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15.10.2020 A8-0200/1181

Poprawka 1181
Bronis Ropė, Bas Eickhout, Martin Häusling
w imieniu grupy Verts/ALE

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
Motyw 21

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) Bazując na wcześniejszych 
systemach, które opierały się na zasadzie 
wzajemnej zgodności i były wdrażane 
do 2020 r., system nowej warunkowości 
uzależnia otrzymanie pełnego wsparcia z 
WPR od zapewnienia przez beneficjentów 
zgodności z podstawowymi normami 
dotyczącymi środowiska, zmiany klimatu, 
zdrowia publicznego, zdrowia zwierząt, 
zdrowia roślin i dobrostanu zwierząt. 
Podstawowe normy obejmują – 
w uproszczonej formie – wykaz wymogów 
podstawowych w zakresie zarządzania oraz 
norm dobrej kultury rolnej zgodnej 
z ochroną środowiska. Powyższe 
podstawowe normy powinny lepiej 
uwzględniać wyzwania związane ze 
środowiskiem i zmianą klimatu oraz nową, 
ukierunkowaną na środowisko strukturę 
WPR, zapewniając tym samym wyższy 
poziom ambicji w zakresie ochrony 
środowiska i klimatu, zgodnie 
z zapowiedziami Komisji w komunikacie 
pt. „Przyszłość rolnictwa i produkcji 
żywności” i w wieloletnich ramach 
finansowych (WRF). Warunkowość ma na 
celu przyczynienie się do rozwoju 
zrównoważonego rolnictwa poprzez 
zwiększenie świadomości beneficjentów co 
do potrzeby przestrzegania tych 
podstawowych norm. Ma ona również na 

(21) Bazując na wcześniejszych 
systemach, które opierały się na zasadzie 
wzajemnej zgodności i były wdrażane 
do 2020 r., system nowej warunkowości 
uzależnia otrzymanie pełnego wsparcia z 
WPR od zapewnienia przez beneficjentów 
zgodności z podstawowymi normami 
dotyczącymi środowiska, zmiany klimatu, 
zdrowia publicznego, obowiązujących 
warunków pracy i zatrudnienia, zdrowia 
zwierząt, zdrowia roślin i dobrostanu 
zwierząt. Podstawowe normy obejmują – 
w uproszczonej formie – wykaz wymogów 
podstawowych w zakresie zarządzania oraz 
norm dobrej kultury rolnej zgodnej 
z ochroną środowiska. Powyższe 
podstawowe normy powinny lepiej 
uwzględniać wyzwania związane ze 
środowiskiem i zmianą klimatu oraz nową, 
ukierunkowaną na środowisko strukturę 
WPR, zapewniając tym samym wyższy 
poziom ambicji w zakresie ochrony 
środowiska i klimatu, zgodnie 
z zapowiedziami Komisji w komunikacie 
pt. „Przyszłość rolnictwa i produkcji 
żywności” i w wieloletnich ramach 
finansowych (WRF). Ponadto szczególne 
znaczenie ma podejmowanie przez 
państwa członkowskie odpowiednich 
środków, aby zagwarantować, że dostęp 
pracodawców do płatności bezpośrednich 
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celu wyraźniejsze dostosowanie WPR do 
oczekiwań społecznych poprzez poprawę 
spójności tej polityki z celami w dziedzinie 
środowiska, zdrowia publicznego, zdrowia 
zwierząt, zdrowia roślin oraz dobrostanu 
zwierząt. Warunkowość powinna stać się 
integralną częścią ukierunkowanej na 
środowisko struktury WPR i jednym 
z elementów tworzących podstawy dla 
bardziej ambitnych zobowiązań w zakresie 
ochrony środowiska i klimatu. Powinna 
być też kompleksowo stosowana w całej 
Unii. W przypadku rolników, którzy nie 
spełniają tych wymogów, państwa 
członkowskie powinny zapewnić 
stosowanie proporcjonalnych, skutecznych 
i odstraszających kar zgodnie z 
[rozporządzeniem horyzontalnym].

