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15.10.2020 A8-0200/1108

Poprawka 1108
Bert-Jan Ruissen
w imieniu grupy ECR

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 69 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

69 Rozpoczęcie działalności przez 
młodych rolników i zakładanie 
przedsiębiorstw wiejskich

69 Rozpoczęcie działalności przez 
młodych rolników i nowych rolników 
oraz zakładanie i rozwój zrównoważonych 
przedsiębiorstw wiejskich

1. Państwa członkowskie mogą 
przyznawać wsparcie na rozpoczęcie 
działalności przez młodych rolników i na 
zakładanie przedsiębiorstw wiejskich na 
warunkach określonych w niniejszym 
artykule i doprecyzowanych w ich planach 
strategicznych WPR, aby przyczynić się do 
osiągnięcia celów szczegółowych 
określonych w art. 6.

1. Państwa członkowskie przyznają 
wsparcie na rozpoczęcie działalności przez 
młodych rolników lub ich przyjęcie do 
istniejących przedsiębiorstw rolnych, 
rozpoczęcie działalności przez nowych 
rolników i na zakładanie przedsiębiorstw 
wiejskich oraz ich rozwój, w tym w celu 
dywersyfikacji działalności rolniczej, na 
warunkach określonych w niniejszym 
artykule i doprecyzowanych w ich planach 
strategicznych WPR, aby przyczynić się do 
osiągnięcia celów szczegółowych 
określonych w art. 6. Udzielenie wsparcia 
na mocy niniejszego artykułu jest 
uzależnione od przedstawienia 
biznesplanu.

2. Państwa członkowskie mogą 
przyznawać wsparcie w ramach tego 
rodzaju interwencji wyłącznie w celu 
udzielania pomocy na:

2. Państwa członkowskie mogą 
przyznawać wsparcie na mocy niniejszego 
artykułu wyłącznie w celu udzielania 
pomocy na:

a) rozpoczęcie działalności przez 
młodych rolników, którzy spełniają 
warunki uwzględnione w definicji 
określonej w art. 4 ust. 1 lit. e);

a) rozpoczęcie i rozwój działalności 
przez młodych rolników, którzy spełniają 
warunki uwzględnione w definicji 
określonej w art. 4 ust. 1 lit. e);

aa) rozpoczęcie działalności przez 
nowych rolników;
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b) zakładanie przedsiębiorstw 
wiejskich związanych z rolnictwem 
i leśnictwem lub dywersyfikację dochodów 
gospodarstw domowych rolników;

b) zakładanie i rozwój przedsiębiorstw 
wiejskich związanych z rolnictwem i 
leśnictwem, biogospodarką, gospodarką 
o obiegu zamkniętym i agroturystyką lub 
dywersyfikacją dochodów gospodarstw 
domowych rolników;

c) zakładanie przedsiębiorstw 
prowadzących działalność pozarolniczą na 
obszarach wiejskich w ramach strategii 
rozwoju lokalnego.

c) zakładanie przedsiębiorstw 
prowadzących działalność pozarolniczą na 
obszarach wiejskich w ramach strategii 
rozwoju lokalnego przez rolników 
dywersyfikujących działalność, a także 
przez mikroprzedsiębiorstwa i osoby 
fizyczne na obszarach wiejskich.
2a. Państwa członkowskie mogą 
ustanowić przepisy szczegółowe w celu 
zadbania o to, by młodzi rolnicy i nowi 
rolnicy dołączający do grup rolników, 
organizacji producentów lub struktur 
spółdzielczych nie tracili wsparcia na 
rozpoczęcie działalności. Takie przepisy 
muszą być zgodne z zasadą 
proporcjonalności i uwzględniać udział 
młodych rolników i nowych rolników w 
danej strukturze.

3. Państwa członkowskie określają 
warunki dotyczące składania i treści 
biznesplanu.

3. Państwa członkowskie określają 
warunki dotyczące składania i treści 
biznesplanu.

4. Państwa członkowskie przyznają 
wsparcie w formie płatności ryczałtowych. 
Wsparcie ogranicza się do maksymalnie 
100 000 EUR i można je łączyć 
z instrumentami finansowymi.

