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15.10.2020 A8-0200/847

Poprawka 847
Sira Rego, Manu Pineda
w imieniu grupy GUE/NGL

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, przyspieszenia modernizacji 
i pogłębienia zrównoważoności – w tym 
pod względem gospodarczym, społecznym, 
demograficznym oraz w zakresie 
środowiska i klimatu – obszarów rolnych, 
leśnych i wiejskich, oraz pomocy 
w zmniejszeniu związanych 
z prawodawstwem Unii obciążeń 
administracyjnych dla beneficjentów.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/848

Poprawka 848
Chris MacManus
w imieniu grupy GUE/NGL

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) 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, polityki 
społecznej i środowiska.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/849

Poprawka 849
Chris MacManus
w imieniu grupy GUE/NGL

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 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11a) Sektor rolnictwa w Europie 
charakteryzują niskie średnie dochody w 
połączeniu z dużym nakładem pracy; 
wysoki odsetek pracy nierejestrowanej i 
niepewne warunki pracy, zwłaszcza w 
przypadku pracowników migrujących i 
sezonowych zarówno z UE, jak i z państw 
trzecich; godne ubolewania warunki 
mieszkaniowe oraz niezwykle częste 
wypadki i choroby. Wszystkie te czynniki 
razem składają się na smutną 
rzeczywistość, w której pracownicy padają 
ofiarą powszechnego wyzysku. Sytuacja ta 
sprzyja dumpingowi socjalnemu, który 
dotyka rolników, a jednocześnie z powodu 
tego dumpingu ulega pogorszeniu. WPR 
jest ważnym instrumentem, który może 
przyczynić się do podniesienia norm pracy 
w tym sektorze.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/850

Poprawka 850
Chris MacManus
w imieniu grupy GUE/NGL

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 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) W ramach modelu realizacji WPR 
Unia powinna wyznaczać cele unijne oraz 
określać rodzaje interwencji, a także 
podstawowe wymogi Unii mające 
zastosowanie do państw członkowskich, a 
te ostatnie powinny odpowiadać za 
przekładanie ram unijnych na rozwiązania 
dotyczące wsparcia mające zastosowanie 
do beneficjentów. W tym kontekście 
państwa członkowskie powinny działać 
zgodnie z Kartą praw podstawowych 
i ogólnymi zasadami prawa Unii oraz 
zapewnić, by ramy prawne przyznawania 
wsparcia unijnego beneficjentom opierały 
się na krajowych planach strategicznych 
WPR i były zgodne z zasadami 
i wymogami określonymi w niniejszym 
rozporządzeniu i [rozporządzeniu 
horyzontalnym].

(13) W ramach modelu realizacji WPR 
Unia powinna wyznaczać cele unijne oraz 
określać rodzaje interwencji, a także 
podstawowe wymogi Unii mające 
zastosowanie do państw członkowskich, a 
te ostatnie powinny odpowiadać za 
przekładanie ram unijnych na rozwiązania 
dotyczące wsparcia mające zastosowanie 
do beneficjentów. W tym kontekście 
państwa członkowskie powinny działać 
zgodnie z Kartą praw podstawowych, 
Europejskim filarem praw socjalnych 
i ogólnymi zasadami prawa Unii oraz 
zapewnić, by ramy prawne przyznawania 
wsparcia unijnego beneficjentom opierały 
się na krajowych planach strategicznych 
WPR i były zgodne z zasadami 
i wymogami określonymi w niniejszym 
rozporządzeniu i [rozporządzeniu 
horyzontalnym].

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/851

Poprawka 851
Sira Rego, Manu Pineda
w imieniu grupy GUE/NGL

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 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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 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 

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 gospodarczego, wspierania 
włączenia społecznego, tworzenia i 
utrzymania usług publicznych i 
prywatnych, 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 
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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.

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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15.10.2020 A8-0200/852

Poprawka 852
Chris MacManus
w imieniu grupy GUE/NGL

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 odzwierciedlić zarówno cel 
WPR zapisany w art. 39 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
(TFUE), jak i nowe cele niniejszego 
rozporządzenia, WPR powinna 
przyczyniać się do zapewnienia 
odpowiedniego poziomu życia całej 
społeczności rolniczej, w tym 
pracownikom i drobnym rolnikom. WPR 
powinna wspierać postęp gospodarczy i 
społeczny oraz spójność, promować 
równość płci i przyczyniać się do 
konwergencji społecznej.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/853

Poprawka 853
Luke Ming Flanagan
w imieniu grupy GUE/NGL

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 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16b) Rolnictwo może być ważnym 
motorem wzrostu i ograniczania ubóstwa. 
Jednak w wielu krajach sektor ten osiąga 
słabe wyniki, częściowo dlatego, że 
kobiety, które w znacznym stopniu 
przyczyniają się do rozwoju gospodarki 
wiejskiej, mierzą się z ograniczeniami. 
Państwa członkowskie powinny podjąć 
skuteczne działania wspierające kluczową 
rolę kobiet w rozwoju i ochronie obszarów 
wiejskich.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/854