jest uzależniony od przestrzegania 
obowiązujących warunków pracy i 
zatrudnienia wynikających z odnośnych 
układów zbiorowych, a także prawa 
socjalnego i prawa pracy na szczeblu 
krajowym i unijnym, m.in. w obszarze 
informowania o warunkach zatrudnienia, 
wynagrodzeniu, czasie pracy, zdrowiu i 
bezpieczeństwie, mieszkaniach, równości 
płci, swobodnym przepływie pracowników, 
równym traktowaniu, delegowaniu 
pracowników, warunkach pobytu 
obywateli państw trzecich, pracy 
tymczasowej, ochronie socjalnej i 
koordynacji zabezpieczenia społecznego 
między państwami członkowskimi. 
Warunkowość ma na celu przyczynienie 
się do rozwoju zrównoważonego rolnictwa 
poprzez zwiększenie świadomości 
beneficjentów co do potrzeby 
przestrzegania tych podstawowych norm. 
Ma ona również na celu wyraźniejsze 
dostosowanie WPR do oczekiwań 
społecznych poprzez poprawę spójności tej 
polityki z celami w dziedzinie środowiska, 
norm pracy, zdrowia publicznego, zdrowia 
zwierząt, zdrowia roślin oraz dobrostanu 
zwierząt. Warunkowość powinna stać się 
integralną częścią ukierunkowanej na 
środowisko i aspekty socjalne struktury 
WPR i jednym z elementów tworzących 
podstawy dla bardziej ambitnych 
zobowiązań w zakresie ochrony socjalnej 
oraz ochrony środowiska i klimatu. 
Powinna być też kompleksowo stosowana 
w całej Unii. W przypadku rolników, 
którzy nie spełniają tych wymogów, 
państwa członkowskie powinny zapewnić 
stosowanie proporcjonalnych, skutecznych 
i odstraszających kar zgodnie z 
[rozporządzeniem horyzontalnym].

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/1182

Poprawka 1182
Bas Eickhout, Martin Häusling
w imieniu grupy Verts/ALE
Benoît Biteau, Raphaël Glucksmann, Eric Andrieu, Aurore Lalucq

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
Motyw 33

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(33) Należy zapewnić zgodność 
wsparcia dochodów związanego 
z wielkością produkcji 
z międzynarodowymi zobowiązaniami 
Unii. Obejmuje to w szczególności wymogi 
protokołu ustaleń między Europejską 
Wspólnotą Gospodarczą a Stanami 
Zjednoczonymi Ameryki w sprawie nasion 
oleistych w ramach GATT17, odpowiednio 
do zmian w oddzielnym obszarze bazowym 
UE dla nasion oleistych, wynikających ze 
zmian w składzie UE. Komisja powinna 
być uprawniona do przyjęcia w tym celu 
aktów wykonawczych określających 
szczegółowe przepisy w tym zakresie.

(33) Wsparcie dochodów związane z 
wielkością produkcji powinno być 
skierowane na wspieranie europejskiej 
suwerenności żywnościowej, zwłaszcza w 
zakresie produkcji roślin strączkowych, w 
przypadku której Europa zmaga się z 
deficytami.

__________________
17 Protokół ustaleń między Europejską 
Wspólnotą Gospodarczą a Stanami 
Zjednoczonymi Ameryki w sprawie nasion 
oleistych w ramach GATT (Dz.U. L 147 
z 18.6.1993).

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/1183

Poprawka 1183
Bronis Ropė, Bas Eickhout, Martin Häusling
w imieniu grupy Verts/ALE
Adam Jarubas, Adrian Dragoş Benea, Andrius Kubilius, Andrus Ansip, Andżelika 
Anna Możdżanowska, Anna Fotyga, Carmen Avram, Daniel Buda, Dan Ştefan 
Motreanu, Elena Yoncheva, Ewa Kopacz, Yana Toom, Inese Vaidere, Isabel Carvalhais, 
Ivo Hristov, Jadwiga Wiśniewska, Jarosław Kalinowski, Joanna Kopcińska, Juozas 
Olekas, Krzysztof Hetman, Nils Ušakovs, Petar Vitanov, Petras Auštrevičius, Radosław 
Sikorski, Rasa Juknevičienė, Sergei Stanishev, Roberts Zīle, Thomas Waitz, Tsvetelina 
Penkova, Urmas Paet, Valdemar Tomaševski, Viktor Uspaskich, Vilija Blinkevičiūtė, 
Zbigniew Kuźmiuk, Elżbieta Kruk

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
Motyw 48

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(48) Wsparcie na rzecz płatności 
bezpośrednich w ramach planów 
strategicznych WPR należy przyznawać 
w ramach alokacji krajowych ustalonych 
w niniejszym rozporządzeniu. 
Wspomniane alokacje krajowe powinny 
odzwierciedlać fakt kontynuowania zmian, 
które polegają na stopniowym zwiększaniu 
alokacji dla państw członkowskich 
o najniższym poziomie wsparcia na hektar, 
aby zniwelować 50 % różnicy między 
poziomem najniższego wsparcia a 90 % 
średniej unijnej. Aby uwzględnić 
mechanizm zmniejszania płatności 
i wykorzystanie otrzymanego w wyniku 
jego zastosowania produktu w państwie 
członkowskim, należy zezwolić na to, aby 
w planie strategicznym WPR danego 
państwa członkowskiego całkowite 
orientacyjne alokacje finansowe na rok 
były większe niż alokacja krajowa.

