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16.10.2020 A8-0200/1166

Poprawka 1166
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 66 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

66 Ograniczenia naturalne lub inne 
ograniczenia specyficzne dla obszaru

66 Ograniczenia naturalne lub inne 
ograniczenia specyficzne dla obszaru

1. Państwa członkowskie mogą 
przyznawać płatności z tytułu ograniczeń 
naturalnych lub innych ograniczeń 
specyficznych dla obszaru na warunkach 
określonych w niniejszym artykule 
i doprecyzowanych w ich planach 
strategicznych WPR, aby przyczynić się do 
osiągnięcia celów szczegółowych, 
o których mowa w art. 6 ust. 1.

1. Państwa członkowskie mogą 
przyznawać płatności z tytułu ograniczeń 
naturalnych lub innych ograniczeń 
specyficznych dla obszaru, w tym 
obszarów górskich i wyspiarskich, na 
warunkach określonych w niniejszym 
artykule i doprecyzowanych w ich planach 
strategicznych WPR, aby przyczynić się do 
osiągnięcia odpowiednich celów 
szczegółowych, o których mowa w art. 6 
ust. 1.

2. Płatności te są przyznawane 
osobom faktycznie prowadzącym 
działalność rolniczą w odniesieniu do 
obszarów wyznaczonych zgodnie z art. 32 
rozporządzenia (UE) nr 1305/2013.

2. Płatności te są przyznawane 
rolnikom aktywnym zawodowo 
w odniesieniu do obszarów wyznaczonych 
zgodnie z art. 32 rozporządzenia (UE) 
nr 1305/2013, a także obszarów 
dotkniętych wojną w Republice 
Chorwacji.
2a. 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 
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zakresie ich statusu gospodarczego, 
społecznego i podatkowego, pod 
warunkiem że przyczynili się oni do 
umocnienia struktur rolnych tych osób 
prawnych lub tych grup.

3. Państwa członkowskie mogą 
przyznawać płatności w ramach tego 
rodzaju interwencji wyłącznie w celu 
rekompensowania beneficjentom na danym 
obszarze całości lub części dodatkowych 
kosztów i utraconych dochodów 
związanych z ograniczeniami naturalnymi 
lub innymi ograniczeniami specyficznymi 
dla obszaru.

3. Państwa członkowskie mogą 
przyznawać płatności w ramach tego 
rodzaju interwencji wyłącznie w celu 
rekompensowania beneficjentom na danym 
obszarze całości lub części dodatkowych 
kosztów i utraconych dochodów 
związanych z ograniczeniami naturalnymi 
lub innymi ograniczeniami specyficznymi 
dla obszaru.

4. Dodatkowe koszty i utracone 
dochody, o których mowa w ust. 3, oblicza 
się w odniesieniu do ograniczeń 
naturalnych lub innych ograniczeń 
specyficznych dla obszaru przez 
porównanie z obszarami, gdzie nie 
występują ograniczenia naturalne ani inne 
ograniczenia specyficzne dla obszaru.

4. Dodatkowe koszty i utracone 
dochody, o których mowa w ust. 3, oblicza 
się w odniesieniu do ograniczeń 
naturalnych lub innych ograniczeń 
specyficznych dla obszaru przez 
porównanie z obszarami, gdzie nie 
występują ograniczenia naturalne ani inne 
ograniczenia specyficzne dla obszaru.
Kwotę płatności można dostosować w celu 
uwzględnienia wagi utrudnień 
wpływających na działalność rolniczą w 
różnych systemach produkcji.
Państwa członkowskie mogą ustalić 
minimalny próg, poniżej którego nie 
przyznaje się płatności.
W stosownych przypadkach przyznawane 
płatności mogą również uwzględniać 
kryteria społeczno-ekonomiczne i 
środowiskowe.

