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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
Załącznik XII

Tekst proponowany przez Komisję

Cele Podstawowy zestaw wskaźników
O.3 Liczba beneficjentów wsparcia w ramach WPRWspieranie godziwych 

dochodów gospodarstw rolnych 
i ich odporności w całej Unii 
w celu zwiększenia 
bezpieczeństwa 
żywnościowego;

R.6 Redystrybucja na rzecz mniejszych 
gospodarstw: procent dodatkowego wsparcia na 
hektar dla kwalifikujących się gospodarstw 
mniejszych od gospodarstw średniej wielkości (w 
porównaniu do średniej)

Zwiększenie zorientowania na 
rynek i konkurencyjności, 
w tym poprzez większe 
ukierunkowanie na badania 
naukowe, innowacyjne 
rozwiązania, technologię 
i cyfryzację oraz ich 

R.9 Modernizacja gospodarstw rolnych: odsetek 
rolników korzystających ze wsparcia na inwestycje 
na restrukturyzację i modernizację, w tym na 
bardziej efektywne gospodarowanie zasobami
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wykorzystywanie;

poprawa pozycji rolników 
w łańcuchu wartości;

R.10 Lepsza organizacja łańcucha dostaw: odsetek 
rolników uczestniczących we wspieranych grupach 
producentów, organizacjach producentów, lokalnych 
rynkach, krótkich łańcuchach dostaw i systemach 
jakości

przyczynianie się do łagodzenia 
zmiany klimatu 
i przystosowywania się do niej, 
a także wykorzystanie 
zrównoważonej energii;

R.14 Składowanie dwutlenku węgla w glebie i 
biomasie: odsetek gruntów rolnych objętych 
zobowiązaniami do redukcji emisji, utrzymania lub 
zwiększenia składowania dwutlenku węgla (trwałe 
użytki zielone, grunty rolne na torfowiskach, lasy 
itp.)

O.13 Liczba hektarów (użytków rolnych) objętych 
zobowiązaniami środowiskowo-klimatycznymi, 
które wykraczają poza obowiązkowe wymogi

wspieranie zrównoważonego 
rozwoju i wydajnego 
gospodarowania zasobami 
naturalnymi, takimi jak woda, 
gleba i powietrze;

R.4 Uzależnienie wsparcia dochodu od stosowania 
norm i dobrych praktyk: odsetek wykorzystywanej 
powierzchni użytków rolnych objętej wsparciem 
dochodów i podlegającej warunkowości

przyczynianie się do ochrony 
różnorodności biologicznej, 
wzmacnianie usług 
ekosystemowych oraz ochrona 
siedlisk i krajobrazu; 

R.27 Ochrona siedlisk i gatunków: odsetek gruntów 
rolnych objętych zobowiązaniami w dziedzinie 
zarządzania służącymi ochronie i przywracaniu 
różnorodności biologicznej 

Przyciąganie młodych rolników 
i ułatwianie rozwoju 
działalności gospodarczej 

R.30 Wymiana pokoleniowa: liczba młodych 
rolników rozpoczynających działalność rolną przy 
wsparciu z WPR 
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R.31 Wzrost gospodarczy i zatrudnienie na 
obszarach wiejskich: nowe miejsca pracy przy 
wspieranych projektach

promowanie zatrudnienia, 
wzrostu, włączenia społecznego 
i rozwoju lokalnego na 
obszarach wiejskich, w tym 
biogospodarki 
i zrównoważonego leśnictwa;

R.34 Łączenie obszarów wiejskich w Europie: 
odsetek ludności wiejskiej korzystającej z lepszego 
dostępu do usług i infrastruktury dzięki wsparciu z 
WPR

poprawa reakcji rolnictwa UE 
na potrzeby społeczne 
dotyczące żywności i zdrowia, 
w tym bezpiecznej, bogatej 
w składniki odżywcze 
i zrównoważonej żywności, jak 
też dobrostanu zwierząt;

O.16 Liczba dużych jednostek przeliczeniowych 
inwentarza objętych wsparciem na rzecz dobrostanu 
zwierząt, zdrowia lub na środki zwiększenia 
bezpieczeństwa biologicznego

