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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 65

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 65 Artykuł 65

Zobowiązania środowiskowe, klimatyczne 
i inne zobowiązania w dziedzinie 

zarządzania

Zrównoważenie rolno-środowiskowe, 
środki łagodzenia zmiany klimatu 

i dostosowania się do niej oraz inne 
zobowiązania w dziedzinie zarządzania 

korzystne dla środowiska
1. Państwa członkowskie mogą 
przyznawać płatności z tytułu zobowiązań 
środowiskowych, klimatycznych i innych 
zobowiązań w dziedzinie zarządzania na 
warunkach określonych w niniejszym 
artykule i doprecyzowanych w ich planach 
strategicznych WPR.

1. Państwa członkowskie mogą 
przyznawać płatności z tytułu 
zrównoważonych praktyk rolno-
środowiskowych, działań na rzecz 
łagodzenia zmiany klimatu i 
przystosowania się do niej, w tym 
zarządzania zagrożeniom naturalnym, 
i innych zobowiązań w dziedzinie 
zarządzania, w tym w obszarze leśnictwa, 
ochrony i poprawy zasobów genetycznych 
oraz zdrowia i dobrostanu zwierząt, na 
warunkach określonych w niniejszym 
artykule i doprecyzowanych w ich planach 
strategicznych WPR.

2. Państwa członkowskie 
uwzględniają w swoich planach 
strategicznych WPR zobowiązania rolno-
środowiskowo-klimatyczne.

2. Państwa członkowskie 
uwzględniają w swoich planach 
strategicznych WPR zobowiązania rolno-
środowiskowo-klimatyczne.

3. Państwa członkowskie mogą 
udostępnić wsparcie w ramach tego 

3. Państwa członkowskie 
udostępniają wsparcie w ramach tego 
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rodzaju interwencji na całym swoim 
terytorium zgodnie ze swoimi krajowymi, 
regionalnymi lub lokalnymi szczególnymi 
potrzebami.

rodzaju interwencji na całym swoim 
terytorium zgodnie ze swoimi krajowymi, 
regionalnymi lub lokalnymi szczególnymi 
potrzebami. Wsparcie takie ogranicza się 
do wysokości maksymalnych kwot 
określonych w załączniku IXaa.

4. Państwa członkowskie przyznają 
płatności wyłącznie rolnikom i innym 
beneficjentom, którzy dobrowolnie 
podejmują zobowiązania w dziedzinie 
zarządzania, uznawane za korzystne dla 
osiągnięcia celów szczegółowych 
określonych w art. 6 ust. 1.

4. Państwa członkowskie przyznają 
płatności wyłącznie rolnikom, grupom 
rolników i innym zarządcom gruntów, 
którzy dobrowolnie podejmują 
zobowiązania w dziedzinie zarządzania, 
np. do odpowiedniej ochrony terenów 
podmokłych i gleb organicznych, 
uznawane za korzystne dla osiągnięcia 
odpowiednich celów szczegółowych 
określonych w art. 6 ust. 1. Pierwszeństwo 
można przyznać programom szczególnie 
ukierunkowanym na lokalne warunki i 
potrzeby środowiskowe oraz 
przyczyniającym się, w stosownych 
przypadkach, do osiągnięcia celów 
określonych prawodawstwie 
wymienionym w załączniku XI.

5. W ramach tego rodzaju interwencji 
państwa członkowskie zapewniają 
wyłącznie płatności dotyczące zobowiązań, 
które:

5. W ramach tego rodzaju interwencji 
państwa członkowskie zapewniają 
wyłącznie płatności dotyczące zobowiązań, 
które:

a) wykraczają poza odnośne wymogi 
podstawowe w zakresie zarządzania 
i normy dobrej kultury rolnej zgodnej 
z ochroną środowiska ustanowione zgodnie 
z rozdziałem I sekcja 2 niniejszego tytułu;

a) wykraczają poza odnośne wymogi 
podstawowe w zakresie zarządzania 
i normy dobrej kultury rolnej zgodnej 
z ochroną środowiska ustanowione zgodnie 
z rozdziałem I sekcja 2 niniejszego tytułu;