5. Płatności przyznaje się corocznie 
na hektar powierzchni.

5. Płatności przyznaje się corocznie 
na hektar powierzchni.

Or. en
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16.10.2020 A8-0200/1167

Poprawka 1167
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 68 – ustęp 3 – akapit 1 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) inwestycje w nawadnianie, 
niezgodne z dążeniem do osiągnięcia 
dobrego stanu jednolitych części wód, jak 
określono w art. 4 ust. 1 dyrektywy 
2000/60/WE, w tym rozwój nawadniania 
mający wpływ na jednolite części wód, 
których status określono jako gorszy niż 
dobry w odpowiednim planie 
gospodarowania wodami w dorzeczu;

f) inwestycje w nawadnianie, 
niezgodne z dążeniem do osiągnięcia i 
utrzymania dobrego stanu jednolitych 
części wód ze względu na ilość pobieranej 
wody, jak określono w art. 4 ust. 1 
dyrektywy 2000/60/WE, chyba że są one 
zgodne z zasadą określoną w art. 4 ust. 7 
dyrektywy 2000/60/WE lub jeżeli analiza 
środowiskowa ex ante wykaże, że 
zmniejszy się ilość netto wody 
wykorzystywanej do nawadniania w danej 
zlewni, a inwestycja nie będzie miała 
znacznego negatywnego wpływu na 
środowisko;

Or. en
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16.10.2020 A8-0200/1168

Poprawka 1168

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 69 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 69b
Wdrażanie technologii cyfrowych

1. Z zastrzeżeniem art. 68 niniejszego 
rozporządzenia państwa członkowskie 
mogą przyznawać wsparcie na wdrażanie 
technologii cyfrowych na obszarach 
wiejskich na warunkach określonych w 
niniejszym artykule i doprecyzowanych w 
ich planach strategicznych WPR, aby 
przyczynić się do osiągnięcia celu 
przekrojowego określonego w art. 5 oraz 
celów szczegółowych określonych w art. 6.
2. Państwa członkowskie mogą przyznać 
wsparcie w ramach tego rodzaju 
interwencji, aby pomóc we wdrażaniu 
technologii cyfrowych wspomagających 
m.in. rolnictwo precyzyjne, inteligentne 
wsie, przedsiębiorstwa wiejskie, a także 
rozwój infrastruktury ICT na poziomie 
gospodarstw rolnych.
3. Państwa członkowskie ograniczają 
wsparcie wdrażania technologii cyfrowych 
do maksimum 30 % kosztów 
kwalifikowalnych.

Or. en
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16.10.2020 A8-0200/1169

Poprawka 1169
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 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 mogą 
przyznawać wsparcie na rozpoczęcie 
działalności przez młodych rolników lub 
ich włączanie się do istniejących 
przedsiębiorstw rolnych, rozpoczęcie 
działalności przez młodych rolników oraz 
zakładanie i rozwój 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. 
Udzielenie wsparcia na mocy niniejszego 
artykułu powinno być 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 w ramach tego 
rodzaju interwencji 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 działalności przez 
młodych rolników, którzy spełniają 
warunki uwzględnione w definicji 
określonej w art. 4 ust. 1 lit. e);

aa) rozpoczęcie działalności przez 
nowych rolników, którzy spełniają 
warunki ujęte w definicji z art. 4 ust. 1 
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lit. d);
b) zakładanie przedsiębiorstw 
wiejskich związanych z rolnictwem 
i leśnictwem lub dywersyfikację dochodów 
gospodarstw domowych rolników;

b) zakładanie i rozwój przedsiębiorstw 
wiejskich związanych z rolnictwem, 
leśnictwem, biogospodarką, gospodarką 
o obiegu zamkniętym i ekoturystyką lub 
dywersyfikację dochodów;

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 
ustanawiać przepisy szczegółowe w celu 
zapewnienia, aby 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, 
których wysokość może być zróżnicowana 
zgodnie z obiektywnymi kryteriami. 
Wsparcie ogranicza się do maksymalnie 
100 000 EUR i można je łączyć 
z instrumentami finansowymi.

4a. Wsparcia na podstawie tego 
artykułu można udzielać w kilku 
transzach.