4. Państwa członkowskie przyznają 
wsparcie w formie płatności ryczałtowych, 
które mogą być zróżnicowane w oparciu o 
obiektywne kryteria. Wsparcie ogranicza 
się do maksymalnej kwoty określonej w 
załączniku IXaa i można je łączyć 
z instrumentami finansowymi.

4a. Wsparcia na podstawie niniejszego 
artykułu można udzielać w kilku 
transzach.
4b. Państwa członkowskie zapewniają 
nieodwracalność przydziału środków 
budżetowych dla młodych rolników.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/1109

Poprawka 1109
Bert-Jan Ruissen
w imieniu grupy ECR

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 76 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeśli wsparcie przyznaje się na podstawie 
dodatkowych kosztów i utraconych 
dochodów zgodnie z art. 65, 66 i 67, 
państwa członkowskie zapewniają, aby 
odpowiednie obliczenia były adekwatne 
i dokładne oraz określone 
z wyprzedzeniem na podstawie rzetelnej, 
sprawiedliwej i weryfikowalnej metody. 
W tym celu podmiot funkcjonalnie 
niezależny od organów odpowiedzialnych 
za realizację planu strategicznego WPR 
oraz posiadający odpowiednią wiedzę 
fachową przeprowadza obliczenia lub 
potwierdza adekwatność i dokładność 
obliczeń.

Jeśli wsparcie przyznaje się na podstawie 
dodatkowych kosztów i utraconych 
dochodów zgodnie z art. 65, 66 i 67, 
państwa członkowskie zapewniają, aby 
odpowiednie obliczenia były adekwatne 
i dokładne oraz określone 
z wyprzedzeniem na podstawie rzetelnej, 
sprawiedliwej i weryfikowalnej metody. 
W tym celu podmiot funkcjonalnie 
niezależny od organów odpowiedzialnych 
za realizację planu strategicznego WPR 
oraz posiadający odpowiednią wiedzę 
fachową przeprowadza obliczenia lub 
potwierdza adekwatność i dokładność 
obliczeń.

Jeżeli niezależny organ, o którym mowa w 
akapicie pierwszym, stwierdzi, że 
rzeczywiste dodatkowe koszty i dochody 
utracone z tytułu zobowiązań zgodnych z 
art. 65, 66 i 67 przekraczają maksymalne 
kwoty określone w załączniku IXaa, 
państwo członkowskie może przekroczyć 
ustanowione kwoty w celu 
zrekompensowania rzeczywistych 
dodatkowych kosztów i utraconych 
dochodów.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/1110

Poprawka 1110
Bert-Jan Ruissen
w imieniu grupy ECR

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 86 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

86 Minimalne i maksymalne alokacje 
finansowe

86 Minimalne i maksymalne alokacje 
finansowe

1. Co najmniej 5 % określonego 
w załączniku IX całkowitego wkładu 
EFRROW w plan strategiczny WPR 
rezerwuje się na LEADER, zwany 
w art. 25 rozporządzenia (UE) [w sprawie 
wspólnych przepisów] rozwojem lokalnym 
kierowanym przez społeczność.

1. Co najmniej 5 % określonego 
w załączniku IX całkowitego wkładu 
EFRROW w plan strategiczny WPR 
rezerwuje się na LEADER, zwany 
w art. 25 rozporządzenia (UE) [w sprawie 
wspólnych przepisów] rozwojem lokalnym 
kierowanym przez społeczność.

Co najmniej 30 % określonego 
w załączniku IX całkowitego wkładu 
EFRROW w plan strategiczny WPR 
rezerwuje się na interwencje służące 
osiągnięciu celów szczegółowych 
dotyczących środowiska i klimatu 
określonych w art. 6 ust. 1 lit. d), e) i f) 
niniejszego rozporządzenia, z wyłączeniem 
interwencji na podstawie art. 66.

Co najmniej 30 % określonego 
w załączniku IX całkowitego wkładu 
EFRROW w plan strategiczny WPR 
rezerwuje się na wszelkiego rodzaju 
interwencje służące osiągnięciu celów 
szczegółowych dotyczących środowiska 
i klimatu określonych w art. 6 ust.1 lit. d), 
e), f) oraz i) niniejszego rozporządzenia.

Przy obliczaniu całkowitego wkładu 
EFRROW, o którym mowa w akapicie 
pierwszym, można uwzględnić 
maksymalnie 40 % płatności przyznanych 
zgodnie z art. 66.

