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13.11.2013 A7-0362/14 

Poprawka  14 
Patrick Le Hyaric, João Ferreira, Willy Meyer, Alfreds Rubiks, Marie-Christine 

Vergiat, Kyriacos Triantaphyllides, Inês Cristina Zuber, Jacky Hénin, Paul Murphy, 
Marisa Matias, Alda Sousa 
w imieniu grupy GUE/NGL i innych 

 

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 
Motyw 15 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(15) Charakterystyczną cechą rozdziału 

środków bezpośredniego wsparcia 

dochodów wśród rolników jest 

przydzielanie nieproporcjonalnych kwot 

płatności stosunkowo małej liczbie duŜych 

beneficjentów. Dzięki korzyściom skali, 

aby osiągnąć cel polegający na skutecznym 

wsparciu dochodu, więksi beneficjenci nie 

wymagają jednostkowego wsparcia na tym 

samym poziomie. Ponadto ze względu na 

moŜliwości dostosowania większym 

beneficjentom łatwiej jest zarządzać 

niŜszym poziomem jednolitego wsparcia. 

W związku z tym naleŜy wprowadzić taki 

system dla duŜych beneficjentów, w 

którym poziom wsparcia ulega 

stopniowemu zmniejszeniu a ostatecznie – 

ograniczeniu, aby poprawić rozdział 

płatności wśród rolników. W takim 

systemie naleŜy jednak uwzględnić 

wielkość zatrudnienia, aby zapobiec 

nieproporcjonalnym skutkom dla duŜych 

gospodarstw o wysokiej liczbie 

pracowników. Wspomniane poziomy 

maksymalne nie powinny mieć 

zastosowania do płatności przyznawanych 

za praktyki rolnicze korzystne dla klimatu i 

środowiska, poniewaŜ mogłoby to 

ograniczyć korzyści wynikające z takich 

(15) Charakterystyczną cechą rozdziału 

środków bezpośredniego wsparcia 

dochodów wśród rolników jest 

przydzielanie nieproporcjonalnych kwot 

płatności stosunkowo małej liczbie duŜych 

beneficjentów. Dzięki korzyściom skali, 

aby osiągnąć cel polegający na skutecznym 

wsparciu dochodu, więksi beneficjenci nie 

wymagają jednostkowego wsparcia na tym 

samym poziomie. Ponadto ze względu na 

moŜliwości dostosowania większym 

beneficjentom łatwiej jest zarządzać 

niŜszym poziomem jednolitego wsparcia. 

W związku z tym naleŜy wprowadzić taki 

system dla duŜych beneficjentów, w 

którym poziom wsparcia ulega 

stopniowemu zmniejszeniu a ostatecznie – 

ograniczeniu, aby poprawić rozdział 

płatności wśród rolników. W takim 

systemie naleŜy jednak uwzględnić 

wielkość zatrudnienia, aby zapobiec 

nieproporcjonalnym skutkom dla duŜych 

gospodarstw o wysokiej liczbie 

pracowników. Wspomniane poziomy 

maksymalne nie powinny mieć 

zastosowania do płatności przyznawanych 

za praktyki rolnicze korzystne dla klimatu i 

środowiska, poniewaŜ mogłoby to 

ograniczyć korzyści wynikające z takich 
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płatności. Aby ograniczenie było 

skuteczne, państwa członkowskie powinny 

ustanowić pewne kryteria, które pozwolą 

zapobiegać naduŜyciom ze strony 

rolników próbujących uniknąć jego 

skutków. Dochód uzyskany dzięki 

zmniejszaniu i ograniczeniu płatności dla 

duŜych beneficjentów powinien pozostać 

w państwach członkowskich, w których 

został wytworzony, i naleŜy go 

wykorzystać do finansowania projektów o 

znaczącym wkładzie w innowację zgodnie 

z rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr […] z dnia 

… w sprawie wsparcia rozwoju obszarów 

wiejskich przez Europejski Fundusz 

Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów 

Wiejskich (EFRROW) [RDR]. 

płatności. Aby ograniczenie było 

skuteczne, dochód uzyskany dzięki 

zmniejszaniu i ograniczeniu płatności dla 

duŜych beneficjentów powinien pozostać 

w państwach członkowskich, w których 

został wytworzony, i naleŜy go 

wykorzystać do finansowania 

mechanizmów publicznych słuŜących 

osiągnięciu stabilnych i opłacalnych cen 

produktów rolnych. 

Or. fr 
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13.11.2013 A7-0362/15 

Poprawka  15 

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

 

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 50 % 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.  

– o 100 % w przypadku transzy 

wynoszącej ponad 300 000 EUR.   