Or. en
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16.10.2020 A8-0200/1170

Poprawka 1170
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 71 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

71 Współpraca 71 Współpraca

1. Państwa członkowskie mogą 
przyznawać wsparcie na cele współpracy 
na warunkach określonych w niniejszym 
artykule i doprecyzowanych w ich planach 
strategicznych WPR w celu przygotowania 
i wdrożenia projektów grup operacyjnych 
europejskiego partnerstwa innowacyjnego 
na rzecz wydajnego i zrównoważonego 
rolnictwa, o których mowa w art. 114, i 
LEADER, zwanego w art. 25 
rozporządzenia (UE) [w sprawie 
wspólnych przepisów] rozwojem lokalnym 
kierowanym przez społeczność, oraz 
w celu promowania systemów jakości, 
organizacji producentów lub grup 
producentów, lub innych form współpracy.

1. Państwa członkowskie mogą 
przyznawać wsparcie na cele współpracy 
na warunkach określonych w niniejszym 
artykule i doprecyzowanych w ich planach 
strategicznych WPR w celu przygotowania 
i wdrożenia projektów grup operacyjnych 
europejskiego partnerstwa innowacyjnego 
na rzecz wydajnego i zrównoważonego 
rolnictwa, o których mowa w art. 114, i 
LEADER, zwanego w art. 25 
rozporządzenia (UE) [w sprawie 
wspólnych przepisów] rozwojem lokalnym 
kierowanym przez społeczność, oraz 
w celu promowania systemów jakości, 
organizacji producentów lub organizacji 
międzysektorowych lub grup producentów, 
lub innych form współpracy, w tym tych, 
których produkty objęte są 
rozporządzeniem (UE) nr 1151/2012.

2. Państwa członkowskie mogą 
przyznawać wsparcie w ramach tego 
rodzaju interwencji wyłącznie w celu 
promowania form współpracy, w którą 
zaangażowane są co najmniej dwa 
podmioty i która przyczynia się do 
osiągnięcia celów szczegółowych 
określonych w art. 6.

2. Państwa członkowskie mogą 
przyznawać wsparcie w ramach tego 
rodzaju interwencji wyłącznie w celu 
promowania form współpracy oraz 
podtrzymania istniejących form 
współpracy, w którą zaangażowane są co 
najmniej dwa podmioty, w tym 
przynajmniej jeden zaangażowany w 
produkcję rolną, i która przyczynia się do 
osiągnięcia celów szczegółowych 
określonych w art. 6.
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2a. Na zasadzie odstępstwa od ust. 2 
państwa członkowskie mogą przyznawać 
wsparcie z EFRROW lokalnym grupom 
działania, które wdrażają strategię 
rozwoju lokalnego, przyczyniając się do 
osiągnięcia celów szczegółowych 
określonych w art. 6.

3. Państwa członkowskie mogą 
pokrywać w ramach tego rodzaju 
interwencji koszty związane ze wszystkimi 
aspektami współpracy.

3. Państwa członkowskie mogą 
pokrywać w ramach tego rodzaju 
interwencji koszty związane ze wszystkimi 
aspektami współpracy, w tym koszty 
certyfikacji związane w uczestnictwem w 
unijnym systemie jakości.

4. Państwa członkowskie mogą 
przyznawać pomoc w postaci ogólnej 
kwoty pokrywającej koszty współpracy 
i koszty zrealizowanych projektów 
i operacji lub mogą pokryć jedynie koszty 
współpracy i wykorzystać do realizacji 
projektów zasoby finansowe z innych 
rodzajów interwencji, krajowych lub 
unijnych instrumentów wsparcia.

4. Państwa członkowskie mogą 
przyznawać pomoc w postaci ogólnej 
kwoty pokrywającej koszty współpracy 
i koszty zrealizowanych projektów 
i operacji lub mogą pokryć jedynie koszty 
współpracy i wykorzystać do realizacji 
projektów zasoby finansowe z innych 
rodzajów interwencji, krajowych lub 
unijnych instrumentów wsparcia.
Państwa członkowskie mogą przyznawać 
pomoc mającą zachęcać do wprowadzania 
systemów jakości, tworzenia organizacji 
producentów lub grup producentów lub 
innych form współpracy.