Akapit pierwszy nie ma zastosowania do 
regionów najbardziej oddalonych.

Akapit pierwszy nie ma zastosowania do 
regionów najbardziej oddalonych.

2a. Co najmniej 30 % określonego w 
załączniku IX całkowitego wkładu 
EFRROW w plan strategiczny WPR 
rezerwuje się na interwencje wynikające z 
art. 68, 70, 71 i 72 na cele szczegółowe 
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polegające na wspieraniu rozwoju 
inteligentnego, odpornego i 
zdywersyfikowanego sektora rolnictwa, 
określone w art. 6 ust. 1 lit. a), b) i c) 
niniejszego rozporządzenia.

Maksymalnie 4 % określonego 
w załączniku IX całkowitego wkładu 
EFRROW w plan strategiczny WPR może 
być wykorzystane do finansowania działań 
z zakresu pomocy technicznej, o których 
mowa w art. 112, z inicjatywy państw 
członkowskich.

Maksymalnie 4 % określonego 
w załączniku IX całkowitego wkładu 
EFRROW w plan strategiczny WPR może 
być wykorzystane do finansowania działań 
z zakresu pomocy technicznej, o których 
mowa w art. 112, z inicjatywy państw 
członkowskich.

Wkład EFRROW może zostać zwiększony 
do 6 % w odniesieniu do planów 
strategicznych WPR, gdy całkowita kwota 
unijnego wsparcia na rozwój obszarów 
wiejskich wynosi do 90 mln EUR.

Wkład EFRROW może zostać zwiększony 
do 6 % w odniesieniu do planów 
strategicznych WPR, gdy całkowita kwota 
unijnego wsparcia na rozwój obszarów 
wiejskich wynosi do 90 mln EUR.

Pomoc techniczna jest zwracana jako 
finansowanie według stawek 
zryczałtowanych zgodnie z art. 125 ust. 1 
lit. e) rozporządzenia (UE, Euratom).../... 
[nowe rozporządzenie finansowe] 
w ramach płatności okresowych na 
podstawie art. 30 rozporządzenia (UE) 
[horyzontalne]. Stawka zryczałtowana 
odpowiada określonej w planie 
strategicznym WPR wartości procentowej 
pomocy technicznej w stosunku do 
całkowitej kwoty zadeklarowanych 
wydatków.

Pomoc techniczna jest zwracana jako 
finansowanie według stawek 
zryczałtowanych zgodnie z art. 125 ust. 1 
lit. e) rozporządzenia (UE, Euratom).../... 
[nowe rozporządzenie finansowe] 
w ramach płatności okresowych na 
podstawie art. 30 rozporządzenia (UE) 
[horyzontalne]. Stawka zryczałtowana 
odpowiada określonej w planie 
strategicznym WPR wartości procentowej 
pomocy technicznej w stosunku do 
całkowitej kwoty zadeklarowanych 
wydatków.

4. W odniesieniu do każdego państwa 
członkowskiego minimalną kwotę 
określoną w załączniku X rezerwuje się na 
wkład w osiągnięcie celu szczegółowego 
„przyciąganie młodych rolników 
i ułatwianie rozwoju działalności 
gospodarczej” określonego w art. 6 ust. 1 
lit. g). Na podstawie analizy mocnych 
i słabych stron oraz szans i zagrożeń 
(„analizy SWOT”) oraz określenia 
potrzeb, które należy uwzględnić, kwota ta 
jest wykorzystywana na następujące 
rodzaje interwencji:

4. Państwa członkowskie rezerwują 
co najmniej 4 % całkowitego wkładu na 
rzecz ich planów strategicznych na rodzaje 
interwencji przyczyniające się do 
realizacji celu szczegółowego 
„przyciąganie i wspieranie młodych 
rolników” określonego w art. 6 ust. 1 lit. 
g), z czego co najmniej 2 % kwot 
określonych w załączniku VII rezerwuje 
się na uzupełniające wsparcie dochodu 
dla młodych rolników określonego 
w art. 6 ust. 1 lit. g).

a) uzupełniające wsparcie dochodu 
dla młodych rolników określone w art. 7;
b) rozpoczęcie działalności przez 
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młodych rolników, o którym mowa 
w art. 69;

