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Poprawka 449
Albert Deß

Wniosek dotyczący rozporządzenia
–

Wniosek o odrzucenie

Parlament Europejski odrzuca wniosek 
Komisji.

Or. de

Poprawka 450
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Karine Gloanec Maurin, Momchil 
Nekov, Marc Tarabella

Projekt rezolucji ustawodawczej
Umocowanie 3 a (nowe)

Projekt rezolucji ustawodawczej Poprawka

– uwzględniając art. 13 TFUE,

Or. en

Poprawka 451
Martin Häusling, Bronis Ropė, Maria Heubuch
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Umocowanie 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej, w szczególności jego 
art. 42 i art. 43 ust. 2,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej, w szczególności jego 
art. 39 ust. 1 lit. b), art. 42 i art. 43 ust. 2,

Or. en

Uzasadnienie

Zapewnienie odpowiedniego poziomu życia ludności wiejskiej, zwłaszcza przez podniesienie 
indywidualnego dochodu osób pracujących w rolnictwie.
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Poprawka 452
Maria Lidia Senra Rodríguez

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,
wzmocnienia odporności, wzrostu cen 
pierwotnych 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.
W procesie reformowania WPR należy 
mieć na uwadze, że koncentracja, 
intensyfikacja, ciągły wzrost wydajności i 
produkcji przeznaczonej na eksport 
przyniosły efekty przeciwne do 
zamierzonych: zmniejszenie liczby 
rolników, opuszczanie wsi, 
niewystarczający wzrost dochodu 
rolniczego, starzenie się społeczeństwa na 
obszarach wiejskich i brak wymiany 
pokoleniowej, większe zadłużenie, 
problemy środowiskowe itd.
Wobec tego należy dokonać głębokiej 
reformy wspólnej polityki rolnej, aby 
mogła ona zagwarantować, by produkcją 
żywności w Unii Europejskiej zajmowali 
się drobni i średniej wielkości producenci 
rolni oraz by obejmowała ona prawdziwe 
zobowiązania na rzecz klimatu i 
przeciwdziałania zmianie klimatu.
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Or. es

Poprawka 453
Nuno Melo

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,
zorientowania 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 
przewidywać uproszczenia dla 
beneficjentów i zapewnić im odpowiedni 
dochód zgodnie z art. 39 lit. b) TFUE.

Or. en

Poprawka 454
Paolo De Castro, Giovanni La Via

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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(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 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 i 
zapewniać im odpowiedni dochód.

Or. it

Poprawka 455
Laurenţiu Rebega, Daniel Buda

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 
między innymi konieczność 
wyraźniejszego ukierunkowania WPR na 
rezultaty, aby pobudzić modernizację i 
pogłębić zrównoważony charakter – w tym 
pod względem gospodarczym, społecznym 

(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 
między innymi konieczność 
wyraźniejszego ukierunkowania WPR na 
rezultaty, aby pobudzić modernizację i 
pogłębić zrównoważony charakter – w tym 
pod względem gospodarczym, społecznym 
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oraz w zakresie środowiska i klimatu –
obszarów rolnych, leśnych i wiejskich, 
oraz pomóc w zmniejszeniu obciążeń 
administracyjnych dla beneficjentów, 
związanych z prawodawstwem Unii.

oraz w zakresie środowiska i klimatu –
obszarów rolnych, leśnych i wiejskich, 
oraz pomóc w zmniejszeniu obciążeń 
administracyjnych dla beneficjentów, 
związanych z prawodawstwem Unii. Nowa 
WPR powinna zapewnić uproszczenia na 
poziomie krajowym, regionalnym i na 
poziomie gospodarstw rolnych.

Or. ro

Poprawka 456
James Nicholson, Jørn Dohrmann

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 oraz w
zakresie środowiska i klimatu – obszarów 
rolnych, leśnych i wiejskich, oraz pomocy 
w zmniejszeniu związanych z
prawodawstwem Unii obciążeń 
administracyjnych dla beneficjentów.
Nowa WPR powinna zapewnić rzeczywiste 
uproszczenia na szczeblu krajowym, 
regionalnym oraz na poziomie 
gospodarstw rolnych.

Or. en
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Poprawka 457
Mairead McGuinness

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 oraz w
zakresie środowiska i klimatu – obszarów 
rolnych, leśnych i wiejskich, oraz pomocy 
w zmniejszeniu związanych z
prawodawstwem Unii obciążeń 
administracyjnych dla beneficjentów. Aby 
WPR mogła osiągnąć te cele, niezbędny 
jest budżet obejmujący znaczne zasoby 
finansowe.

Or. en

Poprawka 458
Luke Ming Flanagan
w imieniu grupy GUE/NGL
Matt Carthy, Estefanía Torres Martínez

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 

(1) W komunikacie Komisji do 
Parlamentu Europejskiego, Rady, 
Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-
Społecznego i Komitetu Regionów 
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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.

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 z naciskiem na 
zrównoważony rozwój terytorialny – 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.

Or. en

Uzasadnienie

WPR musi wspierać wszystkie rodzaje rolnictwa we wszystkich obszarach.

Poprawka 459
Hilde Vautmans

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 

(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 
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rolnych, leśnych i wiejskich, oraz pomocy 
w zmniejszeniu związanych z
prawodawstwem Unii obciążeń 
administracyjnych dla beneficjentów.

rolnych, ogrodniczych, leśnych i wiejskich, 
oraz pomocy w zmniejszeniu związanych z
prawodawstwem Unii obciążeń 
administracyjnych dla beneficjentów.

Or. en

Poprawka 460
Marijana Petir

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, 
energetycznym oraz w zakresie środowiska 
i klimatu – obszarów rolnych, leśnych i
wiejskich, oraz pomocy w zmniejszeniu 
związanych z prawodawstwem Unii 
obciążeń administracyjnych dla 
beneficjentów.

Or. hr

Poprawka 461
Angélique Delahaye, Michel Dantin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1
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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
wyników gospodarczych, społecznych oraz 
w zakresie środowiska i klimatu –
obszarów rolnych, leśnych i wiejskich, 
oraz pomocy w zmniejszeniu związanych z
prawodawstwem Unii obciążeń 
administracyjnych dla beneficjentów.

Or. fr

Poprawka 462
Estefanía Torres Martínez

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) Wspólna polityka rolna nadal 
odgrywa zasadniczą rolę w zapewnieniu 
spójności terytorialnej i społecznej Unii 
Europejskiej i rozwoju obszarów wiejskich 
Unii Europejskiej i od niej zależy w 
znacznym stopniu struktura produkcyjna 
obszarów wiejskich i poziom 
samowystarczalności obywateli Unii. W 
związku z tym należy zahamować 
postępujące porzucanie działalności rolnej 
przez utrzymanie silnej i wyposażonej w 
wystarczające środki WPR, aby w dalszym 
ciągu wspierać zrównoważony rozwój 
obszarów wiejskich i łagodzić zjawisko 
wyludniania się obszarów wiejskich oraz 



PE629.664v01-00 12/205 AM\1167703PL.docx

PL

w dalszym ciągu reagować na potrzeby 
konsumentów w dziedzinie środowiska, 
bezpieczeństwa żywnościowego i 
dobrostanu zwierząt. Wobec wyzwań, 
którym muszą stawiać czoła producenci w 
Unii Europejskiej, aby spełniać nowe 
wymogi regulacyjne, oraz coraz wyższego 
poziomu ambicji w odniesieniu do 
ochrony środowiska, w kontekście 
zmienności cen i większego otwarcia 
granic wspólnotowych na import z państw 
trzecich, należy utrzymać wysokość 
budżetu przeznaczonego na WPR co 
najmniej na tym samym poziomie, co w 
latach 2014–2020.

Or. es

Poprawka 463
Clara Eugenia Aguilera García

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) Wspólna polityka rolna 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, wyposażonej w 
wystarczające środki i generującej miejsca 
pracy WPR, aby złagodzić zjawisko 
bezrobocia na obszarach 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 Europejskiej, aby spełniać nowe 
wymogi regulacyjne, oraz coraz wyższego 
poziomu ambicji w odniesieniu do 
ochrony środowiska, w kontekście 
zmienności cen i większego otwarcia 
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granic wspólnotowych na import z państw 
trzecich, należy utrzymać wysokość 
budżetu przeznaczonego na WPR co 
najmniej na tym samym poziomie, co w 
latach 2014–2020.

Or. es

Poprawka 464
Norbert Erdős

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) Przypomina, że w art. 39 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
wyznaczono następujące cele szczegółowe 
wspólnej polityki rolnej:

1. zwiększenie wydajności rolnictwa przez 
wspieranie postępu technicznego i 
optymalne wykorzystanie czynników 
produkcji, zwłaszcza siły roboczej;

2. zapewnienie odpowiedniego poziomu 
życia rolników;

3. stabilizacja rynków produktów rolnych 
i spożywczych;

4. zagwarantowanie bezpieczeństwa 
dostaw żywności; oraz

5. zapewnienie rozsądnych cen żywności 
dla konsumentów.

Podkreśla, że wspólna polityka rolna UE 
przede wszystkim zawsze musi zapewniać 
osiąganie powyższego celu UE, dążąc przy 
tym do osiągania celów UE dotyczących 
wspierania zrównoważonego rolnictwa i 
ochrony środowiska i przyrody oraz 
osiągania spójności terytorialnej i 
społecznej na obszarach wiejskich.

Or. en
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Uzasadnienie

Wymaga podkreślenia, że osiąganie głównych celów WPR określonych w art. 39 TFUE 
zawsze ma nadrzędne znaczenie.

Poprawka 465
Manolis Kefalogiannis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) Wspólna polityka rolna nadal 
odgrywa zasadniczą rolę w rozwoju 
obszarów wiejskich Unii Europejskiej i w 
znacznym stopniu zależy od niej 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 Europejskiej, aby 
spełniać nowe wymogi regulacyjne, oraz 
coraz wyższego poziomu ambicji w 
odniesieniu do ochrony środowiska, w 
kontekście zmienności cen i większego 
otwarcia granic wspólnotowych na 
przywóz z państw trzecich, należy 
utrzymać wysokość budżetu 
przeznaczonego na WPR co najmniej na 
tym samym poziomie, co w latach 2014–
2020.

Or. en

Poprawka 466
Karine Gloanec Maurin, Eric Andrieu
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) W rezolucji z dnia 30 maja 2019 r. 
w sprawie wieloletnich ram finansowych 
na lata 2021–2027 i zasobów własnych 
Parlament Europejski wyraził 
ubolewanie, że wniosek Komisji z dnia 2 
maja 2018 r. w sprawie wieloletnich ram 
finansowych na lata 2021–2027 prowadzi 
bezpośrednio do zmniejszenia poziomu 
WPR o 15 %, oraz sprzeciwił się wszelkim 
cięciom, które mogą wywrzeć negatywny 
wpływ na samą istotę i cele tej polityki. 
Poddał w tym kontekście w wątpliwość 
zasadność zaproponowanego znacznego 
cięcia o ponad 25 % w odniesieniu do 
EFRROW.

Or. en

Poprawka 467
Karine Gloanec Maurin, Eric Andrieu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1b) Konieczne jest utrzymanie 
ogólnego poziomu finansowania 
przeznaczonego na WPR w UE-27 na lata 
2021–2027 co najmniej na takim 
poziomie, jak w budżecie na lata 2014–
2020 w cenach stałych.

Or. en

Poprawka 468
Nicola Caputo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Ponieważ należy udoskonalić 
sposób, w jaki WPR odpowiada na 
wyzwania i możliwości pojawiające się na 
poziomie unijnym, międzynarodowym, 
krajowym, regionalnym, lokalnym oraz na 
poziomie gospodarstw, konieczne jest 
usprawnienie zarządzania WPR, a także 
poprawienie realizacji celów Unii i istotne 
zmniejszenie obciążeń administracyjnych. 
W ramach WPR opierającej się na 
realizacji celów („model realizacji”) Unia 
powinna określić podstawowe parametry 
polityki, takie jak cele WPR i podstawowe 
wymogi, natomiast odpowiedzialność za 
sposób realizacji celów i celów końcowych 
powinna w większym stopniu spoczywać 
na państwach członkowskich. Dzięki 
udoskonalonej pomocniczości możliwe jest 
lepsze uwzględnianie lokalnych warunków 
i potrzeb poprzez takie dostosowywanie 
wsparcia, aby maksymalnie zwiększyć jego 
wkład w realizację celów Unii.

