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14.10.2020 A8-0200/1201

Poprawka 1201
Bas Eickhout, Martin Häusling
w imieniu grupy Verts/ALE

Sprawozdanie A8-0200/2019
Peter Jahr
Ustanowienie przepisów dotyczących wsparcia na podstawie planów strategicznych 
sporządzanych przez państwa członkowskie w ramach wspólnej polityki rolnej (planów 
strategicznych WPR) i finansowanych z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji 
(EFRG) i z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
(EFRROW) 
COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD)

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) wskaźniki oddziaływania 
odnoszące się do celów określonych 
w art. 5 i 6 ust. 1 i stosowane w kontekście 
planów strategicznych WPR oraz 
w kontekście WPR.

c) wskaźniki oddziaływania 
odnoszące się do celów określonych w art. 
5 i 6 ust. 1 i stosowane do wsparcia 
ustanowienia celów ilościowych w 
odniesieniu do celów szczegółowych 
zawartych w planach strategicznych WPR 
oraz oceniające postępy w osiąganiu 
celów i realizacji WPR.

Or. en

Uzasadnienie

W tym ENVI 63.
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14.10.2020 A8-0200/1202

Poprawka 1202
Bas Eickhout, Martin Häusling
w imieniu grupy Verts/ALE

Sprawozdanie A8-0200/2019
Peter Jahr
Ustanowienie przepisów dotyczących wsparcia na podstawie planów strategicznych 
sporządzanych przez państwa członkowskie w ramach wspólnej polityki rolnej (planów 
strategicznych WPR) i finansowanych z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji 
(EFRG) i z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
(EFRROW) 
COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD)

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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, zgodnie z którym 
nakłada się kary administracyjne na 
beneficjentów otrzymujących płatności 
bezpośrednie na podstawie rozdziału II i 
III niniejszego tytułu lub roczne premie na 
podstawie art. 65, 66 i 67, którzy nie 
spełniają mających zastosowanie 
warunków pracy i zatrudnienia 
wynikających z właściwych układów 
zbiorowych oraz krajowego, unijnego i 
międzynarodowego prawa socjalnego i 
prawa pracy, a także 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:

Or. en
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14.10.2020 A8-0200/1203

Poprawka 1203
Bas Eickhout, Martin Häusling
w imieniu grupy Verts/ALE
Tilly Metz, Francisco Guerreiro, Ernest Urtasun

Sprawozdanie A8-0200/2019
Peter Jahr
Ustanowienie przepisów dotyczących wsparcia na podstawie planów strategicznych 
sporządzanych przez państwa członkowskie w ramach wspólnej polityki rolnej (planów 
strategicznych WPR) i finansowanych z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji 
(EFRG) i z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
(EFRROW) 
COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD)

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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, 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 
oraz w załączniku XIa o dobrostanie 
zwierząt, w odniesieniu do następujących 
określonych obszarów:

Or. en
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14.10.2020 A8-0200/1204

Poprawka 1204
Bas Eickhout, Martin Häusling
w imieniu grupy Verts/ALE
Tilly Metz, Francisco Guerreiro, Ernest Urtasun

Sprawozdanie A8-0200/2019
Peter Jahr
Ustanowienie przepisów dotyczących wsparcia na podstawie planów strategicznych 
sporządzanych przez państwa członkowskie w ramach wspólnej polityki rolnej (planów 
strategicznych WPR) i finansowanych z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji 
(EFRG) i z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
(EFRROW) 
COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD)

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Aby spełnić wymóg SMR2 i 
przepisy dyrektywy Rady 91/676/EWG z 
dnia 12 grudnia 1991 r. w sprawie 
ochrony wód przed zanieczyszczeniami 
powodowanymi przez azotany 
pochodzenia rolniczego, państwa 
członkowskie zapewniają zagęszczenie 
zwierząt gospodarskich na poziomie 
gospodarstwa i regionu niepowodujące 
przekroczenia limitu 170 kg azotu na 
hektar, jak określono w tej dyrektywie.

