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15.10.2020 A8-0200/1030

Poprawka 1030
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 16 – ustęp 2 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie ustalają próg 
obszarowy i przyznają płatności 
bezpośrednie niezwiązane z wielkością 
produkcji wyłącznie osobom faktycznie 
prowadzącym działalność rolniczą, których 
kwalifikowalny obszar gospodarstwa 
rolnego, w odniesieniu do którego 
wystąpiono o płatności bezpośrednie 
niezwiązane z wielkością produkcji, 
przekracza ten próg obszarowy.

Państwa członkowskie mogą swobodnie 
decydować o przydziale płatności na 
podstawie aktywów na gospodarstwo, tj. 
jednostki pracy, lub mogą ustalić próg 
obszarowy i przyznawać płatności 
bezpośrednie niezwiązane z wielkością 
produkcji wyłącznie osobom faktycznie 
prowadzącym działalność rolniczą, których 
kwalifikowalny obszar gospodarstwa 
rolnego, w odniesieniu do którego 
wystąpiono o płatności bezpośrednie 
niezwiązane z wielkością produkcji, 
przekracza ten próg obszarowy.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/1031

Poprawka 1031
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 16 – ustęp 2 – akapit 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ustalając próg obszarowy, państwa 
członkowskie dążą do zapewnienia, aby 
płatności bezpośrednie niezwiązane 
z wielkością produkcji były przyznawane 
osobom faktycznie prowadzącym 
działalność rolniczą tylko wtedy, gdy:

Ustalając próg obszarowy lub z uwagi na 
aktywa, państwa członkowskie dążą do 
zapewnienia, aby płatności bezpośrednie 
niezwiązane z wielkością produkcji były 
przyznawane osobom faktycznie 
prowadzącym działalność rolniczą tylko 
wtedy, gdy:

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/1032

Poprawka 1032
Roman Haider
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 18 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Państwa członkowskie mogą 
podjąć decyzję o podwojeniu 
podstawowego wsparcia dochodu na 
hektar w odniesieniu do pierwszych 20 
hektarów.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/1033

Poprawka 1033
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 26 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają 
uzupełniające redystrybucyjne wsparcie 
dochodu do celów stabilności 
(„redystrybucyjne wsparcie dochodu”) na 
warunkach określonych w niniejszym 
artykule i doprecyzowanych w ich planach 
strategicznych WPR.

1. Państwa członkowskie mogą 
zapewnić uzupełniające redystrybucyjne 
wsparcie dochodu do celów stabilności 
(„redystrybucyjne wsparcie dochodu”) na 
warunkach określonych w niniejszym 
artykule i doprecyzowanych w ich planach 
strategicznych WPR.

Or. en

Uzasadnienie

Propozycja wprowadzenia płatności redystrybucyjnej jako środków obowiązkowych jest 
dyskryminacyjna wobec niektórych państw członkowskich i regionów UE, głównie ze względu 
na różny rozwój historyczny i zróżnicowaną strukturę rolnictwa w poszczególnych państwach 
członkowskich.  Wszyscy rolnicy prowadzący działalność rolniczą otrzymują odpowiednie 
wsparcie niezależnie od wielkości gospodarstwa, ponieważ muszą zadbać o każdy hektar 
gruntu, a każdy hektar przyczynia się do osiągnięcia celów środowiskowych, społecznych i 
gospodarczych UE.
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15.10.2020 A8-0200/1034

Poprawka 1034
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 26 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie zapewniają 
redystrybucję wsparcia od większych do 
mniejszych lub średnich gospodarstw 
rolnych przez zapewnienie 
redystrybucyjnego wsparcia dochodu 
w postaci rocznej płatności na 
kwalifikujący się hektar oddzielonej od 
produkcji dla rolników uprawnionych do 
płatności w ramach podstawowego 
wsparcia dochodu, o którym mowa 
w art. 17.

2. Państwa członkowskie mogą 
zapewnić redystrybucję wsparcia od 
większych do mniejszych lub średnich 
gospodarstw rolnych przez zapewnienie 
redystrybucyjnego wsparcia dochodu w 
postaci rocznej płatności na kwalifikujący 
się hektar oddzielonej od produkcji dla 
rolników uprawnionych do płatności w 
ramach podstawowego wsparcia dochodu, 
o którym mowa w art. 17.

Or. en

Uzasadnienie

Propozycja wprowadzenia płatności redystrybucyjnej jako środków obowiązkowych jest 
dyskryminacyjna wobec niektórych państw członkowskich i regionów UE, głównie ze względu 
na różny rozwój historyczny i zróżnicowaną strukturę rolnictwa w poszczególnych państwach 
członkowskich.  Wszyscy rolnicy prowadzący działalność rolniczą otrzymują odpowiednie 
wsparcie niezależnie od wielkości gospodarstwa, ponieważ muszą zadbać o każdy hektar 
gruntu, a każdy hektar przyczynia się do osiągnięcia celów środowiskowych, społecznych i 
gospodarczych UE.
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15.10.2020 A8-0200/1035

Poprawka 1035
Angelo Ciocca, Mara Bizzotto
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 28 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Wsparcie dochodów związane 
z produkcją można przyznawać, według 
uznania państwa członkowskiego, 
sektorom i rodzajom produkcji innym niż 
wymienione w ust. 1 lub innym rodzajom 
praktyk, jeżeli są one istotne ze względów 
gospodarczych, społecznych lub 
środowiskowych. Pomoc zostaje wtedy 
włączona do krajowego planu 
strategicznego.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/1036

Poprawka 1036
Angelo Ciocca, Mara Bizzotto
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 28 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie udzielają 
wsparcia w ramach tego rodzaju 
interwencji osobom faktycznie 
prowadzącym działalność rolniczą, które 
zobowiązują się prowadzić na 
kwalifikujących się hektarach praktyki 
rolnicze korzystne dla klimatu 
i środowiska.