(2) Ponieważ należy udoskonalić 
sposób, w jaki WPR odpowiada na 
wyzwania i możliwości pojawiające się na 
poziomie unijnym, międzynarodowym, 
krajowym, regionalnym, lokalnym oraz na 
poziomie gospodarstw, konieczne jest 
usprawnienie zarządzania WPR, a także 
poprawienie realizacji celów Unii i istotne 
zmniejszenie obciążeń administracyjnych
dla beneficjentów. W ramach WPR
opierającej się na realizacji celów („model 
realizacji”) Unia powinna określić 
podstawowe parametry polityki, takie jak 
cele WPR i podstawowe wymogi, 
natomiast odpowiedzialność za sposób 
realizacji celów i celów końcowych 
powinna w większym stopniu spoczywać 
na państwach członkowskich. Dzięki 
udoskonalonej pomocniczości możliwe jest 
lepsze uwzględnianie lokalnych warunków 
i potrzeb poprzez takie dostosowywanie 
wsparcia, aby maksymalnie zwiększyć jego 
wkład w realizację celów Unii. Jednak aby 
ta pomocniczość nie przełożyła się na 
renacjonalizację WPR, niniejsze 
rozporządzenie musi zawierać solidny 
zestaw norm Unii Europejskiej mający na 
celu zapobieganie zakłóceniom 
konkurencji i zagwarantowanie 
niedyskryminacyjnego traktowania 
wszystkich unijnych rolników na całym 
terytorium UE. W ramach dążenia do 
osiągnięcia tych celów państwa 
członkowskie powinny również zapewnić 
zmniejszenie obciążeń administracyjnych 
dla beneficjentów.

Or. en

Uzasadnienie

Państwa członkowskie muszą uwzględniać w swoich strategiach jasne i wymierne działania i 
środki ostrożności przewidziane w celu ograniczenia obciążeń administracyjnych dla 
beneficjentów. Pożądane jest również zwiększenie pomocniczości, jako że zapewniłoby to 
większą elastyczność z korzyścią dla rolników. Mogłoby zarazem przyczynić się do 
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ograniczenia nadmiernej biurokracji. Równocześnie należy jednak zdecydowanie sprzeciwić 
się renacjonalizacji WPR.

Poprawka 469
Nuno Melo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Ponieważ należy udoskonalić 
sposób, w jaki WPR odpowiada na 
wyzwania i możliwości pojawiające się na 
poziomie unijnym, międzynarodowym, 
krajowym, regionalnym, lokalnym oraz na 
poziomie gospodarstw, konieczne jest 
usprawnienie zarządzania WPR, a także 
poprawienie realizacji celów Unii i istotne 
zmniejszenie obciążeń administracyjnych. 
W ramach WPR opierającej się na 
realizacji celów („model realizacji”) Unia 
powinna określić podstawowe parametry 
polityki, takie jak cele WPR i podstawowe
wymogi, natomiast odpowiedzialność za 
sposób realizacji celów i celów końcowych 
powinna w większym stopniu spoczywać 
na państwach członkowskich. Dzięki 
udoskonalonej pomocniczości możliwe jest 
lepsze uwzględnianie lokalnych warunków 
i potrzeb poprzez takie dostosowywanie 
wsparcia, aby maksymalnie zwiększyć jego 
wkład w realizację celów Unii.

(2) Ponieważ należy udoskonalić 
sposób, w jaki WPR odpowiada na 
wyzwania i możliwości pojawiające się na 
poziomie unijnym, międzynarodowym, 
krajowym, regionalnym, lokalnym oraz na 
poziomie gospodarstw, konieczne jest 
usprawnienie zarządzania WPR, a także 
poprawienie realizacji celów Unii i istotne 
zmniejszenie obciążeń administracyjnych
dla beneficjentów. W ramach WPR 
opierającej się na realizacji celów („model 
realizacji”) Unia powinna określić 
podstawowe parametry polityki, takie jak 
cele WPR i wspólne wymogi, natomiast 
odpowiedzialność za sposób realizacji 
celów i celów końcowych powinna w
większym stopniu spoczywać na 
państwach członkowskich. Dzięki 
udoskonalonej pomocniczości możliwe jest 
lepsze uwzględnianie lokalnych warunków 
i potrzeb poprzez takie dostosowywanie 
wsparcia, aby maksymalnie zwiększyć jego 
wkład w realizację celów Unii. Jednak aby 
ta pomocniczość nie przełożyła się na 
renacjonalizację WPR, niniejsze 
rozporządzenie musi zawierać solidny 
zestaw norm Unii Europejskiej mający na 
celu zapobieganie zakłóceniom 
konkurencji i zagwarantowanie 
niedyskryminacyjnego traktowania 
wszystkich unijnych rolników na całym 
terytorium UE. W ramach dążenia do 
osiągnięcia tych celów państwa 
członkowskie powinny zapewnić 
zmniejszenie obciążeń administracyjnych 
dla beneficjentów.
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Or. en

Poprawka 470
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Momchil Nekov, Karine Gloanec 
Maurin, Marc Tarabella

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Ponieważ należy udoskonalić 
sposób, w jaki WPR odpowiada na 
wyzwania i możliwości pojawiające się na 
poziomie unijnym, międzynarodowym, 
krajowym, regionalnym, lokalnym oraz na 
poziomie gospodarstw, konieczne jest 
usprawnienie zarządzania WPR, a także 
poprawienie realizacji celów Unii i istotne 
zmniejszenie obciążeń administracyjnych. 
W ramach WPR opierającej się na 
realizacji celów („model realizacji”) Unia 
powinna określić podstawowe parametry 
polityki, takie jak cele WPR i podstawowe 
wymogi, natomiast odpowiedzialność za 
sposób realizacji celów i celów końcowych 
powinna w większym stopniu spoczywać 
na państwach członkowskich. Dzięki 
udoskonalonej pomocniczości możliwe jest 
lepsze uwzględnianie lokalnych warunków 
i potrzeb poprzez takie dostosowywanie 
wsparcia, aby maksymalnie zwiększyć jego 
wkład w realizację celów Unii.

(2) Ponieważ należy udoskonalić 
sposób, w jaki WPR odpowiada na 
wyzwania, takie jak zwiększona 
koncentracja gruntów rolnych oraz, 
między innymi, koncentracja płatności 
bezpośrednich w rękach niewielu 
podmiotów, i możliwości pojawiające się 
na poziomie unijnym, międzynarodowym, 
krajowym, regionalnym, lokalnym oraz na 
poziomie gospodarstw, konieczne jest 
usprawnienie zarządzania WPR, a także 
poprawienie realizacji celów Unii i istotne 
zmniejszenie obciążeń administracyjnych. 
W ramach WPR opierającej się na
zrównoważoności i realizacji celów
(„model realizacji”) Unia powinna określić 
podstawowe parametry polityki, takie jak 
cele WPR i podstawowe wymogi, 
natomiast odpowiedzialność za sposób 
realizacji celów i celów końcowych 
powinna w większym stopniu spoczywać 
na państwach członkowskich w szerszym 
kontekście równych warunków działania. 
Dzięki udoskonalonej pomocniczości 
możliwe jest lepsze uwzględnianie 
lokalnych warunków i potrzeb poprzez 
takie dostosowywanie wsparcia, aby 
maksymalnie zwiększyć jego wkład w
realizację celów Unii. Jest to możliwe 
wyłącznie w przypadku wyznaczenia 
ambitnych celów i wykorzystywania 
systemu monitorowania umożliwiającego 
porównania między państwami 
członkowskimi, aby zagwarantować wkład 
WPR na szczeblu europejskim na rzecz 
realizacji oczekiwań społecznych w 
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odniesieniu do środowiska, różnorodności 
biologicznej i dobrostanu zwierząt.

Or. en

Poprawka 471
Norbert Erdős

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Ponieważ należy udoskonalić 
sposób, w jaki WPR odpowiada na 
wyzwania i możliwości pojawiające się na 
poziomie unijnym, międzynarodowym, 
krajowym, regionalnym, lokalnym oraz na 
poziomie gospodarstw, konieczne jest 
usprawnienie zarządzania WPR, a także 
poprawienie realizacji celów Unii i istotne 
zmniejszenie obciążeń administracyjnych. 
W ramach WPR opierającej się na 
realizacji celów („model realizacji”) Unia 
powinna określić podstawowe parametry 
polityki, takie jak cele WPR i podstawowe
wymogi, natomiast odpowiedzialność za 
sposób realizacji celów i celów końcowych 
powinna w większym stopniu spoczywać 
na państwach członkowskich. Dzięki 
udoskonalonej pomocniczości możliwe jest 
lepsze uwzględnianie lokalnych warunków 
i potrzeb poprzez takie dostosowywanie 
wsparcia, aby maksymalnie zwiększyć jego 
wkład w realizację celów Unii.

(2) Ponieważ należy udoskonalić 
sposób, w jaki WPR odpowiada na 
wyzwania i możliwości pojawiające się na 
poziomie unijnym, międzynarodowym, 
krajowym, regionalnym, lokalnym oraz na 
poziomie gospodarstw, konieczne jest 
usprawnienie zarządzania WPR, a także 
poprawienie realizacji celów Unii i istotne 
zmniejszenie obciążeń administracyjnych
dla beneficjentów i właściwych organów 
państw członkowskich. W ramach WPR 
opierającej się na realizacji celów („model 
realizacji”) Unia powinna określić 
podstawowe parametry polityki, takie jak 
cele WPR i wspólne wymogi, natomiast 
odpowiedzialność za sposób realizacji 
celów i celów końcowych powinna w
większym stopniu spoczywać na 
państwach członkowskich. Dzięki 
udoskonalonej pomocniczości możliwe jest 
lepsze uwzględnianie lokalnych warunków 
i potrzeb poprzez takie dostosowywanie 
wsparcia, aby maksymalnie zwiększyć jego 
wkład w realizację celów Unii. Jednak aby 
ta pomocniczość nie przełożyła się na 
renacjonalizację WPR, niniejsze 
rozporządzenie musi zawierać solidny 
zestaw norm Unii Europejskiej mający na 
celu zapobieganie zakłóceniom 
konkurencji i zagwarantowanie 
niedyskryminacyjnego traktowania 
wszystkich unijnych rolników na całym 
terytorium UE.
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Or. en

Poprawka 472
Marijana Petir

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Ponieważ należy udoskonalić 
sposób, w jaki WPR odpowiada na 
wyzwania i możliwości pojawiające się na 
poziomie unijnym, międzynarodowym, 
krajowym, regionalnym, lokalnym oraz na 
poziomie gospodarstw, konieczne jest 
usprawnienie zarządzania WPR, a także 
poprawienie realizacji celów Unii i istotne 
zmniejszenie obciążeń administracyjnych. 
W ramach WPR opierającej się na 
realizacji celów („model realizacji”) Unia 
powinna określić podstawowe parametry 
polityki, takie jak cele WPR i podstawowe 
wymogi, natomiast odpowiedzialność za 
sposób realizacji celów i celów końcowych 
powinna w większym stopniu spoczywać 
na państwach członkowskich. Dzięki 
udoskonalonej pomocniczości możliwe jest 
lepsze uwzględnianie lokalnych warunków 
i potrzeb poprzez takie dostosowywanie 
wsparcia, aby maksymalnie zwiększyć jego 
wkład w realizację celów Unii.

