
mogą ustalić kryteria priorytetowe, w 
szczególności dla tych rolników, którzy w 
przeciwnym wypadku mogliby zostać z 
niego wykluczeni i którzy bardziej niż
pozostali potrzebują fachowych 
wytycznych, zwłaszcza na obszarach 
charakteryzujących się dużym 
rozdrobnieniem gospodarstw rolnych. Ze 
względu na charakter systemu celowe jest, 
aby informacje uzyskane w trakcie 
wykonywania działalności doradczej były 
traktowane jako poufne, za wyjątkiem 
przypadków poważnego naruszenia prawa 
unijnego lub krajowego. Aby 
zagwarantować skuteczność systemu, 
doradcy powinni posiadać odpowiednie 
kwalifikacje i odbywać regularne 
szkolenia.

Or. it

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Środki finansowe, niezbędne do 
pokrycia wydatków dokonanych przez 
akredytowane agencje płatnicze w ramach 
EFRG, powinny być przekazywane do 
dyspozycji państw członkowskich przez 
Komisję w formie zwrotów na podstawie 
zaksięgowanych wydatków dokonanych 
przez te agencje. W oczekiwaniu na zwroty 
w formie płatności miesięcznych państwa 
członkowskie powinny zgromadzić
niezbędne środki w zależności od potrzeb 
ich akredytowanych agencji płatniczych.
Państwa członkowskie oraz beneficjenci 

(13) Środki finansowe niezbędne do 
pokrycia wydatków dokonanych przez 
akredytowane agencje płatnicze w ramach 
EFRG powinny być przekazywane do 
dyspozycji państw członkowskich przez 
Komisję w formie zwrotów na podstawie 
zaksięgowanych wydatków dokonanych 
przez te agencje. W oczekiwaniu na zwroty 
w formie płatności miesięcznych państwa 
członkowskie powinny zgromadzić
niezbędne środki w zależności od potrzeb 
ich akredytowanych agencji płatniczych. W 
celu poprawy skuteczności działania 
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zaangażowani w realizację WPR 
pokrywają ze środków własnych wszelkie 
koszty zatrudnienia oraz koszty 
administracyjne.

agencji płatniczych państwa członkowskie
zaangażowane w realizację WPR 
pokrywają ze środków własnych wszelkie 
koszty zatrudnienia oraz koszty 
administracyjne.

Or. it

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 25 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Pomoc unijną należy wypłacać
beneficjentom w ustalonym terminie, by 
mogła ona zostać skutecznie wykorzystana. 
Nieprzestrzeganie przez państwa 
członkowskie terminów płatności 
ustalonych w przepisach Unii może 
tworzyć poważne problemy dla 
beneficjentów i stanowić zagrożenie dla 
zasady jednoroczności budżetu unijnego. 
Dlatego też wydatki dokonane poza 
terminami płatności powinny zostać
wyłączone z finansowania unijnego. W 
celu poszanowania zasady 
proporcjonalności Komisja powinna móc 
ustalać przepisy określające wyjątki od tej 
ogólnej zasady. Przedmiotowa zasada 
ustanowiona w rozporządzeniu (WE) nr 
1290/2005 powinna zostać utrzymana i 
stosować się zarówno do EFRG jak i 
EFRROW. W przypadku gdy państwa 
członkowskie dokonują wpłat z 
opóźnieniem, powinny dodać odsetki do 
kwoty głównej na swój koszt w celu 
wyrównania strat beneficjentom. Taki 
przepis mógłby motywować państwa 
członkowskie do bardziej rygorystycznego 
przestrzegania terminów płatności oraz 
upewnić beneficjentów, że środki zostaną
im wypłacone na czas – lub że w 
przypadku opóźnienia płatności otrzymają
oni przynajmniej stosowną rekompensatę.

