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16.10.2020 A8-0200/1156

Poprawka 1156
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 11 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

11 Zasada i zakres stosowania 11 Zasada i zakres stosowania

1. Państwa członkowskie włączają do 
swoich planów strategicznych WPR 
system warunkowości, zgodnie z którym 
nakłada się kary administracyjne na 
beneficjentów otrzymujących płatności 
bezpośrednie na podstawie rozdziału II 
niniejszego tytułu lub roczne premie na 
podstawie art. 65, 66 i 67, którzy nie 
spełniają wymogów podstawowych 
w zakresie zarządzania określonych 
w prawie Unii ani norm dobrej kultury 
rolnej zgodnej z ochroną środowiska 
ustanowionych w planie strategicznym 
WPR i wymienionych w załączniku III, 
w odniesieniu do następujących 
określonych obszarów:

1. Państwa członkowskie włączają do 
swoich planów strategicznych WPR 
system warunkowości odpowiadający 
wymogom podstawowym w zakresie 
zarządzania określonym w prawie Unii i 
normom dobrej kultury rolnej zgodnej 
z ochroną środowiska, wyszczególnionym 
w załączniku III, ustanowionym w planie 
strategicznym WPR, w odniesieniu do 
następujących określonych obszarów:

a) klimat i środowisko; a) klimat i środowisko, w tym jakość 
wody, ochrona gleby i różnorodność 
biologiczna;

b) zdrowie publiczne, zdrowie 
zwierząt i zdrowie roślin;

b) zdrowie publiczne, zdrowie 
zwierząt i zdrowie roślin;

c) dobrostan zwierząt. c) dobrostan zwierząt.

2. Przepisy dotyczące kar 
administracyjnych, które należy 
uwzględnić w planie strategicznym WPR, 
są zgodne z wymogami określonymi 
w tytule IV rozdział IV rozporządzenia 
(UE) [rozporządzenie horyzontalne].

2. Przepisy dotyczące skutecznego 
systemu kar administracyjnych, określone 
w tytule IV rozdział IV rozporządzenia 
(UE) [rozporządzenie horyzontalne], mają 
zastosowanie do wszystkich beneficjentów 
otrzymujących płatności bezpośrednie na 
podstawie rozdziału II niniejszego tytułu 
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lub premie roczne na podstawie art. 65, 66 
i 67, w przypadku gdy nie przestrzegają 
oni zasad warunkowości określonych w 
ust. 1 niniejszego artykułu.

2a. Komisja jest uprawniona do 
przyjęcia zgodnie z art. 138 aktów 
delegowanych uzupełniających niniejsze 
rozporządzenie w odniesieniu do 
tymczasowych odstępstw od zasad 
warunkowości w razie wystąpienia 
epidemii, niekorzystnych zjawisk 
klimatycznych, katastrof lub klęsk 
żywiołowych.

3. Akty prawne, o których mowa 
w załączniku III, dotyczące wymogów 
podstawowych w zakresie zarządzania, 
mają zastosowanie w wersji obowiązującej 
oraz – w przypadku dyrektyw – w wersji 
wdrożonej przez państwa członkowskie.

3. Akty prawne, o których mowa 
w załączniku III, dotyczące wymogów 
podstawowych w zakresie zarządzania, 
mają zastosowanie w wersji obowiązującej 
oraz – w przypadku dyrektyw – w wersji 
wdrożonej przez państwa członkowskie.

4. Do celów niniejszej sekcji „wymóg 
podstawowy w zakresie zarządzania” 
oznacza każdy wymóg podstawowy 
w zakresie zarządzania na podstawie prawa 
Unii, o którym mowa w załączniku III, 
w ramach danego aktu prawnego, różny co 
do istoty od wszelkich innych wymogów 
zawartych w tym samym akcie.

4. Do celów niniejszej sekcji „wymóg 
podstawowy w zakresie zarządzania” 
oznacza każdy wymóg podstawowy 
w zakresie zarządzania na podstawie prawa 
Unii, o którym mowa w załączniku III, 
w ramach danego aktu prawnego, różny co 
do istoty od wszelkich innych wymogów 
zawartych w tym samym akcie.

Or. en
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16.10.2020 A8-0200/1157

Poprawka 1157
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 25 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

25 Płatność ryczałtowa dla drobnych 
producentów rolnych

25 Uproszczony system dla drobnych 
producentów rolnych

Państwa członkowskie mogą przyznawać 
drobnym producentom rolnym 
określonym przez państwa członkowskie 
płatności ryczałtowe, zastępując płatności 
bezpośrednie na podstawie niniejszej sekcji 
i sekcji 3 niniejszego rozdziału. Państwa 
członkowskie ujmują odpowiednie 
interwencje w planie strategicznym WPR 
jako opcjonalne dla rolników.

