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Poprawka  4 
Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Kyriacos Triantaphyllides, Jacky Hénin, 

Marisa Matias, Alda Sousa, Willy Meyer i inni 
w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A7-0361/2013 
Luis Manuel Capoulas Santos 
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (*) 

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

Poprawka 
Motyw  51  
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(51) W programach rozwoju obszarów 

wiejskich naleŜy przewidzieć innowacyjne 

działania promujące sektor rolny, który jest 

efektywny pod względem wykorzystania 

surowców, produktywny i niskoemisyjny, 

przy wsparciu ze strony EPI na rzecz 

wydajnego i zrównowaŜonego rolnictwa. 

Celem EPI powinno być promowanie 

szybszego i szerszego zastosowania 

innowacyjnych rozwiązań w praktyce. EPI 

powinno tworzyć wartość dodaną przez 

zwiększenie absorpcji i efektywności 

instrumentów związanych z 

innowacyjnością i wzmocnienie synergii 

między nimi. EPI powinno wypełnić luki 

poprzez lepsze powiązanie badań z 

praktycznym rolnictwem. 

(51) W programach rozwoju obszarów 

wiejskich naleŜy przewidzieć innowacyjne 

działania promujące sektor rolny, który jest 

efektywny pod względem wykorzystania 

surowców, agroekologiczny i 

niskoemisyjny, przy wsparciu ze strony 

EPI na rzecz wydajnego i 

zrównowaŜonego rolnictwa, z 

uwzględnieniem innowacji społecznych i 

postępu społecznego. Celem EPI powinno 

być promowanie równego, dostępnego, 

szybszego i szerszego zastosowania 

innowacyjnych rozwiązań w praktyce. EPI 

powinno tworzyć wartość dodaną przez 

zwiększenie absorpcji, równego dostępu i 

efektywności instrumentów związanych z 

innowacyjnością (z uwzględnieniem 

innowacji agroekologicznych i 

społecznych) i wzmocnienie synergii 

między nimi. EPI powinno wypełnić luki 

poprzez lepsze powiązanie badań z 

praktycznym rolnictwem w celu sprostania 

wymaganiom obywateli dotyczącym 

bezpiecznej, zdrowej i bogatej w składniki 

odŜywcze Ŝywności, jak równieŜ szerszych 

aspektów rozwoju obszarów wiejskich 

takich jak warunki mieszkaniowe, 

infrastruktura i usługi na obszarach 

wiejskich. Nacisk naleŜy połoŜyć na 

agroekologiczne i niskonakładowe 

praktyki rolne, badania i innowacje 
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kierowane przez rolników oraz innowacje 

społeczne w rozwoju obszarów wiejskich. 

Or. fr 
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Poprawka  5 

Patrick Le Hyaric, João Ferreira, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides, Marie-
Christine Vergiat, Inês Cristina Zuber, Jacky Hénin, Paul Murphy, Alda Sousa, Marisa 

Matias 
w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A7-0361/2013 
Luis Manuel Capoulas Santos 
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 

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

Poprawka 
Artykuł 4 - ustęp 1 do 3 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(1)  poprawy konkurencyjności rolnictwa;  (1) rentowności gospodarstw rolnych; 

 (1 bis) wspierania i promowania drobnych 

i średnich producentów rolnych, 

spółdzielni, rolnictwa rodzinnego, tak aby 

odwrócić proces opustoszenia obszarów 

wiejskich pod względem ekonomicznym, 

społecznym i ludzkim.  

(2)  zrównowaŜonego zarządzania 

zasobami naturalnymi oraz działaniami w 

dziedzinie klimatu; 

(2)  zrównowaŜonego zarządzania 

zasobami naturalnymi oraz działań 

przyczyniających się do ograniczenia 

ocieplenia klimatycznego; 

(3)  zrównowaŜonego rozwoju 

terytorialnego obszarów wiejskich.  

(3)  zrównowaŜonego rozwoju 

terytorialnego obszarów wiejskich; 

 (3a) tworzenia i utrzymania miejsc pracy 

na obszarach wiejskich.  

