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Poprawka 1126
Peter Jahr
w imieniu grupy PPE

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 15 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

15 Zmniejszenie płatności 15 Zmniejszenie płatności

1. Państwa członkowskie zmniejszają 
kwotę płatności bezpośrednich, która ma 
zostać przyznana rolnikowi na podstawie 
niniejszego rozdziału za dany rok 
kalendarzowy i która przekracza 60 000 
EUR, w następujący sposób:

1. Państwa członkowskie zmniejszają 
kwotę płatności bezpośrednich, która ma 
zostać przyznana rolnikowi na podstawie 
niniejszego rozdziału za dany rok 
kalendarzowy, w przypadku gdy 
przekracza ona próg 100 000 EUR.

a) o co najmniej 5 % w transzy 
między 60 000 EUR a 75 000 EUR;
b) o co najmniej 50 % w transzy 
między 75 000 EUR a 90 000 EUR;
c) o co najmniej 75 % w transzy 
między 90 000 EUR a 100 000 EUR;
d) o 100 % w przypadku kwoty 
przekraczającej 100 000 EUR.
Przed zastosowaniem ust. 1 państwa 
członkowskie odejmują od kwoty płatności 
bezpośrednich, która ma zostać przyznana 
rolnikowi w danym roku kalendarzowym 
na podstawie niniejszego rozdziału:

Przed zastosowaniem ust. 1 państwa 
członkowskie mogą odjąć od kwoty 
płatności bezpośrednich, która ma zostać 
przyznana rolnikowi w danym roku 
kalendarzowym na podstawie niniejszego 
rozdziału:

a) wynagrodzenia związane 
z działalnością rolniczą zadeklarowane 
przez rolnika, w tym podatki i składki na 
zabezpieczenie społeczne związane 
z zatrudnieniem; oraz

a) 50 % wynagrodzeń związanych 
z działalnością rolniczą zadeklarowanych 
przez rolnika, w tym podatki i składki na 
zabezpieczenie społeczne związane 
z zatrudnieniem; oraz

b) równoważny koszt stałej pracy 
nieodpłatnej związanej z działalnością 
rolniczą i wykonywanej przez osoby 
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pracujące w danym gospodarstwie, które 
nie otrzymują wynagrodzenia lub 
otrzymują za wykonane usługi niższe 
wynagrodzenie niż kwota płacona 
normalnie za takie usługi, lecz są 
wynagradzane z wyniku ekonomicznego 
gospodarstwa rolnego.

ba) wsparcie bezpośrednie, o którym 
mowa w art. 27 i 28.

W celu obliczenia kwot, o których mowa 
w lit. a) i b), państwa członkowskie stosują 
średnie standardowe wynagrodzenie 
powiązane z działalnością rolniczą na 
szczeblu krajowym lub regionalnym, 
pomnożone przez liczbę rocznych 
jednostek roboczych zadeklarowanych 
przez danego rolnika.

W celu obliczenia kwot, o których mowa 
w lit. a), państwa członkowskie stosują 
rzeczywiste koszty wynagrodzeń albo 
średnie standardowe wynagrodzenie 
powiązane z działalnością rolniczą i 
związaną z rolnictwem na szczeblu 
krajowym lub regionalnym, pomnożone 
przez liczbę rocznych jednostek roboczych 
zadeklarowanych przez danego rolnika. 
Państwa członkowskie mogą stosować 
wskaźniki dotyczące standardowych 
kosztów wynagrodzeń związanych z 
różnymi typami gospodarstw lub dane 
odniesienia dotyczące tworzenia miejsc 
pracy w zależności od typu gospodarstwa.
2a. a) Komisja gromadzi informacje 
dotyczące wszystkich dopłat otrzymanych 
z pierwszego i drugiego filaru WPR i 
sumuje całkowitą kwotę, jaką osoba 
fizyczna otrzymuje bezpośrednio w formie 
płatności bezpośrednich lub pośrednio 
jako beneficjent rzeczywisty osób 
prawnych korzystających z płatności w 
ramach WPR (płatności bezpośrednich i 
płatności ze środków na rozwój obszarów 
wiejskich).
Komisja śledzi sytuację na bieżąco i 
wstrzymuje płatności przekraczające 
skumulowaną kwotę wynoszącą:
– 500 000 EUR w pierwszym filarze na 
płatności bezpośrednie;
– 1 000 000 EUR na inwestycje w ramach 
drugiego filaru;
Komisja jest powiadamiana o 
przekroczeniu limitu. Komisja ocenia 
indywidualnie, czy w należycie 
uzasadnionych sytuacjach można 
zastosować wyjątek. Komisja opracowuje 
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wyraźnie określone, obiektywne kryteria, 
które są publikowane bez zbędnej zwłoki 
formie wytycznych dla organów państw 
członkowskich. Płatności na rzecz 
projektów realizowanych z korzyścią dla 
ogółu społeczeństwa przez władze 
regionalne i lokalne, miejskie lub gminne 
należy wykluczyć z tych pułapów.
b) Komisja zapewnia informacje w czasie 
rzeczywistym i ustanawia system 
monitorowania, dostosowując i 
rozszerzając system ARACHNE lub inne 
stosowne narzędzia IT; Jako warunek 
uzyskania środków na podstawie 
niniejszego rozporządzenia należy 
zobowiązać państwa członkowskie do 
wprowadzania w czasie rzeczywistym 
wszystkich odnośnych danych 
(dotyczących projektu, płatności, osoby 
prawnej, osoby fizycznej, beneficjentów 
rzeczywistych itp.); Komisja wykorzystuje 
te informacje przedstawiane w czasie 
rzeczywistym i system monitorowania do 
uzyskania precyzyjnego przeglądu 
rozdziału i sprawiedliwego przydzielania 
funduszy UE oraz jako możliwość 
śledzenia i sumowania rozdzielonych 
środków finansowych.