(2) Ponieważ należy udoskonalić 
sposób, w jaki WPR odpowiada na 
wyzwania i możliwości pojawiające się na 
poziomie unijnym, międzynarodowym, 
krajowym, regionalnym, lokalnym oraz na 
poziomie gospodarstw, konieczne jest 
usprawnienie zarządzania WPR, a także 
poprawienie realizacji celów Unii i istotne 
zmniejszenie obciążeń administracyjnych. 
W ramach WPR opierającej się na 
realizacji celów („model realizacji”) Unia 
powinna określić podstawowe parametry 
polityki, takie jak cele WPR i podstawowe 
wymogi, natomiast odpowiedzialność za 
sposób realizacji celów i celów końcowych 
powinna w większym stopniu spoczywać 
na państwach członkowskich. Dzięki 
udoskonalonej pomocniczości możliwe jest 
lepsze uwzględnianie lokalnych warunków 
i potrzeb poprzez takie dostosowywanie 
wsparcia, aby maksymalnie zwiększyć jego 
wkład w realizację celów Unii. Jednak aby 
ta pomocniczość nie przełożyła się na 
renacjonalizację WPR, niniejsze 
rozporządzenie musi zawierać solidny 
zestaw norm Unii Europejskiej mający na 
celu zapobieganie zakłóceniom 
konkurencji i zagwarantowanie 
niedyskryminacyjnego traktowania 
wszystkich unijnych rolników i posiadaczy 
lasów na całym terytorium UE.

Or. en

Poprawka 473
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Manolis Kefalogiannis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Ponieważ należy udoskonalić 
sposób, w jaki WPR odpowiada na 
wyzwania i możliwości pojawiające się na 
poziomie unijnym, międzynarodowym, 
krajowym, regionalnym, lokalnym oraz na 
poziomie gospodarstw, konieczne jest 
usprawnienie zarządzania WPR, a także 
poprawienie realizacji celów Unii i istotne 
zmniejszenie obciążeń administracyjnych. 
W ramach WPR opierającej się na 
realizacji celów („model realizacji”) Unia 
powinna określić podstawowe parametry 
polityki, takie jak cele WPR i podstawowe
wymogi, natomiast odpowiedzialność za 
sposób realizacji celów i celów końcowych 
powinna w większym stopniu spoczywać 
na państwach członkowskich. Dzięki 
udoskonalonej pomocniczości możliwe jest 
lepsze uwzględnianie lokalnych warunków 
i potrzeb poprzez takie dostosowywanie 
wsparcia, aby maksymalnie zwiększyć jego 
wkład w realizację celów Unii.

(2) Ponieważ należy udoskonalić 
sposób, w jaki WPR odpowiada na 
wyzwania i możliwości pojawiające się na 
poziomie unijnym, międzynarodowym, 
krajowym, regionalnym, lokalnym oraz na 
poziomie gospodarstw, konieczne jest 
usprawnienie zarządzania WPR, a także 
poprawienie realizacji celów Unii i istotne 
zmniejszenie obciążeń administracyjnych
dla beneficjentów. W ramach WPR 
opierającej się na realizacji celów („model 
realizacji”) Unia powinna określić 
podstawowe parametry polityki, takie jak 
cele WPR i wspólne wymogi, natomiast 
odpowiedzialność za sposób realizacji 
celów i celów końcowych powinna w
większym stopniu spoczywać na 
państwach członkowskich. Dzięki 
udoskonalonej pomocniczości możliwe jest 
lepsze uwzględnianie lokalnych warunków 
i potrzeb poprzez takie dostosowywanie 
wsparcia, aby maksymalnie zwiększyć jego 
wkład w realizację celów Unii. Jednak aby 
ta pomocniczość nie przełożyła się na 
renacjonalizację WPR, niniejsze 
rozporządzenie musi zawierać solidny 
zestaw norm Unii Europejskiej mający na 
celu zapobieganie zakłóceniom 
konkurencji i zagwarantowanie 
niedyskryminacyjnego traktowania 
wszystkich unijnych rolników na całym
terytorium UE.

Or. en

Poprawka 474
Luke Ming Flanagan
w imieniu grupy GUE/NGL
Estefanía Torres Martínez
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Ponieważ należy udoskonalić 
sposób, w jaki WPR odpowiada na 
wyzwania i możliwości pojawiające się na 
poziomie unijnym, międzynarodowym, 
krajowym, regionalnym, lokalnym oraz na 
poziomie gospodarstw, konieczne jest 
usprawnienie zarządzania WPR, a także 
poprawienie realizacji celów Unii i istotne 
zmniejszenie obciążeń administracyjnych. 
W ramach WPR opierającej się na 
realizacji celów („model realizacji”) Unia 
powinna określić podstawowe parametry 
polityki, takie jak cele WPR i podstawowe 
wymogi, natomiast odpowiedzialność za 
sposób realizacji celów i celów końcowych 
powinna w większym stopniu spoczywać 
na państwach członkowskich. Dzięki 
udoskonalonej pomocniczości możliwe jest 
lepsze uwzględnianie lokalnych warunków 
i potrzeb poprzez takie dostosowywanie 
wsparcia, aby maksymalnie zwiększyć jego 
wkład w realizację celów Unii.

(2) Ponieważ należy udoskonalić 
sposób, w jaki WPR odpowiada na 
wyzwania i możliwości pojawiające się na 
poziomie unijnym, międzynarodowym, 
krajowym, regionalnym, lokalnym oraz na 
poziomie gospodarstw, konieczne jest 
usprawnienie zarządzania WPR, a także 
poprawienie realizacji celów Unii i istotne
zmniejszenie obciążeń administracyjnych, 
zwłaszcza dla beneficjentów końcowych. 
W ramach WPR opierającej się na 
realizacji celów („model realizacji”) Unia 
powinna określić podstawowe parametry 
polityki, takie jak cele WPR i podstawowe 
wymogi, natomiast odpowiedzialność za 
sposób realizacji celów i celów końcowych 
powinna w większym stopniu spoczywać 
na państwach członkowskich. Dzięki 
udoskonalonej pomocniczości, dbając 
jednocześnie o zachowanie wspólnego 
charakteru WPR, możliwe jest lepsze 
uwzględnianie lokalnych warunków i
potrzeb poprzez takie dostosowywanie 
wsparcia, aby maksymalnie zwiększyć jego 
wkład w realizację celów Unii.

Or. en

Uzasadnienie

Potrzebne są uproszczenia dla rolników przy jednoczesnym zachowaniu wspólnej polityki.

Poprawka 475
Laurenţiu Rebega, Daniel Buda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Ponieważ należy udoskonalić 
sposób, w jaki WPR odpowiada na 
wyzwania i możliwości pojawiające się na 

(2) Ponieważ należy udoskonalić 
sposób, w jaki WPR odpowiada na 
wyzwania i możliwości pojawiające się na 
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poziomie unijnym, międzynarodowym, 
krajowym, regionalnym, lokalnym oraz na 
poziomie gospodarstwa, konieczne jest 
usprawnienie zarządzania WPR, jak 
również poprawa realizacji celów Unii i 
istotne zmniejszenie obciążeń 
administracyjnych. W WPR opartej na 
realizacji celów („model realizacji”) Unia 
powinna określić podstawowe parametry 
polityki, takie jak cele WPR i podstawowe 
wymogi, natomiast odpowiedzialność za 
sposób realizacji celów i celów końcowych 
powinna spoczywać w większym stopniu 
na państwach członkowskich. Dzięki 
zwiększonej pomocniczości możliwe jest 
lepsze uwzględnianie lokalnych warunków 
i potrzeb poprzez dostosowywanie 
wsparcia, aby maksymalnie zwiększyć jego 
wkład w realizację celów Unii.

poziomie unijnym, międzynarodowym, 
krajowym, regionalnym, lokalnym oraz na 
poziomie gospodarstwa, konieczne jest 
usprawnienie zarządzania WPR, jak 
również poprawa realizacji celów Unii i 
istotne zmniejszenie obciążeń 
administracyjnych. W WPR opartej na 
realizacji celów („model realizacji”) Unia 
powinna określić podstawowe parametry 
polityki, takie jak cele WPR i podstawowe 
wymogi, natomiast odpowiedzialność za 
sposób realizacji celów i celów końcowych 
powinna spoczywać w większym stopniu 
na państwach członkowskich, które 
jednocześnie powinny gwarantować 
bezpieczną politykę i zabezpieczenie 
finansowe dla sektora. Dzięki zwiększonej 
pomocniczości możliwe jest lepsze 
uwzględnianie lokalnych warunków i 
potrzeb poprzez dostosowywanie wsparcia, 
aby maksymalnie zwiększyć jego wkład w 
realizację celów Unii.

Or. ro

Poprawka 476
James Nicholson, Jørn Dohrmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Ponieważ należy udoskonalić 
sposób, w jaki WPR odpowiada na 
wyzwania i możliwości pojawiające się na 
poziomie unijnym, międzynarodowym, 
krajowym, regionalnym, lokalnym oraz na 
poziomie gospodarstw, konieczne jest 
usprawnienie zarządzania WPR, a także 
poprawienie realizacji celów Unii i istotne 
zmniejszenie obciążeń administracyjnych. 
W ramach WPR opierającej się na 
realizacji celów („model realizacji”) Unia 
powinna określić podstawowe parametry 
polityki, takie jak cele WPR i podstawowe
wymogi, natomiast odpowiedzialność za 

(2) Ponieważ należy udoskonalić 
sposób, w jaki WPR odpowiada na 
wyzwania i możliwości pojawiające się na 
poziomie unijnym, międzynarodowym, 
krajowym, regionalnym, lokalnym oraz na 
poziomie gospodarstw, konieczne jest 
usprawnienie zarządzania WPR, a także 
poprawienie realizacji celów Unii i istotne 
zmniejszenie obciążeń administracyjnych
dla rolników. W ramach WPR opierającej 
się na realizacji celów („model realizacji”) 
Unia powinna określić podstawowe 
parametry polityki, takie jak cele WPR i
podstawowe wymogi, natomiast 
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sposób realizacji celów i celów końcowych 
powinna w większym stopniu spoczywać 
na państwach członkowskich. Dzięki 
udoskonalonej pomocniczości możliwe jest 
lepsze uwzględnianie lokalnych warunków 
i potrzeb poprzez takie dostosowywanie 
wsparcia, aby maksymalnie zwiększyć jego 
wkład w realizację celów Unii.

odpowiedzialność za sposób realizacji 
celów i celów końcowych powinna w
większym stopniu spoczywać na 
państwach członkowskich przy 
jednoczesnym zapewnieniu pewności w 
zakresie polityki i zabezpieczenia 
finansowego sektora. Dzięki 
udoskonalonej pomocniczości możliwe jest 
lepsze uwzględnianie lokalnych warunków 
i potrzeb poprzez takie dostosowywanie 
wsparcia, aby maksymalnie zwiększyć jego 
wkład w realizację celów Unii.

Or. en

Poprawka 477
Martin Häusling, Bronis Ropė, Maria Heubuch
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Ponieważ należy udoskonalić 
sposób, w jaki WPR odpowiada na 
wyzwania i możliwości pojawiające się na 
poziomie unijnym, międzynarodowym, 
krajowym, regionalnym, lokalnym oraz na 
poziomie gospodarstw, konieczne jest 
usprawnienie zarządzania WPR, a także 
poprawienie realizacji celów Unii i istotne 
zmniejszenie obciążeń administracyjnych. 
W ramach WPR opierającej się na 
realizacji celów („model realizacji”) Unia 
powinna określić podstawowe parametry 
polityki, takie jak cele WPR i podstawowe 
wymogi, natomiast odpowiedzialność za 
sposób realizacji celów i celów końcowych 
powinna w większym stopniu spoczywać 
na państwach członkowskich. Dzięki 
udoskonalonej pomocniczości możliwe jest 
lepsze uwzględnianie lokalnych warunków 
i potrzeb poprzez takie dostosowywanie 
wsparcia, aby maksymalnie zwiększyć jego 
wkład w realizację celów Unii.

