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Poprawka 826
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
Artykuł 60 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

60 Rodzaje interwencji 60 Rodzaje interwencji

1. W odniesieniu do celów, o których 
mowa w art. 59 lit. a)–g), państwa 
członkowskie wybierają w planach 
strategicznych WPR co najmniej jeden 
z następujących rodzajów interwencji:

1. W odniesieniu do celów, o których 
mowa w art. 59 lit. a)–g), państwa 
członkowskie wybierają w planach 
strategicznych WPR co najmniej dwa 
z następujących rodzajów interwencji:

a) inwestycje w rzeczowe aktywa 
trwałe oraz wartości niematerialne 
i prawne; prace badawcze i produkcja 
eksperymentalna, jak również inne 
działania, w tym działania na rzecz:

a) inwestycje w rzeczowe aktywa 
trwałe oraz wartości niematerialne 
i prawne; prace badawcze i produkcja 
eksperymentalna, jak również inne 
działania, w tym działania na rzecz:

(i) ochrony gleby, w tym zwiększania 
zasobów węgla w glebie;

(i) ochrona gleby oraz przywrócenie 
żyzności i struktury gleby, w tym 
zwiększania zasobów węgla w glebie i 
ograniczania ilości zanieczyszczeń w 
produktach nawozowych;

(ii) poprawy wykorzystania zasobów 
wodnych i udoskonalenia gospodarki 
wodnej, w tym oszczędności wody 
i odwadniania;

(ii) poprawa wykorzystania zasobów 
wodnych i udoskonalenie gospodarki 
wodnej, w tym oszczędności wody 
i odwadniania;

(iii) zapobiegania szkodom 
powodowanym niekorzystnymi zjawiskami 
klimatycznymi i promowania 
wykorzystania odmian oraz praktyk 
zarządzania dostosowanych do 
zmieniających się warunków 
klimatycznych;

(iii) zapobieganie szkodom 
powodowanym niekorzystnymi zjawiskami 
klimatycznymi i promowanie 
wykorzystania odmian oraz praktyk 
zarządzania dostosowanych do 
zmieniających się warunków 
klimatycznych;

(iv) oszczędności energii i zwiększenia (iv) oszczędności energii i zwiększenie 
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efektywności energetycznej; efektywności energetycznej;

(v) opakowań ekologicznych; (v) ograniczanie odpadów przez 
zmniejszanie ilości opakowań i stosowanie 
opakowań ekologicznych;

(vi) zdrowia i dobrostanu zwierząt; (vi) zdrowie i dobrostan zwierząt, w 
tym zrównoważone zarządzanie nimi oraz 
zapobieganie chorobom tropikalnym i 
odzwierzęcym;

(vii) ograniczenia produkcji odpadów 
i lepszego wykorzystania produktów 
ubocznych i odpadów oraz 
gospodarowania nimi;

(vii) ograniczenie emisji i ograniczenie 
produkcji odpadów, a także lepsze 
wykorzystanie produktów ubocznych i 
odpadów oraz gospodarowania nimi;

(viii) zwiększenia odporności na 
agrofagi;

(viii) zwiększanie odporności upraw na 
agrofagi dzięki promowaniu integrowanej 
ochrony roślin, w tym odpowiednich 
praktyk zarządzania i uprawy;

(ix) ograniczenia ryzyka związanego ze 
stosowaniem pestycydów i wpływu 
stosowania pestycydów;

(ix) znaczne ograniczenie stosowania 
pestycydów;

(ixa) zwiększenie odporności na choroby 
zwierząt i ograniczenia stosowania 
antybiotyków;

(x) tworzenia i utrzymywania siedlisk 
sprzyjających różnorodności biologicznej;

