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Poprawka 776
Pascal Canfin
w imieniu Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa 
Żywności

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 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) W komunikacie Komisji do 
Parlamentu Europejskiego, Rady, 
Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-
Społecznego i Komitetu Regionów 
zatytułowanym „Przyszłość rolnictwa 
i produkcji żywności” z dnia 29 listopada 
2017 r. określono wyzwania, cele 
i kierunki przyszłej wspólnej polityki 
rolnej („WPR”) po 2020 r. Cele te 
obejmują m.in. konieczność 
wyraźniejszego ukierunkowania WPR na 
rezultaty, przyspieszenia modernizacji 
i pogłębienia zrównoważoności – w tym 
pod względem gospodarczym, społecznym 
oraz w zakresie środowiska i klimatu – 
obszarów rolnych, leśnych i wiejskich, 
oraz pomocy w zmniejszeniu związanych 
z prawodawstwem Unii obciążeń 
administracyjnych dla beneficjentów.

(1) W komunikacie Komisji do 
Parlamentu Europejskiego, Rady, 
Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-
Społecznego i Komitetu Regionów 
zatytułowanym „Przyszłość rolnictwa 
i produkcji żywności” z dnia 29 listopada 
2017 r. określono wyzwania, cele 
i kierunki przyszłej wspólnej polityki 
rolnej („WPR”) po 2020 r. Cele te 
obejmują m.in. konieczność 
wyraźniejszego ukierunkowania WPR na 
rezultaty i na rynek, przyspieszenia 
modernizacji i pogłębienia 
zrównoważoności – w tym pod względem 
gospodarczym, społecznym oraz 
w zakresie środowiska i klimatu – 
obszarów rolnych, leśnych i wiejskich, 
oraz pomocy w zmniejszeniu związanych 
z prawodawstwem Unii obciążeń 
administracyjnych dla beneficjentów. 
Nowa polityka powinna również stanowić 
uproszczenie dla beneficjentów, którzy 
powinni uzyskiwać odpowiedni dochód. 
Aby WPR mogła osiągnąć te cele, kwestią 
najwyższej wagi jest utrzymanie takiego 
samego poziomu finansowania w 
wieloletnich ramach finansowych na lata 
2021–2027, jak w latach 2014–2020.

Or. en
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Poprawka 777
Pascal Canfin
w imieniu Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa 
Żywności

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 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) WPR nadal odgrywa zasadniczą 
rolę w rozwoju obszarów wiejskich Unii 
Europejskiej i od niej zależy w znacznym 
stopniu poziom samowystarczalności 
obywateli Unii. W związku z tym należy 
zahamować postępujące porzucanie 
działalności rolnej przez utrzymanie silnej 
i wyposażonej w wystarczające środki 
WPR, aby złagodzić zjawisko wyludniania 
się obszarów wiejskich oraz w dalszym 
ciągu reagować na potrzeby konsumentów 
w dziedzinie środowiska, bezpieczeństwa 
żywnościowego i dobrostanu zwierząt. 
Wobec wyzwań, którym muszą stawiać 
czoła producenci w Unii, aby spełniać 
nowe wymogi regulacyjne, oraz coraz 
wyższego poziomu ambicji w odniesieniu 
do ochrony środowiska, w kontekście 
zmienności cen i większego otwarcia 
granic unijnych na import z państw 
trzecich, należy utrzymać wysokość 
budżetu przeznaczonego na WPR co 
najmniej na tym samym poziomie, co w 
latach 2014–2020.