(2) Ponieważ należy udoskonalić 
sposób, w jaki WPR odpowiada na coraz 
większe wyzwania i możliwości 
pojawiające się na poziomie unijnym, 
międzynarodowym, krajowym, 
regionalnym, lokalnym oraz na poziomie 
gospodarstw i obszarów wiejskich, 
konieczne jest usprawnienie zarządzania 
WPR, a także poprawienie realizacji celów 
Unii i istotne zmniejszenie obciążeń 
administracyjnych. W ramach WPR 
opierającej się na realizacji celów („model 
realizacji”) Unia powinna określić wspólne
parametry polityki, aby reagować na 
określone wyzwania, takie jak cele WPR,
w tym rozwój obszarów wiejskich,
natomiast odpowiedzialność za sposób 
realizacji celów i wspólnych unijnych i 
krajowych celów końcowych powinna w
większym stopniu spoczywać na 
państwach członkowskich. Dzięki 
udoskonalonej pomocniczości możliwe jest 
lepsze uwzględnianie lokalnych warunków 
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i potrzeb poprzez takie dostosowywanie 
wsparcia, aby maksymalnie zwiększyć jego 
wkład w realizację celów Unii.

Or. en

Poprawka 478
Michel Dantin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Ponieważ należy udoskonalić 
sposób, w jaki WPR odpowiada na 
wyzwania i możliwości pojawiające się na 
poziomie unijnym, międzynarodowym, 
krajowym, regionalnym, lokalnym oraz na 
poziomie gospodarstw, konieczne jest 
usprawnienie zarządzania WPR, a także 
poprawienie realizacji celów Unii i istotne 
zmniejszenie obciążeń administracyjnych. 
W ramach WPR opierającej się na 
realizacji celów („model realizacji”) Unia 
powinna określić podstawowe parametry 
polityki, takie jak cele WPR i podstawowe 
wymogi, natomiast odpowiedzialność za 
sposób realizacji celów i celów końcowych 
powinna w większym stopniu spoczywać 
na państwach członkowskich. Dzięki 
udoskonalonej pomocniczości możliwe jest 
lepsze uwzględnianie lokalnych warunków 
i potrzeb poprzez takie dostosowywanie 
wsparcia, aby maksymalnie zwiększyć jego 
wkład w realizację celów Unii.

(2) Ponieważ należy udoskonalić 
sposób, w jaki WPR odpowiada na 
wyzwania i możliwości pojawiające się na 
poziomie unijnym, międzynarodowym, 
krajowym, regionalnym, lokalnym oraz na 
poziomie gospodarstw, konieczne jest 
usprawnienie zarządzania WPR, a także 
poprawienie realizacji celów Unii i istotne
zmniejszenie obciążeń administracyjnych. 
W ramach WPR opierającej się na 
realizacji celów („model realizacji”) Unia 
powinna określić podstawowe parametry 
polityki, takie jak wspólne cele i wymogi
WPR, natomiast odpowiedzialność za 
sposób realizacji celów, wdrażania 
interwencji WPR i osiągania celów 
końcowych powinna w większym stopniu 
spoczywać na państwach członkowskich. 
Dzięki udoskonalonej pomocniczości 
możliwe jest lepsze uwzględnianie 
lokalnych warunków i potrzeb poprzez 
takie dostosowywanie wsparcia, aby 
maksymalnie zwiększyć jego wkład w
realizację celów Unii.

Or. fr

Poprawka 479
Matt Carthy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Ponieważ należy udoskonalić 
sposób, w jaki WPR odpowiada na 
wyzwania i możliwości pojawiające się na 
poziomie unijnym, międzynarodowym, 
krajowym, regionalnym, lokalnym oraz na 
poziomie gospodarstw, konieczne jest 
usprawnienie zarządzania WPR, a także 
poprawienie realizacji celów Unii i istotne 
zmniejszenie obciążeń administracyjnych. 
W ramach WPR opierającej się na 
realizacji celów („model realizacji”) Unia 
powinna określić podstawowe parametry 
polityki, takie jak cele WPR i podstawowe 
wymogi, natomiast odpowiedzialność za 
sposób realizacji celów i celów końcowych
powinna w większym stopniu spoczywać 
na państwach członkowskich. Dzięki 
udoskonalonej pomocniczości możliwe jest 
lepsze uwzględnianie lokalnych warunków 
i potrzeb poprzez takie dostosowywanie 
wsparcia, aby maksymalnie zwiększyć jego 
wkład w realizację celów Unii.

(2) Ponieważ należy udoskonalić 
sposób, w jaki WPR odpowiada na 
wyzwania i możliwości pojawiające się na 
poziomie unijnym, międzynarodowym, 
krajowym, regionalnym, lokalnym oraz na 
poziomie gospodarstw, konieczne jest 
usprawnienie zarządzania WPR, a także 
poprawienie realizacji celów Unii i istotne 
zmniejszenie obciążeń administracyjnych. 
W ramach WPR opierającej się na 
realizacji celów („model realizacji”) Unia 
powinna określić podstawowe parametry 
polityki, takie jak cele WPR i podstawowe 
wymogi, natomiast państwa członkowskie 
powinny dysponować większą autonomią 
w zakresie sposobu realizacji celów i
celów końcowych. Dzięki udoskonalonej 
pomocniczości możliwe jest lepsze 
uwzględnianie lokalnych warunków i
potrzeb poprzez takie dostosowywanie 
wsparcia, aby maksymalnie zwiększyć jego 
wkład w realizację celów Unii.

Or. en

Poprawka 480
Estefanía Torres Martínez

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Stosowanie wspólnych definicji 
określonych w całości na poziomie 
unijnym przysparza państwom 
członkowskim pewnych trudności w
uwzględnianiu swoich uwarunkowań na 
poziomie krajowym, regionalnym i
lokalnym. Należy zatem pozwolić 
państwom członkowskim na elastyczność 
w określaniu niektórych definicji w swoich 
planach strategicznych WPR. Aby 

(3) Należy pozwolić państwom 
członkowskim na elastyczność w 
określaniu niektórych definicji w swoich 
planach strategicznych WPR. Aby 
zapewnić równe warunki działania, należy 
jednak ustanowić na poziomie unijnym 
ramy celów i wymogów określające 
niezbędne istotne elementy, które należy 
uwzględnić w wyżej wspomnianych 
definicjach („definicje ramowe”).
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zapewnić równe warunki działania, należy 
jednak ustanowić na poziomie unijnym
pewne ramy odniesienia określające 
niezbędne istotne elementy, które należy 
uwzględnić w wyżej wspomnianych 
definicjach („definicje ramowe”).

Or. es

Poprawka 481
Nuno Melo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Stosowanie wspólnych definicji 
określonych w całości na poziomie 
unijnym przysparza państwom 
członkowskim pewnych trudności w
uwzględnianiu swoich uwarunkowań na 
poziomie krajowym, regionalnym i
lokalnym. Należy zatem pozwolić 
państwom członkowskim na elastyczność 
w określaniu niektórych definicji w swoich 
planach strategicznych WPR. Aby 
zapewnić równe warunki działania, należy 
jednak ustanowić na poziomie unijnym 
pewne ramy odniesienia określające 
niezbędne istotne elementy, które należy 
uwzględnić w wyżej wspomnianych 
definicjach („definicje ramowe”).

(3) Należy zatem zapewnić państwom 
członkowskim pewien poziom 
elastyczności w określaniu niektórych 
definicji w swoich planach strategicznych 
WPR. Aby zapewnić równe warunki 
działania, należy jednak ustanowić na 
poziomie unijnym pewne ramy odniesienia 
określające niezbędne wspólne istotne 
elementy, które należy uwzględnić w
wyżej wspomnianych definicjach
(„definicje ramowe”).

Or. en

Poprawka 482
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karine Gloanec Maurin, Karin Kadenbach, Momchil 
Nekov, Marc Tarabella

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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(3) Stosowanie wspólnych definicji 
określonych w całości na poziomie 
unijnym przysparza państwom 
członkowskim pewnych trudności w
uwzględnianiu swoich uwarunkowań na 
poziomie krajowym, regionalnym i
lokalnym. Należy zatem pozwolić 
państwom członkowskim na elastyczność 
w określaniu niektórych definicji w swoich 
planach strategicznych WPR. Aby 
zapewnić równe warunki działania, należy 
jednak ustanowić na poziomie unijnym
pewne ramy odniesienia określające 
niezbędne istotne elementy, które należy 
uwzględnić w wyżej wspomnianych 
definicjach („definicje ramowe”).

(3) Stosowanie wspólnych definicji 
określonych w całości na poziomie 
unijnym przysparza państwom 
członkowskim pewnych trudności w
uwzględnianiu swoich uwarunkowań na 
poziomie krajowym, regionalnym i
lokalnym. Należy zatem pozwolić 
państwom członkowskim na elastyczność 
w określaniu niektórych definicji w swoich 
planach strategicznych WPR. Aby 
zapewnić równe warunki działania, należy 
jednak ustanowić na poziomie unijnym 
ramy odniesienia określające niezbędne 
istotne elementy, które należy uwzględnić 
w wyżej wspomnianych definicjach
(„definicje ramowe”) w celu uniknięcia 
zakłóceń na jednolitym rynku.

Or. en

Poprawka 483
Martin Häusling, Bronis Ropė, Maria Heubuch
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Stosowanie wspólnych definicji 
określonych w całości na poziomie 
unijnym przysparza państwom 
członkowskim pewnych trudności w
uwzględnianiu swoich uwarunkowań na 
poziomie krajowym, regionalnym i
lokalnym. Należy zatem pozwolić 
państwom członkowskim na elastyczność 
w określaniu niektórych definicji w swoich 
planach strategicznych WPR. Aby 
zapewnić równe warunki działania, należy 
jednak ustanowić na poziomie unijnym 
pewne ramy odniesienia określające 
niezbędne istotne elementy, które należy 
uwzględnić w wyżej wspomnianych 
definicjach („definicje ramowe”).

(3) Stosowanie wspólnych definicji 
określonych w całości na poziomie 
unijnym przysparza państwom 
członkowskim pewnych trudności w
uwzględnianiu swoich uwarunkowań na 
poziomie krajowym, regionalnym i
lokalnym. Należy zatem pozwolić 
państwom członkowskim na elastyczność 
w określaniu niektórych definicji w swoich 
planach strategicznych WPR. Aby 
zapewnić równe warunki działania pod 
względem gospodarczym, środowiskowym 
i społecznym, należy jednak ustanowić na 
poziomie unijnym pewne ramy odniesienia 
określające niezbędne istotne elementy, 
które należy uwzględnić w wyżej 
wspomnianych definicjach („definicje 
ramowe”).
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Or. en

Poprawka 484
Daniel Buda, Maria Gabriela Zoană, Laurenţiu Rebega, Daciana Octavia Sârbu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Stosowanie wspólnych definicji
określonych w całości na poziomie 
unijnym przysparza państwom 
członkowskim pewnych trudności w
uwzględnianiu swoich uwarunkowań na 
poziomie krajowym, regionalnym i
lokalnym. Należy zatem pozwolić 
państwom członkowskim na elastyczność
w określaniu niektórych definicji w swoich 
planach strategicznych WPR. Aby 
zapewnić równe warunki działania, należy 
jednak ustanowić na poziomie unijnym 
pewne ramy odniesienia określające 
niezbędne istotne elementy, które należy 
uwzględnić w wyżej wspomnianych 
definicjach („definicje ramowe”).

(3) Stosowanie wspólnych definicji 
określonych w całości na poziomie 
unijnym przysparza państwom 
członkowskim pewnych trudności w
uwzględnianiu swoich uwarunkowań na 
poziomie krajowym, regionalnym i
lokalnym. Należy zatem pozwolić 
państwom członkowskim na wysoki 
stopień elastyczności w określaniu 
niektórych definicji w swoich planach 
strategicznych WPR. Aby zapewnić równe 
warunki działania, należy jednak ustanowić 
na poziomie unijnym pewne ramy 
odniesienia określające niezbędne istotne
elementy, które należy uwzględnić w
wyżej wspomnianych definicjach
(„definicje ramowe”).

