
AM\1215973PL.docx PE658.380v01-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

15.10.2020 A8-0200/990

Poprawka 990
Gilles Lebreton
w imieniu grupy ID

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 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Aby Unia mogła wypełnić swoje 
międzynarodowe zobowiązania dotyczące 
wsparcia wewnętrznego określone 
w Porozumieniu w sprawie rolnictwa 
WTO, a w szczególności aby podstawowe 
wsparcie dochodu do celów stabilności 
i związane z nim typy interwencji były 
nadal zgłaszane jako wsparcie kategorii 
zielonej, które nie wywiera skutków 
zakłócających handel ani skutków dla 
produkcji, lub też wywiera takie skutki 
w minimalnym stopniu, w ramowej 
definicji „działalności rolniczej” należy 
uwzględnić zarówno wytwarzanie 
produktów rolnych, jak i utrzymywanie 
użytków rolnych. Zgodnie z zasadą 
dostosowywania do warunków lokalnych 
państwa członkowskie powinny określić 
aktualne definicje działalności rolniczej 
w swoich planach strategicznych WPR.

(4) Aby Unia mogła wypełnić swoje 
międzynarodowe zobowiązania dotyczące 
wsparcia wewnętrznego określone 
w Porozumieniu w sprawie rolnictwa 
WTO, a w szczególności aby podstawowe 
wsparcie dochodu do celów stabilności 
i związane z nim typy interwencji były 
nadal zgłaszane jako wsparcie kategorii 
zielonej, które nie wywiera skutków 
zakłócających handel ani skutków dla 
produkcji, lub też wywiera takie skutki 
w minimalnym stopniu, w ramowej 
definicji „działalności rolniczej” należy 
uwzględnić zarówno wytwarzanie 
produktów rolnych, jak i utrzymywanie 
użytków rolnych. Zgodnie z zasadą 
dostosowywania do warunków lokalnych 
państwa członkowskie powinny określić 
aktualne definicje działalności rolniczej 
w swoich planach strategicznych WPR. 
Zwraca uwagę, że brak zmian w 
przepisach WTO dotyczących rolnictwa i 
obchodzenie jej przepisów przez 
niektórych jej członków do celów sankcji 
handlowych powinny prowadzić do 
ponownego rozważenia pomocy, która 
opierałaby się na potrzebach rolników, a 
nie na nieaktualnych już przepisach.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/991

Poprawka 991
Gilles Lebreton
w imieniu grupy ID

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 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4a) Należy przeprowadzić dogłębne 
badania w celu lepszego określenia 
negatywnego wpływu umów o wolnym 
handlu i partnerstw negocjowanych z 
państwami trzecimi na rolnictwo 
europejskie, tak by zrównoważyć skutki 
nieuczciwej konkurencji ze strony 
producentów w krajach, których dotyczy 
rekompensata, oraz korzystać częściej z 
klauzul ochronnych zawartych w 
przedmiotowych umowach. W kontekście 
zaostrzenia unijnych norm 
środowiskowych należy zwrócić 
szczególną uwagę na przestrzeganie tych 
norm przez państwa trzecie, które zawarły 
umowy handlowe z UE.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/992

Poprawka 992
Gilles Lebreton
w imieniu grupy ID

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 energii i środowiska. W 
ramach tych nowych norm, które są 
zarówno kosztowne, jak i restrykcyjne dla 
europejskich rolników, konieczne jest 
zaostrzenie obowiązujących przepisów w 
celu zakazania przywozu produktów 
rolnych z państw trzecich, które nie 
gwarantują tego samego poziomu norm.
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15.10.2020 A8-0200/993

Poprawka 993
Gilles Lebreton, Angelo Ciocca, Mara Bizzotto
w imieniu grupy ID

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 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Jeśli chodzi o wspieranie 
inteligentnego i odpornego sektora 
rolnictwa, płatności bezpośrednie są nadal 
istotnym elementem służącym 
zagwarantowaniu sprawiedliwego wsparcia 
dochodu dla rolników. Aby zwiększyć 
korzyści rynkowe dla rolników, konieczne 
są także inwestycje w restrukturyzację 
gospodarstw, modernizację, innowacje, 
dywersyfikację i absorpcję nowych 
technologii.

