
AM\1216066PL.docx PE658.380v01-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

15.10.2020 A8-0200/1155

Poprawka 1155
Peter Jahr
w imieniu grupy PPE
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
Załącznik XII

Tekst proponowany przez Komisję

ZAŁĄCZNIK XII

SPRAWOZDAWCZOŚĆ W OPARCIU O PODSTAWOWY ZESTAW 
WSKAŹNIKÓW, ZGODNIE Z ART. 128

Indicators for the European Agriculture Guarantee Fund (EAGF) 
and the European Agriculture Fund for Rural Development (EAFRD)

Cele Podstawowy zestaw wskaźników

O.3 Liczba beneficjentów wsparcia w ramach WPR
Wspieranie godziwych dochodów 
gospodarstw rolnych i ich odporności 
w całej Unii w celu zwiększenia 
bezpieczeństwa żywnościowego;

R.6 Redystrybucja na rzecz mniejszych gospodarstw: procent 
dodatkowego wsparcia na hektar dla kwalifikujących się 
gospodarstw mniejszych od gospodarstw średniej wielkości 
(w porównaniu do średniej)

zwiększenie zorientowania na rynek 
i konkurencyjności, w tym poprzez 
większe ukierunkowanie na badania 
naukowe, innowacyjne rozwiązania, 
technologię i cyfryzację oraz ich 
wykorzystywanie;

R.9 Modernizacja gospodarstw rolnych: odsetek rolników 
korzystających ze wsparcia na inwestycje na restrukturyzację 
i modernizację, w tym na bardziej efektywne 
gospodarowanie zasobami

poprawa pozycji rolników 
w łańcuchu wartości;

R.10 Lepsza organizacja łańcucha dostaw: odsetek rolników 
uczestniczących we wspieranych grupach producentów, 
organizacjach producentów, lokalnych rynkach, krótkich 
łańcuchach dostaw i systemach jakości
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Cele Podstawowy zestaw wskaźników

przyczynianie się do łagodzenia 
zmiany klimatu i przystosowywania 
się do niej, a także wykorzystanie 
zrównoważonej energii;

R.14 Składowanie dwutlenku węgla w glebie i biomasie: 
odsetek gruntów rolnych objętych zobowiązaniami do 
redukcji emisji, utrzymania lub zwiększenia składowania 
dwutlenku węgla (trwałe użytki zielone, grunty rolne na 
torfowiskach, lasy itp.)

O.13 Liczba hektarów (użytków rolnych) objętych 
zobowiązaniami środowiskowo-klimatycznymi, które 
wykraczają poza obowiązkowe wymogi

wspieranie zrównoważonego rozwoju 
i wydajnego gospodarowania 
zasobami naturalnymi, takimi jak 
woda, gleba i powietrze;
 

R.4 Uzależnienie wsparcia dochodu od stosowania norm 
i dobrych praktyk: odsetek wykorzystywanej powierzchni 
użytków rolnych objętej wsparciem dochodów i podlegającej 
warunkowości

przyczynianie się do ochrony 
różnorodności biologicznej, 
wzmacnianie usług ekosystemowych 
oraz ochrona siedlisk i krajobrazu; 

R.27 Ochrona siedlisk i gatunków: odsetek gruntów rolnych 
objętych zobowiązaniami w dziedzinie zarządzania 
służącymi ochronie i przywracaniu różnorodności 
biologicznej 

przyciąganie młodych rolników 
i ułatwianie rozwoju działalności 
gospodarczej;

R.30 Wymiana pokoleniowa: liczba młodych rolników 
rozpoczynających działalność rolną przy wsparciu z WPR 

R.31 Wzrost gospodarczy i zatrudnienie na obszarach 
wiejskich: nowe miejsca pracy przy wspieranych projektachpromowanie zatrudnienia, wzrostu, 

włączenia społecznego i rozwoju 
lokalnego na obszarach wiejskich, 
w tym biogospodarki 
i zrównoważonego leśnictwa;

R.34 Łączenie obszarów wiejskich w Europie: odsetek 
ludności wiejskiej korzystającej z lepszego dostępu do usług 
i infrastruktury dzięki wsparciu z WPR

poprawa reakcji rolnictwa UE na 
potrzeby społeczne dotyczące 
żywności i zdrowia, w tym 
bezpiecznej, bogatej w składniki 
odżywcze i zrównoważonej 
żywności, jak też dobrostanu 
zwierząt;

