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14.10.2020 A8-0200/727

Poprawka 727
Maria Noichl
w imieniu grupy S&D

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 16 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16a) Aby zapewnić precyzyjniejsze i 
dokładniejsze śledzenie wydatków 
związanych z celami klimatycznymi i 
środowiskowymi, Komisja powinna 
uwzględnić unijną taksonomię 
zrównoważonych finansów oraz unijny 
system wskaźników klimatycznych.

Or. en
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14.10.2020 A8-0200/728

Poprawka 728
Maria Noichl
w imieniu grupy S&D

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 

(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 
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podstawowych norm. Ma ona również na 
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].

pracodawców do płatności bezpośrednich 
jest uzależniony od zgodności z 
obowiązującymi warunkami pracy i 
zatrudnienia lub ze zobowiązaniami 
nałożonymi na pracodawcę na podstawie 
wszystkich odnośnych układów 
zbiorowych, a także prawa socjalnego i 
prawa pracy na szczeblu krajowym i 
unijnym, m.in. w obszarze informowania 
o warunkach zatrudnienia, 
wynagrodzenia, czasu pracy, zdrowia i 
bezpieczeństwa, zamieszkania, równości 
płci, swobodnego przepływu pracowników, 
równego traktowania, delegowania 
pracowników, warunków pobytu 
obywateli państw trzecich, agencji pracy 
tymczasowej, ochrony 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 
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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14.10.2020 A8-0200/729

Poprawka 729
Maria Noichl
w imieniu grupy S&D

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 37 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(37a) Aby zapewnić odporność 
ekosystemów UE i promować 
różnorodność biologiczną, państwa 
członkowskie powinny mieć możliwość 
przyznawania płatności z tytułu 
zrównoważonych praktyk rolno-
środowiskowych z myślą o łagodzeniu 
zmian klimatu i przystosowania się do 
nich oraz o ochronie i poprawie zasobów 
genetycznych, zwłaszcza dzięki 
tradycyjnym metodom hodowlanym.

Or. en
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14.10.2020 A8-0200/730

Poprawka 730
Maria Noichl
w imieniu grupy S&D

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 55 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(55a) Zgodnie z art. 208 TFUE Unia i 
państwa członkowskie powinny zapewniać 
uwzględnianie celów współpracy na rzecz 
rozwoju we wszystkich interwencjach w 
ramach WPR oraz przestrzegać prawa do 
pożywienia, a także prawa do rozwoju. 
Państwa członkowskie powinny również 
dopilnować, aby plany strategiczne WPR 
w możliwie największym stopniu 
przyczyniały się do terminowego 
osiągnięcia celów określonych w Agendzie 
na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 i 
w porozumieniu paryskim, a także celów 
Europejskiego Zielonego Ładu, unijnych 
zobowiązań środowiskowych i 
klimatycznych oraz obowiązujących 
przepisów przyjętych przez Parlament 
Europejski i Radę na podstawie strategii 
„od pola do stołu“ i strategii na rzecz 
bioróżnorodności.

Or. en
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14.10.2020 A8-0200/731

Poprawka 731
Maria Noichl
w imieniu grupy S&D

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 9 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 9a
Zrównoważony rozwój

Cele planów strategicznych WPR są 
osiągane w sposób zgodny z zasadą 
zrównoważonego rozwoju oraz z myślą o 
zachowaniu, ochronie i poprawie jakości 
środowiska naturalnego, zgodnie z art. 11 
i art. 191 ust. 1 TFUE, z uwzględnieniem 
zasady „zanieczyszczający płaci”. Państwa 
członkowskie i Komisja zapewniają, aby 
wymogi ochrony środowiska, efektywnego 
gospodarowania zasobami, łagodzenie 
zmiany klimatu i przystosowanie się do 
niej, różnorodność biologiczna, odporność 
na klęski żywiołowe oraz ograniczanie 
ryzyka i zapobieganie mu były promowane 
podczas przygotowywania i osiągania 
celów szczegółowych WPR. Interwencje są 
planowane i przeprowadzane zgodnie z 
zasadą spójności polityki na rzecz 
rozwoju, określoną w art. 208 TFUE. Ta 
strategiczna spójność jest sprawdzana 
przez Komisję zgodnie z procedurą 
określoną w tytule V rozdział III. 