Or. en
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14.10.2020 A8-0200/1205

Poprawka 1205
Bas Eickhout, Martin Häusling
w imieniu grupy Verts/ALE

Sprawozdanie A8-0200/2019
Peter Jahr
Ustanowienie przepisów dotyczących wsparcia na podstawie planów strategicznych 
sporządzanych przez państwa członkowskie w ramach wspólnej polityki rolnej (planów 
strategicznych WPR) i finansowanych z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji 
(EFRG) i z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
(EFRROW) 
COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD)

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 11a
Przestrzeganie obowiązujących warunków 

pracy i zatrudnienia oraz zgodność z 
obowiązkami pracodawców

Państwa członkowskie włączają do 
systemu warunkowości w swoich planach 
strategicznych WPR kary 
administracyjne, które będzie nakładać się 
na beneficjentów otrzymujących płatności 
bezpośrednie na podstawie rozdziału II i 
rozdziału III niniejszego tytułu lub roczne 
premie na podstawie art. 65, 66 i 67, lecz 
niezapewniających zgodności z 
obowiązującymi warunkami pracy i 
zatrudnienia na podstawie odnośnych 
układów zbiorowych oraz prawa 
socjalnego i prawa pracy na szczeblu 
krajowym i unijnym. Szczególną uwagę 
zwraca się na warunki pracy i 
świadomość warunków zatrudnienia, 
wynagrodzenia, czasu pracy, zdrowia i 
bezpieczeństwa, równouprawnienia płci, 
swobodnego przepływu pracowników, 
równego traktowania, świadczenia usług i 
delegowania pracowników, warunków 
pobytu obywateli państw trzecich, ochrony 
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w przypadku rozwiązania stosunku pracy, 
pracy tymczasowej, informowania 
pracowników i konsultowania się z nimi, 
zakazu pracy dzieci i ochrony młodych 
ludzi w miejscu pracy, ochrony socjalnej, 
koordynacji systemów zabezpieczenia 
społecznego, kształcenia i szkolenia. Karę 
administracyjną nakłada się również na 
beneficjentów w przypadku, gdy nie 
przestrzegają podstawowych konwencji 
Międzynarodowej Organizacji Pracy 
(MOP).

Or. en
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14.10.2020 A8-0200/1206

Poprawka 1206
Bas Eickhout, Martin Häusling
w imieniu grupy Verts/ALE
Tilly Metz, Francisco Guerreiro, Ernest Urtasun

Sprawozdanie A8-0200/2019
Peter Jahr
Ustanowienie przepisów dotyczących wsparcia na podstawie planów strategicznych 
sporządzanych przez państwa członkowskie w ramach wspólnej polityki rolnej (planów 
strategicznych WPR) i finansowanych z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji 
(EFRG) i z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
(EFRROW) 
COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD)

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 11b
Aby spełnić wymóg SMR2 i przepisy 
dyrektywy Rady 91/676/EWG z dnia 
12 grudnia 1991 r. w sprawie ochrony 
wód przed zanieczyszczeniami 
powodowanymi przez azotany 
pochodzenia rolniczego, państwa 
członkowskie zapewniają zagęszczenie 
zwierząt gospodarskich na poziomie 
gospodarstwa i regionu niepowodujące 
przekroczenia limitu 170kg azotu na 
hektar, jak określono w tej dyrektywie.

Or. en
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14.10.2020 A8-0200/1207

Poprawka 1207
Bas Eickhout, Martin Häusling
w imieniu grupy Verts/ALE
Lara Wolters, Eleonora Evi

Sprawozdanie A8-0200/2019
Peter Jahr
Ustanowienie przepisów dotyczących wsparcia na podstawie planów strategicznych 
sporządzanych przez państwa członkowskie w ramach wspólnej polityki rolnej (planów 
strategicznych WPR) i finansowanych z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji 
(EFRG) i z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
(EFRROW) 
COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD)

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

15 Zmniejszenie płatności 15 Zmniejszenie płatności

1. Państwa członkowskie zmniejszają 
kwotę płatności bezpośrednich, która ma 
zostać przyznana rolnikowi na podstawie 
niniejszego rozdziału za dany rok 
kalendarzowy i która przekracza 60 000 
EUR, w następujący sposób:

1. Państwa członkowskie ograniczają 
kwotę płatności bezpośrednich, która ma 
zostać przyznana rolnikowi na podstawie 
niniejszego rozdziału za dany rok 
kalendarzowy, do 60 000 EUR.

a) o co najmniej 25 % w transzy między 60 
000 EUR a 75 000 EUR;
b) o co najmniej 50 % w transzy między 75 
000 EUR a 90 000 EUR;
c) o co najmniej 75 % w transzy między 90 
000 EUR a 100 000 EUR;
d) o 100 % w przypadku kwoty 
przekraczającej 100 000 EUR.
2. 2.