(14) Jeśli chodzi o wspieranie 
inteligentnego i odpornego sektora 
rolnictwa, płatności bezpośrednie są nadal 
istotnym elementem służącym 
zagwarantowaniu sprawiedliwego wsparcia 
dochodu dla rolników. Aby zwiększyć 
korzyści rynkowe dla rolników, konieczne 
są także inwestycje w restrukturyzację 
gospodarstw, modernizację, innowacje, 
dywersyfikację i absorpcję nowych 
technologii. Ponieważ obowiązujące 
systemy nie gwarantują rolnikom 
godziwego dochodu, należy je wzmocnić 
poprzez zastosowanie rygorystycznych 
środków służących zwalczaniu nadużyć w 
zakresie masowej dystrybucji, oszustw i 
nieuczciwej konkurencji ze strony państw 
trzecich, które nie przestrzegają norm UE.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/994

Poprawka 994
Gilles Lebreton
w imieniu grupy ID

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, 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 w celu lepszej ochrony własnych 
rynków przed nieuczciwą konkurencją 
krajów trzecich, które nie spełniają tych 
samych norm środowiskowych, 
zdrowotnych i społecznych; powinny one 
również mieć – sezonowo i na podstawie 
deklaracji – możliwość ochrony produkcji 
lokalnej przed przywozem z państw 
trzecich, jak również z innych państw UE.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/995

Poprawka 995
Gilles Lebreton
w imieniu grupy ID

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.

skreśla się

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 
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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.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/996

Poprawka 996
Gilles Lebreton
w imieniu grupy ID

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. 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. WPR, w 
wyniku zmniejszenia przeznaczonych na 
nią środków budżetowych i presji ze 
strony polityki handlowej UE, nie pozwala 
już na zapewnienie europejskim rolnikom 
opłacalnych cen. Istnieje pilna potrzeba 
zajęcia się katastroficznymi skutkami, 
jakie umowy handlowe UE wywierają na 
europejskie rolnictwo, oraz 
zrekompensowania tych skutków, 
zarówno poprzez środki kompensacji, jak i 
środki protekcjonistyczne.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/997

Poprawka 997
Gilles Lebreton
w imieniu grupy ID

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 20

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) Aby Unia mogła wywiązać się ze 
swoich międzynarodowych zobowiązań 
dotyczących wsparcia wewnętrznego, 
określonych w Porozumieniu WTO 
w sprawie rolnictwa, niektóre rodzaje 
interwencji przewidzianych w niniejszym 
rozporządzeniu powinny być nadal 
zgłaszane jako wsparcie kategorii zielonej, 
które nie wywiera skutków zakłócających 
handel ani skutków dla produkcji, lub też 
wywiera takie skutki w minimalnym 
stopniu, lub jako płatności objęte tzw. 
kategorią niebieską w ramach programów 
ograniczania produkcji, i jako takie być 
zwolnione ze zobowiązań w zakresie 
zmniejszenia. Chociaż przepisy określone 
w niniejszym rozporządzeniu 
w odniesieniu do takich rodzajów 
interwencji są już zgodne z wymogami 
w zakresie kategorii zielonej określonymi 
w załączniku 2 do Porozumienia WTO 
w sprawie rolnictwa lub wymogami 
w zakresie kategorii niebieskiej 
określonymi w art. 6 ust. 5 Porozumienia, 
należy zapewnić, aby interwencje 
zaplanowane przez państwa członkowskie 
w planach strategicznych WPR dla tych 
rodzajów interwencji były nadal zgodne 
z tymi wymogami.

(20) Aby Unia mogła wywiązać się ze 
swoich międzynarodowych zobowiązań 
dotyczących wsparcia wewnętrznego, 
określonych w Porozumieniu WTO 
w sprawie rolnictwa, niektóre rodzaje 
interwencji przewidzianych w niniejszym 
rozporządzeniu powinny być nadal 
zgłaszane jako wsparcie kategorii zielonej, 
które nie wywiera skutków zakłócających 
handel ani skutków dla produkcji, lub też 
wywiera takie skutki w minimalnym 
stopniu, lub jako płatności objęte tzw. 
kategorią niebieską w ramach programów 
ograniczania produkcji, i jako takie być 
zwolnione ze zobowiązań w zakresie 
zmniejszenia. Chociaż przepisy określone 
w niniejszym rozporządzeniu 
w odniesieniu do takich rodzajów 
interwencji są już zgodne z wymogami 
w zakresie kategorii zielonej określonymi 
w załączniku 2 do Porozumienia WTO 
w sprawie rolnictwa lub wymogami 
w zakresie kategorii niebieskiej 
określonymi w art. 6 ust. 5 Porozumienia, 
należy zapewnić, aby interwencje 
zaplanowane przez państwa członkowskie 
w planach strategicznych WPR dla tych 
rodzajów interwencji były nadal zgodne 
z tymi wymogami. Zgodność z przepisami 
WTO w kontekście rozwoju pomocy w 
ramach WPR nie stanowi już 
sprawiedliwej gwarancji dostępu do 
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rynków niektórych jej członków 
zaangażowanych w spory handlowe, które 
wykraczają poza te ramy regulacyjne. Ten 
stan, na który wpływa ujemnie również 
brak postępów w negocjacjach w sprawie 
rolnictwa, powinien skłonić UE i państwa 
członkowskie do przyjęcia polityki lepiej 
dostosowanej do potrzeb i oczekiwań jej 
rolników, ale również konsumentów, 
poprzez wprowadzenie zakazu przywozu 
produktów najbardziej szkodliwych dla 
środowiska oraz utrzymanie wysokiego 
poziomu norm środowiskowych, 
zdrowotnych i społecznych w państwach 
członkowskich.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/998

