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15.10.2020 A8-0200/1000

Poprawka 1000
Gilles Lebreton
w imieniu grupy ID

Sprawozdanie A8-0200/2019
Peter Jahr
Wspólna polityka rolna – wsparcie na podstawie planów strategicznych sporządzanych przez 
państwa członkowskie i finansowanych z EFRG i EFRROW
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 43

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(43) Młodzi rolnicy i nowe podmioty 
wciąż napotykają znaczne przeszkody 
dotyczące dostępu do gruntów, wysokich 
cen i dostępu do kredytów. Ich 
przedsiębiorstwa są w większym stopniu 
zagrożone zmiennością cen (zarówno 
w odniesieniu do nakładów, jak i plonów), 
a podmioty te mają duże potrzeby 
w zakresie szkolenia z umiejętności 
w dziedzinie przedsiębiorczości 
i zarządzania. Istotne jest zatem, aby 
kontynuować udzielanie wsparcia na 
rozpoczęcie działalności nowych 
przedsiębiorstw i nowych gospodarstw 
rolnych. Państwa członkowskie powinny 
opracować podejście strategiczne oraz 
określić jasny i spójny zestaw interwencji 
na rzecz wymiany pokoleń w ramach 
dotyczącego tej kwestii celu 
szczegółowego. W tym celu państwa 
członkowskie mogą ustanowić w swoich 
planach strategicznych WPR preferencyjne 
warunki dotyczące instrumentów 
finansowych dla młodych rolników 
i nowych podmiotów, w tym koncentrację 
tematyczną w kwocie odpowiadającej co 
najmniej 2 % rocznej puli płatności 
bezpośrednich. Należy zwiększyć 
maksymalną kwotę pomocy na rozpoczęcie 
działalności przez młodych rolników i na 
zakładanie przedsiębiorstw wiejskich 
do 100 000 EUR, przy czym beneficjenci 

(43) Młodzi rolnicy i nowe podmioty 
wciąż napotykają znaczne przeszkody 
dotyczące dostępu do gruntów, wysokich 
cen i dostępu do kredytów. Ich 
przedsiębiorstwa są w większym stopniu 
zagrożone zmiennością cen (zarówno 
w odniesieniu do nakładów, jak i plonów), 
a podmioty te mają duże potrzeby 
w zakresie szkolenia z umiejętności 
w dziedzinie przedsiębiorczości 
i zarządzania. Istotne jest zatem, aby 
kontynuować udzielanie wsparcia na 
rozpoczęcie działalności nowych 
przedsiębiorstw i nowych gospodarstw 
rolnych. Państwa członkowskie powinny 
opracować podejście strategiczne oraz 
określić jasny i spójny zestaw interwencji 
na rzecz wymiany pokoleń w ramach 
dotyczącego tej kwestii celu 
szczegółowego. W tym celu państwa 
członkowskie mogą ustanowić w swoich 
planach strategicznych WPR preferencyjne 
warunki dotyczące instrumentów 
finansowych dla młodych rolników 
i nowych podmiotów, w tym koncentrację 
tematyczną w kwocie odpowiadającej co 
najmniej 2 % rocznej puli płatności 
bezpośrednich. Należy zwiększyć 
maksymalną kwotę pomocy na rozpoczęcie 
działalności przez młodych rolników i na 
zakładanie przedsiębiorstw wiejskich 
do 100 000 EUR, przy czym beneficjenci 
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powinni móc skorzystać z tej kwoty 
również za pośrednictwem instrumentów 
finansowych lub w połączeniu z taką formą 
wsparcia.

powinni móc skorzystać z tej kwoty 
również za pośrednictwem instrumentów 
finansowych lub w połączeniu z taką formą 
wsparcia. Oprócz niezbędnej pomocy dla 
młodych rolników jedynie ceny opłacalne 
zapewniają zrównoważony charakter 
danych gospodarstw rolnych. Tego 
ostatniego warunku nie spełniają obecnie 
ani UE ani WPR, co stanowi poważne 
zagrożenie dla przyszłości rolnictwa 
europejskiego.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/1001

Poprawka 1001
Jaak Madison
w imieniu grupy ID

Sprawozdanie A8-0200/2019
Peter Jahr
Wspólna polityka rolna – wsparcie na podstawie planów strategicznych sporządzanych przez 
państwa członkowskie i finansowanych z EFRG i EFRROW
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 47 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(47a) Podkreśla, że gospodarka 
europejska opiera się na systemie wolnego 
rynku i że powinna przejść na kapitalizm; 
podkreśla jednak, że ponieważ płatności 
bezpośrednie w ramach WPR są obecnie 
nieproporcjonalne i faworyzują „stare” 
państwa członkowskie na niekorzyść 
„nowych” państw członkowskich, należy 
dostosować płatności bezpośrednie w 
ramach WPR, aby zapewnić pełną 
konwergencję, gdyż wszyscy europejscy 
rolnicy muszą spełniać te same normy i 
wymogi UE.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/1002