Przed zastosowaniem ust. 1 państwa 
członkowskie odejmują od kwoty płatności 
bezpośrednich, która ma zostać przyznana 
rolnikowi w danym roku kalendarzowym 
na podstawie niniejszego rozdziału:

Przed zastosowaniem ust. 1 państwa 
członkowskie mogą odjąć od kwoty 
płatności bezpośrednich, która ma zostać 
przyznana rolnikowi w danym roku 
kalendarzowym na podstawie niniejszego 
rozdziału:

a) wynagrodzenia związane a) 50 % wynagrodzeń związanych 
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z działalnością rolniczą zadeklarowane 
przez rolnika, w tym podatki i składki na 
zabezpieczenie społeczne związane 
z zatrudnieniem; oraz

z działalnością rolniczą zadeklarowanych 
przez rolnika, w tym podatki i składki na 
zabezpieczenie społeczne związane 
z zatrudnieniem; oraz

b) równoważny koszt stałej pracy 
nieodpłatnej związanej z działalnością 
rolniczą i wykonywanej przez osoby 
pracujące w danym gospodarstwie, które 
nie otrzymują wynagrodzenia lub 
otrzymują za wykonane usługi niższe 
wynagrodzenie niż kwota płacona 
normalnie za takie usługi, lecz są 
wynagradzane z wyniku ekonomicznego 
gospodarstwa rolnego.
W celu obliczenia kwot, o których mowa 
w lit. a) i b), państwa członkowskie stosują 
średnie standardowe wynagrodzenie 
powiązane z działalnością rolniczą na 
szczeblu krajowym lub regionalnym, 
pomnożone przez liczbę rocznych 
jednostek roboczych zadeklarowanych 
przez danego rolnika.

W celu obliczenia kwot, o których mowa 
w lit. a), państwa członkowskie stosują 
rzeczywiste koszty wynagrodzeń 
powiązane z działalnością rolniczą i 
związaną z rolnictwem na szczeblu 
krajowym lub regionalnym, pomnożone 
przez liczbę rocznych jednostek roboczych 
zadeklarowanych przez danego rolnika.

2a. Przed zastosowaniem ust. 1 państwa 
członkowskie odejmują od kwoty płatności 
bezpośrednich, która ma zostać przyznana 
rolnikowi na mocy niniejszego rozdziału w 
danym roku kalendarzowym, kwoty 
otrzymane na mocy art. 27 i 28.

3. 3.

Szacunkowa kwota wynikająca ze 
zmniejszenia płatności jest 
wykorzystywana przede wszystkim jako 
wkład w finansowanie uzupełniającego 
redystrybucyjnego wsparcia dochodu do 
celów stabilności, a w dalszej kolejności 
w finansowanie innych interwencji 
należących do płatności bezpośrednich 
niezwiązanych z wielkością produkcji.

Szacunkowa kwota wynikająca ze 
zmniejszenia płatności jest 
wykorzystywana w pierwszej kolejności na 
finansowanie uzupełniającego 
redystrybucyjnego wsparcia dochodu do 
celów stabilności, a w dalszej kolejności 
w finansowanie innych interwencji 
należących do płatności bezpośrednich 
niezwiązanych z wielkością produkcji.

Państwa członkowskie mogą również 
wykorzystać całą tę kwotę lub jej część do 
finansowania rodzajów interwencji 
w ramach EFRROW, jak określono 
w rozdziale IV, w drodze przesunięcia. 
Takie przesunięcie do EFRROW jest 
częścią tabeli finansowych planu 
strategicznego WPR i może zostać 

Państwa członkowskie mogą również 
wykorzystać całą tę kwotę lub jej część do 
finansowania rodzajów interwencji 
w ramach EFRROW, jak określono 
w rozdziale IV, w drodze przesunięcia. 
Takie przesunięcie do EFRROW jest 
częścią tabeli finansowych planu 
strategicznego WPR i może zostać 
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poddane przeglądowi w 2023 r. zgodnie 
z art. 90. Maksymalne limity przesunięć 
środków z EFRG do EFRROW 
ustanowione na podstawie art. 90 nie 
mają zastosowania do tego przesunięcia.

poddane przeglądowi w 2024 r. zgodnie 
z art. 90.