(25) Pomoc unijną należy wypłacać
beneficjentom w ustalonym terminie, by 
mogła ona zostać skutecznie wykorzystana. 
Nieprzestrzeganie przez państwa 
członkowskie terminów płatności 
ustalonych w przepisach Unii może 
tworzyć poważne problemy dla 
beneficjentów i stanowić zagrożenie dla 
zasady jednoroczności budżetu unijnego. 
Dlatego też wydatki dokonane poza 
terminami płatności powinny zostać
wyłączone z finansowania unijnego. W 
celu poszanowania zasady 
proporcjonalności Komisja powinna móc 
ustalać przepisy określające wyjątki od tej 
ogólnej zasady. Przedmiotowa zasada 
ustanowiona w rozporządzeniu (WE) nr 
1290/2005 powinna zostać utrzymana i 
stosować się zarówno do EFRG, jak i 
EFRROW. W przypadku gdy państwa 
członkowskie dokonują wpłat z 
opóźnieniem, powinny dodać odsetki do 
kwoty głównej na swój koszt w celu 
wyrównania strat beneficjentom, a 
odnośne należności tymczasowe powinny 
zostać ujęte w bilansach beneficjentów.
Taki przepis mógłby motywować państwa 
członkowskie do bardziej rygorystycznego 
przestrzegania terminów płatności oraz 
upewnić beneficjentów, że środki zostaną
im wypłacone na czas – lub że w 
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przypadku opóźnienia płatności otrzymają
oni przynajmniej stosowną rekompensatę.

Or. it

Uzasadnienie

Punktualność płatności na rzecz beneficjentów ma zasadnicze znaczenie, zarówno w 
przypadku przedsiębiorstw rolnych, jak i innych przedsiębiorstw lub dostawców usług. W 
związku z tym w celu ochrony gospodarki lokalnej musi istnieć możliwość zaksięgowania 
wymagalnych należności w aktywach przedsiębiorstwa, ponieważ istnieje wobec nich więcej 
niż odpowiedni poziom pewności.

Poprawka 6

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fa) zajęcia przedsiębiorstwa lub jego 
części z powodu błędnego przyznania 
środków finansowych na podstawie 
ogłoszeń publicznych uznanych następnie 
za niezgodne z przepisami UE.

Or. it

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Agencje płatnicze to służby lub organy 
państw członkowskich odpowiedzialne za 
zarządzanie wydatkami, o których mowa w 
art. 4 ust. 1 oraz art. 5 oraz za ich kontrolę.

1. Agencje płatnicze to służby lub organy 
państw członkowskich lub regionów
odpowiedzialne za zarządzanie – w 
ramach danej organizacji – wydatkami, o 
których mowa w art. 4 ust. 1 oraz art. 5,
oraz za ich kontrolę.

Or. it
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Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Jednostka certyfikująca to prywatny lub 
publiczny organ kontrolny wyznaczony 
przez państwo członkowskie, który 
przedstawia opinię na temat poświadczenia 
wiarygodności dotyczącego zarządzania w 
zakresie kompletności, dokładności oraz 
prawdziwości rocznych sprawozdań
finansowych agencji płatniczej, 
właściwego funkcjonowania systemu 
kontroli wewnętrznej oraz legalności i 
prawidłowości transakcji stanowiących ich 
podstawę jak również przestrzegania 
zasady należytego zarządzania finansami.

1. Jednostka certyfikująca to prywatny lub 
publiczny niezależny organ kontrolny 
wyznaczony przez państwo członkowskie
w wyniku międzynarodowego przetargu 
publicznego, który to organ przedstawia 
opinię opracowaną zgodnie z normami 
audytu uznanymi na szczeblu 
międzynarodowym, na podstawie kontroli 
opartych na ocenie ryzyka i przy 
uwzględnieniu poprzednich wyników 
państwa członkowskiego lub regionu, 
dotyczącą poświadczenia wiarygodności 
dotyczącego zarządzania w zakresie 
kompletności, dokładności oraz 
prawdziwości rocznych sprawozdań
finansowych agencji płatniczej, 
właściwego funkcjonowania systemu 
kontroli wewnętrznej oraz legalności i 
prawidłowości transakcji stanowiących ich
podstawę, jak również przestrzegania 
zasady należytego zarządzania finansami.