O.16 Liczba dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza 
objętych wsparciem na rzecz dobrostanu zwierząt, zdrowia 
lub na środki zwiększenia bezpieczeństwa biologicznego
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Amendment

ZAŁĄCZNIK XII

SPRAWOZDAWCZOŚĆ W OPARCIU O PODSTAWOWY ZESTAW 
WSKAŹNIKÓW, ZGODNIE Z ART. 128

Indicators for the European Agriculture Guarantee Fund (EAGF)
and the European Agriculture Fund for Rural Development (EAFRD)

Cele Podstawowy zestaw wskaźników

O.3 Liczba beneficjentów wsparcia w ramach WPR, w tym 
z podziałem na rodzaje interwencji

wspieranie godziwych dochodów 
gospodarstw rolnych i odporności 
sektora rolnego w całej Unii w celu 
zwiększenia długoterminowego 
bezpieczeństwa żywnościowego oraz 
różnorodności w rolnictwie, przy 
jednoczesnym zapewnieniu 
bezpiecznej żywności wysokiej 
jakości po godziwych cenach, aby 
odwrócić tendencję zmniejszania się 
liczby rolników oraz zagwarantować 
stabilność gospodarczą produkcji 
rolnej w Unii

R.6 Redystrybucja na rzecz mniejszych gospodarstw: 
procent dodatkowego wsparcia na hektar dla 
kwalifikujących się gospodarstw mniejszych od 
gospodarstw średniej wielkości (w porównaniu do średniej)
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zwiększenie zorientowania na 
rynek na rynkach lokalnych, 
krajowych, unijnych, a także 
międzynarodowych, jak również 
stabilizacja rynku, zarządzanie 
ryzykiem i zarządzanie kryzysowe 
oraz wzmocnienie 
długoterminowej 
konkurencyjności gospodarstw 
rolnych, zdolności do 
przetwarzania i wprowadzania do 
obrotu produktów rolnych, przy 
większym ukierunkowaniu na 
zróżnicowanie jakości, badania 
naukowe, innowacje, 
technologię, transfer i wymianę 
wiedzy oraz cyfryzację, a także 
ułatwianie rolnikom dostępu do 
dynamiki gospodarki o obiegu 
zamkniętym

R.9 Modernizacja gospodarstw rolnych: odsetek rolników 
korzystających ze wsparcia na inwestycje na 
restrukturyzację i modernizację, w tym na bardziej 
efektywne gospodarowanie zasobami

poprawa pozycji negocjacyjnej 
rolników w łańcuchach wartości 
przez promowanie form 
zrzeszania się, organizacji 
producentów i negocjacji 
zbiorowych oraz krótkich 
łańcuchów dostaw

R.10 Lepsza organizacja łańcucha dostaw: odsetek 
rolników uczestniczących we wspieranych grupach 
producentów, organizacjach producentów, lokalnych 
rynkach, krótkich łańcuchach dostaw i systemach jakości

przyczynianie się do łagodzenia 
zmiany klimatu 
i przystosowywania się do niej 
przez ograniczenie emisji gazów 
cieplarnianych, w tym poprzez 
zwiększenie pochłaniaczy 
dwutlenku węgla, sekwestrację i 
składowanie dwutlenku węgla w 
rolnictwie i sektorze spożywczym, 
a także wykorzystywanie 
zrównoważonej energii, przy 
jednoczesnym zapewnieniu 
bezpieczeństwa żywnościowego, 
zrównoważonego zarządzania 
lasami i ich ochrony zgodnie z 
porozumieniem paryskim 

R.14 Składowanie dwutlenku węgla w glebie i biomasie: 
odsetek gruntów rolnych objętych zobowiązaniami do 
redukcji emisji, utrzymania lub zwiększenia składowania 
dwutlenku węgla (trwałe użytki zielone, uprawy trwałe z 
trwałą okrywą zieloną, grunty rolne na terenach 
podmokłych i torfowiskach, lasy itp.)
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Cele Podstawowy zestaw wskaźników

O.13 Liczba hektarów (użytków rolnych) i liczba innych 
jednostek objętych zobowiązaniami środowiskowo-
klimatycznymi, które wykraczają poza obowiązkowe 
wymogi, łącznie z ekoprogramami

wspieranie zrównoważonego 
rozwoju i wydajnego 
gospodarowania zasobami 
naturalnymi oraz przyczynianie się 
do ochrony i poprawy jakości wody, 
gleby i powietrza, w tym poprzez 
ukierunkowane i zrównoważone 
gospodarowanie składnikami 
odżywczymi oraz ograniczone 
stosowanie środków ochrony 
roślin, nawozów i antybiotyków 