(x) tworzenie i utrzymywanie siedlisk 
sprzyjających różnorodności biologicznej;

b) usługi doradcze i pomoc 
techniczna, w szczególności w zakresie 
przystosowania się do zmiany klimatu i jej 
łagodzenia;

b) usługi doradcze i pomoc 
techniczna, w szczególności w zakresie 
jakości produkcji, różnorodności 
biologicznej i środowiska, łagodzenia 
zmiany klimatu i przystosowywania się do 
niej; a także zwalczanie agrofagów i 
chorób zwierząt;

c) szkolenia, w tym coaching 
i wymiana najlepszych praktyk;

c) szkolenia, w tym coaching i 
wymiana najlepszych praktyk, szczególnie 
w zakresie rolnictwa ekologicznego, kursy 
z projektowania permakultur i praktyk 
zwiększania zasobów węgla w glebie;

d) produkcja ekologiczna; d) produkcja ekologiczna;

e) działania służące zwiększeniu 
zrównoważonego charakteru 
i efektywności transportu oraz 
przechowywania produktów z co najmniej 
jednego sektora, o których mowa w art. 40 
lit. f);

e) działania służące zwiększeniu 
zrównoważonego charakteru 
i efektywności transportu oraz 
przechowywania produktów z co najmniej 
jednego sektora, o których mowa w art. 40 
lit. f);
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f) promowanie, informowanie 
i marketing, w tym działania i działalność 
ukierunkowane w szczególności na 
zwiększenie wiedzy konsumentów 
o unijnych systemach jakości i znaczeniu 
zdrowego odżywiania się, a także na 
dywersyfikację rynków;
g) wdrażanie unijnych i krajowych 
systemów jakości;

g) wdrażanie unijnych i krajowych 
systemów jakości;

h) wdrożenie systemów 
identyfikowalności i certyfikacji, 
w szczególności monitorowania jakości 
produktów sprzedawanych konsumentom 
finalnym.

h) wdrożenie systemów 
identyfikowalności i certyfikacji, 
w szczególności monitorowania jakości 
produktów sprzedawanych konsumentom 
finalnym.

2. W odniesieniu do celu, o którym 
mowa w art. 59 lit. h), państwa 
członkowskie wybierają w planach 
strategicznych WPR co najmniej jeden 
z następujących rodzajów interwencji:

2. W odniesieniu do celu, o którym 
mowa w art. 59 lit. h), państwa 
członkowskie wybierają w planach 
strategicznych WPR co najmniej jeden 
z następujących rodzajów interwencji:

a) zakładanie lub uzupełnianie 
funduszy ubezpieczeń wzajemnych przez 
organizacje producentów uznane na 
podstawie rozporządzenia (UE) 
nr 1308/2013;

a) zakładanie lub uzupełnianie 
funduszy ubezpieczeń wzajemnych przez 
organizacje producentów uznane na 
podstawie rozporządzenia (UE) 
nr 1308/2013;

b) inwestycje w rzeczowe aktywa 
trwałe oraz wartości niematerialne 
i prawne, umożliwiające wydajniejsze 
zarządzanie ilościami wprowadzanymi do 
obrotu;

b) inwestycje w rzeczowe aktywa 
trwałe oraz wartości niematerialne 
i prawne, umożliwiające wydajniejsze 
zarządzanie ilościami wprowadzanymi do 
obrotu;

c) zbiorowe składowanie produktów 
wytworzonych przez organizację 
producentów lub przez członków 
organizacji producentów;

c) zbiorowe składowanie produktów 
wytworzonych przez organizację 
producentów lub przez członków 
organizacji producentów;

d) ponowne nasadzanie sadów tam, 
gdzie jest to konieczne po obowiązkowym 
ich karczowaniu ze względów 
zdrowotnych lub fitosanitarnych na 
polecenie właściwego organu państwa 
członkowskiego lub w celu przystosowania 
się do zmiany klimatu;

d) ponowne nasadzanie sadów i gajów 
oliwnych tam, gdzie jest to konieczne po 
obowiązkowym ich karczowaniu ze 
względów zdrowotnych lub fitosanitarnych 
na polecenie właściwego organu państwa 
członkowskiego lub w celu przystosowania 
się do zmiany klimatu;

e) wycofanie z obrotu w celu 
bezpłatnej dystrybucji lub w innych celach;