Or. en
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Poprawka 778
Pascal Canfin
w imieniu Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa 
Żywności

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 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Aby skonkretyzować cele wspólnej 
polityki rolnej określone w art. 39 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
(TFUE) oraz zapewnić, by Unia 
w odpowiedni sposób odpowiadała na 
stojące przed nią najnowsze wyzwania, 
w niniejszym rozporządzeniu należy 
określić zestaw celów ogólnych 
odzwierciedlających kierunki wyznaczone 
w komunikacie Komisji pt. „Przyszłość 
rolnictwa i produkcji żywności”. Zestaw 
celów szczegółowych wymaga 
dokładniejszego zdefiniowania na 
poziomie unijnym, a państwa 
członkowskie powinny stosować te cele 
w swoich planach strategicznych WPR. 
Zachowując równowagę między różnymi 
aspektami zrównoważonego rozwoju 
zgodnie z oceną skutków, te cele 
szczegółowe powinny umożliwić 
przełożenie celów ogólnych WPR na 
bardziej konkretne priorytety 
z uwzględnieniem odpowiedniego 
prawodawstwa Unii, w szczególności 
w odniesieniu do klimatu, energii 
i środowiska.

(11) Aby skonkretyzować cele wspólnej 
polityki rolnej określone w art.39 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
(TFUE), chroniąc jednocześnie jej 
wspólnotowy charakter, oraz zapewnić, by 
Unia w odpowiedni sposób odpowiadała na 
stojące przed nią najnowsze wyzwania i 
wywiązywała się z międzynarodowych 
zobowiązań, w niniejszym rozporządzeniu 
należy określić zestaw celów ogólnych 
odzwierciedlających kierunki wyznaczone 
w komunikacie Komisji pt. „Przyszłość 
rolnictwa i produkcji żywności”. Zestaw 
celów szczegółowych wymaga 
dokładniejszego zdefiniowania na 
poziomie unijnym, a państwa 
członkowskie powinny stosować te cele 
w swoich planach strategicznych WPR. 
Aby zachować równowagę między 
różnymi aspektami zrównoważonego 
rozwoju, przestrzegając równocześnie 
zasady równości i sprawiedliwości, 
powinno się wymagać od państw 
członkowskich podjęcia działań 
zmierzających do równoczesnego 
osiągnięcia wszystkich celów 
szczegółowych. Te cele szczegółowe 
powinny umożliwić przełożenie celów 
ogólnych WPR na bardziej konkretne 
priorytety z uwzględnieniem 
odpowiedniego prawodawstwa Unii, w 
szczególności w odniesieniu do klimatu, 
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energii, dobrostanu zwierząt i środowiska.
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14.10.2020 A8-0200/779

Poprawka 779
Pascal Canfin
w imieniu Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa 
Żywności

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 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) W kontekście wyraźniejszego 
zorientowania WPR na rynek, jak 
określono w komunikacie Komisji pt. 
„Przyszłość rolnictwa i produkcji 
żywności”, wpływ sił rynkowych, zmiana 
klimatu i związana z nią częstotliwość 
i nasilenie ekstremalnych zdarzeń 
pogodowych, a także częstsze kryzysy 
sanitarne i fitosanitarne mogą wiązać się 
z ryzykiem zmienności cen i większą 
presją na dochody. W związku z tym, 
chociaż to rolnicy ponoszą ostatecznie 
odpowiedzialność za kształtowanie 
strategii dotyczących swoich gospodarstw, 
należy ustanowić solidne ramy 
zapewniające odpowiednie zarządzanie 
ryzykiem. W tym celu państwa 
członkowskie i rolnicy mogą korzystać 
z unijnej platformy dotyczącej zarządzania 
ryzykiem do celów budowania zdolności, 
która zapewnia rolnikom odpowiednie 
instrumenty finansowe na potrzeby 
inwestowania oraz dostęp do kapitału 
obrotowego, szkoleń, transferu wiedzy 
i poradnictwa.