1. Państwa członkowskie mogą 
wprowadzić uproszczony system dla 
drobnych producentów rolnych 
wnioskujących o wsparcie o wartości do 
1250 EUR. Wspomniany system może 
polegać na płatnościach ryczałtowych 
zastępujących płatności bezpośrednie na 
podstawie niniejszej sekcji i sekcji 3 
niniejszego rozdziału albo na płatnościach 
na hektar, które mogą być zróżnicowane 
dla poszczególnych terytoriów 
zdefiniowanych zgodnie z art. 18 ust. 2. 
Państwa członkowskie ujmują 
odpowiednie interwencje w planie 
strategicznym WPR jako opcjonalne dla 
rolników.

1) Można uznać, że beneficjenci 
uproszczonego systemu dla drobnych 
producentów rolnych przestrzegają zasad 
8 i 9 (a) dotyczących norm dobrej kultury 
rolnej zgodnej z ochroną środowiska 
(GAEC) określonych w załączniku III do 
niniejszego rozporządzenia.
2) Rolnicy, którzy chcą uczestniczyć 
w systemie uproszczonym, składają 
wniosek najpóźniej w terminie 
wyznaczonym przez państwo 
członkowskie, z zastrzeżeniem możliwości 
automatycznego włączania przez państwa 
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członkowskie do systemu rolników 
spełniających warunki oraz umożliwienia 
im wystąpienia z tego systemu w 
określonym terminie.
3) W odniesieniu do rolników 
uczestniczących we wspomnianym 
systemie państwa członkowskie mogą 
stosować uproszczone kontrole w zakresie 
warunkowości, określone w art. 84 
rozporządzenia (UE) [rozporządzenie 
horyzontalne].
4) Państwa członkowskie mogą 
ustanawiać zasady i usługi mające na celu 
ograniczenie kosztów administracyjnych, 
wspierające drobnych producentów 
rolnych we współpracy.
5) Państwa członkowskie zapewniają, 
aby rolnikom, w odniesieniu do których 
ustalono, że po dniu 1 czerwca 2018 r. 
sztucznie stworzyli warunki umożliwiające 
im korzystanie z płatności na rzecz 
drobnych producentów rolnych, nie 
przyznano żadnych korzyści 
przewidzianych w niniejszym artykule.

Or. en
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16.10.2020 A8-0200/1158

Poprawka 1158
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 26 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

26 Uzupełniające redystrybucyjne 
wsparcie dochodu do celów stabilności

26 Uzupełniające redystrybucyjne 
wsparcie dochodu do celów stabilności

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

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 zapewniają 
sprawiedliwą redystrybucję wsparcia od 
większych do mniejszych lub średnich 
gospodarstw rolnych przez zapewnienie 
redystrybucyjnego wsparcia dochodu 
w postaci rocznej płatności niezwiązanej z 
produkcją dla rolników aktywnych 
zawodowo uprawnionych do płatności 
w ramach podstawowego wsparcia 
dochodu, o którym mowa w art. 17. 
Wsparcie to może być przyznane na 
kwalifikujący się hektar lub na rolnika 
aktywnego zawodowo.

3. Państwa członkowskie ustalają 
kwotę na hektar lub różne kwoty dla 
różnych zakresów liczby hektarów, jak 
również maksymalną liczbę hektarów na 
rolnika, z tytułu której jest wypłacane 
redystrybucyjne wsparcie dochodu.

3. Jeżeli państwa członkowskie 
postanowią przyznawać wsparcie na 
kwalifikujący się hektar, ustalają płatność 
równoważną kwocie na hektar lub różne 
kwoty dla różnych zakresów liczby 
hektarów. Państwa członkowskie mogą 
różnicować te kwoty dla poszczególnych 
terytoriów zdefiniowanych zgodnie z art. 
18 ust. 2, jak również maksymalną liczbę 



AM\1216068PL.docx PE658.380v01-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

hektarów na rolnika, z tytułu której jest 
wypłacane redystrybucyjne wsparcie 
dochodu.