R.4 Uzależnienie wsparcia dochodu od stosowania norm 
i dobrych praktyk: odsetek wykorzystywanej powierzchni 
użytków rolnych objętej wsparciem dochodów 
i podlegającej warunkowości

przyczynianie się do łagodzenia 
zmiany klimatu 
i przystosowywania się do niej 
przez ograniczenie emisji gazów 
cieplarnianych, w tym poprzez 
zwiększenie pochłaniaczy 
dwutlenku węgla, sekwestrację i 
składowanie dwutlenku węgla w 
rolnictwie i sektorze spożywczym, a 
także wykorzystywanie 
zrównoważonej energii, przy 
jednoczesnym zapewnieniu 
bezpieczeństwa żywnościowego, 
zrównoważonego zarządzania 
lasami i ich ochrony zgodnie z 
porozumieniem paryskim

R.27 Ochrona siedlisk i gatunków: odsetek gruntów 
rolnych objętych zobowiązaniami w dziedzinie zarządzania 
służącymi ochronie i przywracaniu różnorodności 
biologicznej, w tym użytków rolnych o wysokiej wartości 
przyrodniczej 

przyciąganie i wspieranie 
młodych rolników i nowych 
rolników oraz promowanie 
udziału kobiet w sektorze 
rolnictwa, w szczególności 
w regionach najbardziej 
wyludnionych i na obszarach 
z ograniczeniami naturalnymi; 
ułatwianie szkolenia i wymiany 
doświadczeń w całej Unii, 
zrównoważonego rozwoju 
działalności gospodarczej i 
tworzenia miejsc pracy na 
obszarach wiejskich

R.30 Wymiana pokoleniowa: liczba młodych rolników 
i nowych rolników rozpoczynających działalność rolną 
przy wsparciu z WPR, w tym z podziałem na płeć 

promowanie spójności społecznej 
i terytorialnej na obszarach 
wiejskich, w tym przez tworzenie 

R.31 Wzrost gospodarczy i zatrudnienie na obszarach 
wiejskich: nowe miejsca pracy przy wspieranych 
projektach, w tym z podziałem na płeć
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Cele Podstawowy zestaw wskaźników

miejsc pracy, wzrost, inwestycje, 
włączenie społeczne, zwalczanie 
ubóstwa na obszarach wiejskich 
i przez rozwój lokalny, 
z uwzględnieniem wysokiej 
jakości usług lokalnych 
skierowanych do społeczności 
wiejskich, koncentrujących się 
w szczególności na obszarach 
z ograniczeniami naturalnymi; 
promowanie godnych warunków 
życia, pracy i warunków 
ekonomicznych; dywersyfikacja 
działalności i dochodów, w tym 
agroturystyka, zrównoważona 
biogospodarka, gospodarka o 
obiegu zamkniętym i 
zrównoważone leśnictwo, przy 
jednoczesnym poszanowaniu 
równości płci; wspieranie 
równości szans na obszarach 
wiejskich za pomocą 
szczególnych środków wsparcia 
i uznawanie pracy kobiet 
w rolnictwie, działalności 
rzemieślniczej, turystyce 
i usługach lokalnych

R.34 Łączenie obszarów wiejskich w Europie: odsetek 
ludności wiejskiej korzystającej z lepszego dostępu do 
usług i infrastruktury dzięki wsparciu z WPR

poprawa reakcji rolnictwa UE na 
potrzeby społeczne dotyczące 
żywności i zdrowia, w tym 
bezpiecznej, bogatej w składniki 
odżywcze, wysokiej jakości 
i zrównoważonej żywności, 
rolnictwa ekologicznego, 
marnotrawienia żywności oraz 
zrównoważenia środowiskowego 
i oporności na środki 
przeciwdrobnoustrojowe, jak 
również poprawa zdrowia 
i dobrostanu zwierząt oraz 
podnoszenie świadomości 
społecznej na temat znaczenia 
rolnictwa i obszarów wiejskich 
przy jednoczesnym przyczynianiu 
się do wdrożenia Agendy na rzecz 
zrównoważonego rozwoju 2030

O.16 Liczba dużych jednostek przeliczeniowych 
inwentarza objętych wsparciem na rzecz dobrostanu 
zwierząt, zdrowia lub na środki zwiększenia 
bezpieczeństwa biologicznego
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