Or. ro

Poprawka 485
Matt Carthy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Stosowanie wspólnych definicji 
określonych w całości na poziomie 
unijnym przysparza państwom 
członkowskim pewnych trudności w
uwzględnianiu swoich uwarunkowań na 
poziomie krajowym, regionalnym i
lokalnym. Należy zatem pozwolić 
państwom członkowskim na elastyczność 

(3) Stosowanie niektórych wspólnych 
definicji określonych w całości na 
poziomie unijnym przysparza państwom 
członkowskim pewnych trudności w
uwzględnianiu swoich uwarunkowań na 
poziomie krajowym, regionalnym i
lokalnym. Należy zatem pozwolić 
państwom członkowskim na elastyczność 
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w określaniu niektórych definicji w swoich 
planach strategicznych WPR. Aby 
zapewnić równe warunki działania, należy 
jednak ustanowić na poziomie unijnym 
pewne ramy odniesienia określające 
niezbędne istotne elementy, które należy 
uwzględnić w wyżej wspomnianych 
definicjach („definicje ramowe”).

w określaniu niektórych definicji w swoich 
planach strategicznych WPR. Aby
zapewnić równe warunki działania, należy 
jednak ustanowić na poziomie unijnym 
pewne ramy odniesienia określające 
niezbędne istotne elementy, które należy 
uwzględnić w wyżej wspomnianych 
definicjach („definicje ramowe”).

Or. en

Poprawka 486
Maria Lidia Senra Rodríguez

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) Równouprawnienie kobiet i 
mężczyzn to zasadniczy cel Unii i jej 
państw członkowskich; w związku z tym 
wspólna polityka rolna powinna 
uwzględniać równouprawnienie płci.

Or. es

Poprawka 487
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

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 

(4) 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.
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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.

Or. fr

Poprawka 488
Martin Häusling, Bronis Ropė, Maria Heubuch
w imieniu grupy Verts/ALE

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 zachowanie 
agroekologicznych systemów produkcji 
oraz struktury społecznej na obszarach
rolnych. Zgodnie z zasadą dostosowywania 
do warunków lokalnych państwa 
członkowskie powinny określić w swoich 
planach strategicznych WPR definicje 
działalności rolniczej zgodne ze 
zobowiązaniami UE, takimi jak cele 
zrównoważonego rozwoju, a także cele w 
zakresie klimatu i różnorodności 
biologicznej.
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Or. en

Poprawka 489
Luke Ming Flanagan
w imieniu grupy GUE/NGL

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, 
opierając się na unijnej definicji ramowej.

Or. en

Uzasadnienie

W celu zabezpieczenia WPR na przyszłość, musi ona pozostać wspólną polityką.

Poprawka 490
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Karine Gloanec Maurin, Momchil 
Nekov, Marc Tarabella

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4
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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 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.

Or. en

Poprawka 491
Paolo De Castro, Giovanni La Via

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Aby zachować istotne, wspólne dla 
całej Unii elementy zapewniające 
porównywalność między decyzjami państw 
członkowskich, nie ograniczając przy tym 
jednak tych państw w realizacji celów 
Unii, należy ustanowić ramową definicję 
terminu „użytek rolny”. Powiązane 
ramowe definicje terminów „grunty orne”,
„uprawy trwałe” i „trwałe użytki zielone” 
należy określić ogólnie, aby umożliwić 
państwom członkowskim ich dalsze 
uszczegółowienie zgodnie z lokalnymi 
warunkami w poszczególnych państwach. 
Ramową definicję terminu „grunty orne” 
należy określić w taki sposób, aby 

(5) Aby zachować istotne, wspólne dla 
całej Unii elementy zapewniające 
porównywalność między decyzjami państw 
członkowskich, nie ograniczając przy tym 
jednak tych państw w realizacji celów 
Unii, należy ustanowić ramową definicję 
terminu „użytek rolny”. Powiązane 
ramowe definicje terminów „grunty orne”,
„uprawy trwałe” i „trwałe użytki zielone” 
należy określić ogólnie, aby umożliwić 
państwom członkowskim ich dalsze 
uszczegółowienie zgodnie z lokalnymi 
warunkami w poszczególnych państwach. 
Ramową definicję terminu „grunty orne” 
należy określić w taki sposób, aby 
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umożliwić państwom członkowskim 
uwzględnienie w niej różnych form 
produkcji, w tym systemu rolno-leśnego i
obszarów ornych z krzewami i drzewami, 
oraz aby wprowadzić wymóg włączenia 
obszarów gruntów ugorowanych, co 
zapewni oddzielenie interwencji od 
wielkości produkcji. W ramowej definicji 
terminu „uprawy trwałe” należy 
uwzględnić obszary rzeczywiście 
wykorzystywane do celów produkcyjnych 
oraz obszary nieprodukcyjne, a także 
szkółki i zagajniki o krótkiej rotacji, które 
mają zdefiniować państwa członkowskie. 
Ramową definicję terminu „trwałe użytki 
zielone” należy ustanowić w taki sposób, 
aby umożliwić państwom członkowskim 
szczegółowe określenie kryteriów i
włączenie gatunków innych niż trawy lub 
innych zielnych roślin pastewnych, które 
nadają się do wypasu lub do produkcji 
paszy, niezależnie od tego, czy 
rzeczywiście stosuje się je do celów 
produkcji.

umożliwić państwom członkowskim 
uwzględnienie w niej różnych form 
produkcji, w tym systemu rolno-leśnego i
obszarów ornych z krzewami i drzewami, 
oraz aby wprowadzić wymóg włączenia 
obszarów gruntów ugorowanych, co 
zapewni oddzielenie interwencji od 
wielkości produkcji. W ramowej definicji 
terminu „uprawy trwałe” należy 
uwzględnić obszary rzeczywiście 
wykorzystywane do celów produkcyjnych 
oraz obszary nieprodukcyjne, a także 
szkółki i zagajniki o krótkiej rotacji, które 
mają zdefiniować państwa członkowskie. 
Ramową definicję terminu „trwałe użytki 
zielone” należy ustanowić w taki sposób, 
aby umożliwić państwom członkowskim 
szczegółowe określenie kryteriów i
włączenie gatunków innych niż trawy lub 
innych zielnych roślin pastewnych, które 
nadają się do wypasu lub do produkcji 
paszy, niezależnie od tego, czy 
rzeczywiście stosuje się je do celów 
produkcji. Biorąc pod uwagę cel, jakim 
jest uproszczenie, w definicjach ramowych 
należy unikać dodatkowych obciążeń lub 
nierealistycznych wymogów 
agronomicznych lub ekonomicznych dla 
rolników.

Or. it

Poprawka 492
Nuno Melo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Aby zachować istotne, wspólne dla 
całej Unii elementy zapewniające 
porównywalność między decyzjami państw 
członkowskich, nie ograniczając przy tym 
jednak tych państw w realizacji celów 
Unii, należy ustanowić ramową definicję 
terminu „użytek rolny”. Powiązane 

(5) Aby zachować istotne, wspólne dla 
całej Unii elementy zapewniające 
porównywalność między decyzjami państw 
członkowskich, nie ograniczając przy tym 
jednak tych państw w realizacji celów 
Unii, należy ustanowić ramową definicję 
terminu „użytek rolny”. Powiązane 
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ramowe definicje terminów „grunty orne”,
„uprawy trwałe” i „trwałe użytki zielone” 
należy określić ogólnie, aby umożliwić 
państwom członkowskim ich dalsze 
uszczegółowienie zgodnie z lokalnymi 
warunkami w poszczególnych państwach. 
Ramową definicję terminu „grunty orne” 
należy określić w taki sposób, aby 
umożliwić państwom członkowskim 
uwzględnienie w niej różnych form 
produkcji, w tym systemu rolno-leśnego i
obszarów ornych z krzewami i drzewami, 
oraz aby wprowadzić wymóg włączenia 
obszarów gruntów ugorowanych, co 
zapewni oddzielenie interwencji od 
wielkości produkcji. W ramowej definicji 
terminu „uprawy trwałe” należy 
uwzględnić obszary rzeczywiście 
wykorzystywane do celów produkcyjnych 
oraz obszary nieprodukcyjne, a także 
szkółki i zagajniki o krótkiej rotacji, które 
mają zdefiniować państwa członkowskie. 
Ramową definicję terminu „trwałe użytki 
zielone” należy ustanowić w taki sposób, 
aby umożliwić państwom członkowskim 
szczegółowe określenie kryteriów i 
włączenie gatunków innych niż trawy lub 
innych zielnych roślin pastewnych, które 
nadają się do wypasu lub do produkcji 
paszy, niezależnie od tego, czy 
rzeczywiście stosuje się je do celów 
produkcji.

ramowe definicje terminów „grunty orne”,
„uprawy trwałe” i „trwałe użytki zielone” 
należy określić ogólnie, aby umożliwić 
państwom członkowskim ich dalsze 
uszczegółowienie zgodnie z lokalnymi 
warunkami w poszczególnych państwach. 
Ramową definicję terminu „grunty orne” 
należy określić w taki sposób, aby 
umożliwić państwom członkowskim 
uwzględnienie w niej różnych form 
produkcji, w tym systemu rolno-leśnego i
obszarów ornych z krzewami i drzewami, 
oraz aby wprowadzić wymóg włączenia 
obszarów gruntów ugorowanych, co 
zapewni oddzielenie interwencji od 
wielkości produkcji. W ramowej definicji 
terminu „uprawy trwałe” należy 
uwzględnić obszary rzeczywiście 
wykorzystywane do celów produkcyjnych 
oraz obszary nieprodukcyjne, a także 
szkółki i zagajniki o krótkiej rotacji, które 
mają zdefiniować państwa członkowskie. 
Ramową definicję terminu „trwałe użytki 
zielone” należy ustanowić w taki sposób, 
aby umożliwić państwom członkowskim 
szczegółowe określenie kryteriów i 
włączenie gatunków innych niż trawy lub 
innych zielnych roślin pastewnych, które 
nadają się wyłącznie do wypasu, nie tylko 
do wypasu lub do produkcji paszy, 
niezależnie od tego, czy rzeczywiście 
stosuje się je do celów produkcji. Mając 
na uwadze cel w postaci uproszczenia, 
ramy nie powinny obejmować 
dodatkowych obciążeń dla rolników lub 
wprowadzania nierealnych wymogów 
agronomicznych lub gospodarczych.

Or. en

Poprawka 493
Laurenţiu Rebega, Daniel Buda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Aby zachować istotne, wspólne dla 
całej Unii elementy zapewniające 
porównywalność między decyzjami państw 
członkowskich, nie ograniczając przy tym 
jednak tych państw w realizacji celów 
Unii, należy ustanowić ramową definicję 
terminu „użytek rolny”. Powiązane 
ramowe definicje terminów „grunty orne”,
„uprawy trwałe” i „trwałe użytki zielone” 
należy określić ogólnie, aby umożliwić 
państwom członkowskim ich dalsze 
uszczegółowienie zgodnie z lokalnymi 
warunkami w poszczególnych państwach. 
Ramową definicję terminu „grunty orne” 
należy określić w taki sposób, aby 
umożliwić państwom członkowskim 
uwzględnienie w niej różnych form 
produkcji, w tym systemu rolno-leśnego i 
obszarów ornych z krzewami i drzewami, 
oraz aby wprowadzić wymóg włączenia 
obszarów gruntów ugorowanych, co 
zapewni oddzielenie interwencji od 
wielkości produkcji. W ramowej definicji 
terminu „uprawy trwałe” należy 
uwzględnić obszary rzeczywiście 
wykorzystywane do celów produkcyjnych 
oraz obszary nieprodukcyjne, a także 
szkółki i zagajniki o krótkiej rotacji, które 
mają zdefiniować państwa członkowskie. 
Ramową definicję terminu „trwałe użytki 
zielone” należy ustanowić w taki sposób, 
aby umożliwić państwom członkowskim 
szczegółowe określenie kryteriów i
włączenie gatunków innych niż trawy lub 
innych zielnych roślin pastewnych, które 
nadają się do wypasu lub do produkcji 
paszy, niezależnie od tego, czy 
rzeczywiście stosuje się je do celów 
produkcji.