Szacunkowa kwota wynikająca ze 
zmniejszenia płatności jest 
wykorzystywana przede wszystkim jako 
wkład w finansowanie uzupełniającego 
redystrybucyjnego wsparcia dochodu do 
celów stabilności, a w dalszej kolejności 
w finansowanie innych interwencji 
należących do płatności bezpośrednich 
niezwiązanych z wielkością produkcji.

Szacunkowa kwota wynikająca ze 
zmniejszenia płatności jest 
wykorzystywana w pierwszej kolejności na 
finansowanie uzupełniającego 
redystrybucyjnego wsparcia dochodu do 
celów stabilności, a w dalszej kolejności 
w finansowanie innych interwencji 
należących do płatności bezpośrednich 
niezwiązanych z wielkością produkcji.

Państwa członkowskie mogą również 
wykorzystać całą tę kwotę lub jej część do 
finansowania rodzajów interwencji 
w ramach EFRROW, jak określono 
w rozdziale IV, w drodze przesunięcia. 
Takie przesunięcie do EFRROW jest 
częścią tabeli finansowych planu 
strategicznego WPR i może zostać 
poddane przeglądowi w 2023 r. zgodnie 
z art. 90. Maksymalne limity przesunięć 
środków z EFRG do EFRROW 

Państwa członkowskie mogą również 
wykorzystać całą tę kwotę lub jej część do 
finansowania rodzajów interwencji 
w ramach EFRROW, jak określono 
w rozdziale IV, w drodze przesunięcia. 
Takie przesunięcie do EFRROW jest 
częścią tabeli finansowych planu 
strategicznego WPR i może zostać 
poddane przeglądowi w 2024 r. zgodnie 
z art. 90.
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ustanowione na podstawie art. 90 nie 
mają zastosowania do tego przesunięcia.

3a. W przypadku osoby prawnej lub 
grupy osób fizycznych lub prawnych 
państwa członkowskie mogą stosować 
zmniejszenie, o którym mowa w ust. 1, na 
poziomie członków tych osób prawnych 
lub grup, w przypadku gdy prawo krajowe 
przewiduje dla indywidualnych członków 
prawa i obowiązki porównywalne do praw 
i obowiązków rolników indywidualnych 
mających status rolników kierujących 
gospodarstwem rolnym, w szczególności w 
zakresie ich statusu gospodarczego, 
społecznego i podatkowego, pod 
warunkiem że przyczynili się oni do 
umocnienia struktur rolnych tych osób 
prawnych lub grup.
3b. W przypadku gdy państwo 
członkowskie przydziela uzupełniające 
redystrybucyjne wsparcie dochodu dla 
rolników na podstawie art. 26 i 
wykorzystuje w tym celu co najmniej 12 % 
swojej alokacji finansowej na płatności 
bezpośrednie ustanowionej w załączniku 
IV, może ono podjąć decyzję o 
niestosowaniu niniejszego artykułu.
3c. Nie zapewnia się korzyści 
polegającej na uniknięciu zmniejszenia 
płatności rolnikom, w przypadku których 
stwierdzono, że w sztuczny sposób 
stworzyli warunki pozwalające im 
uniknąć skutków wynikających z 
niniejszego artykułu.

4. Komisja jest uprawniona do 
przyjęcia zgodnie z art. 138 aktów 
delegowanych uzupełniających niniejsze 
rozporządzenie o przepisy ustanawiające 
zharmonizowaną podstawę obliczania 
zmniejszenia płatności określonego 
w ust. 1, aby zapewnić prawidłowy 
rozdział finansowych wśród 
uprawnionych beneficjentów.

Or. en