Or. en
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14.10.2020 A8-0200/732

Poprawka 732
Maria Noichl
w imieniu grupy S&D

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 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 11a
Zasada warunkowości społecznej i jej 

zakres
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 
rozdziału III niniejszego tytułu lub roczne 
premie na podstawie art. 65, 66 i 67, 
którzy nie zapewniają zgodności z 
obowiązującymi warunkami pracy i 
zatrudnienia lub ze zobowiązaniami 
nałożonymi na pracodawcę na podstawie 
wszystkich odnośnych układów 
zbiorowych, a także prawa socjalnego i 
prawa pracy na szczeblu krajowym i 
unijnym.
2. Przepisy dotyczące skutecznego i 
proporcjonalnego systemu kar 
administracyjnych, które należy 
uwzględnić w planie strategicznym WPR, 
są zgodne z wymogami określonymi 
w tytule IV rozdział IV rozporządzenia 
(UE) [rozporządzenie horyzontalne].

Or. en
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14.10.2020 A8-0200/733

Poprawka 733
Maria Noichl
w imieniu grupy S&D

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 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 15

Zmniejszenie płatności

Artykuł 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 
z działalnością rolniczą zadeklarowane 
przez rolnika, w tym podatki i składki na 

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

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 przede wszystkim 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 
poddane przeglądowi w 2023 r. zgodnie 
z art. 90. Maksymalne limity przesunięć 

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 
poddane przeglądowi w 2024 r. zgodnie 
z art. 90.
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środków z EFRG do EFRROW 
ustanowione na podstawie art. 90 nie 
mają zastosowania do tego przesunięcia.

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 prowadzących 
gospodarstwo rolne, 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.
3b. W przypadku gdy państwo 
członkowskie przydziela uzupełniające 
redystrybucyjne wsparcie dochodu dla 
rolników na podstawie art. 26 i 
wykorzystuje w tym celu co najmniej 12% 
swojej alokacji finansowej na płatności 
bezpośrednie ustanowionej w załączniku 
IV, może ono podjąć decyzję o 
niestosowaniu niniejszego artykułu.

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 A8-0200/734

Poprawka 734
Maria Noichl
w imieniu grupy S&D

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 94

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 94

Wymogi proceduralne
Artykuł 94

Zasady partnerstwa
1. Państwa członkowskie sporządzają 
plany strategiczne WPR w oparciu 
o przejrzyste procedury, zgodnie ze swymi 
ramami instytucjonalnymi i prawnymi.

1. Każde państwo członkowskie 
organizuje i wdraża kompleksowe 
partnerstwo w celu sporządzenia planów 
strategicznych WPR w oparciu 
o przejrzyste procedury, zgodnie ze swymi 
ramami instytucjonalnymi i prawnymi, 
przy uwzględnieniu specyfiki planów 
strategicznych WPR, z właściwymi 
organami regionalnymi i lokalnymi oraz 
innymi partnerami.

2. Organ państwa członkowskiego 
odpowiedzialny za opracowanie planu 
strategicznego WPR zapewnia efektywny 
udział właściwych organów ds. ochrony 
środowiska i klimatu w opracowywaniu 
środowiskowych i klimatycznych aspektów 
planu.

2. Organ państwa członkowskiego 
odpowiedzialny za opracowanie planu 
strategicznego WPR zapewnia pełny udział 
właściwych organów publicznych ds. 
ochrony środowiska i klimatu 
w opracowywaniu środowiskowych 
i klimatycznych aspektów planu.

3. 3.

Każde państwo członkowskie organizuje 
partnerstwo z właściwymi organami 
regionalnymi i lokalnymi. Partnerstwo 
obejmuje co najmniej następujących 
partnerów:

Każde państwo członkowskie organizuje 
partnerstwo z właściwymi organami 
regionalnymi i lokalnymi, a także z innymi 
partnerami. Partnerstwo obejmuje co 
najmniej następujących partnerów:

a) właściwe organy publiczne; a) właściwe regionalne, lokalne i 
wiejskie oraz inne organy publiczne;
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b) partnerów gospodarczych 
i społecznych;

b) partnerów gospodarczych 
i społecznych; w szczególności 
przedstawicieli sektora rolnego, w tym 
lokalnych grup działania w ramach 
programów LEADER;

c) właściwe podmioty reprezentujące 
społeczeństwo obywatelskie oraz, w 
stosownych przypadkach, podmioty 
odpowiedzialne za promowanie włączenia 
społecznego, praw podstawowych, 
równości płci i niedyskryminacji.

c) właściwe podmioty reprezentujące 
społeczeństwo obywatelskie, mające 
związek z wszystkimi celami określonymi 
w art. 5 i art. 6 ust. 1 oraz, w stosownych 
przypadkach, podmioty odpowiedzialne za 
promowanie włączenia społecznego, praw 
podstawowych, równości płci 
i niedyskryminacji.