Poprawka

Cele Podstawowy zestaw wskaźników
O.3 Liczba beneficjentów wsparcia w ramach WPRWspieranie godziwych 

dochodów gospodarstw rolnych 
i ich odporności w całej Unii 
w celu zwiększenia 
bezpieczeństwa 
żywnościowego;

R.6 Redystrybucja na rzecz mniejszych 
gospodarstw: procent dodatkowego wsparcia na 
hektar dla kwalifikujących się gospodarstw 
mniejszych od gospodarstw średniej wielkości (w 
porównaniu do średniej)

Zwiększenie zorientowania na 
rynek i konkurencyjności, 
w tym poprzez większe 
ukierunkowanie na badania 

R.9 Modernizacja gospodarstw rolnych: odsetek 
rolników korzystających ze wsparcia na inwestycje 
na restrukturyzację i modernizację, w tym na 
bardziej efektywne gospodarowanie zasobami
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naukowe, innowacyjne 
rozwiązania, technologię 
i cyfryzację oraz ich 
wykorzystywanie;

poprawa pozycji rolników 
w łańcuchu wartości;

R.10 Lepsza organizacja łańcucha dostaw: odsetek 
rolników uczestniczących we wspieranych grupach 
producentów, organizacjach producentów, lokalnych 
rynkach, krótkich łańcuchach dostaw i systemach 
jakości

przyczynianie się do łagodzenia 
zmiany klimatu 
i przystosowywania się do niej, 
a także wykorzystanie 
zrównoważonej energii;

R.14 Składowanie dwutlenku węgla w glebie i 
biomasie: odsetek gruntów rolnych objętych 
zobowiązaniami do redukcji emisji, utrzymania lub 
zwiększenia składowania dwutlenku węgla (trwałe 
użytki zielone, uprawy trwałe, grunty rolne na 
torfowiskach, lasy itp.)

O.13 Liczba hektarów (użytków rolnych) objętych 
zobowiązaniami środowiskowo-klimatycznymi, 
które wykraczają poza obowiązkowe wymogi

wspieranie zrównoważonego 
rozwoju i wydajnego 
gospodarowania zasobami 
naturalnymi, takimi jak woda, 
gleba i powietrze;

R.4 Uzależnienie wsparcia dochodu od stosowania 
norm i dobrych praktyk: odsetek wykorzystywanej 
powierzchni użytków rolnych objętej wsparciem 
dochodów i podlegającej warunkowości

przyczynianie się do ochrony 
różnorodności biologicznej, 
wzmacnianie usług 
ekosystemowych oraz ochrona 
siedlisk i krajobrazu; 

R.27 Ochrona siedlisk i gatunków: odsetek gruntów 
rolnych objętych zobowiązaniami w dziedzinie 
zarządzania służącymi ochronie i przywracaniu 
różnorodności biologicznej 

Przyciąganie młodych rolników R.30 Wymiana pokoleniowa: liczba młodych 
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i ułatwianie rozwoju 
działalności gospodarczej

rolników rozpoczynających działalność rolną przy 
wsparciu z WPR 

R.31 Wzrost gospodarczy i zatrudnienie na 
obszarach wiejskich: nowe miejsca pracy przy 
wspieranych projektach

promowanie zatrudnienia, 
wzrostu, włączenia społecznego 
i rozwoju lokalnego na 
obszarach wiejskich, w tym 
biogospodarki 
i zrównoważonego leśnictwa;

R.34 Łączenie obszarów wiejskich w Europie: 
odsetek ludności wiejskiej korzystającej z lepszego 
dostępu do usług i infrastruktury dzięki wsparciu z 
WPR

poprawa reakcji rolnictwa UE 
na potrzeby społeczne 
dotyczące żywności i zdrowia, 
w tym bezpiecznej, bogatej 
w składniki odżywcze 
i zrównoważonej żywności, jak 
też dobrostanu zwierząt;

O.16 Liczba dużych jednostek przeliczeniowych 
inwentarza objętych wsparciem na rzecz dobrostanu 
zwierząt, zdrowia lub na środki zwiększenia 
bezpieczeństwa biologicznego

Or. en