4a. Państwa członkowskie rezerwują 
co najmniej 65 % kwot określonych w 
załączniku VII na podstawowe wsparcie 
dochodu do celów stabilności oraz 
płatności redystrybucyjnej, o której mowa 
w tytule III rozdział II sekcja 2 podsekcja 
2 i 3.
4b. Spośród kwot ustanowionych w 
ust. 4a niniejszego artykułu co najmniej 
5 % kwot określonych w załączniku VII 
rezerwuje się na wsparcie płatności 
redystrybucyjnej, o której mowa w art. 26.
4c. Państwa członkowskie rezerwują 
co najmniej 20 % kwot określonych w 
załączniku VII na interwencje, o których 
mowa w art. 28.

Orientacyjne alokacje finansowe na 
interwencje wsparcia dochodów 
związanego z wielkością produkcji, 
o których mowa w tytule III rozdział II 
sekcja 2 podsekcja 1, ograniczone są 
maksymalnie do 10 % kwot określonych 
w załączniku VII.

Orientacyjne alokacje finansowe na 
interwencje wsparcia dochodów 
związanego z wielkością produkcji, 
o których mowa w tytule III rozdział II 
sekcja 2 podsekcja 1, ograniczone są 
maksymalnie do 10 % kwot określonych 
w załączniku VII. Państwa członkowskie 
mogą przesunąć część tych środków w 
celu zwiększenia maksymalnej alokacji, o 
której mowa w art. 82 ust. 6, jeżeli taka 
alokacja jest niewystarczająca do 
sfinansowania interwencji, o których 
mowa w tytule III rozdział III sekcja 7.

Na zasadzie odstępstwa od przepisów 
akapitu pierwszego państwa członkowskie, 
które zgodnie z art. 53 ust. 4 
rozporządzenia (UE) nr 1307/2013 
wykorzystały na dobrowolne wsparcie 
związane z produkcją ponad 13 % swojego 
rocznego pułapu krajowego określonego 
w załączniku II do tego rozporządzenia, 
mogą podjąć decyzję o przeznaczeniu na 
wsparcie dochodów związane z wielkością 
produkcji ponad 10 % kwoty określonej 
w załączniku VII. Wynikający z tego 
odsetek nie przekracza wartości 
procentowej zatwierdzonej przez Komisję 
na dobrowolne wsparcie związane 
z produkcją na rok składania wniosków 

Na zasadzie odstępstwa od przepisów 
akapitu pierwszego państwa członkowskie, 
które zgodnie z art. 53 ust. 4 
rozporządzenia (UE) nr 1307/2013 
wykorzystały na dobrowolne wsparcie 
związane z produkcją ponad 13 % swojego 
rocznego pułapu krajowego określonego 
w załączniku II do tego rozporządzenia, 
mogą podjąć decyzję o przeznaczeniu na 
wsparcie dochodów związane z wielkością 
produkcji ponad 10 % kwoty określonej 
w załączniku VII. Wynikający z tego 
odsetek nie przekracza wartości 
procentowej zatwierdzonej przez Komisję 
na dobrowolne wsparcie związane 
z produkcją na rok składania wniosków 
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2018. 2018.

Wartość procentową, o której mowa 
w akapicie pierwszym, można zwiększyć 
maksymalnie o 2 %, pod warunkiem że 
kwota odpowiadająca odsetkowi 
przekraczającemu poziom 10 %, jest 
przydzielona na wsparcie z tytułu upraw 
roślin wysokobiałkowych na podstawie 
tytułu III rozdział II sekcja 2 podsekcja 1.

Wartość procentową, o której mowa 
w akapicie pierwszym, można zwiększyć 
maksymalnie o 2 %, pod warunkiem że 
kwota odpowiadająca odsetkowi 
przekraczającemu poziom 10 %, jest 
przydzielona na wsparcie z tytułu upraw 
roślin wysokobiałkowych na podstawie 
tytułu III rozdział II sekcja 2 podsekcja 1.

Kwota ujęta w zatwierdzonym planie 
strategicznym WPR, wynikająca 
z zastosowania akapitów pierwszego 
i drugiego, ma moc wiążącą.

Kwota ujęta w zatwierdzonym planie 
strategicznym WPR, wynikająca 
z zastosowania akapitów pierwszego 
i drugiego, ma moc wiążącą.