(5) Aby zachować istotne, wspólne dla 
całej Unii elementy zapewniające 
porównywalność między decyzjami państw 
członkowskich, nie ograniczając przy tym 
jednak tych państw w realizacji celów 
Unii, należy ustanowić ramową definicję 
terminu „użytek rolny”. Powiązane 
ramowe definicje terminów „grunty orne”,
„uprawy trwałe” i „trwałe użytki zielone” 
należy określić ogólnie, aby umożliwić 
państwom członkowskim ich dalsze 
uszczegółowienie zgodnie z lokalnymi 
warunkami w poszczególnych państwach. 
Ramową definicję terminu „grunty orne” 
należy określić w taki sposób, aby 
umożliwić państwom członkowskim 
uwzględnienie w niej różnych form 
produkcji, w tym systemu rolno-leśnego i 
obszarów ornych z krzewami i drzewami, 
oraz aby wprowadzić wymóg włączenia 
obszarów gruntów ugorowanych, co 
zapewni oddzielenie interwencji od 
wielkości produkcji. W ramowej definicji 
terminu „uprawy trwałe” należy 
uwzględnić obszary rzeczywiście 
wykorzystywane do celów produkcyjnych 
oraz obszary nieprodukcyjne, a także 
szkółki i zagajniki o krótkiej rotacji, które 
mają zdefiniować państwa członkowskie. 
Ramową definicję terminu „trwałe użytki 
zielone” należy ustanowić w taki sposób, 
aby umożliwić państwom członkowskim 
szczegółowe określenie kryteriów i
włączenie gatunków innych niż trawy lub 
innych zielnych roślin pastewnych, które 
nadają się do wypasu lub do produkcji 
paszy, niezależnie od tego, czy 
rzeczywiście stosuje się je do celów 
produkcji. Cel uproszczenia WPR 
powinien mieć zasadnicze znaczenie dla 
zapewnienia, by obciążenia 
administracyjne dla rolników nie były 
zwiększane.

Or. ro
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Poprawka 494
James Nicholson, Jørn Dohrmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Aby zachować istotne, wspólne dla 
całej Unii elementy zapewniające 
porównywalność między decyzjami państw 
członkowskich, nie ograniczając przy tym 
jednak tych państw w realizacji celów 
Unii, należy ustanowić ramową definicję 
terminu „użytek rolny”. Powiązane 
ramowe definicje terminów „grunty orne”,
„uprawy trwałe” i „trwałe użytki zielone” 
należy określić ogólnie, aby umożliwić 
państwom członkowskim ich dalsze 
uszczegółowienie zgodnie z lokalnymi 
warunkami w poszczególnych państwach. 
Ramową definicję terminu „grunty orne” 
należy określić w taki sposób, aby 
umożliwić państwom członkowskim 
uwzględnienie w niej różnych form 
produkcji, w tym systemu rolno-leśnego i
obszarów ornych z krzewami i drzewami, 
oraz aby wprowadzić wymóg włączenia 
obszarów gruntów ugorowanych, co 
zapewni oddzielenie interwencji od 
wielkości produkcji. W ramowej definicji 
terminu „uprawy trwałe” należy 
uwzględnić obszary rzeczywiście 
wykorzystywane do celów produkcyjnych 
oraz obszary nieprodukcyjne, a także 
szkółki i zagajniki o krótkiej rotacji, które 
mają zdefiniować państwa członkowskie. 
Ramową definicję terminu „trwałe użytki 
zielone” należy ustanowić w taki sposób, 
aby umożliwić państwom członkowskim 
szczegółowe określenie kryteriów i 
włączenie gatunków innych niż trawy lub 
innych zielnych roślin pastewnych, które 
nadają się do wypasu lub do produkcji 
paszy, niezależnie od tego, czy 
rzeczywiście stosuje się je do celów 
produkcji.

(5) Aby zachować istotne, wspólne dla 
całej Unii elementy zapewniające 
porównywalność między decyzjami państw 
członkowskich, nie ograniczając przy tym 
jednak tych państw w realizacji celów 
Unii, należy ustanowić ramową definicję 
terminu „użytek rolny”. Powiązane 
ramowe definicje terminów „grunty orne”,
„uprawy trwałe” i „trwałe użytki zielone” 
należy określić ogólnie, aby umożliwić 
państwom członkowskim ich dalsze 
uszczegółowienie zgodnie z lokalnymi 
warunkami w poszczególnych państwach. 
Ramową definicję terminu „grunty orne” 
należy określić w taki sposób, aby 
umożliwić państwom członkowskim 
uwzględnienie w niej różnych form 
produkcji, w tym systemu rolno-leśnego i
obszarów ornych z krzewami i drzewami, 
oraz aby wprowadzić wymóg włączenia 
obszarów gruntów ugorowanych, co 
zapewni oddzielenie interwencji od 
wielkości produkcji. W ramowej definicji 
terminu „uprawy trwałe” należy 
uwzględnić obszary rzeczywiście 
wykorzystywane do celów produkcyjnych 
oraz obszary nieprodukcyjne, a także 
szkółki i zagajniki o krótkiej rotacji, które 
mają zdefiniować państwa członkowskie. 
Ramową definicję terminu „trwałe użytki 
zielone” należy ustanowić w taki sposób, 
aby umożliwić państwom członkowskim 
szczegółowe określenie kryteriów i 
włączenie gatunków innych niż trawy lub 
innych zielnych roślin pastewnych, które 
nadają się do wypasu lub do produkcji 
paszy, niezależnie od tego, czy 
rzeczywiście stosuje się je do celów 
produkcji. Głównym celem powinno być 
uproszczenie WPR w celu zapewnienia 
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braku dodatkowych obciążeń dla 
rolników.

Or. en

Poprawka 495
Maria Noichl

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Aby zachować istotne, wspólne dla 
całej Unii elementy zapewniające 
porównywalność między decyzjami państw 
członkowskich, nie ograniczając przy tym 
jednak tych państw w realizacji celów 
Unii, należy ustanowić ramową definicję 
terminu „użytek rolny”. Powiązane 
ramowe definicje terminów „grunty orne”,
„uprawy trwałe” i „trwałe użytki zielone” 
należy określić ogólnie, aby umożliwić 
państwom członkowskim ich dalsze 
uszczegółowienie zgodnie z lokalnymi 
warunkami w poszczególnych państwach. 
Ramową definicję terminu „grunty orne” 
należy określić w taki sposób, aby 
umożliwić państwom członkowskim 
uwzględnienie w niej różnych form 
produkcji, w tym systemu rolno-leśnego i
obszarów ornych z krzewami i drzewami, 
oraz aby wprowadzić wymóg włączenia 
obszarów gruntów ugorowanych, co 
zapewni oddzielenie interwencji od 
wielkości produkcji. W ramowej definicji 
terminu „uprawy trwałe” należy 
uwzględnić obszary rzeczywiście 
wykorzystywane do celów produkcyjnych 
oraz obszary nieprodukcyjne, a także 
szkółki i zagajniki o krótkiej rotacji, które 
mają zdefiniować państwa członkowskie. 
Ramową definicję terminu „trwałe użytki 
zielone” należy ustanowić w taki sposób, 
aby umożliwić państwom członkowskim 
szczegółowe określenie kryteriów i
włączenie gatunków innych niż trawy lub

(5) Aby zachować istotne, wspólne dla 
całej Unii elementy zapewniające 
porównywalność między decyzjami państw 
członkowskich, nie ograniczając przy tym 
jednak tych państw w realizacji celów 
Unii, należy ustanowić jasną ramową 
definicję terminu „użytek rolny”. 
Powiązane ramowe definicje terminów
„grunty orne”, „uprawy trwałe” i „trwałe 
użytki zielone” należy określić ogólnie, 
aby umożliwić państwom członkowskim 
ich dalsze uszczegółowienie zgodnie z
lokalnymi warunkami w poszczególnych 
państwach. Ramową definicję terminu
„grunty orne” należy określić w taki 
sposób, aby umożliwić państwom 
członkowskim uwzględnienie w niej 
różnych form produkcji, w tym systemu 
rolno-leśnego i obszarów ornych z
krzewami i drzewami, oraz aby 
wprowadzić wymóg włączenia obszarów 
gruntów ugorowanych, co zapewni 
oddzielenie interwencji od wielkości 
produkcji. W ramowej definicji terminu
„uprawy trwałe” należy uwzględnić 
obszary rzeczywiście wykorzystywane do 
celów produkcyjnych oraz obszary 
nieprodukcyjne, a także szkółki i zagajniki 
o krótkiej rotacji, które mają zdefiniować 
państwa członkowskie. Ramową definicję 
terminu „trwałe użytki zielone” należy 
ustanowić w taki sposób, aby umożliwić 
państwom członkowskim szczegółowe 
określenie kryteriów i włączenie gatunków 
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innych zielnych roślin pastewnych, które 
nadają się do wypasu lub do produkcji 
paszy, niezależnie od tego, czy 
rzeczywiście stosuje się je do celów 
produkcji.

innych niż trawy, inne zielne rośliny 
pastewne, krzewy i drzewa lub elementy 
krajobrazu zajmujące niewielką 
powierzchnię, które nie służą do celów 
paszowych, które nadają się do wypasu lub 
do produkcji paszy, niezależnie od tego, 
czy rzeczywiście stosuje się je do celów 
produkcji.

Or. de

Poprawka 496
Michel Dantin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Aby zachować istotne, wspólne dla 
całej Unii elementy zapewniające 
porównywalność między decyzjami państw 
członkowskich, nie ograniczając przy tym 
jednak tych państw w realizacji celów 
Unii, należy ustanowić ramową definicję 
terminu „użytek rolny”. Powiązane 
ramowe definicje terminów „grunty orne”,
„uprawy trwałe” i „trwałe użytki zielone” 
należy określić ogólnie, aby umożliwić 
państwom członkowskim ich dalsze 
uszczegółowienie zgodnie z lokalnymi 
warunkami w poszczególnych państwach. 
Ramową definicję terminu „grunty orne” 
należy określić w taki sposób, aby 
umożliwić państwom członkowskim 
uwzględnienie w niej różnych form 
produkcji, w tym systemu rolno-leśnego i
obszarów ornych z krzewami i drzewami, 
oraz aby wprowadzić wymóg włączenia 
obszarów gruntów ugorowanych, co 
zapewni oddzielenie interwencji od 
wielkości produkcji. W ramowej definicji 
terminu „uprawy trwałe” należy 
uwzględnić obszary rzeczywiście 
wykorzystywane do celów produkcyjnych 
oraz obszary nieprodukcyjne, a także 
szkółki i zagajniki o krótkiej rotacji, które 

(5) Aby zachować istotne, wspólne dla 
całej Unii elementy zapewniające 
porównywalność między decyzjami państw 
członkowskich oraz równe traktowanie 
europejskich rolników, nie ograniczając 
przy tym jednak tych państw w realizacji 
celów Unii, należy ustanowić ramową 
definicję terminu „użytek rolny”. 
Powiązane ramowe definicje terminów
„grunty orne”, „uprawy trwałe” i „trwałe 
użytki zielone” należy określić ogólnie, 
aby umożliwić państwom członkowskim 
ich dalsze uszczegółowienie zgodnie z
lokalnymi warunkami w poszczególnych 
państwach. Ramową definicję terminu
„grunty orne” należy określić w taki 
sposób, aby umożliwić państwom 
członkowskim uwzględnienie w niej 
różnych form produkcji, w tym systemu 
rolno-leśnego i obszarów ornych z
krzewami i drzewami, oraz aby 
wprowadzić wymóg włączenia obszarów 
gruntów ugorowanych, co zapewni 
oddzielenie interwencji od wielkości 
produkcji. W ramowej definicji terminu
„uprawy trwałe” należy uwzględnić 
obszary rzeczywiście wykorzystywane do 
celów produkcyjnych oraz obszary 
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mają zdefiniować państwa członkowskie. 
Ramową definicję terminu „trwałe użytki 
zielone” należy ustanowić w taki sposób, 
aby umożliwić państwom członkowskim 
szczegółowe określenie kryteriów i
włączenie gatunków innych niż trawy lub 
innych zielnych roślin pastewnych, które 
nadają się do wypasu lub do produkcji 
paszy, niezależnie od tego, czy 
rzeczywiście stosuje się je do celów 
produkcji.

nieprodukcyjne, a także szkółki i zagajniki 
o krótkiej rotacji, które mają zdefiniować 
państwa członkowskie. Ramową definicję 
terminu „trwałe użytki zielone” należy 
ustanowić w taki sposób, aby umożliwić 
państwom członkowskim szczegółowe 
określenie kryteriów i włączenie gatunków 
innych niż trawy lub innych zielnych roślin 
pastewnych, które nadają się do wypasu 
lub do produkcji paszy, niezależnie od 
tego, czy rzeczywiście stosuje się je do 
celów produkcji.