Poprawka 1002
Ivan David
w imieniu grupy ID

Sprawozdanie A8-0200/2019
Peter Jahr
Wspólna polityka rolna – wsparcie na podstawie planów strategicznych sporządzanych przez 
państwa członkowskie i finansowanych z EFRG i EFRROW
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 48

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(48) Wsparcie na rzecz płatności 
bezpośrednich w ramach planów 
strategicznych WPR należy przyznawać 
w ramach alokacji krajowych ustalonych 
w niniejszym rozporządzeniu. 
Wspomniane alokacje krajowe powinny 
odzwierciedlać fakt kontynuowania zmian, 
które polegają na stopniowym zwiększaniu 
alokacji dla państw członkowskich 
o najniższym poziomie wsparcia na hektar, 
aby zniwelować 50 % różnicy między 
poziomem najniższego wsparcia a 90 % 
średniej unijnej. Aby uwzględnić 
mechanizm zmniejszania płatności 
i wykorzystanie otrzymanego w wyniku 
jego zastosowania produktu w państwie 
członkowskim, należy zezwolić na to, aby 
w planie strategicznym WPR danego 
państwa członkowskiego całkowite 
orientacyjne alokacje finansowe na rok 
były większe niż alokacja krajowa.

(48) Wsparcie na rzecz płatności 
bezpośrednich w ramach planów 
strategicznych WPR należy przyznawać 
w ramach alokacji krajowych ustalonych 
w niniejszym rozporządzeniu. Proces 
konwergencji należy całkowicie zakończyć 
w okresie objętym WRF na lata 2021–
2027 zgodnie z decyzją Rady Europejskiej 
z 2002 r. i w trosce o uczciwą konkurencję 
i równość między państwami 
członkowskimi. Wspomniane alokacje 
krajowe powinny odzwierciedlać fakt 
kontynuowania zmian, które polegają na 
stopniowym zwiększaniu alokacji dla 
państw członkowskich o najniższym 
poziomie wsparcia na hektar. Całkowitą 
zewnętrzną konwergencję płatności 
bezpośrednich należy osiągnąć do końca 
okresu programowania. Aby uwzględnić 
mechanizm zmniejszania płatności 
i wykorzystanie otrzymanego w wyniku 
jego zastosowania produktu w państwie 
członkowskim, należy zezwolić na to, aby 
w planie strategicznym WPR danego 
państwa członkowskiego całkowite 
orientacyjne alokacje finansowe na rok 
były większe niż alokacja krajowa.

Or. en
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Uzasadnienie

Proponowane poziomy konwergencji zewnętrznej są niewystarczające, a pełna konwergencja 
płatności zostanie osiągnięta do 2027 r. Apelujemy o proporcjonalny system konwergencji 
oparty na redystrybucji płatności od powyżej średniej UE do poniżej średniej UE.
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15.10.2020 A8-0200/1003

Poprawka 1003
Ivan David
w imieniu grupy ID

Sprawozdanie A8-0200/2019
Peter Jahr
Wspólna polityka rolna – wsparcie na podstawie planów strategicznych sporządzanych przez 
państwa członkowskie i finansowanych z EFRG i EFRROW
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 48

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(48) Wsparcie na rzecz płatności 
bezpośrednich w ramach planów 
strategicznych WPR należy przyznawać 
w ramach alokacji krajowych ustalonych 
w niniejszym rozporządzeniu. 
Wspomniane alokacje krajowe powinny 
odzwierciedlać fakt kontynuowania zmian, 
które polegają na stopniowym zwiększaniu 
alokacji dla państw członkowskich 
o najniższym poziomie wsparcia na hektar, 
aby zniwelować 50 % różnicy między 
poziomem najniższego wsparcia a 90 % 
średniej unijnej. Aby uwzględnić 
mechanizm zmniejszania płatności 
i wykorzystanie otrzymanego w wyniku 
jego zastosowania produktu w państwie 
członkowskim, należy zezwolić na to, aby 
w planie strategicznym WPR danego 
państwa członkowskiego całkowite 
orientacyjne alokacje finansowe na rok 
były większe niż alokacja krajowa.

(48) Wsparcie na rzecz płatności 
bezpośrednich w ramach planów 
strategicznych WPR należy przyznawać 
w ramach alokacji krajowych ustalonych 
w niniejszym rozporządzeniu. 
Wspomniane alokacje krajowe powinny 
odzwierciedlać fakt kontynuowania zmian, 
które polegają na stopniowym zwiększaniu 
alokacji dla państw członkowskich o 
najniższym poziomie wsparcia na hektar, 
aby wyeliminować różnicę między 
poziomem najniższego wsparcia a średnią 
unijną. Aby uwzględnić mechanizm 
zmniejszania płatności i wykorzystanie 
otrzymanego w wyniku jego zastosowania 
produktu w państwie członkowskim, 
należy zezwolić na to, aby w planie 
strategicznym WPR danego państwa 
członkowskiego całkowite orientacyjne 
alokacje finansowe na rok były większe niż 
alokacja krajowa.