5. W przypadku gdy wsparcie jest 
wypłacane w postaci ogólnej kwoty, 
państwa członkowskie zapewniają, aby 
przestrzegano unijnych przepisów 
i wymogów dotyczących podobnych 
działań wspieranych w ramach innych 
rodzajów interwencji. Niniejszy ustęp nie 
ma zastosowania do LEADER, zwanego 
w art. 25 rozporządzenia (UE) [w sprawie 
wspólnych przepisów] rozwojem lokalnym 
kierowanym przez społeczność.

5. W przypadku gdy wsparcie jest 
wypłacane w postaci ogólnej kwoty, 
państwa członkowskie zapewniają, aby 
przestrzegano unijnych przepisów 
i wymogów dotyczących podobnych 
działań wspieranych w ramach innych 
rodzajów interwencji. Niniejszy ustęp nie 
ma zastosowania do LEADER, zwanego 
w art. 25 rozporządzenia (UE) [w sprawie 
wspólnych przepisów] rozwojem lokalnym 
kierowanym przez społeczność.

6. W ramach tego rodzaju interwencji 
państwa członkowskie nie udzielają 
wsparcia na współpracę, w którą 
zaangażowane są wyłącznie jednostki 
badawcze.

6. W ramach tego rodzaju interwencji 
państwa członkowskie nie udzielają 
wsparcia na współpracę, w którą 
zaangażowane są wyłącznie jednostki 
badawcze.

7. W przypadku współpracy 
w kontekście dziedziczenia gospodarstw 
rolnych państwa członkowskie mogą 
przyznawać wsparcie wyłącznie rolnikom, 

7. W przypadku współpracy 
w kontekście dziedziczenia gospodarstw 
rolnych oraz mając na celu wspieranie 
wymiany pokoleń na poziomie 
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którzy osiągnęli wiek emerytalny, 
określony w prawie krajowym.

gospodarstw, państwa członkowskie mogą 
przyznawać wsparcie wyłącznie rolnikom, 
którym brakuje nie więcej niż pięć lat do 
osiągnięcia wieku emerytalnego 
określonego w prawie krajowym.

8. Państwa członkowskie ograniczają 
wsparcie do maksymalnie siedmiu lat, 
z wyjątkiem – w odpowiednio 
uzasadnionych przypadkach – zbiorowych 
działań w dziedzinie środowiska i klimatu 
zmierzających do osiągnięcia celów 
szczegółowych dotyczących środowiska 
i klimatu określonych w art. 6 ust. 1 lit. d), 
e) i f) niniejszego rozporządzenia.

8. Państwa członkowskie ograniczają 
wsparcie do maksymalnie siedmiu lat, 
z wyjątkiem – w odpowiednio 
uzasadnionych przypadkach – zbiorowych 
działań w dziedzinie środowiska i klimatu 
zmierzających do osiągnięcia celów 
szczegółowych dotyczących środowiska 
i klimatu określonych w art. 6 ust. 1 lit. d), 
e) i f) niniejszego rozporządzenia.

8a. Lokalne grupy działania mogą 
zwracać się do właściwej agencji 
płatniczej o wypłatę zaliczki, jeśli taka 
możliwość jest przewidziana w planie 
strategicznym. Kwota zaliczki nie może 
przekraczać 50 % wsparcia publicznego 
na koszty bieżące i koszty aktywizacji.
8b. Wsparcie dla systemów jakości 
produktów rolnych i środków 
spożywczych, w tym działań 
informacyjnych i promocyjnych, oraz 
pomoc na tworzenie grup i organizacji 
producentów ogranicza się do 
maksymalnej kwoty określonej w 
załączniku IXb.

Or. en
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16.10.2020 A8-0200/1171

Poprawka 1171
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 72 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

72 Wymiana wiedzy i informowanie 72 Wymiana wiedzy i informowanie

1. Państwa członkowskie mogą 
przyznawać wsparcie na wymianę wiedzy 
i informowanie w dziedzinie rolnictwa, 
leśnictwa i przedsiębiorstw wiejskich, na 
warunkach określonych w niniejszym 
artykule i doprecyzowanych w ich planach 
strategicznych WPR.