6. Bez uszczerbku dla przepisów 
art. 15 rozporządzenia (UE) 
[horyzontalnego] maksymalna kwota, którą 
można przyznać w danym państwie 
członkowskim przed zastosowaniem art. 15 
niniejszego rozporządzenia na podstawie 
tytułu III rozdział II sekcja 2 podsekcja 1 
niniejszego rozporządzenia w odniesieniu 
do danego roku kalendarzowego, nie może 
przekraczać kwot ustalonych w planie 
strategicznym WPR zgodnie z ust. 6.

6. Bez uszczerbku dla przepisów 
art. 15 rozporządzenia (UE) 
[horyzontalnego] maksymalna kwota, którą 
można przyznać w danym państwie 
członkowskim przed zastosowaniem art. 15 
niniejszego rozporządzenia na podstawie 
tytułu III rozdział II sekcja 2 podsekcja 1 
niniejszego rozporządzenia w odniesieniu 
do danego roku kalendarzowego, nie może 
przekraczać kwot ustalonych w planie 
strategicznym WPR zgodnie z ust. 5.

7. Państwa członkowskie mogą 
zdecydować w swoich planach 
strategicznych WPR o wykorzystaniu 
określonej części alokacji z EFRROW na 
lewarowanie wsparcia i zwiększenie skali 
zintegrowanych strategicznych projektów 
ochrony przyrody zdefiniowanych w 
[rozporządzeniu LIFE] oraz 
o finansowaniu działań dotyczących 
transnarodowej mobilności edukacyjnej 
osób w dziedzinie rozwoju rolnictwa 
i obszarów wiejskich, ukierunkowanych na 
młodych rolników, zgodnie z 
[rozporządzeniem w sprawie programu 
Erasmus].

7. Państwa członkowskie mogą 
zdecydować w swoich planach 
strategicznych WPR o wykorzystaniu 
określonej części alokacji z EFRROW na 
lewarowanie wsparcia i zwiększenie skali 
zintegrowanych strategicznych projektów 
ochrony przyrody zdefiniowanych w 
[rozporządzeniu LIFE] w przypadku, gdy 
zaangażowane są społeczności rolnicze, 
oraz o finansowaniu działań dotyczących 
transnarodowej mobilności edukacyjnej 
osób w dziedzinie rozwoju rolnictwa 
i obszarów wiejskich, ukierunkowanych na 
młodych rolników, zgodnie z 
[rozporządzeniem w sprawie programu 
Erasmus], a także na kobiety na obszarach 
wiejskich.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/1111

Poprawka 1111
Bert-Jan Ruissen
w imieniu grupy ECR

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 97 – ustęp 2 – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) wyjaśnienie, w jaki sposób 
interwencje w ramach każdego celu 
szczegółowego określonego w art. 6 ust. 1 
mają przyczynić się do osiągnięcia celu 
przekrojowego określonego w art. 5 akapit 
drugi;
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15.10.2020 A8-0200/1112

Poprawka 1112
Bert-Jan Ruissen
w imieniu grupy ECR

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 97 – ustęp 2 – litera f a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fa) wyjaśnienie, w jaki sposób 
interwencje w ramach każdego celu 
szczegółowego określonego w art. 6 ust. 1 
mają przyczynić się do uproszczeń dla 
beneficjentów końcowych oraz do 
ograniczenia obciążeń administracyjnych.
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15.10.2020 A8-0200/1113

Poprawka 1113
Bert-Jan Ruissen
w imieniu grupy ECR

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 98 – ustęp 1 – litera b – podpunkt ii a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iia) opis ogólnego wkładu w 
uproszczenia dla beneficjentów 
końcowych i w ograniczenie 
spoczywających na nich obciążeń 
regulacyjnych i administracyjnych.
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15.10.2020 A8-0200/1114

Poprawka 1114
Bert-Jan Ruissen
w imieniu grupy ECR

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 86 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 86b
Niezależnie od alokacji, o których mowa w 
art. 86 ust. 4, państwa członkowskie 
rezerwują co najmniej 4 % całkowitego 
wkładu na rzecz swoich planów 
strategicznych na rodzaje interwencji 
przyczyniające się do realizacji celu 
szczegółowego „przyciąganie i wspieranie 
młodych rolników”.

Or. en