e) wycofanie z obrotu w celu 
bezpłatnej dystrybucji lub w innych celach;

f) zielone zbiory polegające na 
całkowitych zbiorach niedojrzałych, 
nienadających się do sprzedaży produktów 

f) zielone zbiory polegające na 
całkowitych zbiorach niedojrzałych, 
nienadających się do sprzedaży produktów 
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na danym obszarze, które przed 
rozpoczęciem zielonych zbiorów nie 
zostały uszkodzone z powodu warunków 
klimatycznych, chorób lub z innych 
powodów;

na danym obszarze, które przed 
rozpoczęciem zielonych zbiorów nie 
zostały uszkodzone z powodu warunków 
klimatycznych, chorób lub z innych 
powodów;

g) niezbieranie plonów polegające na 
zakończeniu bieżącego cyklu 
produkcyjnego na danym obszarze, gdy 
produkt jest dobrze rozwinięty oraz ma 
solidną i właściwą jakość handlową, 
z wyłączeniem zniszczenia produktów 
w wyniku zjawisk klimatycznych lub 
chorób;

g) niezbieranie plonów polegające na 
zakończeniu bieżącego cyklu 
produkcyjnego na danym obszarze, gdy 
produkt jest dobrze rozwinięty oraz ma 
solidną i właściwą jakość handlową, 
z wyłączeniem zniszczenia produktów 
w wyniku zjawisk klimatycznych lub 
chorób;

h) ubezpieczenie zbiorów i produkcji 
przyczyniające się do zabezpieczenia 
dochodów producentów, którzy ponieśli 
straty w następstwie klęsk żywiołowych, 
niekorzystnych zjawisk klimatycznych, 
chorób lub inwazji agrofagów, przy 
jednoczesnym zapewnieniu, aby 
beneficjenci podejmowali niezbędne 
działania zapobiegające ryzyku.

h) ubezpieczenie zbiorów i produkcji 
przyczyniające się do zabezpieczenia 
dochodów producentów, którzy ponieśli 
straty w następstwie klęsk żywiołowych, 
niekorzystnych zjawisk klimatycznych, 
chorób lub inwazji agrofagów, przy 
jednoczesnym zapewnieniu, aby wszyscy 
beneficjenci podejmowali niezbędne 
działania zapobiegające ryzyku. 
Ubezpieczenia nie wydaje się, jeżeli 
producenci nie podjęli aktywnie środków 
na rzecz ograniczenia ryzyka do 
minimum.

3. Państwa członkowskie wybierają 
w planach strategicznych WPR sektory, 
w których realizują rodzaje interwencji 
określone w niniejszym artykule. 
W odniesieniu do każdego sektora państwa 
członkowskie wybierają co najmniej jeden 
cel spośród celów określonych w art. 59 
oraz rodzaje interwencji określone w ust. 1 
i 2 niniejszego artykułu. Państwa 
członkowskie określają interwencje dla 
każdego rodzaju interwencji. Państwa 
członkowskie uzasadniają swój wybór 
sektorów, celów, rodzajów interwencji 
i interwencji.

3. Państwa członkowskie wybierają 
w planach strategicznych WPR sektory, 
w których realizują rodzaje interwencji 
określone w niniejszym artykule. 
W odniesieniu do każdego sektora państwa 
członkowskie wybierają co najmniej jeden 
cel spośród celów określonych w art. 59 
oraz rodzaje interwencji określone w ust. 1 
i 2 niniejszego artykułu. Państwa 
członkowskie określają interwencje dla 
każdego rodzaju interwencji. Państwa 
członkowskie uzasadniają swój wybór 
sektorów, celów, rodzajów interwencji 
i interwencji.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/827

Poprawka 827
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
Artykuł 64 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

64 Rodzaje interwencji związane 
z rozwojem obszarów wiejskich

64 Rodzaje interwencji związane 
z rozwojem obszarów wiejskich

W ramach niniejszego rozdziału wyróżnia 
się następujące rodzaje interwencji:

W ramach niniejszego rozdziału wyróżnia 
się następujące rodzaje interwencji:

a) zobowiązania środowiskowe, 
klimatyczne i inne zobowiązania 
w dziedzinie zarządzania;

a) zobowiązania środowiskowe, 
klimatyczne i inne zobowiązania w 
dziedzinie zarządzania korzystne dla 
środowiska;

b) ograniczenia naturalne lub inne 
ograniczenia specyficzne dla obszaru;

b) ograniczenia naturalne lub inne 
ograniczenia specyficzne dla obszaru;

c) niekorzystne warunki specyficzne 
dla obszaru wynikające z określonych 
obowiązkowych wymogów;

c) niekorzystne warunki specyficzne 
dla obszaru wynikające z określonych 
obowiązkowych wymogów;

d) inwestycje; d) inwestycje;

e) rozpoczęcie działalności przez 
młodych rolników i zakładanie 
przedsiębiorstw wiejskich;

e) rozpoczęcie działalności przez 
młodych rolników, zakładanie 
przedsiębiorstw wiejskich i rozwijanie 
zrównoważonej działalności gospodarczej;

f) narzędzia zarządzania ryzykiem; f) narzędzia zarządzania ryzykiem;

g) współpraca; g) współpraca;

h) wymiana wiedzy i informowanie. h) wymiana wiedzy i informowanie.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/828

Poprawka 828
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
Artykuł 67 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

67 Niekorzystne warunki specyficzne 
dla obszaru wynikające z określonych 
obowiązkowych wymogów

67 Niekorzystne warunki specyficzne 
dla obszaru wynikające z określonych 
obowiązkowych wymogów

1. Państwa członkowskie mogą 
przyznawać płatności z tytułu 
niekorzystnych warunków specyficznych 
dla obszaru narzuconych przez wymogi 
wynikające z wdrożenia dyrektyw 
92/43/EWG i 2009/147/WE lub dyrektywy 
2000/60/WE na warunkach określonych 
w niniejszym artykule i doprecyzowanych 
w ich planach strategicznych WPR, aby 
przyczynić się do osiągnięcia celów 
szczegółowych, o których mowa w art. 6 
ust. 1.

1. Państwa członkowskie mogą 
przyznawać płatności z tytułu 
niekorzystnych warunków specyficznych 
dla obszaru narzuconych przez wymogi 
wynikające z wdrożenia dyrektyw 
92/43/EWG i 2009/147/WE lub dyrektywy 
2000/60/WE na warunkach określonych 
w niniejszym artykule i doprecyzowanych 
w ich planach strategicznych WPR, aby 
przyczynić się do osiągnięcia celów 
szczegółowych, o których mowa w art. 6 
ust. 1.

2. Płatności te mogą być przyznawane 
rolnikom, posiadaczom lasów i innym 
zarządcom gruntów w odniesieniu do 
obszarów cechujących się niekorzystnymi 
warunkami, o których mowa w ust. 1.

2. Płatności te mogą być przyznawane 
rolnikom, grupom rolników, właścicielom 
lasów i grupom właścicieli lasów. W 
należycie uzasadnionych przypadkach 
płatności te mogą być również 
przyznawane innym zarządcom gruntów w 
odniesieniu do obszarów cechujących się 
niekorzystnymi warunkami, o których 
mowa w ust.1.

3. Przy określaniu obszarów 
cechujących się niekorzystnymi 
warunkami państwa członkowskie mogą 
uwzględnić następujące obszary:

3. Przy określaniu obszarów 
cechujących się niekorzystnymi 
warunkami państwa członkowskie mogą 
uwzględnić następujące obszary:

a) obszary rolne i leśne sieci Natura a) obszary rolne i leśne sieci Natura 
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2000 wyznaczone zgodnie z dyrektywami 
92/43/EWG i 2009/147/WE;