Poprawka 998
Gilles Lebreton
w imieniu grupy ID

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. Te podstawowe 
normy powinny zostać wyjaśnione i 
uproszczone w celu zmniejszenia obciążeń 
administracyjnych dla rolników. Komisja 
musi również zadbać o to, by państwa 
członkowskie przestrzegały równoważnego 
poziomu norm w umowach handlowych z 
państwami trzecimi, nawet jeśli umowy te 
już obowiązują. Jeżeli cel ten nie zostanie 
osiągnięty, dana umowa musi zostać 
zmieniona lub rozwiązana.
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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].

Or. en
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Poprawka 999
Gilles Lebreton
w imieniu grupy ID

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 22

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) Ramy norm dobrej kultury rolnej 
zgodnej z ochroną środowiska mają na 
celu przyczynienie się do łagodzenia 
zmiany klimatu i przystosowania się do 
niej, sprostania wyzwaniom związanym 
z wodą, przyczynienie się do ochrony gleb 
i jej jakości oraz ochrony różnorodności 
biologicznej i jej jakości. Powyższe ramy 
należy udoskonalić, w szczególności 
uwzględniając praktyki określone 
do 2020 r. w ramach ekologizacji 
płatności bezpośrednich, a także 
łagodzenie zmiany klimatu oraz potrzebę 
poprawy zrównoważonego charakteru 
produkcji rolnej, zwłaszcza gospodarki 
składnikami odżywczymi. Uznaje się, że 
każda norma dobrej kultury rolnej 
zgodnej z ochroną środowiska przyczynia 
się do realizacji wielu celów. W celu 
wdrożenia przedmiotowych ram państwa 
członkowskie w odniesieniu do każdej 
normy ustanowionej na szczeblu unijnym 
powinny określić normę krajową, 
uwzględniając szczególne cechy danego 
obszaru, w tym warunki glebowe 
i klimatyczne, istniejące warunki 
gospodarki rolnej, użytkowanie gruntów, 
płodozmian, praktyki gospodarki rolnej 
oraz strukturę gospodarstw rolnych. 
Państwa członkowskie mogą również 
dodatkowo zdefiniować inne krajowe 
normy związane z głównymi celami 

skreśla się
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określonymi w załączniku III, aby 
poprawić realizację celów w zakresie 
środowiska i klimatu określonych 
w ramach norm dobrej kultury rolnej 
zgodnej z ochroną środowiska. Jako część 
norm dobrej kultury rolnej zgodnej 
z ochroną środowiska, w celu wspierania 
zarówno wyników agronomicznych 
gospodarstw rolnych, jak i ich 
efektywności środowiskowej, 
opracowywane będą plany gospodarki 
składnikami odżywczymi; pomoże w tym 
specjalne elektroniczne narzędzie 
dotyczące zrównoważonego charakteru 
gospodarstw rolnych, które państwa 
członkowskie będą udostępniać rolnikom. 
Narzędzie to powinno zapewnić wsparcie 
w podejmowaniu decyzji 
w gospodarstwach, począwszy od 
minimalnych funkcji w zakresie 
gospodarki składnikami odżywczymi. 
Szeroki zakres interoperacyjności 
i modułowa struktura powinny również 
umożliwić dodawanie innych aplikacji 
elektronicznych do zarządzania 
gospodarstwem i e-rządzenia. Aby 
zapewnić równe warunki działania dla 
rolników w całej UE, Komisja może 
wesprzeć państwa członkowskie 
w opracowywaniu wspomnianego 
narzędzia, a także w świadczeniu 
koniecznych do jego funkcjonowania 
usług przechowywania i przetwarzania 
danych.
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