(15) W kontekście wyraźniejszego 
zorientowania WPR na rynek, jak 
określono w komunikacie Komisji pt. 
„Przyszłość rolnictwa i produkcji 
żywności”, wpływ sił rynkowych, brak 
klauzul wzajemności w umowach 
handlowych z państwami trzecimi, zmiana 
klimatu i związana z nią częstotliwość i 
nasilenie ekstremalnych zdarzeń 
pogodowych, a także częstsze kryzysy 
sanitarne i fitosanitarne mogą wiązać się z 
ryzykiem zmienności cen i większą presją 
na dochody. W związku z tym, chociaż to 
rolnicy ponoszą ostatecznie 
odpowiedzialność za kształtowanie 
strategii dotyczących swoich gospodarstw 
oraz za poprawę odporności swoich 
gospodarstw, należy ustanowić solidne 
ramy zapewniające odpowiednie 
zarządzanie ryzykiem. W tym celu państwa 
członkowskie i rolnicy mogą korzystać 
z unijnej platformy dotyczącej zarządzania 
ryzykiem do celów budowania zdolności, 
która zapewnia rolnikom odpowiednie 
instrumenty finansowe na potrzeby 
inwestowania oraz dostęp do kapitału 
obrotowego, szkoleń, transferu wiedzy 
i poradnictwa.

Or. en
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14.10.2020 A8-0200/780

Poprawka 780
Pascal Canfin
w imieniu Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa 
Żywności

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) W kontekście przyszłości unijnego 
rolnictwa i leśnictwa ogromne znaczenie 
mają następujące kwestie: zwiększanie 
troski o środowisko, intensyfikacja działań 
w dziedzinie klimatu oraz udział w dążeniu 
do osiągnięcia unijnych celów związanych 
ze środowiskiem i zmianą klimatu. 
Struktura WPR powinna zatem 
odzwierciedlać większe ambicje względem 
powyższych celów. Dzięki odpowiedniemu 
modelowi realizacji działania 
podejmowane w celu przeciwdziałania 
degradacji środowiska i zmianie klimatu 
powinny być ukierunkowane na wyniki, 
a art. 11 TFUE należy do tego celu uważać 
za zobowiązanie do osiągnięcia rezultatu.

(16) W kontekście przyszłości unijnego 
rolnictwa i leśnictwa ogromne znaczenie 
mają następujące kwestie: promowanie i 
poprawa ochrony środowiska, zachowanie 
różnorodności biologicznej i genetycznej 
w systemie rolnym, a także działania w 
dziedzinie klimatu oraz udział w dążeniu 
do osiągnięcia unijnych celów związanych 
ze środowiskiem i zmianą klimatu. 
Struktura WPR powinna zatem 
odzwierciedlać większe ambicje względem 
powyższych celów. Dzięki odpowiedniemu 
modelowi realizacji działania 
podejmowane w celu przeciwdziałania 
degradacji środowiska i zmianie klimatu 
powinny być ukierunkowane na wyniki, 
a art. 11 TFUE należy do tego celu uważać 
za zobowiązanie do osiągnięcia rezultatu.

Ponieważ wiele obszarów wiejskich w Unii 
cierpi na problemy strukturalne, takie jak 
brak atrakcyjnych możliwości 
zatrudnienia, niedobór wykwalifikowanej 
siły roboczej, niedoinwestowanie sektora 
łączności, infrastruktury i podstawowych 
usług, a także odpływ młodzieży, 
zasadnicze znaczenie ma wzmocnienie 
struktury społeczno-gospodarczej na tych 
obszarach, zgodnie z deklaracją Cork 2.0, 
w szczególności poprzez tworzenie miejsc 
pracy i wymianę pokoleń, wprowadzenie 
na obszarach wiejskich strategii Komisji 
w zakresie tworzenia miejsc pracy 