Or. fr

Poprawka 497
Maria Lidia Senra Rodríguez

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Aby zachować istotne, wspólne dla 
całej Unii elementy zapewniające 
porównywalność między decyzjami państw 
członkowskich, nie ograniczając przy tym 
jednak tych państw w realizacji celów 
Unii, należy ustanowić ramową definicję 
terminu „użytek rolny”. Powiązane 
ramowe definicje terminów „grunty orne”,
„uprawy trwałe” i „trwałe użytki zielone” 
należy określić ogólnie, aby umożliwić 
państwom członkowskim ich dalsze 
uszczegółowienie zgodnie z lokalnymi 
warunkami w poszczególnych państwach. 
Ramową definicję terminu „grunty orne” 
należy określić w taki sposób, aby 
umożliwić państwom członkowskim 
uwzględnienie w niej różnych form 
produkcji, w tym systemu rolno-leśnego i
obszarów ornych z krzewami i drzewami, 
oraz aby wprowadzić wymóg włączenia 
obszarów gruntów ugorowanych, co 
zapewni oddzielenie interwencji od 
wielkości produkcji. W ramowej definicji 
terminu „uprawy trwałe” należy 

(5) Aby zachować istotne, wspólne dla 
całej Unii elementy zapewniające 
porównywalność między decyzjami państw 
członkowskich, nie ograniczając przy tym 
jednak tych państw w realizacji celów 
Unii, należy ustanowić ramową definicję 
terminu „użytek rolny”. Powiązane 
ramowe definicje terminów „grunty orne”,
„uprawy trwałe” i „trwałe użytki zielone” 
należy określić ogólnie, aby umożliwić 
państwom członkowskim ich dalsze 
uszczegółowienie zgodnie z lokalnymi 
warunkami w poszczególnych państwach. 
Ramową definicję terminu „grunty orne” 
należy określić w taki sposób, aby 
umożliwić państwom członkowskim 
uwzględnienie w niej różnych form 
produkcji, w tym systemu rolno-leśnego i
obszarów ornych z krzewami i drzewami, 
oraz aby wprowadzić wymóg włączenia 
obszarów gruntów ugorowanych, co 
zapewni oddzielenie interwencji od 
wielkości produkcji. W ramowej definicji 
terminu „uprawy trwałe” należy 



AM\1167703PL.docx 41/205 PE629.664v01-00

PL

uwzględnić obszary rzeczywiście 
wykorzystywane do celów produkcyjnych
oraz obszary nieprodukcyjne, a także 
szkółki i zagajniki o krótkiej rotacji, które 
mają zdefiniować państwa członkowskie. 
Ramową definicję terminu „trwałe użytki 
zielone” należy ustanowić w taki sposób, 
aby umożliwić państwom członkowskim 
szczegółowe określenie kryteriów i
włączenie gatunków innych niż trawy lub 
innych zielnych roślin pastewnych, które
nadają się do wypasu lub do produkcji 
paszy, niezależnie od tego, czy 
rzeczywiście stosuje się je do celów 
produkcji.

uwzględnić obszary rzeczywiście 
wykorzystywane do celów produkcyjnych, 
a także szkółki. Ramową definicję terminu
„trwałe użytki zielone” należy ustanowić w
taki sposób, aby umożliwić państwom 
członkowskim szczegółowe określenie 
kryteriów i włączenie gatunków innych niż 
trawy lub innych zielnych roślin 
pastewnych, a także zasobów 
pochodzących z krzewów i drzew, takich 
jak żołędzie lub kasztany, które nadają się 
do wypasu lub do produkcji paszy.

Or. es

Poprawka 498
Luke Ming Flanagan
w imieniu grupy GUE/NGL
Estefanía Torres Martínez

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Aby zachować istotne, wspólne dla 
całej Unii elementy zapewniające 
porównywalność między decyzjami państw 
członkowskich, nie ograniczając przy tym 
jednak tych państw w realizacji celów 
Unii, należy ustanowić ramową definicję 
terminu „użytek rolny”. Powiązane 
ramowe definicje terminów „grunty orne”,
„uprawy trwałe” i „trwałe użytki zielone” 
należy określić ogólnie, aby umożliwić 
państwom członkowskim ich dalsze 
uszczegółowienie zgodnie z lokalnymi 
warunkami w poszczególnych państwach. 
Ramową definicję terminu „grunty orne” 
należy określić w taki sposób, aby 
umożliwić państwom członkowskim 
uwzględnienie w niej różnych form 
produkcji, w tym systemu rolno-leśnego i
obszarów ornych z krzewami i drzewami, 

(5) Aby zachować istotne, wspólne dla 
całej Unii elementy zapewniające 
porównywalność między decyzjami państw 
członkowskich, nie ograniczając przy tym 
jednak tych państw w realizacji celów 
Unii, należy ustanowić ramową definicję 
terminu „użytek rolny”. Powiązane 
ramowe definicje terminów „grunty orne”,
„uprawy trwałe” i „trwałe użytki zielone” 
należy określić ogólnie, aby umożliwić 
państwom członkowskim ich dalsze 
uszczegółowienie zgodnie z lokalnymi 
warunkami i tradycyjnymi praktykami w
poszczególnych państwach. Ramową 
definicję terminu „grunty orne” należy 
określić w taki sposób, aby umożliwić 
państwom członkowskim uwzględnienie w
niej różnych form produkcji, w tym 
systemu rolno-leśnego i obszarów ornych z



PE629.664v01-00 42/205 AM\1167703PL.docx

PL

oraz aby wprowadzić wymóg włączenia 
obszarów gruntów ugorowanych, co 
zapewni oddzielenie interwencji od 
wielkości produkcji. W ramowej definicji 
terminu „uprawy trwałe” należy 
uwzględnić obszary rzeczywiście 
wykorzystywane do celów produkcyjnych 
oraz obszary nieprodukcyjne, a także 
szkółki i zagajniki o krótkiej rotacji, które 
mają zdefiniować państwa członkowskie. 
Ramową definicję terminu „trwałe użytki 
zielone” należy ustanowić w taki sposób, 
aby umożliwić państwom członkowskim 
szczegółowe określenie kryteriów i 
włączenie gatunków innych niż trawy lub 
innych zielnych roślin pastewnych, które 
nadają się do wypasu lub do produkcji 
paszy, niezależnie od tego, czy 
rzeczywiście stosuje się je do celów 
produkcji.

krzewami i drzewami, oraz aby 
wprowadzić wymóg włączenia obszarów 
gruntów ugorowanych, co zapewni 
oddzielenie interwencji od wielkości 
produkcji. W ramowej definicji terminu
„uprawy trwałe” należy uwzględnić 
obszary rzeczywiście wykorzystywane do 
celów produkcyjnych oraz obszary 
nieprodukcyjne, a także szkółki i zagajniki 
o krótkiej rotacji, które mają zdefiniować 
państwa członkowskie. Ramową definicję 
terminu „trwałe użytki zielone” należy 
ustanowić w taki sposób, aby umożliwić 
państwom członkowskim szczegółowe 
określenie kryteriów i włączenie gatunków 
innych niż trawy lub innych zielnych roślin 
pastewnych, które nadają się do wypasu, 
zapewniają powierzchnie paszowe dla 
owadów zapylających lub nadają się do 
produkcji paszy, niezależnie od tego, czy 
rzeczywiście stosuje się je do celów 
produkcji.

Or. en

Uzasadnienie

Ochrona trwałych użytków zielonych na niektórych obszarach zależy od tradycyjnych praktyk 
lokalnych.

Poprawka 499
Matt Carthy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Aby zachować istotne, wspólne dla 
całej Unii elementy zapewniające 
porównywalność między decyzjami państw 
członkowskich, nie ograniczając przy tym 
jednak tych państw w realizacji celów 
Unii, należy ustanowić ramową definicję 
terminu „użytek rolny”. Powiązane 
ramowe definicje terminów „grunty orne”,
„uprawy trwałe” i „trwałe użytki zielone” 

(5) Aby zachować istotne, wspólne dla 
całej Unii elementy zapewniające 
porównywalność między decyzjami państw 
członkowskich, nie ograniczając przy tym 
jednak tych państw w realizacji celów 
Unii, należy ustanowić ramową definicję 
terminu „użytek rolny”. Powiązane
ramowe definicje terminów „grunty orne”,
„uprawy trwałe” i „trwałe użytki zielone” 
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należy określić ogólnie, aby umożliwić 
państwom członkowskim ich dalsze 
uszczegółowienie zgodnie z lokalnymi 
warunkami w poszczególnych państwach. 
Ramową definicję terminu „grunty orne” 
należy określić w taki sposób, aby 
umożliwić państwom członkowskim 
uwzględnienie w niej różnych form 
produkcji, w tym systemu rolno-leśnego i
obszarów ornych z krzewami i drzewami, 
oraz aby wprowadzić wymóg włączenia 
obszarów gruntów ugorowanych, co 
zapewni oddzielenie interwencji od 
wielkości produkcji. W ramowej definicji 
terminu „uprawy trwałe” należy 
uwzględnić obszary rzeczywiście 
wykorzystywane do celów produkcyjnych 
oraz obszary nieprodukcyjne, a także 
szkółki i zagajniki o krótkiej rotacji, które 
mają zdefiniować państwa członkowskie. 
Ramową definicję terminu „trwałe użytki 
zielone” należy ustanowić w taki sposób, 
aby umożliwić państwom członkowskim 
szczegółowe określenie kryteriów i 
włączenie gatunków innych niż trawy lub 
innych zielnych roślin pastewnych, które 
nadają się do wypasu lub do produkcji 
paszy, niezależnie od tego, czy 
rzeczywiście stosuje się je do celów 
produkcji.

należy określić ogólnie, aby umożliwić 
państwom członkowskim ich dalsze 
uszczegółowienie zgodnie z lokalnymi 
warunkami i tradycyjnymi praktykami w
poszczególnych państwach. Ramową 
definicję terminu „grunty orne” należy 
określić w taki sposób, aby umożliwić 
państwom członkowskim uwzględnienie w
niej różnych form produkcji, w tym 
systemu rolno-leśnego i obszarów ornych z
krzewami i drzewami, oraz aby 
wprowadzić wymóg włączenia obszarów 
gruntów ugorowanych, co zapewni 
oddzielenie interwencji od wielkości 
produkcji. W ramowej definicji terminu
„uprawy trwałe” należy uwzględnić 
obszary rzeczywiście wykorzystywane do 
celów produkcyjnych oraz obszary 
nieprodukcyjne, a także szkółki i zagajniki 
o krótkiej rotacji, które mają zdefiniować 
państwa członkowskie. Ramową definicję 
terminu „trwałe użytki zielone” należy 
ustanowić w taki sposób, aby umożliwić 
państwom członkowskim szczegółowe 
określenie kryteriów i włączenie gatunków 
innych niż trawy lub innych zielnych roślin 
pastewnych, które nadają się do wypasu 
lub do produkcji paszy, niezależnie od 
tego, czy rzeczywiście stosuje się je do 
celów produkcji.