Państwa członkowskie włączają tych 
partnerów w przygotowanie planów 
strategicznych WPR.

Państwa członkowskie w pełni włączają 
tych partnerów w przygotowanie planów 
strategicznych WPR.

3a. Partnerstwo ustanowione na 
podstawie ust. 1 działa zgodnie z zasadą 
wielopoziomowego zarządzania i 
podejściem oddolnym. Państwa 
członkowskie włączają partnerów, o 
których mowa w ust. 3,  w przygotowanie, 
wdrażanie i ocenę planów strategicznych 
WPR.
3b. Organizację i wdrażanie partnerstwa 
w planach strategicznych WPR 
przeprowadza się odpowiednio zgodnie z 
rozporządzeniem delegowanym Komisji 
(UE) nr 240/2014.
3c. Co najmniej raz w roku Komisja 
konsultuje się z organizacjami 
reprezentującymi partnerów na poziomie 
Unii w sprawie wdrażania planów 
strategicznych WPR i składa 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
sprawozdanie z wyników tych konsultacji.

4. Państwa członkowskie i Komisja 
współpracują w celu zapewnienia 
skutecznej koordynacji we wdrażaniu 
planów strategicznych WPR, 
z uwzględnieniem zasad proporcjonalności 
i zarządzania dzielonego.

4. Państwa członkowskie i Komisja 
współpracują w celu zapewnienia 
skutecznej koordynacji we wdrażaniu 
planów strategicznych WPR, 
z uwzględnieniem zasad proporcjonalności 
i zarządzania dzielonego oraz 
prawidłowego funkcjonowania rynku 
wewnętrznego.

Or. en
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14.10.2020 A8-0200/735

Poprawka 735
Maria Noichl
w imieniu grupy S&D

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 107

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 107

Zmiana planu strategicznego WPR

Artykuł 107

Zmiana planu strategicznego WPR

1. Państwa członkowskie mogą 
składać do Komisji wnioski o zmianę 
swoich planów strategicznych WPR.

1. Państwa członkowskie mogą 
składać do Komisji wnioski o zmianę 
swoich planów strategicznych WPR, w tym 
– w stosownych przypadkach – o zmianę 
regionalnych programów 
interwencyjnych, w porozumieniu z 
regionalnymi instytucjami 
zarządzającymi.

2. Wnioski o zmianę planów 
strategicznych WPR powinny być 
należycie uzasadnione i określać 
w szczególności spodziewany wpływ 
zmian planu na realizację celów 
szczegółowych, o których mowa w art. 6 
ust. 1. Do wniosku dołączany jest 
zmieniony plan, w tym – w stosownych 
przypadkach – zaktualizowane załączniki.

2. Wnioski o zmianę planów 
strategicznych WPR powinny obejmować 
wyjaśnienie określające spodziewany 
wpływ zmian planu na realizację celów 
szczegółowych, o których mowa w art. 6 
ust. 1. Do wniosku dołączany jest 
zmieniony plan, w tym – w stosownych 
przypadkach – zaktualizowane załączniki.

3. Komisja ocenia zgodność 
zaproponowanych zmian z niniejszym 
rozporządzeniem i przepisami przyjętymi 
na jego podstawie, a także 
z rozporządzeniem (UE) [horyzontalnym], 
oraz skuteczność ich wkładu w realizację 
celów szczegółowych.

3. Komisja ocenia zgodność 
zaproponowanych zmian z niniejszym 
rozporządzeniem i przepisami przyjętymi 
na jego podstawie, a także 
z rozporządzeniem (UE) [horyzontalnym], 
oraz skuteczność ich wkładu w realizację 
celów szczegółowych.