Or. fr 
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13.11.2013 A7-0362/16 

Poprawka  16 

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

Alda Sousa 
w imieniu grupy GUE/NGL i innych 

 

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 1 – akapit pierwszy 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Do dnia 1 sierpnia 2013 r. państwa 

członkowskie mogą podjąć decyzję o 

udostępnieniu jako wsparcie dodatkowe 

dla środków w ramach programów rozwoju 

obszarów wiejskich finansowanych z 

EFRROW zgodnie z rozporządzeniem 

(UE) nr [...] [RDR] do 10 % rocznych 

pułapów krajowych na lata kalendarzowe 

2014-2019 określonych w załączniku II do 

niniejszego rozporządzenia. W związku z 

tym odnośna kwota nie moŜe juŜ być 

dostępna na przyznawanie płatności 

bezpośrednich. 

Do dnia 1 sierpnia 2013 r. państwa 

członkowskie mogą podjąć decyzję o 

udostępnieniu jako wsparcie dodatkowe 

dla środków w ramach programów rozwoju 

obszarów wiejskich finansowanych z 

EFRROW zgodnie z rozporządzeniem 

(UE) nr [...] [RDR] do 10 % rocznych 

pułapów krajowych na lata kalendarzowe 

2014-2019 określonych w załączniku II do 

niniejszego rozporządzenia. W związku z 

tym odnośna kwota nie moŜe juŜ być 

dostępna na przyznawanie płatności 

bezpośrednich. Fundusze przekazywalne 

będą w 100 % finansowane z budŜetu 

wspólnej polityki rolnej, aby odwrócić 

tendencję opuszczania wsi i aktywności 

rolniczej, szczególnie rolnictwa 

przyjaznego środowisku, zgodnie z 

priorytetami rozwoju wsi (4) i (5), 

określonymi w art. 5 rozporządzenia (UE) 

nr […] [RDR]. 

Or. fr 
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13.11.2013 A7-0362/17 

Poprawka  17 

Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Alfreds Rubiks, Marie-Christine Vergiat, Kyriacos 
Triantaphyllides, Jacky Hénin, Marisa Matias, Alda Sousa 
w imieniu grupy GUE/NGL i innych 

 

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 47 a (nowy) 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Artykuł 47 a 

 Przepisy ogólne dotyczące pomocy dla 

drobnych gospodarstw rolnych 

 1. Państwa członkowskie przyznają roczną 

płatność drobnym gospodarstwom rolnym 

i drobnym producentom rolnym, którzy są 

uprawnieni do płatności w ramach 

systemu płatności podstawowych, o 

którym mowa w rozdziale 1. 

 2. Na potrzeby niniejszego rozdziału 

drobne gospodarstwa rolne lub drobni 

producenci rolni oznaczają gospodarstwa 

rolne o wielkości określonej przez państwa 

członkowskie. Kryteria definicji precyzuje 

się w aktach delegowanych 

przyjmowanych przez Komisję. 

 3. Bez uszczerbku dla stosowania 

dyscypliny finansowej, stopniowego 

zmniejszania i ograniczania, liniowych 

zmniejszeń, o których mowa w art. 7, oraz 

wszelkich zmniejszeń i wykluczeń 

wprowadzonych na podstawie art. 65 

rozporządzenia (UE) nr […] [HZR] 

płatność, o której mowa w ust. 1 

niniejszego artykułu, przyznaje się 

corocznie po aktywacji uprawnień do 

płatności przez danego rolnika. 
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 4. Państwa członkowskie określają kwotę, 

o której mowa w ust. 1, w granicach 

przewidzianych przepisami finansowymi w 

art. 51 ust. 2 niniejszego rozporządzenia. 

 5. Rolnicy otrzymujący płatność z tytułu 

pomocy dla drobnych gospodarstw 

rolnych i drobnych producentów rolnych 

mogą uczestniczyć w podprogramie 

tematycznym, o którym mowa w art. 8 ust. 

1 lit. b) rozporządzenia w sprawie rozwoju 

obszarów wiejskich. 

Or. fr 
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13.11.2013 A7-0362/18 

Poprawka  18 

Patrick Le Hyaric, Alfreds Rubiks, Marie-Christine Vergiat, Kyriacos Triantaphyllides, 
Jacky Hén 
w imieniu grupy GUE/NGL i innych 

 

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. Płatności naleŜne w ramach systemu dla 

bardzo drobnych gospodarstw rolnych i 

płatności z tytułu pomocy dla drobnych 

gospodarstw rolnych mają priorytetowy 

charakter, a państwa członkowskie 

dokonują liniowego zmniejszenia kwot 

wypłacanych zgodnie z niniejszym 

tytułem, aby zachować zgodność z 

pułapem rocznym określonym w 

załączniku II. 

Or. fr 

 

 


