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13.11.2013 A7-0362/5 

Poprawka  5 
João Ferreira, Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer, Marie-Christine 

Vergiat 
w imieniu grupy GUE/NGL 

 

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 7 – ustęp 2 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Dla kaŜdego państwa członkowskiego i 

kaŜdego roku szacunkową kwotę 

wynikającą z ograniczenia, o którym mowa 

w art. 11 – odpowiadającą róŜnicy między 

pułapami krajowymi określonymi w 

załączniku II, do których dodaje się kwotę 

dostępną zgodnie z art. 44, a pułapami 

netto określonymi w załączniku III – 

udostępnia się jako wsparcie unijne dla 

środków w ramach programów rozwoju 

obszarów wiejskich finansowanych z 

EFRROW zgodnie z rozporządzeniem 

(UE) nr [...] [RDR]. 

2. Dla kaŜdego państwa członkowskiego i 

kaŜdego roku szacunkową kwotę 

wynikającą z ograniczenia, o którym mowa 

w art. 11 – odpowiadającą róŜnicy między 

pułapami krajowymi określonymi w 

załączniku II, do których dodaje się kwotę 

dostępną zgodnie z art. 44, a pułapami 

netto określonymi w załączniku III – 

rozdziela się: 

 a) jako wsparcie unijne dla środków w 

ramach programów rozwoju obszarów 

wiejskich finansowanych z EFRROW 

zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr [...] 

[RDR]; 

 b) w ramach pierwszego filaru, pod 

warunkiem, Ŝe kwota ta zostanie 

przeznaczona na wypłaty dla drobnych 

producentów rolnych. 

Or. pt 
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13.11.2013 A7-0362/6 

Poprawka  6 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber 
w imieniu grupy GUE/NGL 

 

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 – tiret pierwsze 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

– o 20% w przypadku transzy wynoszącej 

od 150 000 EUR do 200 000 EUR; 

– o 20% w przypadku transzy wynoszącej 

od 20 000 EUR do 50 000 EUR; 

Or. pt 
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13.11.2013 A7-0362/7 

Poprawka  7 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber 
w imieniu grupy GUE/NGL 

 

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 – tiret drugie 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

– o 40% w przypadku transzy wynoszącej 

od 200 000 EUR do 250 000 EUR; 

– o 50% w przypadku transzy wynoszącej 

od 50 000 EUR do 75 000 EUR; 

Or. pt 
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13.11.2013 A7-0362/8 

Poprawka  8 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber 
w imieniu grupy GUE/NGL 

 

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 – tiret trzecie 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

– o 70% w przypadku transzy wynoszącej 

od 250 000 EUR do 300 000 EUR; 

– o 80% w przypadku transzy wynoszącej 

od 75 000 EUR do 100 000 EUR; 

Or. pt 
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13.11.2013 A7-0362/9 

Poprawka  9 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber 
w imieniu grupy GUE/NGL 

 

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 – tiret czwarte 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

– o 100% w przypadku transzy wynoszącej 

ponad 300 000 EUR. 

– kwota otrzymana po zastosowaniu tych 

zmniejszeń moŜe wynosić maksymalnie 

100 000 EUR. 

Or. pt 
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13.11.2013 A7-0362/10 

Poprawka  10 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber 
w imieniu grupy GUE/NGL 

 

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 22 a (nowy) 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Artykuł 22a 

 Ujednolicenie wartości uprawnień do 

płatności między poszczególnymi 

państwami członkowskimi  

 1. Do końca okresu obowiązywania 

wieloletnich ram finansowych na lata 

2014–2020 wsparcie bezpośrednie jest 

rozdzielane sprawiedliwie w całej Unii 

Europejskiej, tak aby w pełni ujednolicić 

bezpośrednie wsparcie dochodów 

rolników między poszczególnymi 

państwami członkowskimi. 

 2. Dla celów ujednolicenia, o którym 

mowa w ust. 1, Komisja, nie później niŜ do 

końca 2012 r., przedstawi wniosek w 

sprawie metody i harmonogramu 

ujednolicenia. We wniosku tym Komisja 

określi pośrednie stopnie procesu 

ujednolicania płatności na hektar, aby 

osiągnąć pełne ujednolicenie w 

wymienionym wyŜej terminie. 

 3. Ujednolicenie, o którym mowa w ust. 1 

i 2, jest finansowane proporcjonalnie 

przez wszystkie państwa członkowskie, w 

których płatności bezpośrednie 

przekraczają średnią unijną. 

 4. W procesie ujednolicania, o którym 

mowa w ust. 1, naleŜy odpowiednio 
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uwzględnić róŜnice w poziomie płac i 

kosztów produkcji w poszczególnych 

państwach członkowskich. Komisja 

powinna uwzględnić te róŜnice we 

wniosku, o którym mowa w ust. 2. 

Or. pt 
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PL Zjednoczona w róŜnorodności PL 

 

13.11.2013 A7-0362/11 

Poprawka  11 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber 
w imieniu grupy GUE/NGL 

 

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 49 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera b 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) kwota odpowiadająca średniej płatności 

krajowej na hektar pomnoŜona przez liczbę 

odpowiadającą liczbie hektarów 

wynoszącą maksymalnie trzy. 

b) kwota odpowiadająca 150% średniej 

płatności krajowej na hektar pomnoŜona 

przez liczbę odpowiadającą liczbie 

hektarów wynoszącą maksymalnie pięć. 

Or. pt 
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13.11.2013 A7-0362/12 

Poprawka  12 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber 
w imieniu grupy GUE/NGL 

 

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 49 – ustęp 2 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Kwota, o której mowa w ust. 1, nie moŜe 

być niŜsza niŜ 500 EUR ani wyŜsza niŜ 

1 000 EUR. Nie naruszając przepisów art. 

51 ust. 1, jeŜeli stosowanie ust. 1 

powoduje, Ŝe kwota wynosi mniej niŜ 500 

EUR lub więcej niŜ 1 000 EUR, kwotę 

zaokrągla się odpowiednio w górę lub w 

dół do kwoty minimalnej lub maksymalnej. 

2. Kwota, o której mowa w ust. 1, nie moŜe 

być niŜsza niŜ 1 000 EUR ani wyŜsza niŜ 

2 000 EUR. Nie naruszając przepisów 

art. 51 ust. 1, jeŜeli stosowanie ust. 1 

powoduje, Ŝe kwota wynosi mniej niŜ 

1 000 EUR lub więcej niŜ 2 000 EUR, 

kwotę zaokrągla się odpowiednio w górę 

lub w dół do kwoty minimalnej lub 

maksymalnej 

Or. pt 
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13.11.2013 A7-0362/13 

Poprawka  13 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber 
w imieniu grupy GUE/NGL 

 

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 51 – ustęp 2 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. JeŜeli łączna kwota płatności naleŜnych 

w ramach systemu dla drobnych 

producentów rolnych przekracza 10% 

rocznego pułapu krajowego określonego w 

załączniku II, państwa członkowskie 

dokonują liniowego zmniejszenia kwot 

wypłacanych zgodnie z niniejszym 

tytułem, aby zachować zgodność z 

powyŜszym odsetkiem. 

2. JeŜeli łączna kwota płatności naleŜnych 

w ramach systemu dla drobnych 

producentów rolnych przekracza 25% 

rocznego pułapu krajowego określonego w 

załączniku II, państwa członkowskie 

dokonują liniowego zmniejszenia kwot 

wypłacanych zgodnie z niniejszym 

tytułem, aby zachować zgodność z 

powyŜszym odsetkiem. 

Or. pt 

 

 