2000 wyznaczone zgodnie z dyrektywami 
92/43/EWG i 2009/147/WE;

b) inne wyznaczone obszary ochrony 
środowiska, na których mają zastosowanie 
środowiskowe ograniczenia działalności 
rolnej lub leśnej, przyczyniające się do 
wdrażania art. 10 dyrektywy 92/43/EWG, 
pod warunkiem że obszary te nie 
przekraczają 5 % powierzchni 
wyznaczonych obszarów Natura 2000 
objętych terytorialnym zakresem 
stosowania każdego planu strategicznego 
WPR;

b) inne wyznaczone obszary ochrony 
środowiska, na których mają zastosowanie 
środowiskowe ograniczenia działalności 
rolnej lub leśnej, przyczyniające się do 
wdrażania art. 10 dyrektywy 92/43/EWG, 
pod warunkiem że obszary te nie 
przekraczają 5 % powierzchni 
wyznaczonych obszarów Natura 2000 
objętych terytorialnym zakresem 
stosowania każdego planu strategicznego 
WPR;

c) użytki rolne włączone do planów 
gospodarowania wodami w dorzeczu na 
podstawie dyrektywy 2000/60/WE.

c) użytki rolne włączone do planów 
gospodarowania wodami w dorzeczu na 
podstawie dyrektywy 2000/60/WE.

ca) obszary o wysokiej wartości 
przyrodniczej nieobjęte zakresem 
obszarów, o których mowa w lit. a), b) i c).

4. Państwa członkowskie mogą 
przyznawać płatności w ramach tego 
rodzaju interwencji wyłącznie w celu 
rekompensowania beneficjentom całości 
lub części dodatkowych kosztów 
i utraconych dochodów związanych 
z niekorzystnymi warunkami 
specyficznymi dla danego obszaru.

4. Państwa członkowskie mogą 
przyznawać płatności w ramach tego 
rodzaju interwencji wyłącznie w celu 
rekompensowania beneficjentom całości 
lub części dodatkowych kosztów 
i utraconych dochodów związanych 
z niekorzystnymi warunkami 
specyficznymi dla danego obszaru.

5. Dodatkowe koszty i utracone 
dochody, o których mowa w ust. 4, oblicza 
się w następujący sposób:

5. Dodatkowe koszty i utracone 
dochody, o których mowa w ust. 4, oblicza 
się w następujący sposób:

a) w odniesieniu do ograniczeń 
wynikających z dyrektyw 92/43/EWG 
i 2009/147/WE – w stosunku do 
niekorzystnych warunków wynikających 
z wymogów wykraczających poza odnośne 
normy dobrej kultury rolnej zgodnej 
z ochroną środowiska ustanowione zgodnie 
z niniejszym tytułem rozdział 1 sekcja 2 
niniejszego rozporządzenia, jak również 
wykraczających poza warunki ustanowione 
w zakresie utrzymania użytków rolnych 
zgodnie z art. 4 ust. 1 lit. a) niniejszego 
rozporządzenia;

a) w odniesieniu do ograniczeń 
wynikających z dyrektyw 92/43/EWG 
i 2009/147/WE – w stosunku do 
niekorzystnych warunków wynikających 
z wymogów wykraczających poza odnośne 
normy dobrej kultury rolnej zgodnej 
z ochroną środowiska ustanowione zgodnie 
z niniejszym tytułem rozdział 1 sekcja 2 
niniejszego rozporządzenia, jak również 
wykraczających poza warunki ustanowione 
w zakresie utrzymania użytków rolnych 
zgodnie z art. 4 ust. 1 lit. a) niniejszego 
rozporządzenia;

b) w odniesieniu do ograniczeń 
wynikających z dyrektywy 2000/60/WE – 
w stosunku do niekorzystnych warunków 

b) w odniesieniu do ograniczeń 
wynikających z dyrektywy 2000/60/WE – 
w stosunku do niekorzystnych warunków 
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wynikających z wymogów wykraczających 
poza odnośne wymogi podstawowe 
w zakresie zarządzania, z wyjątkiem SMR 
2, o czym mowa w załączniku III, i normy 
dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną 
środowiska ustanowione na podstawie 
rozdziału I sekcja 2 niniejszego tytułu, jak 
również wykraczających poza warunki 
ustanowione w zakresie utrzymania 
użytków rolnych zgodnie z art. 4 ust. 1 
lit. a) niniejszego rozporządzenia.