3a. Kwota płatności redystrybucyjnej 
na hektar nie może przekraczać 65 % 
podstawowego wsparcia dochodu do 
celów stabilności, według średniej dla 
kraju lub terytorium, pomnożonego przez 
liczbę kwalifikujących się hektarów.
3b. Jeżeli państwa członkowskie 
postanowią przyznawać wsparcie na 
rolnika czynnego zawodowo, ustalają 
płatność równoważną kwocie na rolnika 
czynnego zawodowo. Kwota płatności 
redystrybucyjnej na rolnika czynnego 
zawodowo nie może przekraczać 65 % 
podstawowego wsparcia dochodu do 
celów stabilności, według średniej dla 
kraju lub terytorium, pomnożonego przez 
liczbę kwalifikujących się hektarów na 
rolnika czynnego zawodowo.

4. Zaplanowana na dany rok składania 
wniosków kwota przypadająca na hektar 
nie przekracza średniej krajowej kwoty 
płatności bezpośrednich na hektar dla tego 
roku składania wniosków.

4. Zaplanowana na dany rok składania 
wniosków kwota przypadająca na hektar 
nie przekracza średniej krajowej kwoty 
płatności bezpośrednich na hektar dla tego 
roku składania wniosków.

4a. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby rolnicy, w odniesieniu do których 
ustalono, że podzielili swoje gospodarstwo 
rolne wyłącznie w celu skorzystania z 
płatności redystrybucyjnej, nie uzyskali 
jakichkolwiek korzyści przewidzianych w 
niniejszym rozdziale. Ma to również 
zastosowanie do rolników, których 
gospodarstwa pochodzą z tego podziału.

5. Krajową średnią kwotę płatności 
bezpośrednich na hektar definiuje się jako 
stosunek pułapu krajowego dla płatności 
bezpośrednich na dany rok składania 
wniosków, ustanowionego w załączniku 
IV, do całkowitych planowanych 
produktów w odniesieniu do 
podstawowego wsparcia dochodu w tym 
roku składania wniosków, wyrażony 
w liczbie hektarów.

5. Krajową średnią kwotę płatności 
bezpośrednich na hektar definiuje się jako 
stosunek pułapu krajowego dla płatności 
bezpośrednich na dany rok składania 
wniosków, ustanowionego w załączniku 
IV, do całkowitych planowanych 
produktów w odniesieniu do 
podstawowego wsparcia dochodu w tym 
roku składania wniosków, wyrażony 
w liczbie hektarów.
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16.10.2020 A8-0200/1159

Poprawka 1159
Jérémy Decerle, Martin Hlaváček
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 27 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W ramach swoich zobowiązań 
polegających na przyczynianiu się do 
realizacji celu szczegółowego 
„przyciąganie młodych rolników 
i ułatwianie rozwoju działalności 
gospodarczej na obszarach wiejskich” 
określonego w art. 6 ust. 1 lit. g) oraz na 
przeznaczeniu na ten cel co najmniej 2 % 
środków przydzielonych im na płatności 
bezpośrednie zgodnie z art. 86 ust. 4 
państwa członkowskie mogą zapewniać 
uzupełniające wsparcie dochodu dla 
młodych rolników, którzy po raz pierwszy 
podjęli działalność i którzy są uprawnieni 
do płatności w ramach podstawowego 
wsparcia dochodu, o którym mowa 
w art. 17.

2. W ramach swoich zobowiązań 
polegających na przyciąganiu młodych 
rolników zgodnie z celem określonym 
w art. 6 ust. 1 lit. g) oraz na przeznaczeniu 
na ten cel co najmniej 4% środków 
przydzielonych im na płatności 
bezpośrednie, zgodnie z art. 86 ust. 4 
państwa członkowskie mogą zapewniać 
uzupełniające wsparcie dochodu dla 
młodych rolników, którzy po raz pierwszy 
podjęli działalność w charakterze 
kierującego gospodarstwem i którzy są 
uprawnieni do płatności w ramach 
podstawowego wsparcia dochodu, 
o którym mowa w art. 17.

Or. en
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16.10.2020 A8-0200/1160

Poprawka 1160
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 27 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. W przypadku osoby prawnej lub 
grupy osób fizycznych lub prawnych 
państwa członkowskie mogą stosować 
wsparcie dla młodych rolników na 
poziomie członków tych osób prawnych 
lub grup, w przypadku gdy prawo krajowe 
przewiduje dla indywidualnych członków 
prawa i obowiązki porównywalne z 
prawami i obowiązkami rolników 
indywidualnych mających status 
kierujących gospodarstwem, w 
szczególności w zakresie ich statusu 
gospodarczego, społecznego i 
podatkowego, pod warunkiem że 
przyczynili się oni do umocnienia struktur 
rolnych tych osób prawnych lub tych 
grup.

