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Poprawka  2 

Martin Häusling 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A7-0362/2013 

Luis Manuel Capoulas Santos 

Płatności bezpośrednie dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej 

polityki rolnej (*) 

COM(2011)0625 – C7-0336/2011 – 2011/0280(COD) 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 11 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Kwotę płatności bezpośrednich, która 

ma zostać przyznana rolnikowi na 

podstawie niniejszego rozporządzenia w 

danym roku kalendarzowym, zmniejsza się 

w następujący sposób:  

1. Kwotę płatności bezpośrednich, która 

ma zostać przyznana rolnikowi na 

podstawie niniejszego rozporządzenia w 

danym roku kalendarzowym, zmniejsza się 

w następujący sposób:  

– o 20 % w przypadku transzy wynoszącej 

od 150 000 EUR do 200 000 EUR;  

– o 10% w przypadku transzy wynoszącej 

od 25 000 EUR do 50 000 EUR;  

– o 40 % w przypadku transzy wynoszącej 

od 200 000 EUR do 250 000 EUR;  

– o 20 % w przypadku transzy wynoszącej 

od 50 000 EUR do 75 000 EUR;  

– o 70 % w przypadku transzy wynoszącej 

od 250 000 EUR do 300 000 EUR;  

– o 30 % w przypadku transzy wynoszącej 

od 75 000 EUR do 100 000 EUR;  

– o 100 % w przypadku transzy 

wynoszącej ponad 300 000 EUR.  

– o 100 % w przypadku transzy 

wynoszącej ponad 100 000 EUR.  

Or. en 

Uzasadnienie 

W 2010 r. tylko 0,41% beneficjentów (rolników) w UE otrzymało kwotę przekraczającą 

100 000 EUR rocznie w postaci płatności bezpośrednich, które stanowią 16,22% całkowitej 

wartości linii budŜetowej przeznaczonej na płatności bezpośrednie. Zaledwie 0,11% 

beneficjentów (rolników) w UE otrzymało ponad 200 000 EUR rocznie w formie płatności 

bezpośrednich, co stanowiło 8,40% całkowitej linii budŜetowej na płatności bezpośrednie. 
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Poprawka  3 

Martin Häusling 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A7-0362/2013 

Luis Manuel Capoulas Santos 

Płatności bezpośrednie dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej 

polityki rolnej (*) 

COM(2011)0625 – C7-0336/2011 – 2011/0280(COD) 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 14 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Do dnia 1 sierpnia 2013 r. Bułgaria, 

Estonia, Finlandia, Hiszpania, Litwa, 

Łotwa, Polska, Portugalia, Rumunia, 

Słowacja, Szwecja i Zjednoczone 

Królestwo mogą podjąć decyzję o 

udostępnieniu w formie płatności 

bezpośrednich na podstawie niniejszego 

rozporządzenia do 5 % kwoty przyznanej 

na wsparcie dla środków w ramach 

programów rozwoju obszarów wiejskich 

finansowanych z EFRROW w okresie 

2015-2020 zgodnie z rozporządzeniem 

(UE) nr [...] [RDR]. W związku z tym 

odnośna kwota nie moŜe juŜ być dostępna 

na środki wspomagające w ramach 

programów rozwoju obszarów wiejskich. 

skreślony 

O decyzji, o której mowa w akapicie 

pierwszym, naleŜy powiadomić Komisję 

przed upływem terminu, o którym mowa 

we wspomnianym akapicie. 

 

Odsetek zgłoszony zgodnie z akapitem 

drugim jest taki sam w przypadku lat, o 

których mowa w ust. 1 akapit pierwszy. 

 

Or. en 
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Uzasadnienie 

Modulacja wsteczna z filaru drugiego do pierwszego miałaby negatywny wpływ na 

finansowanie rozwoju obszarów wiejskich w miejscach, w których jest ono bezwzględnie 

potrzebne. 
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Poprawka  4 

Martin Häusling 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A7-0362/2013 

Luis Manuel Capoulas Santos 

Płatności bezpośrednie dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej 

polityki rolnej (*) 

COM(2011)0625 – C7-0336/2011 – 2011/0280(COD) 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 32 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Rolnicy dopilnowują, aby co najmniej 7 

% kwalifikujących się hektarów 

określonych w art. 25 ust. 2 – poza 

obszarami będącymi trwałymi uŜytkami 

zielonymi – stanowił obszar 

proekologiczny taki jak grunty ugorowane, 

tarasy, cechy krajobrazu, strefy buforowe i 

obszary zalesione, o których mowa w art. 

25 ust. 2 lit. b) ppkt (ii). 

1. Rolnicy dopilnowują, aby co najmniej 7 

% kwalifikujących się hektarów 

określonych w art. 25 ust. 2 – poza 

obszarami będącymi trwałymi uŜytkami 

zielonymi – stanowił obszar 

proekologiczny taki jak grunty ugorowane, 

tarasy, cechy krajobrazu, strefy buforowe i 

obszary zalesione, o których mowa w art. 

25 ust. 2 lit. b) ppkt (ii), a takŜe obszary 

pod uprawy wiąŜące azot bez stosowania 

nawozów mineralnych lub środków 

ochrony roślin. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Celem obszarów proekologicznych jest poprawa intensywności procesów rolno-

ekologicznych, takich jak zapylanie, formowanie i ochrona gleb, regulacja obiegu wodnego i 

obiegu składników poramowych dla całego ekosystemu rolnego gospodarstw rolnych i 

obszarów je otaczających. Aby uzyskać takie środowiskowe dobra publiczne, naleŜy zapewnić 

właściwe warunki. 

 

 