4. Komisja zatwierdza zmianę do 
planu strategicznego WPR, o którą 

4. Komisja zatwierdza zmianę do 
planu strategicznego WPR, o którą 
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wnioskowano, pod warunkiem że 
przedstawiono potrzebne informacje 
i Komisja jest przekonana, że zmieniony 
plan jest zgodny z ogólnymi zasadami 
prawa Unii i wymogami określonymi 
w niniejszym rozporządzeniu, przepisami 
przyjętymi na jego podstawie oraz 
z rozporządzeniem (UE) [horyzontalnym].

wnioskowano, pod warunkiem że 
przedstawiono potrzebne informacje 
i Komisja jest przekonana, że zmieniony 
plan jest zgodny z ogólnymi zasadami 
prawa Unii i wymogami określonymi 
w niniejszym rozporządzeniu, przepisami 
przyjętymi na jego podstawie oraz 
z rozporządzeniem (UE) [horyzontalnym].

5. Komisja może przedstawić swoje 
uwagi w terminie 30 dni roboczych od 
złożenia wniosku o zmianę planu 
strategicznego WPR. Państwo 
członkowskie dostarcza Komisji wszelkich 
niezbędnych dodatkowych informacji.

5. Komisja może przedstawić swoje 
uwagi w terminie 30 dni roboczych od 
złożenia wniosku o zmianę planu 
strategicznego WPR. Państwo 
członkowskie dostarcza Komisji wszelkich 
niezbędnych dodatkowych informacji.

6. Wniosek o zmianę planu 
strategicznego WPR jest zatwierdzany nie 
później niż trzy miesiące po jego 
przedłożeniu przez państwo członkowskie, 
pod warunkiem że odpowiednio 
uwzględniono wszystkie uwagi 
przedstawione przez Komisję.

6. Wniosek o zmianę planu 
strategicznego WPR jest zatwierdzany nie 
później niż trzy miesiące po jego 
przedłożeniu przez państwo członkowskie, 
pod warunkiem że odpowiednio 
uwzględniono wszystkie uwagi 
przedstawione przez Komisję.

7. Wniosek o zmianę planu 
strategicznego WPR można składać nie 
częściej niż raz na rok kalendarzowy, 
z zastrzeżeniem ewentualnych wyjątków, 
które zostaną określone przez Komisję 
zgodnie z art. 109.

7. Wniosek o zmianę planu 
strategicznego WPR można składać nie 
częściej niż raz na rok kalendarzowy, 
z zastrzeżeniem ewentualnych wyjątków, 
które zostaną określone w niniejszym 
rozporządzeniu oraz przez Komisję 
zgodnie z art. 109.

8. Komisja zatwierdza każdą zmianę 
planu strategicznego WPR w drodze 
decyzji wykonawczej, bez stosowania 
procedury komitetowej, o której mowa 
w art. 139.

8. Komisja zatwierdza każdą zmianę 
planu strategicznego WPR w drodze 
decyzji wykonawczej, bez stosowania 
procedury komitetowej, o której mowa 
w art. 139. Parlament Europejski oraz 
Rada są należycie informowane.

9. Nie naruszając przepisów art. 80, 
zmiany planu strategicznego WPR mają 
skutki prawne wyłącznie po ich 
zatwierdzeniu przez Komisję.

9. Nie naruszając przepisów art. 80, 
zmiany planu strategicznego WPR mają 
skutki prawne wyłącznie po ich 
zatwierdzeniu przez Komisję i podlegają 
publikacji.

10. Korekt o czysto typograficznym lub 
redakcyjnym charakterze lub oczywistych 
błędów, które nie mają wpływu na 
wdrażanie polityki ani interwencję, nie 
uznaje się za wniosek o zmianę. Państwa 
członkowskie informują Komisję o takich 
korektach.

10. Korekt o czysto typograficznym lub 
redakcyjnym charakterze lub oczywistych 
błędów, które nie mają wpływu na 
wdrażanie polityki ani interwencję, nie 
uznaje się za wniosek o zmianę. Państwa 
członkowskie informują Komisję o takich 
korektach.
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14.10.2020 A8-0200/736

Poprawka 736
Maria Noichl
w imieniu grupy S&D

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 110

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 110

Instytucja zarządzająca

Artykuł 110

Instytucja zarządzająca

1. 1.

Państwa członkowskie wyznaczają 
instytucję zarządzającą ich planami 
strategicznymi WPR.

Państwa członkowskie wyznaczają 
instytucję zarządzającą ich planami 
strategicznymi WPR.