wynikających z wymogów wykraczających 
poza odnośne wymogi podstawowe 
w zakresie zarządzania, z wyjątkiem SMR 
1, o czym mowa w załączniku III, i normy 
dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną 
środowiska ustanowione na podstawie 
rozdziału I sekcja 2 niniejszego tytułu, jak 
również wykraczających poza warunki 
ustanowione w zakresie utrzymania 
użytków rolnych zgodnie z art. 4 ust. 1 
lit. a) niniejszego rozporządzenia.

6. Płatności przyznaje się corocznie 
na hektar powierzchni.

6. Płatności przyznaje się corocznie 
na hektar powierzchni.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/829

Poprawka 829
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
Artykuł 69 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Państwa członkowskie zapewniają 
takie rozdzielenie wsparcia w ramach 
interwencji, o których mowa w niniejszym 
artykule, które przyczynia się do 
osiągnięcia równości płci na obszarach 
wiejskich.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/830

Poprawka 830
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
Artykuł 71 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

71 Współpraca 71 Współpraca

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

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

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

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

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

3. Państwa członkowskie mogą 
pokrywać w ramach tego rodzaju 
interwencji koszty związane ze wszystkimi 
aspektami współpracy.
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4. Państwa członkowskie mogą 
przyznawać pomoc w postaci ogólnej 
kwoty pokrywającej koszty współpracy 
i koszty zrealizowanych projektów 
i operacji lub mogą pokryć jedynie koszty 
współpracy i wykorzystać do realizacji 
projektów zasoby finansowe z innych 
rodzajów interwencji, krajowych lub 
unijnych instrumentów wsparcia.

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

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

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

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

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

7. W przypadku współpracy 
w kontekście dziedziczenia gospodarstw 
rolnych państwa członkowskie mogą 
przyznawać wsparcie wyłącznie rolnikom, 
którzy osiągnęli wiek emerytalny, 
określony w prawie krajowym.

7. W przypadku współpracy 
w kontekście dziedziczenia gospodarstw 
rolnych państwa członkowskie mogą 
przyznawać wsparcie wyłącznie rolnikom, 
którzy osiągnęli wiek emerytalny, 
określony w prawie krajowym.

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

8. Państwa członkowskie ograniczają 
wsparcie do maksymalnie siedmiu lat, 
z wyjątkiem – w odpowiednio 
uzasadnionych przypadkach – zbiorowych 
działań w dziedzinie środowiska i klimatu 
zmierzających do osiągnięcia celów 
szczegółowych dotyczących środowiska 
i klimatu określonych w art. 6 ust. 1 lit. d), 
e) i f) niniejszego rozporządzenia. Państwa 
członkowskie nie udzielają wsparcia na 
interwencje, które wywierają negatywne 
skutki ma środowisko.
8a. Inicjatywa LEADER, określona 
jako rozwój lokalny kierowany przez 
społeczność, o którym mowa w ust. 1, 
przewiduje aktywne i priorytetowe 
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zaangażowanie przedsiębiorstw rolnych 
i/lub leśnych.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/831

Poprawka 831
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
Artykuł 73 – ustęp 1 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Przy wyborze działań instytucje 
zarządzające zapewniają weryfikację 
planowanych interwencji pod kątem 
wpływu na klimat, środowisko i 
różnorodność biologiczną.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/832

Poprawka 832
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
Artykuł 92 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

92 Bardziej ambitne cele związane ze 
środowiskiem i klimatem

92 Bardziej ambitne cele związane ze 
środowiskiem i klimatem oraz 
dobrostanem zwierząt

1. Za pośrednictwem planów 
strategicznych WPR, a w szczególności za 
pośrednictwem elementów strategii 
interwencji, o której mowa w art. 97 ust. 2 
lit. a), państwa członkowskie dążą do 
wniesienia większego wkładu 
w osiągnięcie określonych w art. 6 ust. 1 
lit. d), e) i f) celów szczegółowych 
dotyczących środowiska i klimatu, 
w porównaniu z ogólnym wkładem 
w realizację celu określonego w art. 110 
ust. 2 akapit pierwszy lit. b) 
rozporządzenia (UE) nr 1306/2013, 
poprzez wsparcie w ramach EFRG i 
EFRROW w okresie 2014–2020.