b) wykraczają poza minimalne 
wymogi dotyczące stosowania nawozów 
i środków ochrony roślin, dobrostanu 
zwierząt, jak również inne obowiązkowe 
wymogi ustanowione na mocy prawa 
krajowego i prawa Unii;

b) wykraczają poza odpowiednie 
minimalne wymogi dotyczące stosowania 
nawozów i środków ochrony roślin, 
dobrostanu zwierząt, zapobiegania 
oporności na środki 
przeciwdrobnoustrojowe, jak również inne 
odpowiednie obowiązkowe wymogi 
ustanowione na mocy prawa Unii;

c) wykraczają poza warunki 
ustanowione w zakresie utrzymywania 
użytków rolnych zgodnie z art. 4 ust. 1 
lit. a);

c) wykraczają poza warunki 
ustanowione w zakresie utrzymywania 
użytków rolnych zgodnie z art. 4 ust. 1 
lit. a);

d) różnią się od zobowiązań, w 
odniesieniu do których przyznaje się 

d) różnią się od zobowiązań, 
w odniesieniu do których przyznaje się 
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płatności na podstawie art. 28. płatności na podstawie art. 28, albo je 
uzupełniają, a jednocześnie zapewniają, 
że nie dojdzie do podwójnego 
finansowania.

6. Państwa członkowskie 
rekompensują beneficjentom koszty 
poniesione i dochody utracone w wyniku 
podjętych zobowiązań. W razie potrzeby 
mogą one również pokrywać koszty 
transakcji. W należycie uzasadnionych 
przypadkach państwa członkowskie mogą 
przyznawać wsparcie w formie płatności 
zryczałtowanej lub płatności jednorazowej 
na jednostkę. Płatności przyznawane są 
corocznie.

6. Państwa członkowskie 
rekompensują beneficjentom koszty 
poniesione i dochody utracone w wyniku 
podjętych zobowiązań. Państwa 
członkowskie zapewniają także zachętę 
finansową beneficjentom, a w razie 
potrzeby mogą również pokrywać koszty 
transakcji. W należycie uzasadnionych 
przypadkach państwa członkowskie mogą 
przyznawać wsparcie w formie płatności 
zryczałtowanej lub płatności jednorazowej 
na jednostkę – hektar lub inną wskazaną 
jednostkę w zależności od rodzaju 
zobowiązania. Państwa członkowskie 
mogą przyznawać roczne wsparcie dla 
programów obejmujących całe 
gospodarstwo, ukierunkowanych na 
całościowe przekształcenie systemów 
rolniczych w sposób pozwalający osiągnąć 
cele niniejszego ustępu. Płatności 
przyznawane są corocznie.

6a. Poziom płatności różni się w 
zależności od skali ambicji w zakresie 
zrównoważonego rozwoju każdej praktyki 
lub zestawu praktyk, na podstawie 
niedyskryminacyjnych kryteriów, aby 
oferować skuteczne zachęty do 
uczestnictwa. Państwa członkowskie mogą 
również zróżnicować płatności z 
uwzględnieniem charakteru ograniczeń 
mających wpływ na działalność rolną w 
następstwie podjętych zobowiązań oraz 
odpowiednio do różnych systemów 
rolniczych.

7. Państwa członkowskie mogą 
promować i wspierać systemy zbiorowe 
i systemy płatności oparte na rezultatach 
w celu zachęcania rolników do znaczącej 
poprawy jakości środowiska na większą 
skalę i w wymierny sposób.

7. Państwa członkowskie mogą 
promować i wspierać dobrowolne systemy 
zbiorowe, połączone zobowiązania w 
dziedzinie zarządzania w postaci 
programów kierowanych lokalnie 
i systemy płatności oparte na rezultatach, w 
tym z zastosowaniem podejścia 
terytorialnego, w celu zachęcania rolników 
i grup rolników do znaczącej poprawy 
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jakości środowiska na większą skalę 
i w wymierny sposób. Wprowadzają one 
wszelkie niezbędne środki w zakresie 
doradztwa, szkolenia i transferu wiedzy, 
aby pomóc rolnikom zmieniającym system 
produkcji.