Or. fr 
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Poprawka  6 

Patrick Le Hyaric, Joao Ferreira, Ines Zuber, Willy Meyer, Marie-Christine  Vergiat, 
Kyriacos Triantaphyllides, Jacky Henin, Paul Murphy, Maria Matias, Alda Sousa 
w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A7-0361/2013 

Luis Manuel Capoulas Santos 
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich  

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

Poprawka 

Artykuł 5 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Priorytety Unii w zakresie rozwoju 

obszarów wiejskich  

Priorytety Unii w zakresie rozwoju 

obszarów wiejskich  

Do osiągnięcia celów w zakresie rozwoju 

obszarów wiejskich, które przyczyniają się 

do realizacji strategii „Europa 2020” na 

rzecz inteligentnego, trwałego wzrostu 

gospodarczego sprzyjającego włączeniu 

społecznemu, dąŜy się poprzez realizację 

sześciu następujących priorytetów Unii w 

zakresie rozwoju obszarów wiejskich, 

które to priorytety stanowią 

odzwierciedlenie celów tematycznych 

wspólnych ram strategicznych: 

Do osiągnięcia celów w zakresie rozwoju 

obszarów wiejskich, które przyczyniają się 

do realizacji strategii „Europa 2020” na 

rzecz inteligentnego, trwałego wzrostu 

gospodarczego sprzyjającego włączeniu 

społecznemu, dąŜy się poprzez realizację 

sześciu następujących priorytetów Unii w 

zakresie rozwoju obszarów wiejskich, 

które to priorytety stanowią 

odzwierciedlenie celów tematycznych 

wspólnych ram strategicznych:  

(1) ułatwianie transferu wiedzy i innowacji 

w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach 

wiejskich, ze szczególnym naciskiem na 

następujące obszary:  

(1) ułatwianie transferu wiedzy i innowacji 

w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach 

wiejskich, ze szczególnym naciskiem na 

następujące obszary: 

 

(a) zwiększanie innowacyjności i bazy 

wiedzy na obszarach wiejskich;  

(a) zwiększanie innowacyjności i bazy 

wiedzy na obszarach wiejskich; 

(b) wzmacnianie powiązań między 

rolnictwem i leśnictwem a badaniami i 

innowacją;  

(b) wzmacnianie powiązań między 

rolnictwem i leśnictwem a badaniami i 

innowacją;  

(c) promowanie uczenia się przez całe 

Ŝycie oraz szkolenia zawodowego w 

sektorach rolnym i leśnym. 

(c) promowanie uczenia się przez całe 

Ŝycie oraz szkolenia zawodowego w 

sektorach rolnym i leśnym.  

 (c a) inwestowanie w lokalną 

infrastrukturę i ulepszanie jej w obszarze 
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transportu publicznego, dostaw wody i 

urządzeń sanitarnych, dostępnych i dobrej 

jakości podstawowych usług 

świadczonych w interesie ogólnym, 

zwłaszcza w zakresie podstawowej opieki 

zdrowotnej (w tym promocji zdrowia i 

zapobiegania chorobom), kształcenia i 

opieki, mieszkalnictwa i usług 

dotyczących zatrudnienia; 

(2)  poprawa konkurencyjności wszystkich 

rodzajów gospodarki rolnej i zwiększenie 

rentowności gospodarstw rolnych, ze 

szczególnym naciskiem na następujące 

obszary:  

(2)  poprawa rentowności rodzinnych 

gospodarstw rolnych i spółdzielni, ze 

szczególnym naciskiem na następujące 

obszary:  

(a) ułatwianie restrukturyzacji gospodarstw 

rolnych stojących przed powaŜnymi 

problemami strukturalnymi, a szczególnie 

gospodarstw rolnych o niskim poziomie 

uczestnictwa w rynku, gospodarstw 

prowadzących działalność o charakterze 

rynkowym w określonych sektorach i 

gospodarstw wymagających zróŜnicowania 

produkcji rolnej;  

(a) ułatwianie restrukturyzacji gospodarstw 

rolnych stojących przed powaŜnymi 

problemami strukturalnymi, a szczególnie 

gospodarstw rolnych o niskim poziomie 

uczestnictwa w rynku, gospodarstw 

prowadzących działalność o charakterze 

rynkowym w określonych sektorach i 

gospodarstw wymagających zróŜnicowania 

produkcji rolnej;  

(b) ułatwianie wymiany pokoleń w 

sektorze rolnym.  