Or. it

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie ustanawiają
system doradztwa dla beneficjentów w 
zakresie zarządzania gruntami i 
gospodarstwem (zwany dalej „systemem 
doradztwa rolniczego”), prowadzony przez 
jeden lub większą liczbę wyznaczonych 
organów. Wyznaczone organy mogą być
zarówno publiczne, jak i prywatne.

1. Państwa członkowskie lub regiony
ustanawiają system doradztwa dla 
beneficjentów w zakresie zarządzania 
gruntami i gospodarstwem (zwany dalej 
„systemem doradztwa rolniczego”), 
prowadzony przez jeden lub większą liczbę
wyznaczonych organów. Wyznaczone 
organy mogą być zarówno publiczne, jak i 
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prywatne, przy czym preferowane są
organy związane z instytucjami 
akademickimi lub ośrodkami badawczymi.

Or. it

Uzasadnienie

Zgodnie z zasadą regionalizacji WPR nie należy wyznaczać tylko jednego organu na szczeblu 
krajowym, zwłaszcza w przypadku, gdy na terytorium krajowym ze względu na jego wielkość
występuje daleko idąca specyfika geomorfologiczna, glebowo-klimatyczna i kulturowa oraz 
szczególne cechy uprawy. Ponadto należy podjąć próbę racjonalizacji działań poprzez 
bezpośrednie powiązanie ich z ośrodkami akademickimi i badawczymi w celu przybliżenia 
problemów gospodarstw pracownikom akademickim (w tym naukowcom z różnych dziedzin). 

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 2 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) wymogi lub działania związane z 
łagodzeniem zmiany klimatu oraz 
odnośnymi działaniami dostosowawczymi, 
różnorodnością biologiczną, ochroną wód, 
zgłaszaniem chorób zwierząt i roślin, oraz 
innowacjami, przynajmniej w zakresie 
określonym w załączniku I do niniejszego 
rozporządzenia;

c) co najmniej wymogi lub działania 
związane z łagodzeniem zmiany klimatu 
oraz odnośnymi działaniami 
dostosowawczymi, ze skutkami 
stosowania genetycznie modyfikowanych 
nasion i produktów pochodnych, z 
różnorodnością biologiczną, ochroną wód, 
zgłaszaniem chorób zwierząt i roślin oraz 
innowacyjnością, w zakresie określonym w 
załączniku I do niniejszego 
rozporządzenia;

Or. it

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie mogą jednak – na 
podstawie obiektywnych kryteriów –

Państwa członkowskie określają jednak –
na podstawie obiektywnych kryteriów –
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określić kategorie beneficjentów, które 
będą miały dostęp do systemu doradztwa 
rolniczego na zasadach pierwszeństwa.
Państwa członkowskie gwarantują, że 
pierwszeństwo otrzymują rolnicy których 
dostęp do systemów doradztwa innych niż
system doradztwa rolniczego jest 
najbardziej ograniczony.

kategorie beneficjentów, które będą miały 
dostęp do systemu doradztwa rolniczego na 
zasadach pierwszeństwa. Państwa 
członkowskie gwarantują jednak, że 
pierwszeństwo otrzymują rolnicy, których 
dostęp do systemów doradztwa innych niż
system doradztwa rolniczego jest 
najbardziej ograniczony, w szczególności 
ci rolnicy, którzy w przeciwnym wypadku 
mogliby zostać z niego wykluczeni i którzy 
bardziej niż pozostali potrzebują
fachowych wytycznych, zwłaszcza na 
obszarach, które charakteryzują się dużym 
rozdrobnieniem gospodarstw rolnych.