Ponieważ wiele obszarów wiejskich w Unii 
cierpi na problemy strukturalne, takie jak 
brak atrakcyjnych możliwości 
zatrudnienia, niedobór wykwalifikowanej 
siły roboczej, niedoinwestowanie sektora 
łączności, infrastruktury i podstawowych 
usług, a także odpływ młodzieży, 
zasadnicze znaczenie ma wzmocnienie 
struktury społeczno-gospodarczej na tych 
obszarach, zgodnie z deklaracją Cork 2.0, 
w szczególności poprzez tworzenie miejsc 
pracy i wymianę pokoleń, wprowadzenie 
na obszarach wiejskich strategii Komisji w 
zakresie tworzenia miejsc pracy i wzrostu 
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i wzrostu gospodarczego, wspieranie 
włączenia społecznego, wymiany 
pokoleniowej oraz rozwoju „inteligentnych 
wsi” w rejonach wiejskich w całej Unii 
Europejskiej. Jak wskazano w komunikacie 
pt. „Przyszłość rolnictwa i produkcji 
żywności”, nowe łańcuchy wartości na 
obszarach wiejskich, takie jak czysta 
energia, rozwijająca się biogospodarka, 
gospodarka o obiegu zamkniętym 
i ekoturystyka, mogą oferować duże 
możliwości w zakresie wzrostu 
gospodarczego i zatrudnienia na tych 
obszarach. W tym kontekście kluczową 
rolę w zapewnieniu dostępu do 
finansowania oraz we wzmacnianiu 
zdolności gospodarstw rolnych 
i przedsiębiorstw do rozwoju mogą 
odegrać instrumenty finansowe oraz 
wykorzystanie gwarancji InvestEU. 
Obszary wiejskie mają potencjał, jeśli 
chodzi o możliwości zatrudniania 
obywateli państw trzecich posiadających 
prawo pobytu oraz wspieranie ich 
integracji społecznej i ekonomicznej, 
zwłaszcza w ramach strategii rozwoju 
lokalnego kierowanego przez społeczność.

gospodarczego, wspieranie włączenia 
społecznego, wymiany pokoleniowej, 
większego włączenia kobiet w gospodarkę 
obszarów wiejskich oraz rozwoju 
„inteligentnych wsi” w rejonach wiejskich 
w całej Unii Europejskiej. Jak wskazano w 
komunikacie pt. „Przyszłość rolnictwa i 
produkcji żywności”, nowe łańcuchy 
wartości na obszarach wiejskich, takie jak 
czysta energia, rozwijająca się 
biogospodarka, gospodarka o obiegu 
zamkniętym i ekoturystyka, mogą 
oferować duże możliwości w zakresie 
wzrostu gospodarczego i zatrudnienia na 
tych obszarach przy jednoczesnej ochronie 
zasobów naturalnych. W tym kontekście 
kluczową rolę w zapewnieniu dostępu do 
finansowania oraz we wzmacnianiu 
zdolności gospodarstw rolnych 
i przedsiębiorstw do rozwoju mogą 
odegrać instrumenty finansowe oraz 
wykorzystanie gwarancji InvestEU. 
Obszary wiejskie mają potencjał, jeśli 
chodzi o możliwości zatrudniania 
obywateli państw trzecich posiadających 
prawo pobytu oraz wspieranie ich 
integracji społecznej i ekonomicznej, 
zwłaszcza w ramach strategii rozwoju 
lokalnego kierowanego przez społeczność.

Or. en
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14.10.2020 A8-0200/781

Poprawka 781
Pascal Canfin
w imieniu Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa 
Żywności

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 17

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) WPR powinna nadal zapewniać 
bezpieczeństwo żywnościowe, które należy 
rozumieć jako stały dostęp do 
wystarczającej ilości bezpiecznej i bogatej 
w składniki odżywcze żywności. Ponadto 
powinna ona przyczyniać się do poprawy 
reagowania unijnego rolnictwa na nowe 
oczekiwania społeczne w zakresie 
żywności i zdrowia, dotyczące 
zrównoważonej produkcji rolnej, 
zdrowszego odżywiania, marnowania 
żywności oraz dobrostanu zwierząt. WPR 
powinna nadal promować produkcję 
o szczególnych i cennych cechach, 
wspierając jednocześnie rolników 
w aktywnym dostosowywaniu produkcji 
do sygnałów płynących z rynku 
i oczekiwań konsumentów.