(48) Wsparcie na rzecz płatności 
bezpośrednich w ramach planów 
strategicznych WPR należy przyznawać 
w ramach alokacji krajowych ustalonych 
w niniejszym rozporządzeniu. Proces 
konwergencji należy całkowicie zakończyć 
w okresie objętym WRF na lata 2021–
2027 zgodnie z decyzją Rady Europejskiej 
1a z 2002 r. i w trosce o uczciwą 
konkurencję i równość między państwami 
członkowskimi. Wspomniane alokacje 
krajowe powinny odzwierciedlać fakt 
kontynuowania zmian, które polegają na 
stopniowym zwiększaniu alokacji dla 
państw członkowskich o najniższym 
poziomie wsparcia na hektar. Całkowitą 
zewnętrzną konwergencję płatności 
bezpośrednich należy osiągnąć do końca 
okresu programowania. Aby uwzględnić 
mechanizm zmniejszania płatności 
i wykorzystanie otrzymanego w wyniku 
jego zastosowania produktu w państwie 
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członkowskim, należy zezwolić na to, aby 
w planie strategicznym WPR danego 
państwa członkowskiego całkowite 
orientacyjne alokacje finansowe na rok 
były większe niż alokacja krajowa.

__________________

1a Decyzja Rady Europejskiej w sprawie 
konkluzji prezydencji z 24–25 
października 2002 r.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/118

Poprawka 1184
Bas Eickhout, Martin Häusling
w imieniu grupy Verts/ALE
Tilly Metz, Francisco Guerreiro, Ernest Urtasun

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 3 – ustęp 1 – litera f a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fa) „intensywna produkcja zwierzęca” 
oznacza gospodarstwo z inwentarzem 
żywym w zagęszczeniu przekraczającym 
dopuszczalne na dany obszar i dane 
zasoby naturalne lub w stosunku do 
pojemności gospodarstwa lub, w 
przypadku bydła i przeżuwaczy, gdy 
zwierzęta nie mają dostępu do pastwisk 
lub nie ma odpowiedniej liczby hektarów 
powierzchni paszowych uzupełniających 
wypas bądź poszukiwanie pożywienia na 
pastwiskach lub użytkach zielonych;

Or. en

Uzasadnienie

ENVI 54
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15.10.2020 A8-0200/1185

Poprawka 1185
Bas Eickhout, Martin Häusling
w imieniu grupy Verts/ALE

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 4 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) „działalność rolniczą” definiuje się 
w taki sposób, aby obejmowała zarówno 
wytwarzanie produktów rolnych 
wymienionych w załączniku I do TFUE, 
w tym bawełnę i zagajniki o krótkiej 
rotacji, jak i utrzymywanie użytków 
rolnych w stanie, dzięki któremu nadają się 
one do wypasu lub uprawy, bez 
konieczności podejmowania działań 
przygotowawczych wykraczających poza 
zwykłe metody rolnicze i użycie zwykłego 
sprzętu rolniczego;

a) „działalność rolniczą” definiuje się 
w taki sposób, aby obejmowała zarówno 
wytwarzanie produktów rolnych 
wymienionych w załączniku I do TFUE, 
w tym bawełnę i zagajniki o krótkiej 
rotacji, jak i utrzymywanie użytków 
rolnych w stanie, dzięki któremu nadają się 
one do wypasu lub uprawy, bez 
konieczności podejmowania działań 
przygotowawczych wykraczających poza 
zwykłe metody rolnicze i użycie zwykłego 
sprzętu rolniczego, również w systemach 
rolno-leśnych;

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/1186

Poprawka 1186
Bas Eickhout, Martin Häusling
w imieniu grupy Verts/ALE

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 4 – ustęp 1 – litera b – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) „użytek rolny” definiuje się w taki 
sposób, aby w jego skład wchodziły grunty 
orne, uprawy trwałe i trwałe użytki zielone. 
Terminy „grunty orne”, „uprawy trwałe”, 
„trwałe użytki zielone” są szczegółowo 
określone przez państwa członkowskie 
w ramach następującej struktury:

b) „użytek rolny” definiuje się w taki 
sposób, aby w jego skład wchodziły grunty 
orne, uprawy trwałe i trwałe użytki zielone. 
Elementy krajobrazu mogą być niniejszym 
włączone jako elementy użytków rolnych. 
Terminy „grunty orne”, „uprawy trwałe”, 
„trwałe użytki zielone” są szczegółowo 
określone przez państwa członkowskie 
w ramach następującej struktury:

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/1187

Poprawka 1187
Bas Eickhout, Martin Häusling
w imieniu grupy Verts/ALE

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 4 – ustęp 1 – litera b – podpunkt i

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) „grunty orne” oznaczają grunty 
uprawiane w celu produkcji roślinnej lub 
obszary dostępne dla produkcji roślinnej, 
ale ugorowane, i obejmują obszary 
odłogowane zgodnie z art. 22, 23 i 24 
rozporządzenia Rady (WE) nr 1257/199928, 
art. 39 rozporządzenia Rady (WE) 
nr 1698/200529, art. 28 rozporządzenia 
(UE) nr 1305/2013 oraz art. 65 niniejszego 
rozporządzenia;

(i) „grunty orne” oznaczają grunty 
uprawiane w celu produkcji roślinnej lub 
obszary dostępne dla produkcji roślinnej, 
ale ugorowane, mogą obejmować 
połączenie upraw z drzewami lub 
krzewami w celu utworzenia systemu 
rolno-leśnego i obejmują obszary 
odłogowane zgodnie z art. 22, 23 i 24 
rozporządzenia Rady (WE) nr 1257/199928, 
art. 39 rozporządzenia Rady (WE) 
nr 1698/200529, art. 28 rozporządzenia 
(UE) nr 1305/2013 oraz art. 65 niniejszego 
rozporządzenia;

__________________ __________________
28 Rozporządzenie Rady (WE) 
nr 1257/1999 z dnia 17 maja 1999 r. 
w sprawie wsparcia rozwoju obszarów 
wiejskich z Europejskiego Funduszu 
Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR) 
oraz zmieniające i uchylające niektóre 
rozporządzenia (Dz.U. L 160 z 26.6.1999, 
s. 80).

28 Rozporządzenie Rady (WE) 
nr 1257/1999 z dnia 17 maja 1999 r. 
w sprawie wsparcia rozwoju obszarów 
wiejskich z Europejskiego Funduszu 
Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR) 
oraz zmieniające i uchylające niektóre 
rozporządzenia (Dz.U. L 160 z 26.6.1999, 
s. 80).

29 Rozporządzenie Rady (WE) 
nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. 
w sprawie wsparcia rozwoju obszarów 
wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny 
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
(EFRROW) (Dz.U. L 277 z 21.10.2005, s. 

29 Rozporządzenie Rady (WE) 
nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. 
w sprawie wsparcia rozwoju obszarów 
wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny 
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
(EFRROW) (Dz.U. L 277 z 21.10.2005, s. 
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15.10.2020 A8-0200/1188

Poprawka 1188
Bas Eickhout, Martin Häusling
w imieniu grupy Verts/ALE

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 6 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) wspieranie godziwych dochodów 
gospodarstw rolnych i ich odporności 
w całej Unii w celu zwiększenia 
bezpieczeństwa żywnościowego;

a) wspieranie godziwych dochodów 
gospodarstw rolnych i odporności 
rolnictwa w całej Unii w celu zwiększenia 
długoterminowego bezpieczeństwa 
żywnościowego i zapobiegania 
nadprodukcji z myślą o odwróceniu 
tendencji spadkowej, jeśli chodzi o liczbę 
rolników;

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/1189

Poprawka 1189
Bas Eickhout, Martin Häusling
w imieniu grupy Verts/ALE

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 6 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) zwiększenie zorientowania na 
rynek i konkurencyjności, w tym większe 
ukierunkowanie na badania naukowe, 
technologię i cyfryzację;

b) zwiększenie zorientowania na 
rynek lokalny, krajowy i europejski oraz 
zwiększenie zrównoważenia 
środowiskowego i długoterminowej 
konkurencyjności, w tym większe 
ukierunkowanie na badania naukowe, 
inwestycje, technologię i cyfryzację 
zgodnie z logiką gospodarki o obiegu 
zamkniętym;

Or. en
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Poprawka 1190
Bas Eickhout, Martin Häusling
w imieniu grupy Verts/ALE
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 6 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) poprawa pozycji rolników 
w łańcuchu wartości;

c) poprawa pozycji rolników w 
łańcuchu wartości i rozwój rynków 
lokalnych, w szczególności dzięki 
budowaniu krótkich łańcuchów dostaw;

Or. en
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