Państwa członkowskie ustanawiają 
odpowiedni system zarządzania i kontroli 
w sposób zapewniający przejrzysty 
przydział i rozdział funkcji między 
instytucją zarządzającą a innymi organami. 
Państwa członkowskie są odpowiedzialne 
za zapewnienie skutecznego 
funkcjonowania tego systemu przez cały 
okres realizacji planu strategicznego WPR.

Państwa członkowskie ustanawiają 
odpowiedni system zarządzania i kontroli 
w sposób zapewniający przejrzysty 
przydział i rozdział funkcji między 
instytucją zarządzającą a innymi organami. 
Państwa członkowskie są odpowiedzialne 
za zapewnienie skutecznego 
funkcjonowania tego systemu przez cały 
okres realizacji planu strategicznego WPR.

1a. Państwa członkowskie mogą również 
powołać regionalne instytucje 
zarządzające na potrzeby realizowania 
interwencji finansowanych z EFRROW i 
zarządzania nimi w ramach swoich 
krajowych planów strategicznych, jeżeli 
interwencje takie mają zasięg regionalny. 
W takim przypadku krajowa instytucja 
zarządzająca wyznacza krajową jednostkę 
koordynującą do celów EFRROW, która 
gwarantuje jednolite stosowanie zasad 
unijnych, zapewniając spójność z 
elementami planu strategicznego 
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ustanowionymi na szczeblu krajowym, 
zgodnie z art. 93 akapit drugi.

2. Instytucja zarządzająca odpowiada 
za zarządzanie planem strategicznym WPR 
i za realizowanie go w efektywny, 
skuteczny i prawidłowy sposób. 
W szczególności zapewnia ona:

2. Instytucja zarządzająca odpowiada 
za zarządzanie planem strategicznym WPR 
i za realizowanie go w efektywny, 
skuteczny i prawidłowy sposób oraz, w 
stosownych przypadkach, wspólnie z 
regionalnymi instytucjami zarządzającymi 
w przypadku regionalnych programów 
interwencji. W szczególności zapewniają 
one:

a) odpowiedni bezpieczny system 
rejestracji elektronicznej, służący do 
przechowywania i zgłaszania informacji 
statystycznych na temat planu i jego 
realizacji, niezbędnych do celów 
monitorowania i ewaluacji, 
a w szczególności informacji wymaganych 
do monitorowania postępów w osiąganiu 
określonych celów i celów końcowych, 
a także do zarządzania tymi informacjami;

a) odpowiedni bezpieczny system 
rejestracji elektronicznej, służący do 
przechowywania i zgłaszania informacji 
statystycznych na temat planu i jego 
realizacji, niezbędnych do celów 
monitorowania i ewaluacji, 
a w szczególności informacji wymaganych 
do monitorowania postępów w osiąganiu 
określonych celów i celów końcowych, 
a także do zarządzania tymi informacjami;

b) aby beneficjenci oraz inne 
podmioty zaangażowane w realizację 
interwencji:

b) aby beneficjenci oraz inne 
podmioty zaangażowane w realizację 
interwencji:

(i) zostali poinformowani o swoich 
obowiązkach wynikających z przyznanej 
pomocy oraz prowadzili oddzielny system 
rachunkowości albo korzystali 
z odpowiedniego kodu rachunkowego dla 
wszystkich transakcji związanych z daną 
operacją;

(i) zostali poinformowani o swoich 
obowiązkach wynikających z przyznanej 
pomocy oraz prowadzili oddzielny system 
rachunkowości albo korzystali 
z odpowiedniego kodu rachunkowego dla 
wszystkich transakcji związanych z daną 
operacją;

(ii) byli świadomi wymogów 
dotyczących dostarczania danych instytucji 
zarządzającej oraz rejestrowania danych 
dotyczących produktów i rezultatów;