(b) ułatwianie wymiany pokoleń w 

sektorze rolnym.  

(3) poprawa organizacji łańcucha 

Ŝywnościowego i promowanie zarządzania 

ryzykiem w rolnictwie, ze szczególnym 

naciskiem na następujące obszary:  

(3) poprawa organizacji łańcucha 

Ŝywnościowego i promowanie zarządzania 

ryzykiem w rolnictwie, ze szczególnym 

naciskiem na następujące obszary:  

(a) lepsze zintegrowanie głównych 

producentów z łańcuchem Ŝywnościowym 

poprzez systemy jakości, promocję na 

rynkach lokalnych i krótkie cykle dostaw, 

grupy producentów i organizacje 

międzybranŜowe;  

(a) lepsze zintegrowanie głównych 

producentów z łańcuchem Ŝywnościowym 

poprzez systemy jakości, promocję na 

rynkach lokalnych i krótkie cykle dostaw, 

grupy producentów i organizacje 

międzybranŜowe;  

(b) wspieranie zarządzania ryzykiem w 

gospodarstwach rolnych.  

(b) wspieranie zarządzania ryzykiem w 

gospodarstwach rolnych.  

(4) odtwarzanie, chronienie i wzmacnianie 

ekosystemów zaleŜnych od rolnictwa i 

leśnictwa, ze szczególnym naciskiem na 

następujące obszary:  

(4) odtwarzanie, chronienie i wzmacnianie 

ekosystemów zaleŜnych od rolnictwa i 

leśnictwa, ze szczególnym naciskiem na 

następujące obszary:  

(a) odtwarzanie i zachowanie 

róŜnorodności biologicznej, w tym na 

obszarach Natura 2000, oraz rolnictwa o 

(a) odtwarzanie i zachowanie 

róŜnorodności biologicznej, w tym na 

obszarach Natura 2000, oraz rolnictwa o 
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wysokiej wartości przyrodniczej i stanu 

europejskich krajobrazów;  

wysokiej wartości przyrodniczej i stanu 

europejskich krajobrazów;  

(b) poprawa gospodarki wodnej;  (b) poprawa gospodarki wodnej;  

(c) poprawa gospodarowania glebą.  (c) poprawa gospodarowania glebą.  

(5) wspieranie efektywnego 

gospodarowania zasobami i przechodzenia 

na gospodarkę niskoemisyjną i odporną na 

zmianę klimatu w sektorach rolnym, 

spoŜywczym i leśnym, ze szczególnym 

naciskiem na następujące obszary:  

(5) wspieranie efektywnego 

gospodarowania zasobami i przechodzenia 

na gospodarkę niskoemisyjną i odporną na 

zmianę klimatu w sektorach rolnym, 

spoŜywczym i leśnym, ze szczególnym 

naciskiem na następujące obszary:  

(a)  poprawa efektywności korzystania z 

zasobów wodnych w rolnictwie;  

(a)  poprawa racjonalnego 

wykorzystywania zasobów wodnych w 

rolnictwie i rozwijanie upraw i metod 

produkcji wykorzystujących mniej wody i 

nawozów;  

(b)  poprawa efektywności korzystania z 

energii w rolnictwie i przetwórstwie 

spoŜywczym;  

(b)  rozwijanie systemów rolniczych i 

przetwórstwa spoŜywczego w mniejszym 

stopniu uzaleŜnionych od kopalnych 

źródeł energii;  

(c) ułatwianie dostaw i wykorzystywania 

odnawialnych źródeł energii, produktów 

ubocznych, odpadów, pozostałości i innych 

surowców nieŜywnościowych dla celów 

biogospodarki;  

(c) ułatwianie dostaw i wykorzystywania 

odnawialnych źródeł energii, produktów 

ubocznych, odpadów, pozostałości i innych 

surowców nieŜywnościowych dla celów 

biogospodarki;  