8. Zobowiązania podejmowane są na 
okres od pięciu do siedmiu lat. Jeśli jednak 
jest to konieczne do osiągnięcia lub 
utrzymania oczekiwanych korzyści dla 
środowiska, państwa członkowskie mogą 
określić w swoich planach strategicznych 
WPR dłuższy okres w odniesieniu do 
określonych rodzajów zobowiązań, w tym 
przez przedłużenie czasu na ich realizację 
o rok po zakończeniu okresu 
początkowego. W wyjątkowych i należycie 
uzasadnionych przypadkach oraz 
w odniesieniu do nowych zobowiązań 
podejmowanych bezpośrednio po 
wypełnieniu zobowiązania w okresie 
początkowym państwa członkowskie mogą 
określić krótszy okres w swoich planach 
strategicznych WPR.

8. Zobowiązania podejmowane są 
zwykle na okres od pięciu do siedmiu lat. 
Jeśli jednak jest to konieczne do 
osiągnięcia lub utrzymania oczekiwanych 
korzyści dla środowiska, w tym z 
uwzględnieniem długoterminowego 
charakteru leśnictwa, państwa 
członkowskie mogą określić w swoich 
planach strategicznych WPR dłuższy okres 
w odniesieniu do określonych rodzajów 
zobowiązań, w tym przez przedłużenie 
czasu na ich realizację o rok po 
zakończeniu okresu początkowego. 
W wyjątkowych i należycie uzasadnionych 
przypadkach oraz w odniesieniu do 
nowych zobowiązań podejmowanych 
bezpośrednio po wypełnieniu 
zobowiązania w okresie początkowym 
państwa członkowskie mogą określić 
krótszy okres w swoich planach 
strategicznych WPR.

9. W przypadku gdy wsparcie 
w ramach tego rodzaju interwencji jest 
przyznawane na zobowiązania rolno-
środowiskowo-klimatyczne, zobowiązania 
do konwersji lub utrzymania praktyk 
i metod rolnictwa ekologicznego 
określonych w rozporządzeniu (WE) 
nr 834/2007 oraz na usługi leśno-
środowiskowe i klimatyczne, państwa 
członkowskie ustanawiają płatność na 
hektar.

9. W przypadku gdy wsparcie w 
ramach tego rodzaju interwencji jest 
przyznawane na zobowiązania rolno-
środowiskowo-klimatyczne, w tym 
zobowiązania do konwersji lub utrzymania 
praktyk i metod rolnictwa ekologicznego 
określonych w rozporządzeniu (WE) nr 
834/2007, integrowaną ochronę roślin, 
ochronę systemów rolno-leśnych oraz na 
usługi leśno-środowiskowe i klimatyczne, 
państwa członkowskie ustanawiają 
płatność na hektar lub na inną jednostkę 
wskazaną w zależności od rodzaju 
zobowiązania.

10. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby osoby przeprowadzające operacje 
w ramach tego rodzaju interwencji miały 
dostęp do wiedzy i informacji 
wymaganych do realizacji takich operacji.

10. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby osoby przeprowadzające operacje 
w ramach tego rodzaju interwencji miały 
dostęp do odpowiedniej wiedzy 
i informacji wymaganych do realizacji 
takich operacji oraz aby zapewniono 



AM\1216058PL.docx PE658.380v01-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

odpowiednie szkolenie osobom 
potrzebującym go, a także dostęp do 
wiedzy eksperckiej w celu udzielenia 
pomocy rolnikom zobowiązującym się do 
zmiany systemu produkcji.

11. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby interwencje objęte zakresem 
niniejszego artykułu były zgodne z 
interwencjami przyznanymi na podstawie 
art. 28.

11. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby interwencje objęte zakresem 
niniejszego artykułu były zgodne z 
interwencjami przyznanymi na podstawie 
art. 28.

Or. en
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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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 86 Artykuł 86

Minimalne i maksymalne alokacje 
finansowe

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.

2. 2.

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 35 % 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 wart. 6 ust.1 lit. d), 
e), f) oraz i) niniejszego rozporządzenia.