2. Państwa członkowskie udzielają 
wsparcia w ramach tego rodzaju 
interwencji rolnikom aktywnym 
zawodowo, którzy zobowiązują się 
prowadzić praktyki rolnicze i 
certyfikowane systemy korzystne dla 
klimatu, środowiska i dobrostanu zwierząt, 
skutkujące osiągnięciem co najmniej 
jednego z celów szczegółowych 
określonych w art. 6 ust. 1 lit. d), e), f) 
oraz i) i dostosowane do szczególnych 
potrzeb krajowych i regionalnych.

Or. en

Uzasadnienie

Biorąc pod uwagę, że środki na to wsparcie pochodzą z pułapu ustanowionego dla płatności 
bezpośrednich – zarezerwowanego dla rolników aktywnych zawodowo, którzy spełniają 
wymogi wzajemnej zgodności – jest absolutnie niedopuszczalne, aby środki te były 
przydzielane innym podmiotom, które nie spełniają tych podstawowych wymogów 
stosowanych w odniesieniu do rolników aktywnych zawodowo.
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15.10.2020 A8-0200/1037

Poprawka 1037
Angelo Ciocca, Mara Bizzotto
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 28 – ustęp 3 – akapit 1 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W celu osiągnięcia jednego lub większej 
liczby celów szczegółowych, o których 
mowa w art. 6 ust. 1 lit. d), e), f) oraz i), 
państwa członkowskie mogą ustanowić 
równorzędne praktyki rolnicze korzystne 
dla klimatu i środowiska, prowadzące do 
znacznej redukcji emisji gazów 
cieplarnianych, neutralności pod 
względem emisji dwutlenku węgla lub 
sekwestracji dwutlenku węgla. W tym celu 
oraz aby osiągnąć cel szczegółowy, o 
którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. b), 
rolnictwo precyzyjne musi zostać uznane 
za odpowiednią praktykę do celów 
wsparcia przyznawanego rolnikom 
aktywnym zawodowo, którzy zobowiązali 
się do stosowania tej praktyki rolniczej, o 
której mowa w ust. 1.

Or. en

Uzasadnienie

W wykazie praktyk rolniczych dążących do znacznego ograniczenia emisji gazów 
cieplarnianych cyfrowy system rolnictwa – a konkretnie „rolnictwo precyzyjne” – należy 
uznać za praktykę odpowiednią do równoważnych środków, które zostaną włączone do 
ekoprogramów, ponieważ jest on bardziej godny naśladowania niż praktyki równoważne 
przewidziane w odniesieniu do wzajemnej zgodności. W tym celu należy przyznać dodatkową 
płatność rolnikom, którzy stosują tę godną naśladowania praktykę.
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15.10.2020 A8-0200/1038

Poprawka 1038
Angelo Ciocca, Mara Bizzotto
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 28 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Państwa członkowskie włączają do 
wspomnianych powyżej wykazów 
przynajmniej ekoprogramy, które mają 
dać rolnikom możliwość określenia 
minimalnego udziału powierzchni 
użytków rolnych wykorzystanej na obiekty 
lub obszary nieprodukcyjne, 
wykorzystania narzędzia rolniczego do 
celów zrównoważonej gospodarki 
składnikami pokarmowymi oraz, w 
stosownych przypadkach, odpowiedniego 
utrzymania torfowisk i terenów 
podmokłych.

Or. en

Uzasadnienie

Państwo członkowskie powinno udostępnić wsparcie dla ekoprogramów i wszystkich 
środków, spośród których rolnicy mogą wybierać i które kwalifikują się do wsparcia. Ta 
możliwość wyboru dana rolnikom musi mieć zastosowanie do wszystkich środków, w tym do 
terenu przeznaczonego na obszary nieprodukcyjne.
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15.10.2020 A8-0200/1039

Poprawka 1039
Angelo Ciocca, Mara Bizzotto
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 28 – ustęp 6 – wprowadzenie 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Wsparcie dla ekoprogramów ma 
formę płatności rocznej za kwalifikujący 
się hektar oraz przydzielane jest jako:

6. Wsparcie dla ekoprogramów ma 
formę płatności rocznej za kwalifikujący 
się hektar lub płatności na gospodarstwo 
oraz przydzielane jest jako płatności 
motywacyjne wykraczające poza 
rekompensatę z tytułu poniesionych 
dodatkowych kosztów i utraconych 
dochodów, mogące mieć formę płatności 
ryczałtowej; poziom płatności różni się w 
zależności od poziomu ambicji w zakresie 
zrównoważonego charakteru każdej 
interwencji lub zestawu interwencji, w 
oparciu o niedyskryminacyjne kryteria, 
aby zapewnić skuteczną zachętę do 
uczestnictwa i motywować rolników do 
stosowania praktyk rolniczych 
korzystnych dla środowiska i klimatu.

Or. en

Uzasadnienie

Rolnicy muszą otrzymać odpowiednią rekompensatę za aktywną rolę, jaką odgrywają w 
ograniczaniu emisji dwutlenku węgla, w formie zachęt finansowych, których kwota musi być 
wyższa niż poniesione koszty i utracone dochody wynikające ze stosowania praktyk rolniczych 
przyjętych z myślą o osiągnięciu celów środowiskowych i klimatycznych.