Or. en



AM\1216068PL.docx PE658.380v01-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

16.10.2020 A8-0200/1161

Poprawka 1161
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 27 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

27 Uzupełniające wsparcie dochodu 
dla młodych rolników

27 Uzupełniające wsparcie dochodu 
dla młodych rolników

1. Państwa członkowskie mogą 
przewidzieć uzupełniające wsparcie 
dochodu dla młodych rolników na 
warunkach określonych w niniejszym 
artykule i doprecyzowanych w ich planach 
strategicznych WPR.

1. Państwa członkowskie mogą 
przewidzieć uzupełniające wsparcie 
dochodu dla młodych rolników 
zdefiniowanych zgodnie z kryteriami 
ustanowionymi w art. 4 ust. 1 lit. d), na 
warunkach określonych w niniejszym 
artykule i doprecyzowanych w ich planach 
strategicznych WPR.

2. W ramach swoich zobowiązań 
polegających na przyczynianiu się do 
realizacji celu szczegółowego 
„przyciąganie młodych rolników 
i ułatwianie rozwoju działalności 
gospodarczej na obszarach wiejskich” 
określonego w art. 6 ust. 1 lit. g) oraz na 
przeznaczeniu na ten cel co najmniej 2 % 
środków przydzielonych im na płatności 
bezpośrednie zgodnie z art. 86 ust. 4 
państwa członkowskie mogą zapewniać 
uzupełniające wsparcie dochodu dla 
młodych rolników, którzy po raz pierwszy 
podjęli działalność i którzy są uprawnieni 
do płatności w ramach podstawowego 
wsparcia dochodu, o którym mowa 
w art. 17.

2. W ramach swoich zobowiązań 
polegających na przyciąganiu młodych 
rolników zgodnie z celem określonym 
w art. 6 ust. 1 lit. g) oraz na przeznaczeniu 
na ten cel co najmniej 2 % środków 
przydzielonych im na płatności 
bezpośrednie, zgodnie z art. 86 ust. 4 
państwa członkowskie mogą zapewniać 
uzupełniające wsparcie dochodu dla 
młodych rolników, którzy po raz pierwszy 
podjęli działalność w charakterze 
kierującego gospodarstwem i którzy są 
uprawnieni do płatności w ramach 
podstawowego wsparcia dochodu, 
o którym mowa w art. 17.

3. Uzupełniające wsparcie dochodu 
dla młodych rolników ma formę rocznej 
oddzielonej od produkcji płatności na 

3. Uzupełniające wsparcie dochodu 
dla młodych rolników jest przyznawane na 
maksymalny okres siedmiu lat 
zaczynający się z chwilą złożenia wniosku 
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kwalifikujący się hektar. o płatność dla młodych rolników oraz ma 
formę płatności ryczałtowej na rolnika 
czynnego zawodowo albo rocznej 
oddzielonej od produkcji płatności na 
kwalifikujący się hektar. W tym przypadku 
jej kwotę można obliczyć na szczeblu 
krajowym lub dla poszczególnych 
terytoriów zdefiniowanych zgodnie z art. 
18 ust. 2.
3a. Młodzi rolnicy, którzy w ostatnim 
roku stosowania rozporządzenia (UE) nr 
1307/2013 otrzymali wsparcie 
przewidziane w art. 50 tego 
rozporządzenia, mogą otrzymać wsparcie 
przewidziane w niniejszym artykule na 
maksymalny łączny okres, o którym mowa 
w poprzednim ustępie.
3b. W stosownym przypadku płatność 
należy przyznać na liczbę hektarów nie 
większą niż średnia wielkość gospodarstw 
rolnych na szczeblu krajowym lub dla 
poszczególnych terytoriów zdefiniowanych 
w art. 18 ust. 2.
3c. Państwa członkowskie mogą 
ustanowić przepisy szczegółowe dotyczące 
młodych rolników należących do grup 
rolników, organizacji producentów lub 
spółdzielni, aby zagwarantować, że nie 
utracą oni wsparcia na mocy niniejszego 
artykułu wraz z przystąpieniem do tego 
rodzaju podmiotów.

Or. en
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16.10.2020 A8-0200/1162

Poprawka 1162
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 29 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Interwencje państw członkowskich 
stanowią pomoc dla wspieranych sektorów 
i rodzajów produkcji lub konkretnych 
typów rolniczych wymienionych w art. 30, 
znajdujących się w trudnej sytuacji lub 
borykających się z trudnościami, 
polegającą na zwiększeniu ich 
konkurencyjności, ich zrównoważonego 
charakteru lub poprawie ich jakości.