Poprawka 854
Martin Schirdewan
w imieniu grupy GUE/NGL

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 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. 
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; aby 
sprostać tym oczekiwaniom i 
zagwarantować dostawy bezpiecznej i 
przystępnej cenowo żywności w 
przyszłości, nowa reforma powinna 
zwalczać zjawisko koncentracji gruntów, 
czyli masowego wykupu i dzierżawy ziemi; 
ziemia jest coraz bardziej ograniczonym 
zasobem, który jest nieodnawialny, a 
jednocześnie stanowi podstawę prawa 
człowieka do zdrowej i wystarczającej 
żywności oraz wielu usług 
ekosystemowych ważnych z punktu 
widzenia przeżycia, a  zatem nie może być 
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uważana za zwykły towar; ziemia jest 
podwójnie zagrożona, z jednej strony 
przez utratę użytków rolnych na skutek 
zasklepiania, urbanizacji, turystyki, 
projektów infrastrukturalnych i 
postępującego pustynnienia w wyniku 
zmiany klimatu, a z drugiej strony na 
skutek koncentracji gruntów przez duże 
gospodarstwa rolne i inwestorów spoza 
sektora rolnictwa; to do władz 
publicznych należy kontrola i 
ograniczanie utraty użytków rolnych na 
skutek takich działań; średnie i małe 
gospodarstwa rolne, bezpośrednia 
własność lub zagwarantowanie właściwie 
regulowanej dzierżawy oraz dostęp do 
terenów wspólnych to najlepsze sposoby 
zapewnienia odpowiedzialnego 
traktowania ziemi i zrównoważonej 
gospodarki gruntami, a także sprzyjania 
utożsamianiu się i poczuciu 
przynależności; takie formy praw 
własności powodują, że ludzie zostają na 
obszarach wiejskich, gdzie mogą 
pracować, co ma pozytywny wpływ na 
infrastrukturę społeczno-ekonomiczną 
obszarów wiejskich, bezpieczeństwo 
żywnościowe, suwerenność żywnościową i 
zachowanie stylu życia na wsi;

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/855

Poprawka 855
Chris MacManus
w imieniu grupy GUE/NGL

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, stosownych 
warunków pracy wynikających z 
odpowiednich zbiorowych układów pracy i 
przepisów prawa socjalnego i prawa 
pracy, 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 
szczególnie ważne jest, aby państwa 
członkowskie podjęły odpowiednie środki 
w celu zapewnienia, by dostęp 
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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].

pracodawców do płatności bezpośrednich 
był uzależniony od poszanowania 
indywidualnych i zbiorowych praw 
pracowniczych, a także od przestrzegania 
obowiązujących warunków pracy i 
zatrudnienia lub obowiązków pracodawcy 
wynikających z odpowiednich układów 
zbiorowych, a także z prawa socjalnego i 
prawa pracy na szczeblu krajowym i 
unijnym. Państwa członkowskie powinny 
również zapewnić, by dostęp pracodawców 
do płatności bezpośrednich był 
uzależniony od materialnej zgodności z 
podstawowymi konwencjami 
Międzynarodowej Organizacji Pracy 
(MOP). 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, krajowych norm pracy i 
dorobku socjalnego UE, 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 socjalnej, 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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Motyw 38

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(38) Wsparcie z tytułu zobowiązań 
w dziedzinie zarządzania może obejmować 
premie dla rolnictwa ekologicznego na 
utrzymywanie gruntów ekologicznych lub 
konwersję na grunty ekologiczne; 
płatności z tytułu innych rodzajów 
interwencji wspierających systemy 
produkcji przyjazne dla środowiska, takie 
jak agroekologia, uprawa konserwująca 
i produkcja zintegrowana; usługi leśno-
środowiskowe i klimatyczne oraz ochronę 
lasów; premie z tytułu lasów i zakładania 
systemów rolno-leśnych; dobrostan 
zwierząt; zachowanie oraz zrównoważone 
wykorzystanie i rozwój zasobów 
genetycznych. W ramach tego rodzaju 
interwencji państwa członkowskie mogą 
opracowywać inne systemy w zależności 
od swoich potrzeb. Ten rodzaj płatności 
powinien pokrywać wyłącznie dodatkowe 
koszty i utracone dochody będące 
rezultatem zobowiązań przekraczających 
wartość bazową obowiązkowych norm 
i wymogów ustanowionych w prawie 
unijnym i krajowym, jak również 
warunkowości, zgodnie z planem 
strategicznym WPR. Zobowiązania 
związane z tym rodzajem interwencji 
można podejmować na ustalony wcześniej 
roczny lub wieloletni okres, przy czym 
w należycie uzasadnionych przypadkach 
okres ten może przekraczać siedem lat.

(38) Wsparcie z tytułu zobowiązań 
w dziedzinie zarządzania obejmuje premie 
dla rolnictwa ekologicznego na konwersję 
na grunty ekologiczne oraz może 
obejmować premie na utrzymywanie 
gruntów ekologicznych; płatności z tytułu 
innych rodzajów interwencji wspierających 
systemy produkcji przyjazne dla 
środowiska, takie jak agroekologia, uprawa 
konserwująca i produkcja zintegrowana; 
usługi leśno-środowiskowe i klimatyczne 
oraz ochronę lasów; premie z tytułu lasów 
i zakładania systemów rolno-leśnych; 
dobrostan zwierząt; zachowanie oraz 
zrównoważone wykorzystanie i rozwój 
zasobów genetycznych. W ramach tego 
rodzaju interwencji państwa członkowskie 
mogą opracowywać inne systemy 
w zależności od swoich potrzeb. Ten 
rodzaj płatności powinien pokrywać 
wyłącznie dodatkowe koszty, zachęty 
finansowe i utracone dochody będące 
rezultatem zobowiązań przekraczających 
wartość bazową obowiązkowych norm 
i wymogów ustanowionych w prawie 
unijnym i krajowym, jak również 
warunkowości, zgodnie z planem 
strategicznym WPR. Zobowiązania 
związane z tym rodzajem interwencji 
można podejmować na ustalony wcześniej 
roczny lub wieloletni okres, przy czym 
w należycie uzasadnionych przypadkach 



AM\1215881PL.docx PE658.380v01-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

okres ten może przekraczać siedem lat.
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