Or. en

Uzasadnienie

Proponowane poziomy konwergencji zewnętrznej są niewystarczające, a pełna konwergencja 
płatności zostanie osiągnięta do 2027 r. Apelujemy o proporcjonalny system konwergencji 
oparty na redystrybucji płatności od powyżej średniej UE do poniżej średniej UE.
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15.10.2020 A8-0200/1004

Poprawka 1004
Gilles Lebreton
w imieniu grupy ID

Sprawozdanie A8-0200/2019
Peter Jahr
Wspólna polityka rolna – wsparcie na podstawie planów strategicznych sporządzanych przez 
państwa członkowskie i finansowanych z EFRG i EFRROW
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 52

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(52) Odzwierciedlając znaczenie 
przeciwdziałania zmianie klimatu zgodnie 
ze zobowiązaniami Unii dotyczącymi 
realizacji porozumienia paryskiego 
i celów zrównoważonego rozwoju 
Organizacji Narodów Zjednoczonych, 
program ten przyczyni się do 
uwzględnienia działań w dziedzinie 
klimatu w politykach Unii oraz do 
osiągnięcia celu końcowego, jakim jest 
przeznaczanie 25 % wydatków z budżetu 
UE na realizację celów związanych 
z klimatem. W odniesieniu do działań 
realizowanych w ramach WPR oczekuje 
się, że 40 % całkowitej puli środków 
finansowych WPR będzie przyczyniać się 
do realizacji celów klimatycznych. 
Odpowiednie działania zostaną określone 
w trakcie przygotowania i realizacji 
programu oraz zostaną poddane 
ponownej ocenie w kontekście 
odpowiednich ewaluacji i przeglądów.

skreśla się

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/1005

Poprawka 1005
Ivan David
w imieniu grupy ID

Sprawozdanie A8-0200/2019
Peter Jahr
Wspólna polityka rolna – wsparcie na podstawie planów strategicznych sporządzanych przez 
państwa członkowskie i finansowanych z EFRG i EFRROW
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – wprowadzenie 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie określają 
w swoich planach strategicznych WPR 
definicje: działalności rolniczej, użytków 
rolnych, kwalifikującego się hektara, osoby 
faktycznie prowadzącej działalność 
rolniczą i młodego rolnika:

1. Państwa członkowskie określają w 
swoich planach strategicznych WPR co 
najmniej definicje: działalności rolniczej, 
użytków rolnych, kwalifikującego się 
hektara, osoby faktycznie prowadzącej 
działalność rolniczą i młodego rolnika na 
następujących zasadach:

Or. en

Uzasadnienie

Do państw członkowskich należy opracowanie definicji osoby faktycznie prowadzącej 
działalność rolniczą na zasadzie dobrowolności. W definicji tej powinno uwzględnić się fakt, 
że rolnicy zajmują się gruntami rolnymi niezależnie od innych rodzajów działalności 
gospodarczej. Wcześniejsze doświadczenia związane z zasadą „rolnika aktywnego 
zawodowo” na szczeblu UE doprowadziły do powstania niedopuszczalnych obciążeń 
administracyjnych i okazały się nieskuteczne.
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15.10.2020 A8-0200/1006

Poprawka 1006
Angelo Ciocca, Mara Bizzotto, Gilles Lebreton, Elena Lizzi, Gianantonio Da Re
w imieniu grupy ID

Sprawozdanie A8-0200/2019
Peter Jahr
Wspólna polityka rolna – wsparcie na podstawie planów strategicznych sporządzanych przez 
państwa członkowskie i finansowanych z EFRG i EFRROW
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera b – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) „użytek rolny” definiuje się w taki 
sposób, aby w jego skład wchodziły grunty 
orne, uprawy trwałe i trwałe użytki zielone. 
Terminy „grunty orne”, „uprawy trwałe”, 
„trwałe użytki zielone” są szczegółowo 
określone przez państwa członkowskie 
w ramach następującej struktury:

b) „użytek rolny” definiuje się w taki 
sposób, aby w jego skład wchodziły grunty 
orne, uprawy trwałe, trwałe użytki zielone i 
systemy rolno-leśne. Elementy krajobrazu, 
takie jak drzewa, żywopłoty, nadbrzeżna 
roślinność drzewiasta, mury kamienne 
(terasy), rowy czy stawy uznaje się za 
kwalifikujące się elementy użytków 
rolnych. Terminy „grunty orne”, „uprawy 
trwałe”, „trwałe użytki zielone” i „systemy 
rolno-leśne” są szczegółowo określone 
przez państwa członkowskie w ramach 
następującej struktury:

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/1007

Poprawka 1007
Angelo Ciocca, Mara Bizzotto, Elena Lizzi, Gianantonio Da Re, Gilles Lebreton
w imieniu grupy ID

Sprawozdanie A8-0200/2019
Peter Jahr
Wspólna polityka rolna – wsparcie na podstawie planów strategicznych sporządzanych przez 
państwa członkowskie i finansowanych z EFRG i EFRROW
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera b – podpunkt i

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) „grunty orne” oznaczają grunty 
uprawiane w celu produkcji roślinnej lub 
obszary dostępne dla produkcji roślinnej, 
ale ugorowane, i obejmują obszary 
odłogowane zgodnie z art. 22, 23 i 24 
rozporządzenia Rady (WE) nr 1257/199928, 
art. 39 rozporządzenia Rady (WE) 
nr 1698/200529, art. 28 rozporządzenia 
(UE) nr 1305/2013 oraz art. 65 niniejszego 
rozporządzenia;

(i) „grunty orne” oznaczają grunty 
uprawiane w celu produkcji roślinnej lub 
obszary dostępne dla produkcji roślinnej, 
ale ugorowane, oraz uprawy rolno-leśne 
połączone z rodzimymi drzewami i 
krzewami i obejmują obszary odłogowane 
zgodnie z art. 22, 23 i 24 rozporządzenia 
Rady (WE) nr 1257/199928, art. 39 
rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/200529, 
art. 28 rozporządzenia (UE) nr 1305/2013 
oraz art. 65 niniejszego rozporządzenia;

_________________ _________________
28 Rozporządzenie Rady (WE) 
nr 1257/1999 z dnia 17 maja 1999 r. 
w sprawie wsparcia rozwoju obszarów 
wiejskich z Europejskiego Funduszu 
Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR) 
oraz zmieniające i uchylające niektóre 
rozporządzenia (Dz.U. L 160 z 26.6.1999, 
s. 80).

28 Rozporządzenie Rady (WE) 
nr 1257/1999 z dnia 17 maja 1999 r. 
w sprawie wsparcia rozwoju obszarów 
wiejskich z Europejskiego Funduszu 
Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR) 
oraz zmieniające i uchylające niektóre 
rozporządzenia (Dz.U. L 160 z 26.6.1999, 
s. 80).

29 Rozporządzenie Rady (WE) 
nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. 
w sprawie wsparcia rozwoju obszarów 
wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny 
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
(EFRROW) (Dz.U. L 277 z 21.10.2005, s. 
1).

29 Rozporządzenie Rady (WE) 
nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. 
w sprawie wsparcia rozwoju obszarów 
wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny 
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
(EFRROW) (Dz.U. L 277 z 21.10.2005, s. 
1).

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/1008

Poprawka 1008
Angelo Ciocca, Mara Bizzotto, Elena Lizzi, Gianantonio Da Re, Gilles Lebreton
w imieniu grupy ID

Sprawozdanie A8-0200/2019
Peter Jahr
Wspólna polityka rolna – wsparcie na podstawie planów strategicznych sporządzanych przez 
państwa członkowskie i finansowanych z EFRG i EFRROW
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera b – podpunkt iii a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iiia) „systemy rolno-leśne” oznaczają 
systemy użytkowania gruntów, w których 
drzewa i krzewy uprawia się na tych 
samych gruntach, na których prowadzone 
są praktyki rolnicze;

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/1009

Poprawka 1009
Ivan David
w imieniu grupy ID

Sprawozdanie A8-0200/2019
Peter Jahr
Wspólna polityka rolna – wsparcie na podstawie planów strategicznych sporządzanych przez 
państwa członkowskie i finansowanych z EFRG i EFRROW
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) „osoby faktycznie prowadzące 
działalność rolniczą” definiuje się w taki 
sposób, aby nie przyznawano wsparcia 
dochodu osobom, dla których działalność 
rolnicza stanowi tylko nieznaczącą część 
ich ogólnej działalności gospodarczej lub 
których główna działalność gospodarcza 
nie jest działalnością rolniczą, przy 
jednoczesnym niewykluczaniu ze wsparcia 
osób prowadzących działalność rolniczą 
i nierolniczą. Definicja umożliwia 
określenie tego, którzy rolnicy nie są 
uznawani za osoby faktycznie prowadzące 
działalność rolniczą, na podstawie 
warunków, takich jak: badanie dochodów, 
nakłady pracy w gospodarstwie, przedmiot 
działalności przedsiębiorstwa lub 
uwzględnienie w rejestrach.
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