1. Za pośrednictwem planów 
strategicznych WPR, a w szczególności za 
pośrednictwem elementów strategii 
interwencji, o której mowa w art. 97 ust. 2 
lit. a), państwa członkowskie dążą do 
wniesienia większego wkładu w 
osiągnięcie każdego z określonych w art. 6 
ust. 1 lit. d), e), f) i i) celów szczegółowych 
dotyczących środowiska, klimatu i 
dobrostanu zwierząt, w porównaniu z 
ogólnym wkładem w realizację celu 
określonego w art. 110 ust. 2 akapit 
pierwszy lit. b) rozporządzenia (UE) nr 
1306/2013, poprzez wsparcie w ramach 
EFRG i EFRROW w okresie 2014–2020.

1a. W planach strategicznych WPR 
płatności na rzecz przejścia na rolnictwo 
ekologiczne i utrzymania go zgodnie z art. 
28 i 65 muszą przekraczać sumę kwot 
wypłaconych przed 2021 r. w ramach 
rozwoju obszarów wiejskich rolnikom 
prowadzącym gospodarstwa ekologiczne, 
obliczonych jako średnia roczna po 
cenach stałych.

2. Państwa członkowskie wyjaśniają 
w swych planach strategicznych WPR, na 
podstawie dostępnych informacji, w jaki 

2. Na podstawie najnowszych i 
wiarygodnych informacji państwa 
członkowskie wyjaśniają w swych planach 
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sposób zamierzają osiągnąć cel wniesienia 
większego wkładu określony w ust. 1. 
Podstawą tego wyjaśnienia muszą być 
istotne informacje, takie jak te, o których 
mowa w art. 95 ust. 1 lit. a)–f) oraz 
w art. 95 ust. 2 lit. b).

strategicznych WPR wpływ na środowisko 
i klimat, który zamierzają wywrzeć w 
latach 2021–2027, oraz to, w jaki sposób 
zamierzają osiągnąć cel wniesienia 
większego wkładu określony w ust.1, wraz 
z zapewnieniem, że ich cele ustalone na 
podstawie wskaźników oddziaływania 
podanych w załączniku I oznaczają 
poprawę obecnej sytuacji. Podstawą tego 
wyjaśnienia muszą być istotne informacje, 
takie jak te, o których mowa w art. 95 
ust. 1 lit. a)–f) oraz w art. 95 ust. 2 lit. a) i 
b).

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/833

Poprawka 833
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
Artykuł 96 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

96 Ocena potrzeb 96 Ocena potrzeb

Ocena potrzeb, o której mowa w art. 95 
ust. 1 lit. a), obejmuje następujące 
elementy:

Ocena potrzeb, o której mowa w art. 95 
ust. 1 lit. a), obejmuje następujące 
elementy:

a) streszczenie analizy SWOT, 
o której mowa w art. 103 ust. 2;

a) streszczenie analizy SWOT, 
o której mowa w art. 103 ust. 2;

b) w odniesieniu do każdego celu 
szczegółowego określonego w art. 6, 
identyfikację potrzeb opartą o dane 
uzyskane z analizy SWOT. Opisać należy 
wszystkie potrzeby, niezależnie od tego, 
czy zostaną one uwzględnione w ramach 
planu strategicznego WPR, czy nie;

b) w odniesieniu do każdego celu 
szczegółowego określonego w art. 6, 
identyfikację potrzeb opartą o dane 
uzyskane z analizy SWOT. Opisać należy 
wszystkie potrzeby, niezależnie od tego, 
czy zostaną one uwzględnione w ramach 
planu strategicznego WPR, czy nie;