Do celów obliczenia całkowitego wkładu 
EFRROW, o którym mowa w akapicie 
pierwszym, można uwzględnić 
maksymalnie 40 % płatności przyznanych 
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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 
mające na celu wspieranie rozwoju 
inteligentnego, odpornego i 
zdywersyfikowanego sektora rolnictwa 
określonego w art. 6 ust. 1 lit. a), b) i c) 
niniejszego rozporządzenia.

3. 3.

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 

4. Państwa członkowskie rezerwują 
co najmniej kwoty określone w załączniku 
X na uzupełniające wsparcie dochodu dla 
młodych rolników zgodnie z art. 27.
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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:
a) uzupełniające wsparcie dochodu dla 
młodych rolników określone w art. 27;
b) rozpoczęcie działalności przez młodych 
rolników, o którym mowa w art. 69;

4a. Państwa członkowskie rezerwują 
maksymalnie 60 % kwot określonych w 
załączniku VII na:
a) podstawowe wsparcie dochodu do 
celów stabilności, o którym mowa w tytule 
III rozdział II podsekcja 2;
b) płatność redystrybucyjną, o której 
mowa w tytule III rozdział II sekcja 2 
podsekcja 3;
c) interwencje wsparcia dochodów 
związanego z produkcją, o których mowa 
w tytule III rozdział II sekcja 2 podsekcja 
1;
d) rodzaje interwencji w innych sektorach, 
o których mowa w tytule III rozdział III 
sekcja 7.
Na zasadzie odstępstwa, jeżeli państwo 
członkowskie korzysta z możliwości 
przewidzianej w art. 90 ust. 1 akapit 
pierwszy lit. a) z kwoty zarezerwowanej na 
mocy akapitu pierwszego, może 
zmniejszyć minimalną kwotę, którą 
ustaliło zgodnie z akapitem pierwszym, o 
kwotę podwyższoną.
4b. Co najmniej 6 % kwot określonych w 
załączniku VII rezerwuje się na wsparcie 
płatności redystrybucyjnej, o której mowa 
w art. 26.
4c. Co najmniej 30 % łącznej alokacji 
określonej w załączniku VII na lata 2023–
2027 rezerwuje się na systemy na rzecz 
klimatu, środowiska i dobrostanu 
zwierząt, o których mowa w art. 28.
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Państwa członkowskie mogą 
zarezerwować różne kwoty na 
poszczególne lata kalendarzowe, poniżej 
lub powyżej odsetka określonego przez 
dane państwo członkowskie na podstawie 
pierwszego zdania, pod warunkiem że 
suma wszystkich kwot rocznych będzie 
odpowiadać temu odsetkowi.
Na zasadzie odstępstwa, jeżeli państwo 
członkowskie korzysta z możliwości 
przewidzianej w art. 90 ust. 1 akapit 
pierwszy lit. a) z kwoty zarezerwowanej na 
mocy art. 28, może zmniejszyć minimalną 
kwotę, którą ustaliło zgodnie z akapitem 
pierwszym, o kwotę podwyższoną.

5. 5.

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 
2018.

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 
2018.

Wartość procentową, o której mowa Wartość procentową, o której mowa 
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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.

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], jeżeli są w nie 
zaangażowane społeczności rolników, 
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 A8-0200/1135

Poprawka 1135
Peter Jahr
w imieniu grupy PPE
Maria Noichl
w imieniu grupy S&D
Martin Hlaváček, Jérémy Decerle
w imieniu grupy Renew

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 87

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 87 Artykuł 87

Śledzenie wydatków w dziedzinie klimatu Śledzenie wydatków w dziedzinie klimatu

1. Na podstawie informacji 
dostarczonych przez państwa członkowskie 
Komisja dokonuje ewaluacji, za pomocą 
prostej i wspólnej metody, wkładu polityki 
w realizację celów dotyczących zmiany 
klimatu.

1. Na podstawie informacji 
dostarczonych przez państwa członkowskie 
Komisja dokonuje ewaluacji, za pomocą 
wspólnej metody uznanej na szczeblu 
międzynarodowym, wkładu polityki 
w realizację celów dotyczących zmiany 
klimatu.