(d) redukcja emisji podtlenku azotu i 

metanu z rolnictwa;  

(d) redukcja emisji podtlenku azotu i 

metanu z rolnictwa;  

(e) promowanie pochłaniania dwutlenku 

węgla w rolnictwie i leśnictwie;  

(e) promowanie pochłaniania dwutlenku 

węgla w rolnictwie i leśnictwie;  

(6) zwiększanie włączenia społecznego, 

ograniczanie ubóstwa i promowanie 

rozwoju gospodarczego na obszarach 

wiejskich, ze szczególnym naciskiem na 

następujące obszary:  

(6) zwiększanie włączenia społecznego, 

ograniczanie ubóstwa i promowanie 

rozwoju gospodarczego na obszarach 

wiejskich, ze szczególnym naciskiem na 

następujące obszary:  

(a) ułatwianie róŜnicowania działalności, 

zakładania nowych małych przedsiębiorstw 

i tworzenia miejsc pracy;  

(a) ułatwianie róŜnicowania działalności, 

zakładania nowych małych przedsiębiorstw 

i tworzenia miejsc pracy;  

(b) wspieranie lokalnego rozwoju na 

obszarach wiejskich;  

(b) wspieranie lokalnego rozwoju na 

obszarach wiejskich;  

(c) zwiększanie dostępności technologii 

informacyjno-komunikacyjnych (TIK) na 

obszarach wiejskich oraz podnoszenie 

poziomu korzystania z nich i poprawianie 

(c) zwiększanie dostępności technologii 

informacyjno-komunikacyjnych (TIK) na 

obszarach wiejskich oraz podnoszenie 

poziomu korzystania z nich i poprawianie 
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ich jakości.  ich jakości.  

Wszystkie priorytety wpływają na 

osiąganie celów przekrojowych w zakresie 

innowacyjności, środowiska oraz 

łagodzenia zmiany klimatu i do 

przystosowania się do niej. 

Wszystkie priorytety wpływają na 

osiąganie celów przekrojowych w zakresie 

innowacyjności, środowiska oraz 

przeciwdziałania zmianie klimatu i do 

przystosowania się do niej.  

Or. fr 
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Poprawka  7 

Patrick Le Hyaric,  Joao Ferreira, Ines Zuber, Willy Meyer, Marie-Christine  Vergiat, 
Kyriacos Triantaphyllides, Jacky Henin, Paul Murphy, Maria Matias, Alda Sousa 
w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A7-0361/2013 

Luis Manuel Capoulas Santos 
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich  

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

Poprawka 

Artykuł 8 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Podprogramy tematyczne  Podprogramy tematyczne  

1. 1. 

Państwa członkowskie mogą włączać do 

swoich programów rozwoju obszarów 

wiejskich podprogramy tematyczne 

przyczyniające się do realizacji priorytetów 

Unii w zakresie rozwoju obszarów 

wiejskich, ukierunkowane na 

zidentyfikowane określone potrzeby, 

szczególnie w odniesieniu do:  

Państwa członkowskie mogą włączać do 

swoich programów rozwoju obszarów 

wiejskich podprogramy tematyczne 

przyczyniające się do realizacji priorytetów 

Unii w zakresie rozwoju obszarów 

wiejskich, ukierunkowane na 

zidentyfikowane określone potrzeby, 

szczególnie w odniesieniu do:  

(a) młodych rolników;  (a) młodych rolników;  

(b) małych gospodarstw rolnych, o których 

mowa w art. 20 ust. 2 akapit trzeci;  

(b) małych gospodarstw rolnych, o których 

mowa w art. 20 ust. 2 akapit trzeci;  

 (b a) wsparcia rynków lokalnych; 

(c) obszarów górskich, o których mowa w 

art. 33 ust. 2;  

(c) obszarów górskich, o których mowa w 

art. 33 ust. 2;  

 (c a) zwalczania ubóstwa i wykluczenia 

społecznego – problemów specyficznych 

dla obszarów wiejskich; 

(d) krótkich łańcuchów dostaw.  (d) krótkich łańcuchów dostaw.  