c) w odniesieniu do celu 
szczegółowego polegającego na wsparciu 
godziwych dochodów gospodarstw rolnych 
oraz na wsparciu ich odporności, 
określonego w art. 6 ust. 1 lit. a), ocenę 
potrzeb w zakresie zarządzania ryzykiem;

c) w odniesieniu do celu 
szczegółowego polegającego na wsparciu 
godziwych dochodów gospodarstw rolnych 
oraz na wsparciu ich odporności, 
określonego w art. 6 ust. 1 lit. a), ocenę 
potrzeb w zakresie zarządzania ryzykiem;

d) w stosownych przypadkach, analizę 
szczególnych potrzeb obszarów 
geograficznych podatnych na zagrożenia, 
takich jak regiony najbardziej oddalone;

d) w stosownych przypadkach, analizę 
szczególnych potrzeb obszarów 
geograficznych podatnych na zagrożenia, 
takich jak regiony najbardziej oddalone;

e) hierarchię priorytetów i potrzeb, 
w tym należyte uzasadnienie dokonanych 
wyborów oraz, w odpowiednich 
przypadkach, przyczyny, dla których 
w planie strategicznym WPR niektórych 
zidentyfikowanych potrzeb nie 

e) hierarchię priorytetów i potrzeb, 
w tym należyte uzasadnienie dokonanych 
wyborów oraz, w odpowiednich 
przypadkach, przyczyny, dla których 
w planie strategicznym WPR niektórych 
zidentyfikowanych potrzeb nie 
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uwzględniono lub uwzględniono je tylko 
częściowo.

uwzględniono lub uwzględniono je tylko 
częściowo.

1a. W przypadku gdy na podstawie 
informacji uzyskanych zgodnie z akapitem 
pierwszym lit. a)–e) zostaną określone 
obszary, w których brakuje informacji 
wyjściowych lub informacji na temat 
wskaźników kontekstu albo są one 
niewystarczające, by dokonać pełnego 
opisu sytuacji bieżącej odnośnie do celów 
szczegółowych określonych w art. 6, 
państwa członkowskie zajmują się tą 
kwestią w ramach swych planów 
strategicznych WPR lub za pomocą 
innych instrumentów i przedstawiają 
zaproponowane środki w swoich planach 
strategicznych WPR.

W odniesieniu do celów szczegółowych 
w zakresie klimatu i środowiska, o których 
mowa w art. 6 ust. 1 lit. d), e) oraz f), 
w ocenie uwzględnia się krajowe plany 
w zakresie środowiska i klimatu 
opracowane na podstawie instrumentów 
prawnych, o których mowa w załączniku 
XI.

W odniesieniu do celów szczegółowych 
w zakresie klimatu i środowiska, o których 
mowa w art. 6 ust. 1 lit. d), e) oraz f), 
w ocenie uwzględnia się krajowe plany 
w zakresie środowiska i klimatu 
opracowane na podstawie instrumentów 
prawnych, o których mowa w załączniku 
XI.

2a. W odniesieniu do celu szczegółowego, 
o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. i), w 
ocenie uwzględnia się zgodność z 
instrumentami prawnymi, o których mowa 
w załączniku XIa.

Państwa członkowskie wykorzystują do tej 
oceny najnowsze i najbardziej wiarygodne 
dane.

Państwa członkowskie wykorzystują do tej 
oceny najnowsze i najbardziej wiarygodne 
dane.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/834

Poprawka 834
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
Artykuł 97 – ustęp 2 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) ogólny opis środków mających na 
celu poprawę dobrostanu zwierząt;

Or. en
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PL Zjednoczona w różnorodności PL

15.10.2020 A8-0200/835

Poprawka 835
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
Artykuł 98 – ustęp 1 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) wyjaśnienie, w jaki sposób plan 
strategiczny WPR będzie wspierać 
rolnictwo ekologiczne i przyczyni się do 
dostosowania produkcji do rosnącego 
popytu na ekologiczne produkty rolne, jak 
określono w art. 13a;

Or. en