2. Wkład w realizację celu 
dotyczącego wydatków jest szacowany 
przy zastosowaniu szczegółowych 
wskaźników korygujących, 
zróżnicowanych w zależności od tego, czy 
wsparcie przyczynia się w znacznym, czy 
w umiarkowanym stopniu do osiągnięcia 
celów związanych ze zmianą klimatu. 
Wskaźniki korygujące są następujące:a)

40 % w przypadku wydatków 
w ramach podstawowego wsparcia 
dochodu do celów stabilności 
i uzupełniającego wsparcia dochodu, 
o których mowa w tytule III rozdział II 
sekcja II podsekcje 2 i 3;
b) 100 % w przypadku wydatków 
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w ramach systemów na rzecz klimatu 
i środowiska, o których mowa w tytule III 
rozdział II sekcja II podsekcja 4;
c) 100 % w przypadku wydatków na 
interwencje, o których mowa w art. 86 
ust. 2 akapit pierwszy;
d) 40 % w przypadku wydatków 
z tytułu ograniczeń naturalnych lub 
innych ograniczeń specyficznych dla 
obszaru, o których mowa w art. 66.

2a. W ramach przeglądu 
śródokresowego, o którym mowa w art. 
139a, Komisja opracowuje opartą na 
podstawach naukowych i uznaną na 
szczeblu międzynarodowym wspólną 
metodykę bardziej precyzyjnego śledzenia 
wydatków na cele klimatyczne i 
środowiskowe, w tym na różnorodność 
biologiczną, oraz ocenia szacowany wkład 
różnych rodzajów interwencji.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/1136

Poprawka 1136
Peter Jahr
w imieniu grupy PPE
Maria Noichl
w imieniu grupy S&D
Martin Hlaváček, Jérémy Decerle
w imieniu grupy Renew

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 90

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 90 Artykuł 90

Elastyczność między alokacjami w formie 
płatności bezpośrednich a alokacjami z 

EFRROW

Elastyczność między alokacjami w formie 
płatności bezpośrednich a alokacjami z 

EFRROW

1. W projekcie swojego planu 
strategicznego WPR, o którym mowa 
w art. 106 ust. 1, państwa członkowskie 
mogą podjąć decyzję o przesunięciu:

1. W projekcie swojego planu 
strategicznego WPR, o którym mowa 
w art. 106 ust. 1, państwa członkowskie 
mogą podjąć decyzję o przesunięciu:

a) do 15 % alokacji państwa 
członkowskiego na płatności bezpośrednie 
określonej w załączniku IV, po odliczeniu 
alokacji w odniesieniu do bawełny 
określonych w załączniku VI na lata 
kalendarzowe 2021–2026, do alokacji 
państwa członkowskiego na EFRROW 
w latach budżetowych 2022–2027; lub

a) do 12 % łącznej alokacji państwa 
członkowskiego na płatności bezpośrednie 
określonej w załączniku IV, po odliczeniu 
alokacji w odniesieniu do bawełny 
określonych w załączniku VI na lata 
kalendarzowe 2023–2026 i przekazanych 
państwu członkowskiemu na EFRROW 
w latach budżetowych 2024–2027, pod 
warunkiem że państwa członkowskie 
wykorzystają odnośne zwiększenie na 
interwencje rolno-środowiskowe, o 
których mowa w art. 65 i których 
beneficjentami są rolnicy; lub

b) do 15 % alokacji państwa 
członkowskiego na EFRROW w latach 
budżetowych 2022–2027 do alokacji 
państwa członkowskiego na płatności 

b) do 5 % alokacji państwa 
członkowskiego na EFRROW w latach 
budżetowych 2024–2027 do alokacji 
państwa członkowskiego na płatności 
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bezpośrednie określonej w załączniku IV 
na lata kalendarzowe 2021–2026.

bezpośrednie określonej w załączniku IV 
na lata kalendarzowe 2023–2026, pod 
warunkiem że odnośne zwiększenie 
zostanie przydzielone na operacje, o 
których mowa w art. 28.