3a. W przypadku osoby prawnej lub grupy 
osób fizycznych lub prawnych państwa 
członkowskie mogą stosować 
zmniejszenie, o którym mowa w ust. 1, na 
poziomie członków tych osób prawnych 
lub grup, w przypadku gdy prawo krajowe 
przewiduje dla indywidualnych członków 
prawa i obowiązki porównywalne do praw 
i obowiązków rolników indywidualnych 
mających status rolników kierujących 
gospodarstwem rolnym, w szczególności w 
zakresie ich statusu gospodarczego, 
społecznego i podatkowego, pod 
warunkiem że przyczynili się oni do 
umocnienia struktur rolnych tych osób 
prawnych lub grup.

4. Komisja jest uprawniona do 
przyjęcia zgodnie z art. 138 aktów 
delegowanych uzupełniających niniejsze 
rozporządzenie o przepisy ustanawiające 
zharmonizowaną podstawę obliczania 
zmniejszenia płatności określonego 
w ust. 1, aby zapewnić prawidłowy 
rozdział finansowych wśród uprawnionych 
beneficjentów.

4. Komisja jest uprawniona do 
przyjęcia zgodnie z art. 138 aktów 
delegowanych uzupełniających niniejsze 
rozporządzenie o przepisy ustanawiające 
zharmonizowaną podstawę obliczania 
zmniejszenia płatności określonego 
w ust. 1, aby zapewnić prawidłowy 
rozdział finansowych wśród uprawnionych 
beneficjentów.

Or. en
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14.10.2020 A8-0200/1208

Poprawka 1208
Bas Eickhout, Martin Häusling
w imieniu grupy Verts/ALE

Sprawozdanie A8-0200/2019
Peter Jahr
Ustanowienie przepisów dotyczących wsparcia na podstawie planów strategicznych 
sporządzanych przez państwa członkowskie w ramach wspólnej polityki rolnej (planów 
strategicznych WPR) i finansowanych z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji 
(EFRG) i z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
(EFRROW) 
COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD)

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie przyznają 
płatności bezpośrednie niezwiązane 
z wielkością produkcji na warunkach 
określonych w niniejszej sekcji 
i doprecyzowanych w ich planach 
strategicznych WPR.

1. Państwa członkowskie przyznają 
płatności bezpośrednie niezwiązane z 
wielkością produkcji rolnikom aktywnym 
zawodowo na warunkach określonych w 
niniejszej sekcji i doprecyzowanych w ich 
planach strategicznych WPR.

Or. en
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14.10.2020 A8-0200/1209

Poprawka 1209
Bas Eickhout, Martin Häusling
w imieniu grupy Verts/ALE

Sprawozdanie A8-0200/2019
Peter Jahr
Ustanowienie przepisów dotyczących wsparcia na podstawie planów strategicznych 
sporządzanych przez państwa członkowskie w ramach wspólnej polityki rolnej (planów 
strategicznych WPR) i finansowanych z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji 
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 2 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie ustalają próg 
obszarowy i przyznają płatności 
bezpośrednie niezwiązane z wielkością 
produkcji wyłącznie osobom faktycznie 
prowadzącym działalność rolniczą, 
których kwalifikowalny obszar 
gospodarstwa rolnego, w odniesieniu do 
którego wystąpiono o płatności 
bezpośrednie niezwiązane z wielkością 
produkcji, przekracza ten próg obszarowy.

Państwa członkowskie mogą określić 
minimalne kwoty płatności bezpośrednich 
i przyznawać płatności bezpośrednie 
niezwiązane z wielkością produkcji 
wyłącznie rolnikom aktywnym zawodowo, 
których kwoty są równe tym progom lub 
przekraczają je.
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 2 – akapit 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ustalając próg obszarowy, państwa 
członkowskie dążą do zapewnienia, aby 
płatności bezpośrednie niezwiązane 
z wielkością produkcji były przyznawane 
osobom faktycznie prowadzącym 
działalność rolniczą tylko wtedy, gdy:

Ustalając minimalne kwoty płatności, 
państwa członkowskie dążą do 
zapewnienia, aby otrzymane kwoty 
stanowiły rzeczywisty wkład w osiąganie 
celów określonych w art. 6 ust. 1, do 
których osiągnięcia przyczyniają się 
płatności bezpośrednie.

Or. en