Orientacyjny wykaz środków i rodzajów 

operacji mających szczególne znaczenie 

dla kaŜdego podprogramu tematycznego 

znajduje się w załączniku III.  

Orientacyjny wykaz środków i rodzajów 

operacji mających szczególne znaczenie 

dla kaŜdego podprogramu tematycznego 

znajduje się w załączniku III.  

2. Podprogramy tematyczne mogą równieŜ 

dotyczyć szczególnych potrzeb związanych 

2. Podprogramy tematyczne mogą równieŜ 

dotyczyć szczególnych potrzeb związanych 
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z restrukturyzacją sektorów rolnych 

mających znaczący wpływ na rozwój 

określonych obszarów wiejskich.  

z restrukturyzacją sektorów rolnych 

mających znaczący wpływ na rozwój 

określonych obszarów wiejskich.  

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 podwyŜszone o 

dziesięć punktów procentowych. W 

przypadku młodych rolników i obszarów 

górskich maksymalne stawki wsparcia 

mogą być podwyŜszane zgodnie z 

załącznikiem I. Maksymalna łączona 

stawka wsparcia nie przekracza jednak 

90%.  

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 podwyŜszone o 

dwadzieścia punktów procentowych. W 

przypadku młodych rolników i obszarów 

górskich maksymalne stawki wsparcia 

mogą być podwyŜszane zgodnie z 

załącznikiem I. Maksymalna łączona 

stawka wsparcia nie przekracza jednak 

90%.  

Or. fr 
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Poprawka  8 

Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Kyriacos Triantaphyllides, Marisa Matias, 
Alda Sousa, Willy Meyer 
w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A7-0361/2013 

Luis Manuel Capoulas Santos 
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich  

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

Poprawka 

Artykuł 37 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Artykuł 37 skreślony 

Zarządzanie ryzykiem  

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, 

zapewniające rekompensatę dla rolników, 

którzy doświadczają powaŜnego spadku 

dochodów. 

 

2. Dla celów ust. 1 lit. b) i c) „fundusz 

wspólnego inwestowania” oznacza system 

akredytowany przez państwo członkowskie 
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zgodnie z jego prawem krajowym, który 

umoŜliwia 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 

powaŜnego spadku dochodów. 

3. Państwa członkowskie dopilnowują, 

aby nie wystąpiła nadwyŜka rekompensaty 

w wyniku połączenia tego środka z innymi 

krajowymi lub unijnymi instrumentami 

wsparcia bądź prywatnymi systemami 

ubezpieczeń. Przy szacowaniu poziomu 

dochodów rolników uwzględnia się 

równieŜ bezpośrednie wsparcie dochodów 

otrzymywane w ramach Europejskiego 

Funduszu Dostosowania do Globalizacji
36
 

(zwanego dalej „EFG”). 

 

4. Komisja jest uprawniona do 

przyjmowania aktów delegowanych 

zgodnie z art. 90 dotyczących 

minimalnego i maksymalnego okresu 

zaciągania poŜyczek komercyjnych 

udzielanych funduszom wspólnego 

inwestowania, o których mowa w art. 39 

ust. 3 lit. b) i art. 40 ust. 4. 

 

__________________  

36
  Rozporządzenie (UE) nr […] z […] 

Parlamentu Europejskiego i Rady w 

sprawie Europejskiego Funduszu 

Dostosowania do Globalizacji (2014-

2020), Dz.U. L […], […], s. […]. 

 

Or. fr 
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Artykuł 38 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Artykuł 38 skreślony 

Ubezpieczenie upraw, zwierząt i roślin  

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 niŜ 30% 

średniej rocznej produkcji rolnika z 

poprzednich trzech lat lub średniej z 

trzech lat opartej na okresie pięciu 

wcześniejszych lat, z wyłączeniem wartości 

najwyŜszej i najniŜszej. 

 

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 moŜna uwaŜać, Ŝe wystąpienie 
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wymienionych okoliczności zostało 

formalnie uznane. 

3.  

Płatności z tytułu ubezpieczeń 

rekompensują nie więcej niŜ 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 maksymalnej 

stawki określonej w załączniku I. 

 

Or. fr 

 

 