(17) WPR powinna nadal zapewniać 
bezpieczeństwo żywnościowe, które należy 
rozumieć jako stały dostęp do 
wystarczającej ilości bezpiecznej, zdrowej i 
bogatej w składniki odżywcze żywności. 
Ponadto powinna ona przyczyniać się do 
poprawy reagowania unijnego rolnictwa na 
nowe oczekiwania społeczne w zakresie 
żywności i zdrowia, dotyczące 
zrównoważonej produkcji rolnej, 
zdrowszego odżywiania, marnowania 
żywności oraz dobrostanu zwierząt. WPR 
powinna nadal promować zrównoważoną 
produkcję o szczególnych i cennych 
cechach, wspierając jednocześnie rolników 
w aktywnym dostosowywaniu produkcji 
do sygnałów płynących z rynku i 
oczekiwań konsumentów.

Or. en
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Poprawka 782
Pascal Canfin
w imieniu Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa 
Żywności

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 17 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17a) Zgodnie ze zobowiązaniem do 
realizacji Agendy 2030 i porozumienia 
paryskiego oraz z wnioskami zespołu ds. 
międzynarodowej oceny wpływu nauk i 
technologii rolniczych na rozwój, a także 
zaleceniami specjalnego sprawozdawcy 
ONZ ds. prawa do pożywienia Unia i jej 
państwa członkowskie powinny przejść na 
zrównoważony europejski system 
rolnictwa i produkcji żywności. Ścieżka 
takiego przejścia powinna koncentrować 
się na promowaniu zróżnicowanych, 
zrównoważonych i odpornych praktyk 
rolnych, które pomogą w ochronie i 
poprawie zasobów naturalnych, 
wzmocnieniu ekosystemów i rozwinięciu 
zdolności przystosowania się do zmiany 
klimatu i łagodzenia jej, przez 
dostosowanie produkcji zwierzęcej do 
pojemności ekologicznej, ograniczenie 
zależności od niezrównoważonych 
zasobów, w tym od energii z paliw 
kopalnych, oraz stopniową poprawę 
różnorodności biologicznej i jakości gleby.

Or. en
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14.10.2020 A8-0200/783

Poprawka 783
Pascal Canfin
w imieniu Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa 
Żywności

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 17 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17b) Chociaż zgodnie z założeniami 
planu działania „Jedno zdrowie” na rzecz 
zwalczania oporności na środki 
przeciwdrobnoustrojowe szczepienia są 
uważane za racjonalną pod względem 
kosztów interwencję w zakresie zdrowia 
publicznego, która służy zwalczaniu 
oporności na środki 
przeciwdrobnoustrojowe, stosunkowo 
wysokie koszty diagnostyki, alternatyw dla 
środków przeciwdrobnoustrojowych i 
szczepionek w porównaniu z 
konwencjonalnymi antybiotykami 
stanowią przeszkodę w zwiększaniu ilości 
szczepień zwierząt.

Or. en
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14.10.2020 A8-0200/784

Poprawka 784
Pascal Canfin
w imieniu Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa 
Żywności

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 17 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17c) Aby osiągnąć cele środowiskowe 
WPR oraz wymogi społeczne związane ze 
zwiększeniem bezpieczeństwa 
żywnościowego, należy promować 
stosowanie produktów nawozowych o 
bardzo niskiej zawartości metali ciężkich.

Or. en
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14.10.2020 A8-0200/785

Poprawka 785
Pascal Canfin
w imieniu Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa 
Żywności

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 
celu wyraźniejsze dostosowanie WPR do 

(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. Beneficjenci 
powinni również otrzymywać odpowiednią 
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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].

rekompensatę za przestrzeganie tych 
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].
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