(ii) byli świadomi wymogów 
dotyczących dostarczania danych instytucji 
zarządzającej oraz rejestrowania danych 
dotyczących produktów i rezultatów;

c) zainteresowani beneficjenci 
otrzymali, w stosownych przypadkach za 
pomocą środków elektronicznych, wykaz 
wymogów podstawowych w zakresie 
zarządzania oraz minimalnych norm 
w zakresie zasad dobrej kultury rolnej 
zgodnej z ochroną środowiska, 
ustanowionych zgodnie z tytułem III 
rozdział I sekcja 2, które należy stosować 
na poziomie gospodarstwa, a także jasne 

c) zainteresowani beneficjenci 
otrzymali, w stosownych przypadkach za 
pomocą środków elektronicznych, wykaz 
wymogów podstawowych w zakresie 
zarządzania oraz minimalnych norm 
w zakresie zasad dobrej kultury rolnej 
zgodnej z ochroną środowiska, 
ustanowionych zgodnie z tytułem III 
rozdział I sekcja 2, które należy stosować 
na poziomie gospodarstwa, a także jasne 
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i dokładne informacje na ich temat; i dokładne informacje na ich temat;

d) aby ocena ex ante, o której mowa 
w art. 125, była zgodna z systemem oceny 
i monitorowania oraz aby została przyjęta 
i przekazana Komisji;

d) aby ocena ex ante, o której mowa 
w art. 125, była zgodna z systemem oceny 
i monitorowania oraz aby została przyjęta 
i przekazana Komisji;

e) istnienie planu ewaluacji, o którym 
mowa w art. 126, przeprowadzenie oceny 
ex post, o której mowa w wymienionym 
artykule, w terminach ustanowionych 
w niniejszym rozporządzeniu, zgodność 
ewaluacji z systemem monitorowania 
i ewaluacji oraz przedłożenie ich 
komitetowi monitorującemu, o którym 
mowa w art. 111, i Komisji;

e) istnienie planu ewaluacji, o którym 
mowa w art. 126, przeprowadzenie oceny 
ex post, o której mowa w wymienionym 
artykule, w terminach ustanowionych 
w niniejszym rozporządzeniu, zgodność 
ewaluacji z systemem monitorowania 
i ewaluacji oraz przedłożenie ich 
komitetowi monitorującemu, o którym 
mowa w art. 111, i Komisji;

f) przekazywanie komitetowi 
monitorującemu informacji i dokumentów 
potrzebnych do monitorowania realizacji 
planu strategicznego WPR w świetle jego 
celów szczegółowych i priorytetów;

f) przekazywanie komitetowi 
monitorującemu informacji i dokumentów 
potrzebnych do monitorowania realizacji 
planu strategicznego WPR w świetle jego 
celów szczegółowych i priorytetów;

g) sporządzenie rocznego 
sprawozdania z realizacji celów, wraz ze 
zbiorczymi zestawieniami dotyczącymi 
monitorowania oraz jego przedłożenie 
Komisji po konsultacji z komitetem 
monitorującym;

g) sporządzenie sprawozdania z 
monitorowania realizacji celów, wraz ze 
zbiorczymi zestawieniami dotyczącymi 
monitorowania oraz jego przedłożenie 
Komisji po konsultacji z komitetem 
monitorującym;

h) podjęcie odpowiednich działań 
następczych w odpowiedzi na uwagi 
Komisji dotyczące rocznego sprawozdania 
z realizacji celów;

h) podjęcie odpowiednich działań 
następczych w odpowiedzi na uwagi 
Komisji dotyczące sprawozdania 
z realizacji celów;

i) w odniesieniu do interwencji 
wybranych do finansowania udostępnienie 
agencji płatniczej przed zatwierdzeniem 
płatności wszelkich niezbędnych 
informacji, w szczególności dotyczących 
zastosowanych procedur oraz wszelkich 
przeprowadzonych kontroli;

i) w odniesieniu do interwencji 
wybranych do finansowania udostępnienie 
agencji płatniczej przed zatwierdzeniem 
płatności wszelkich niezbędnych 
informacji, w szczególności dotyczących 
zastosowanych procedur oraz wszelkich 
przeprowadzonych kontroli;

j) aby beneficjenci interwencji 
finansowanych z EFRG innych niż 
interwencje z tytułu obszarów i zwierząt, 
potwierdzali otrzymanie wsparcia 
finansowego, w tym właściwie 
wykorzystywali symbol Unii, zgodnie 
z zasadami określonymi przez Komisję 
zgodnie z ust. 5;

j) aby beneficjenci interwencji 
finansowanych z EFRG innych niż 
interwencje z tytułu obszarów i zwierząt, 
potwierdzali otrzymanie wsparcia 
finansowego, w tym właściwie 
wykorzystywali symbol Unii, zgodnie 
z zasadami określonymi przez Komisję 
zgodnie z ust. 5;