1. Państwa członkowskie mogą 
przyznawać wsparcie na wymianę wiedzy 
i informowanie, prowadzone 
indywidualnie lub zbiorowo, na warunkach 
określonych w niniejszym artykule 
i doprecyzowanych w ich planach 
strategicznych WPR, w związku z 
interwencjami w dziedzinie rolnictwa, 
leśnictwa, w tym agroleśnictwa, ochrony 
środowiska i klimatu, przedsiębiorstw 
wiejskich, inteligentnych wsi i WPR.

2. W ramach tego rodzaju interwencji 
państwa członkowskie mogą pokryć koszty 
wszelkich stosownych działań 
zmierzających do wspierania innowacji, 
dostępu do szkoleń i doradztwa oraz 
wymiany i rozpowszechniania wiedzy 
i informacji, które przyczyniają się do 
osiągnięcia celów szczegółowych, 
o których mowa w art. 6.

2. W ramach tego rodzaju interwencji 
państwa członkowskie i Unia mogą pokryć 
koszty wszelkich stosownych działań 
zmierzających do wspierania innowacji, 
dostępu do szkoleń i doradztwa, tworzenia 
planów i badań oraz wymiany 
i rozpowszechniania wiedzy i informacji, 
które przyczyniają się do osiągnięcia celów 
szczegółowych, o których mowa w art. 6.

Państwa członkowskie ograniczają 
wsparcie do maksymalnie 75 % kosztów 
kwalifikowalnych.

Państwa członkowskie mogą przewidzieć 
wsparcie do wysokości maksymalnie 75 % 
kosztów kwalifikowalnych.

Na zasadzie odstępstwa od akapitu 
pierwszego w przypadku tworzenia usług 
doradczych dla rolników państwa 
członkowskie mogą przyznawać wsparcie 
w formie ustalonej kwoty w maksymalnej 
wysokości 200 000 EUR.

Na zasadzie odstępstwa od akapitu 
pierwszego w przypadku tworzenia usług 
doradczych dla rolników państwa 
członkowskie mogą przyznawać wsparcie 
w formie ustalonej kwoty 200 000 EUR.
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4. Na zasadzie odstępstwa od ust. 3 
w regionach najbardziej oddalonych 
i w innych należycie uzasadnionych 
przypadkach państwa członkowskie mogą 
stosować wyższą stawkę lub wyższą kwotę 
niż ta ustalona w wymienionym ustępie, 
tak aby osiągnąć cele szczegółowe, 
o których mowa w art. 6.
5. W przypadku wsparcia na 
tworzenie usług doradczych dla rolników 
państwa członkowskie zapewniają, aby 
wsparcie było ograniczone w czasie.

5. W przypadku wsparcia na 
tworzenie usług doradczych dla rolników 
państwa członkowskie zapewniają, aby 
wsparcie było ograniczone w czasie.

6. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby działania wspierane w ramach tego 
rodzaju interwencji opierały się na opisie 
systemu AKIS przewidzianym w planie 
strategicznym WPR zgodnie z art. 102 
lit. a) ppkt (i) oraz były spójne z tym 
opisem.

6. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby działania wspierane w ramach tego 
rodzaju interwencji opierały się na opisie 
systemu AKIS przewidzianym w planie 
strategicznym WPR zgodnie z art. 102 
lit. a) ppkt (i) oraz były spójne z tym 
opisem.

6a. Wsparcie na mocy niniejszego 
artykułu nie obejmuje kursów 
instruktażowych ani szkoleń, które są 
elementem zwykłych ustawowych 
programów lub systemów edukacyjnych 
na poziomie szkoły średniej lub wyższym.
6b. Podmioty świadczące usługi w 
zakresie transferu wiedzy i usługi 
informacyjne muszą mieć odpowiednie 
zdolności do wykonywania tego zadania w 
postaci wykwalifikowanego personelu 
odbywającego szkolenia.