2. Interwencje państw członkowskich 
stanowią pomoc dla wspieranych sektorów 
i rodzajów produkcji lub konkretnych 
typów rolniczych wymienionych w art. 30, 
znajdujących się w trudnej sytuacji lub 
borykających się z trudnościami, 
polegającą na zwiększeniu ich 
konkurencyjności, ich zrównoważonego 
charakteru lub poprawie ich jakości. W 
drodze odstępstwa od poprzedniego zdania 
państwa członkowskie mogą wspierać 
uprawę roślin wysokobiałkowych i roślin 
strączkowych wymienionych w art. 30 w 
celu poprawy ich konkurencyjności, 
zrównoważoności lub jakości.

Or. en
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16.10.2020 A8-0200/1163

Poprawka 1163
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 29 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. W przypadku osoby prawnej lub 
grupy osób fizycznych lub prawnych 
państwa członkowskie mogą stosować 
wsparcie na poziomie członków tych osób 
prawnych lub grup, w przypadku gdy 
prawo krajowe przewiduje dla 
indywidualnych członków prawa i 
obowiązki porównywalne z prawami i 
obowiązkami rolników indywidualnych 
mających status kierujących 
gospodarstwem, w szczególności w 
zakresie ich statusu gospodarczego, 
społecznego i podatkowego, pod 
warunkiem że przyczynili się oni do 
umocnienia struktur rolnych tych osób 
prawnych lub tych grup.

Or. en
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16.10.2020 A8-0200/1164

Poprawka 1164
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 46 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 46a
Unijną pomoc finansową przydziela się 
państwom członkowskim do 
wykorzystania na finansowanie 
interwencji uznanych organizacji 
międzybranżowych w sektorze owoców i 
warzyw w tym państwie członkowskim, 
pod warunkiem że:
a) działalność uznanych organizacji 
międzybranżowych obejmuje co najmniej 
dwie interwencje związane z celami, 
o których mowa w art. 421 lit. c), d), e), h) 
oraz i);
b) państwo członkowskie określa 
interwencje, które mogą być realizowane 
przez uznaną organizację 
międzybranżową, w krajowym planie 
strategicznym WPR. 2. Kwotę unijnej 
pomocy finansowej przydzielaną danemu 
państwu członkowskiemu oblicza się w 
oparciu o całkowitą produkcję owoców i 
warzyw w tym państwie członkowskim 
jako 1/8 % (0,125 %) całkowitej rocznej 
produkcji owoców i warzyw w tym 
państwie członkowskim, przy czym 
maksymalna roczna kwota pomocy wynosi 
6 mln EUR na państwo członkowskie.

Or. en
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16.10.2020 A8-0200/1165

Poprawka 1165
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 64 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

64 Rodzaje interwencji związane 
z rozwojem obszarów wiejskich

64 Rodzaje interwencji związane 
z rozwojem obszarów wiejskich

W ramach niniejszego rozdziału wyróżnia 
się następujące rodzaje interwencji:

W ramach niniejszego rozdziału wyróżnia 
się następujące rodzaje interwencji:

a) zobowiązania środowiskowe, 
klimatyczne i inne zobowiązania 
w dziedzinie zarządzania;

a) zobowiązania rolnośrodowiskowe, 
klimatyczne i inne zobowiązania 
w dziedzinie zarządzania;

b) ograniczenia naturalne lub inne 
ograniczenia specyficzne dla obszaru;

b) ograniczenia naturalne lub inne 
ograniczenia specyficzne dla obszaru;

c) niekorzystne warunki specyficzne 
dla obszaru wynikające z określonych 
obowiązkowych wymogów;

c) niekorzystne warunki specyficzne 
dla obszaru wynikające z określonych 
obowiązkowych wymogów;

d) inwestycje; d) inwestycje;

e) rozpoczęcie działalności przez 
młodych rolników i zakładanie 
przedsiębiorstw wiejskich;

e) rozpoczęcie działalności przez 
młodych rolników i nowych rolników 
oraz zakładanie i rozwój zrównoważonych 
przedsiębiorstw wiejskich;

ea) kobiety na obszarach wiejskich;
f) narzędzia zarządzania ryzykiem; f) narzędzia zarządzania ryzykiem;

g) współpraca; g) współpraca;

h) wymiana wiedzy i informowanie. h) wymiana wiedzy i informowanie.

ha) wprowadzanie technologii 
cyfrowych.

Or. en