Or. it

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Po przyjęciu decyzji w sprawie 
zatwierdzenia programu, Komisja wypłaca 
wstępną kwotę prefinansowania na cały 
okres programowania. Wstępna kwota 
prefinansowania stanowi 4 % wkładu 
EFRROW na dany program. Może ona 
zostać wypłacona w maksymalnie trzech 
transzach, w zależności od dostępności 
środków budżetowych. Pierwsza transza 
wynosi 2 % wkładu EFRROW na dany 
program.

1. Po przyjęciu decyzji w sprawie 
zatwierdzenia programu Komisja wypłaca 
wstępną kwotę prefinansowania na cały 
okres programowania. Wstępna kwota 
prefinansowania stanowi 7 % wkładu 
EFRROW na dany program. Może ona 
zostać wypłacona w maksymalnie trzech 
transzach, w zależności od dostępności 
środków budżetowych. Pierwsza transza 
wynosi 3 % wkładu EFRROW na dany 
program.

Or. it
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Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 47 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Działania te mają na celu przekazywanie 
spójnych, obiektywnych i całościowych 
informacji, tak wewnątrz, jak i na zewnątrz 
Unii, w celu przedstawienia ogólnego 
obrazu wspólnej polityki rolnej.

Działania te mają na celu przekazywanie 
spójnych, obiektywnych i całościowych 
informacji, tak wewnątrz, jak i na zewnątrz 
Unii, w celu przedstawienia ogólnego 
obrazu wspólnej polityki rolnej, mogą być
planowane w oparciu o szczególne cele 
lub w celu zajęcia się określonymi 
tematami i problemami, w tym 
dotyczącymi jedynie określonych 
obszarów.

Or. it

Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 73 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W zakresie płatności obszarowej, każde 
państwo członkowskie określa minimalny 
rozmiar działki rolnej, w odniesieniu do 
której można składać wniosek. Minimalna 
powierzchnia nie może jednak przekraczać
0,3 ha.

W zakresie płatności obszarowej każde 
państwo członkowskie określa minimalny 
rozmiar działki rolnej, w odniesieniu do 
której można składać wniosek. Minimalna 
powierzchnia nie może jednak być
mniejsza niż 0,3 ha.

Or. it

Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 93 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przepisy dotyczące zasady wzajemnej 
zgodności stanowią wymogi podstawowe 

Przepisy dotyczące zasady wzajemnej 
zgodności stanowią wymogi podstawowe 
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w zakresie zarządzania na podstawie 
przepisów Unii oraz normy w zakresie 
zasad dobrej kultury rolnej zgodnej z 
ochroną środowiska, ustanowione na 
szczeblu krajowym i wymienione w 
załączniku II i odnoszą się do 
następujących obszarów:

w zakresie zarządzania na podstawie 
przepisów Unii oraz normy w zakresie 
zasad dobrej kultury rolnej zgodnej z 
ochroną środowiska, ustanowione na 
szczeblu krajowym na wniosek regionów i 
odpowiadające specyfice lokalnej danego 
obszaru; są one wymienione w załączniku 
II i odnoszą się do następujących 
obszarów:

Or. it

Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 94 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie dbają o to, by 
wszystkie obszary rolnicze, a w 
szczególności obszary, które nie są już
wykorzystywane do celów produkcyjnych, 
były utrzymywane w oparciu o zasady 
dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną
środowiska. Państwa członkowskie 
określają – na poziomie krajowym lub 
regionalnym – normy minimalne 
obowiązujące beneficjentów w zakresie 
dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną
środowiska na podstawie załącznika II, 
uwzględniając szczególne cechy danych 
obszarów, włączając w to warunki glebowe 
i klimatyczne, istniejące systemy 
gospodarki rolnej, użytkowanie gruntów, 
płodozmian, metody uprawy roli oraz 
strukturę gospodarstw. Państwa 
członkowskie nie określają wymogów 
minimalnych, które nie zostały 
ustanowione w załączniku II.