k) rozpowszechnianie informacji k) rozpowszechnianie informacji 
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o planie strategicznym WPR, w tym 
z wykorzystaniem krajowej sieci WPR, 
poprzez informowanie potencjalnych 
beneficjentów, organizacji zawodowych, 
partnerów gospodarczych i społecznych, 
podmiotów zaangażowanych 
w propagowanie równości kobiet 
i mężczyzn oraz odpowiednich organizacji 
pozarządowych, w tym organizacji 
zajmujących się kwestiami środowiska, 
o możliwościach oferowanych przez plan 
strategiczny WPR i zasadach uzyskania 
dostępu do finansowania w ramach planu 
strategicznego WPR, a także poprzez 
informowanie beneficjentów i ogółu 
społeczeństwa o wspieraniu przez Unię 
rolnictwa oraz rozwoju obszarów wiejskich 
za pomocą planu strategicznego WPR.

o planie strategicznym WPR, w tym 
z wykorzystaniem krajowej sieci WPR, 
poprzez informowanie potencjalnych 
beneficjentów, organizacji zawodowych, 
partnerów gospodarczych i społecznych, 
podmiotów zaangażowanych 
w propagowanie równości kobiet 
i mężczyzn oraz odpowiednich organizacji 
pozarządowych, w tym organizacji 
zajmujących się kwestiami środowiska, 
o możliwościach oferowanych przez plan 
strategiczny WPR i zasadach uzyskania 
dostępu do finansowania w ramach planu 
strategicznego WPR, a także poprzez 
informowanie beneficjentów i ogółu 
społeczeństwa o wspieraniu przez Unię 
rolnictwa oraz rozwoju obszarów wiejskich 
za pomocą planu strategicznego WPR.

3. Do zarządzania interwencjami 
w ramach planu strategicznego WPR 
i realizacji tego planu państwo 
członkowskie lub instytucja zarządzająca 
może wyznaczyć spośród samorządów 
lokalnych, organów ds. rozwoju 
regionalnego lub organizacji 
pozarządowych jedną instytucję 
pośredniczącą lub kilka takich instytucji.

3. Do zarządzania interwencjami w 
ramach planu strategicznego WPR i 
realizacji tego planu państwo członkowskie 
lub instytucje zarządzające lub – w 
stosownych przypadkach – regionalne 
instytucje zarządzające mogą wyznaczyć 
spośród samorządów lokalnych, organów 
ds. rozwoju regionalnego lub organizacji 
pozarządowych jedną instytucję 
pośredniczącą lub kilka takich instytucji.

4. W przypadku gdy część zadań 
instytucji zarządzającej zostanie 
powierzona innemu podmiotowi, 
zachowuje ona pełną odpowiedzialność za 
skuteczność i prawidłowość zarządzania 
tymi zadaniami i ich wykonywania. 
Instytucja zarządzająca zapewnia 
stworzenie odpowiednich przepisów, 
umożliwiających odnośnemu podmiotowi 
uzyskanie wszystkich danych i informacji 
niezbędnych do wykonania tych zadań.

4. W przypadku gdy część zadań 
instytucji zarządzającej zostanie 
powierzona innemu podmiotowi, 
zachowuje ona pełną odpowiedzialność za 
skuteczność i prawidłowość zarządzania 
tymi zadaniami i ich wykonywania. 
Instytucja zarządzająca zapewnia 
stworzenie odpowiednich przepisów, 
umożliwiających odnośnemu podmiotowi 
uzyskanie wszystkich danych i informacji 
niezbędnych do wykonania tych zadań.

5. 5.

Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
zgodnie z art. 138 aktów delegowanych 
uzupełniających niniejsze rozporządzenie 
o przepisy szczegółowe dotyczące 
stosowania wymogów w zakresie 
informacji, promocji i eksponowania 
działań, o których mowa w ust. 2 lit. j) i k).

Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
zgodnie z art. 138 aktów delegowanych 
uzupełniających niniejsze rozporządzenie 
o przepisy szczegółowe dotyczące 
stosowania wymogów w zakresie 
informacji, promocji i eksponowania 
działań, o których mowa w ust. 2 lit. j) i k).
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Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie 
z procedurą sprawdzającą, o której mowa 
w art. 139 ust. 2.

Or. en