Or. en
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16.10.2020 A8-0200/1172

Poprawka 1172
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 72 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 72b
Środki na rzecz równouprawnienia płci na 

obszarach wiejskich
1. Państwa członkowskie [mogą przyjąć / 
przyjmują] konkretne działania 
ukierunkowane na wspieranie większej 
integracji kobiet w gospodarce wiejskiej 
przez interwencje zgodne z 
obowiązującym rozporządzeniem, by 
przyczynić się do osiągnięcia celów, o 
których mowa w art. 6 ust. 1.
2. W strategicznych planach WPR 
państwa członkowskie mogą przyznawać 
wsparcie na wspieranie zaangażowania 
kobiet m.in. w transfer wiedzy i działania 
informacyjne, usługi doradcze, inwestycje 
w środki trwałe, zakładanie i rozwój 
gospodarstw rolnych i przedsiębiorstw 
wiejskich, wdrażanie technologii 
cyfrowych i współpracę.

Or. en
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16.10.2020 A8-0200/1173

Poprawka 1173
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 73 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Operacje nie mogą zostać wybrane 
do wsparcia, jeśli zostały fizycznie 
ukończone lub w pełni zrealizowane przed 
skierowaniem do instytucji zarządzającej 
wniosku o dofinansowanie w ramach planu 
strategicznego WPR, niezależnie od tego, 
czy dokonano wszystkich powiązanych 
płatności.

5. Operacje nie mogą zostać wybrane 
do wsparcia, jeśli zostały fizycznie 
ukończone lub w pełni zrealizowane przed 
skierowaniem do instytucji zarządzającej 
wniosku o dofinansowanie w ramach planu 
strategicznego WPR, niezależnie od tego, 
czy dokonano wszystkich powiązanych 
płatności.

Na zasadzie odstępstwa od ust. 5 operacje 
związane z wczesną pielęgnacją upraw 
leśnych i wczesnym czyszczeniem upraw 
leśnych w celach ekologicznych, 
ochronnych i rekreacyjnych mogą zostać 
wybrane do wsparcia, jeśli zostały 
fizycznie ukończone przez złożeniem do 
organu wniosku o finansowanie.
Od operacji takich nie wymaga się 
tworzenia efektu zachęty lub uważa się, ze 
mają one efekt zachęty, jeśli:
(i) program pomocy daje uprawnienia do 
uzyskania pomocy zgodnie z 
obiektywnymi kryteriami i bez dalszej 
swobody decyzyjnej dla państwa 
członkowskiego; warunkiem przyznania 
pomocy jest niewyczerpanie budżetu 
dostępnego dla programu pomocy;
(ii) program pomocy został przyjęty i 
obowiązywał przed poniesieniem przez 
beneficjenta kosztów kwalifikowalnych;
(iii) program pomocy obejmuje tylko takie 
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miejsca, w których nowy las założono 
zgodnie z przepisami krajowymi, a 
odpowiedni organ został powiadomiony o 
jego założeniu; oraz
(iv) program pomocy obejmuje tylko 
środki wynikające z planu urządzenia lasu 
lub równoważnego planu.

Or. en
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16.10.2020 A8-0200/1174

Poprawka 1174
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 88 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie określają 
w planie strategicznym WPR orientacyjną 
alokację finansową na każdą interwencję. 
W odniesieniu do każdej interwencji 
iloczyn planowanej kwoty jednostkowej, 
bez stosowania procentowego odchylenia, 
o którym mowa w art. 89, i planowanych 
produktów, jest równy tej orientacyjnej 
alokacji finansowej.

1. Państwa członkowskie określają 
w swoim planie strategicznym WPR 
orientacyjny przydział środków na każdą 
interwencję i na każdy rok. Ten 
orientacyjny przydział środków jest równy 
iloczynowi planowanych kwot 
jednostkowych – bez stosowania 
odchylenia, o którym mowa w art. 89 – 
i planowanych produktów 
odpowiadających oczekiwanemu 
poziomowi płatności przeznaczonych na 
interwencję w danym roku budżetowym.

Or. en
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16.10.2020 A8-0200/1175

Poprawka 1175
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 88 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Planowane kwoty jednostkowe, o 
których mowa w ust. 1, są jednolite lub 
średnie, zgodnie z warunkami 
określonymi przez państwa członkowskie.

Or. en