Wartość procentowa przesunięcia 
z alokacji państwa członkowskiego na 
płatności bezpośrednie do alokacji 
państwa członkowskiego na EFRROW, 
o której mowa w akapicie pierwszym, 
może zostać zwiększona o:

Na zasadzie odstępstwa od lit. b) 
poprzedniego akapitu państwa 
członkowskie, których średnia krajowa 
kwota na hektar jest niższa od średniej 
UE, mogą przenieść do 12 % alokacji 
EFRROW do alokacji na płatności 
bezpośrednie. Przeniesienie nie może 
jednak być wyższe niż kwota niezbędna do 
dostosowania średniej krajowej kwoty na 
hektar do średniej UE. Jest ono w całości 
przeznaczane na interwencje, o których 
mowa w art. 28.

a) maksymalnie 15 punktów 
procentowych, pod warunkiem że państwa 
członkowskie wykorzystają odnośne 
zwiększenie na interwencje finansowane z 
EFRROW, aby osiągnąć cele szczegółowe 
dotyczące środowiska i klimatu, o których 
mowa w art. 6 ust. 1 lit. d), e) i f);
b) maksymalnie 2 punkty 
procentowe, pod warunkiem że państwa 
członkowskie wykorzystają odnośne 
zwiększenie zgodnie z art. 86 ust. 5 lit. b).

Alokacje na płatności bezpośrednie 
przeniesione zgodnie z ust. 1 lit. a) 
niniejszego artykułu można odjąć od 
udziału wkładu zgodnego z art. 86 ust. 4 
lit. a) lub c) lub połączenia obu tych 
elementów.

2. Decyzja, o której mowa w ust. 1, 
określa wartość procentową, o której mowa 
w ust. 1 i która może różnić się 
w zależności od roku kalendarzowego.

2. Decyzja, o której mowa w ust. 1, 
określa wartość procentową, o której mowa 
w ust. 1 i która może różnić się 
w zależności od roku kalendarzowego.

3. Państwa członkowskie mogą 
w 2023 r. zmienić swoje decyzje, o których 
mowa w ust. 1, w ramach wniosku 
o zmianę swoich planów strategicznych 
WPR, o których mowa w art. 107.

3. Państwa członkowskie mogą 
w 2024 r. zmienić swoje decyzje, o których 
mowa w ust. 1, w ramach wniosku 
o zmianę swoich planów strategicznych 
WPR, o których mowa w art. 107.

Do 31 grudnia 2021 r. państwa 
członkowskie informują Komisję o 
decyzjach, o których mowa w ust. 1, oraz o 
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decyzji o zastosowaniu art. 15 i 26.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/1137

Poprawka 1137
Peter Jahr
w imieniu grupy PPE
Maria Noichl
w imieniu grupy S&D
Martin Hlaváček, Jérémy Decerle
w imieniu grupy Renew

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 107 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 107a
Przegląd planów strategicznych WPR

Do 31 grudnia 2025 r. państwa 
członkowskie przeprowadzą przegląd 
swoich planów strategicznych, by 
zapewnić ich dostosowanie do mającego 
zastosowanie prawodawstwa Unii w 
dziedzinie klimatu i środowiska, oraz 
przedłożą Komisji wnioski o odpowiednią 
zmianę ich planów strategicznych.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/1138

Poprawka 1138
Peter Jahr
w imieniu grupy PPE
Maria Noichl
w imieniu grupy S&D
Martin Hlaváček, Jérémy Decerle, Jan Huitema

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 139 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 139a
Przegląd śródokresowy

1. Do 30 czerwca 2025 r. Komisja 
przeprowadzi śródokresowy przegląd WPR 
i przedłoży Parlamentowi Europejskiemu i 
Radzie sprawozdanie, by ocenić 
stosowanie nowego modelu realizacji 
przez państwa członkowskie oraz 
dostosować wagi do monitorowania 
działań na rzecz klimatu zgodnie z nową 
metodyką, o której mowa w art. 87 ust. 3, 
a w stosownych przypadkach przedstawi 
wnioski ustawodawcze.
2. Aby zapewnić zgodność planów 
strategicznych państw członkowskich z 
prawodawstwem Unii dotyczącym klimatu 
i środowiska, w przeglądzie 
śródokresowym, o którym mowa w ust. 1, 
uwzględnia się odpowiednie przepisy 
obowiązujące w danym momencie.

Or. en