Państwa członkowskie dbają o to, by 
wszystkie obszary rolnicze, a w 
szczególności obszary, które nie są już
wykorzystywane do celów produkcyjnych, 
były utrzymywane w oparciu o zasady 
dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną
środowiska. Państwa członkowskie 
określają – na poziomie krajowym lub, we 
właściwych przypadkach, na podstawie 
ocen opartych na danych naukowych na 
poziomie regionalnym – normy minimalne 
obowiązujące beneficjentów w zakresie 
dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną
środowiska na podstawie załącznika II, 
uwzględniając szczególne cechy danych 
obszarów, włączając w to warunki glebowe 
i klimatyczne, istniejące systemy 
gospodarki rolnej, użytkowanie gruntów, 
kształtowanie i zmiany krajobrazu, 
również w wyniku poważnych klęsk 
żywiołowych, takich jak powodzie i 
pożary, a ponadto płodozmian, metody 
uprawy roli oraz strukturę gospodarstw. 
Państwa członkowskie nie określają
wymogów minimalnych, które nie zostały 
ustanowione w załączniku II.
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Or. it

Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 100 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie mogą zatrzymać 10 
% kwot wynikających z zastosowania 
zmniejszeń i wykluczeń, o których mowa 
w art. 99.

Państwa członkowskie mogą zatrzymać 10 
% kwot wynikających z zastosowania 
zmniejszeń i wykluczeń, o których mowa 
w art. 99. Zasoby, o których mowa w 
niniejszym ustępie, pozostają w 
odpowiednich przypadkach do dyspozycji 
właściwych regionów i mogą zostać
przeznaczone na działania na rzecz 
infrastruktury wiejskiej.

Or. it

Uzasadnienie

Zasoby pozyskane w wyniku niezgodnych z przepisami zachowań poszczególnych 
beneficjentów, mogących stanowić zagrożenie dla powodzenia działań podejmowanych przez 
wspólnoty regionalne na różnych szczeblach, powinny zostać ponownie zainwestowane, 
zgodnie z wymogami w zakresie przeznaczania dochodów na określony cel, z korzyścią dla 
danej wspólnoty.

Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 110 – ustęp 2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) rentownej produkcji żywności, z 
akcentem na dochód z działalności 
rolniczej, wydajność rolnictwa i stabilność
cen;

a) rentownej produkcji żywności, z 
akcentem na dochód z działalności 
rolniczej, wydajność rolnictwa, dostęp do 
rynków, procesy kształtowania cen i ich 
stabilność, upowszechnianie gospodarki 
rolnej opartej na stosunkach umownych;

Or. it
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Poprawka 19

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 110 – ustęp 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) zrównoważonego gospodarowania 
zasobami naturalnymi i działań na rzecz 
klimatu, z akcentem na emisję gazów 
cieplarnianych, różnorodność biologiczną, 
gleby i wodę; 

b) zrównoważonego gospodarowania 
zasobami naturalnymi i działań na rzecz 
klimatu, z akcentem na emisję gazów 
cieplarnianych, stopień upowszechnienia, 
produkcji i wykorzystania energii ze 
źródeł odnawialnych w rolnictwie i w 
społecznościach wiejskich, różnorodność
biologiczną, gleby i wodę;

Or. it

Poprawka 20

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 110 – ustęp 2 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) zrównoważonego rozwoju 
terytorialnego, z naciskiem na zatrudnienie
na obszarach wiejskich, rozwój 
gospodarczy obszarów wiejskich oraz 
zmniejszanie ubóstwa na obszarach 
wiejskich.

c) zrównoważonego rozwoju terytorialnego
przynajmniej na poziomie regionalnym, z 
naciskiem na rozwój na obszarach 
wiejskich, rozwój gospodarczy obszarów 
wiejskich, mobilność społeczną, dynamikę
demograficzną, wyludnianie, dochód oraz 
ubóstwo na obszarach wiejskich.

Or. it