Or. en

Poprawka 500
Mairead McGuinness

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Aby zachować istotne, wspólne dla 
całej Unii elementy zapewniające 
porównywalność między decyzjami państw 
członkowskich, nie ograniczając przy tym 
jednak tych państw w realizacji celów 
Unii, należy ustanowić ramową definicję 

(5) Aby zachować istotne, wspólne dla 
całej Unii elementy zapewniające 
porównywalność między decyzjami państw 
członkowskich, nie ograniczając przy tym 
jednak tych państw w realizacji celów 
Unii, należy ustanowić ramową definicję 
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terminu „użytek rolny”. Powiązane 
ramowe definicje terminów „grunty orne”,
„uprawy trwałe” i „trwałe użytki zielone” 
należy określić ogólnie, aby umożliwić 
państwom członkowskim ich dalsze 
uszczegółowienie zgodnie z lokalnymi 
warunkami w poszczególnych państwach. 
Ramową definicję terminu „grunty orne” 
należy określić w taki sposób, aby 
umożliwić państwom członkowskim 
uwzględnienie w niej różnych form 
produkcji, w tym systemu rolno-leśnego i
obszarów ornych z krzewami i drzewami, 
oraz aby wprowadzić wymóg włączenia 
obszarów gruntów ugorowanych, co 
zapewni oddzielenie interwencji od 
wielkości produkcji. W ramowej definicji 
terminu „uprawy trwałe” należy 
uwzględnić obszary rzeczywiście 
wykorzystywane do celów produkcyjnych 
oraz obszary nieprodukcyjne, a także 
szkółki i zagajniki o krótkiej rotacji, które 
mają zdefiniować państwa członkowskie. 
Ramową definicję terminu „trwałe użytki 
zielone” należy ustanowić w taki sposób, 
aby umożliwić państwom członkowskim 
szczegółowe określenie kryteriów i 
włączenie gatunków innych niż trawy lub 
innych zielnych roślin pastewnych, które 
nadają się do wypasu lub do produkcji 
paszy, niezależnie od tego, czy 
rzeczywiście stosuje się je do celów 
produkcji.

terminu „użytek rolny”. Powiązane 
ramowe definicje terminów „grunty orne”,
„uprawy trwałe” i „trwałe użytki zielone” 
należy określić ogólnie, aby umożliwić 
państwom członkowskim ich dalsze 
uszczegółowienie zgodnie z lokalnymi 
warunkami i tradycyjnymi praktykami w
poszczególnych państwach. Ramową 
definicję terminu „grunty orne” należy 
określić w taki sposób, aby umożliwić 
państwom członkowskim uwzględnienie w
niej różnych form produkcji, w tym 
systemu rolno-leśnego i obszarów ornych z
krzewami i drzewami, oraz aby 
wprowadzić wymóg włączenia obszarów 
gruntów ugorowanych, co zapewni 
oddzielenie interwencji od wielkości 
produkcji. W ramowej definicji terminu
„uprawy trwałe” należy uwzględnić 
obszary rzeczywiście wykorzystywane do 
celów produkcyjnych oraz obszary 
nieprodukcyjne, a także szkółki i zagajniki 
o krótkiej rotacji, które mają zdefiniować 
państwa członkowskie. Ramową definicję 
terminu „trwałe użytki zielone” należy 
ustanowić w taki sposób, aby umożliwić 
państwom członkowskim szczegółowe 
określenie kryteriów i włączenie gatunków 
innych niż trawy lub innych zielnych roślin 
pastewnych, które nadają się do wypasu 
lub do produkcji paszy, niezależnie od 
tego, czy rzeczywiście stosuje się je do 
celów produkcji.

Or. en

Poprawka 501
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Momchil Nekov, Marc Tarabella

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Synergie między EFRROW a
programem „Horyzont Europa” powinny 
zachęcić do jak najlepszego wykorzystania 

(6) Synergie między EFRROW a
programem „Horyzont Europa” powinny 
zachęcić do jak najlepszego wykorzystania 
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w ramach EFRROW wyników działalności 
badawczej i innowacyjnej, a w
szczególności rezultatów projektów 
finansowanych ze środków programu
„Horyzont Europa” oraz europejskiego 
partnerstwa innowacyjnego na rzecz
„wydajnego i zrównoważonego rolnictwa”, 
co zwiększy innowacyjność w sektorze 
rolnictwa i na obszarach wiejskich.

w ramach EFRROW wyników działalności 
badawczej i innowacyjnej, a w
szczególności rezultatów projektów 
finansowanych ze środków klastrów 
„Żywność i zasoby naturalne” i 
„Integracyjne i bezpieczne społeczeństwo, 
w tym odporność na klęski żywiołowe”
programu „Horyzont Europa” oraz 
europejskiego partnerstwa innowacyjnego 
na rzecz „wydajnego i zrównoważonego 
rolnictwa”, co zwiększy innowacyjność w
sektorze rolnictwa i na obszarach wiejskich
zgodnie z celami zrównoważonego 
rozwoju.

Or. en

Poprawka 502
Daniel Buda, Maria Gabriela Zoană, Laurenţiu Rebega, Daciana Octavia Sârbu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Synergie między EFRROW a
programem „Horyzont Europa” powinny 
zachęcić do jak najlepszego wykorzystania 
w ramach EFRROW wyników działalności 
badawczej i innowacyjnej, a w
szczególności rezultatów projektów 
finansowanych ze środków programu
„Horyzont Europa” oraz europejskiego 
partnerstwa innowacyjnego na rzecz
„wydajnego i zrównoważonego rolnictwa”, 
co zwiększy innowacyjność w sektorze 
rolnictwa i na obszarach wiejskich.

(6) Synergie między EFRROW a
programem „Horyzont Europa” powinny 
zachęcić do jak najlepszego wykorzystania 
w ramach EFRROW wyników działalności 
badawczej i innowacyjnej, a w
szczególności rezultatów projektów 
finansowanych ze środków programu
„Horyzont Europa” oraz europejskiego 
partnerstwa innowacyjnego na rzecz
„wydajnego i zrównoważonego rolnictwa”, 
co zwiększy innowacyjność w sektorze 
rolnictwa i na obszarach wiejskich, by w 
ten sposób zapewnić rolnikom dostęp do 
najnowocześniejszej technologii.

Or. ro

Poprawka 503
Paolo De Castro, Giovanni La Via
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Synergie między EFRROW a
programem „Horyzont Europa” powinny 
zachęcić do jak najlepszego wykorzystania 
w ramach EFRROW wyników działalności 
badawczej i innowacyjnej, a w
szczególności rezultatów projektów 
finansowanych ze środków programu
„Horyzont Europa” oraz europejskiego 
partnerstwa innowacyjnego na rzecz
„wydajnego i zrównoważonego rolnictwa”,
co zwiększy innowacyjność w sektorze 
rolnictwa i na obszarach wiejskich.

(6) Synergie między EFRROW a
programem „Horyzont Europa” powinny 
zachęcić do jak najlepszego wykorzystania 
w ramach EFRROW wyników działalności 
badawczej i innowacyjnej, a w
szczególności rezultatów projektów 
finansowanych ze środków programu
„Horyzont Europa” oraz europejskiego 
partnerstwa innowacyjnego na rzecz
„wydajnego i zrównoważonego rolnictwa”,
które zwiększają innowacyjność i mają 
bezpośredni pozytywny wpływ w sektorze 
rolnictwa i na obszarach wiejskich.

Or. it

Poprawka 504
Luke Ming Flanagan, Estefanía Torres Martínez
w imieniu grupy GUE/NGL

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Synergie między EFRROW a
programem „Horyzont Europa” powinny 
zachęcić do jak najlepszego wykorzystania 
w ramach EFRROW wyników działalności 
badawczej i innowacyjnej, a w
szczególności rezultatów projektów 
finansowanych ze środków programu
„Horyzont Europa” oraz europejskiego 
partnerstwa innowacyjnego na rzecz
„wydajnego i zrównoważonego 
rolnictwa”, co zwiększy innowacyjność w
sektorze rolnictwa i na obszarach 
wiejskich.

(6) Synergie między EFRROW a
programem „Horyzont Europa” powinny 
zachęcić do jak najlepszego wykorzystania 
w ramach EFRROW wyników działalności 
badawczej i innowacyjnej, a w
szczególności rezultatów projektów 
finansowanych ze środków programu
„Horyzont Europa” oraz europejskiego 
partnerstwa innowacyjnego na rzecz
„wydajnego rolnictwa i zrównoważenia 
środowiskowego”, co zwiększy 
innowacyjność w sektorze rolnictwa i na 
obszarach wiejskich.

Or. en
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Uzasadnienie

W przyszłości zrównoważenie środowiskowe musi być traktowane na równi z wydajnością w 
zakresie rolnictwa.

Poprawka 505
Michel Dantin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Aby prawo gwarantowało, że 
wsparcie jest wypłacane na użytek rolny, 
który znajduje się w dyspozycji rolnika, i 
na którym prowadzona jest działalność 
rolnicza, należy ustanowić definicję 
ramową terminu „kwalifikujący się hektar” 
wraz z jej istotnymi elementami. W
szczególności, aby uniknąć podwójnego 
ubiegania się o pomoc, państwa 
członkowskie powinny ustanowić warunki 
pozwalające na ustalenie, czy grunty są w
dyspozycji rolnika. Ze względu na 
prawdopodobieństwo okazyjnego i
tymczasowego wykorzystywania gruntów 
rolnych do działalności niezwiązanej 
bezpośrednio z rolnictwem oraz potencjał 
niektórych rodzajów działalności 
pozarolniczej w zakresie różnicowania 
dochodów gospodarstw rolnych, państwa 
członkowskie powinny ustanowić 
odpowiednie warunki, aby uwzględnić 
użytki rolne wykorzystywane także do 
działalności pozarolniczej jako 
kwalifikujące się hektary.

(7) Aby prawo gwarantowało, że 
wsparcie jest wypłacane na użytek rolny, 
który znajduje się w dyspozycji rolnika, i 
na którym prowadzona jest działalność 
rolnicza, należy ustanowić definicję 
ramową terminu „kwalifikujący się hektar” 
wraz z jej istotnymi elementami, 
zezwalając jednocześnie państwom 
członkowskim na uwzględnienie cech 
krajobrazu znajdujących się na obszarach 
rolnych gospodarstwa w granicach 
kwalifikujących się hektarów. W
szczególności, aby uniknąć podwójnego 
ubiegania się o pomoc, państwa 
członkowskie powinny ustanowić warunki 
pozwalające na ustalenie, czy grunty są w
dyspozycji rolnika. Ze względu na 
prawdopodobieństwo okazyjnego i
tymczasowego wykorzystywania gruntów 
rolnych do działalności niezwiązanej 
bezpośrednio z rolnictwem oraz potencjał 
niektórych rodzajów działalności 
pozarolniczej w zakresie różnicowania 
dochodów gospodarstw rolnych, państwa 
członkowskie powinny ustanowić 
odpowiednie warunki, aby uwzględnić 
użytki rolne wykorzystywane także do 
działalności pozarolniczej jako 
kwalifikujące się hektary. Z uwagi na 
możliwość nielegalnego zajmowania 
kwalifikujących się gruntów rolnych 
państwa członkowskie powinny mieć 
możliwość uznania niektórych obszarów 
wykorzystywanych nielegalnie za 
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niekwalifikujące się, w szczególności w 
przypadku, gdy prawomocne orzeczenie
sądu wskazuje, że zgłaszający znajduje się 
w sytuacji nielegalnego zajmowania 
takich obszarów.

Or. fr

Poprawka 506
Maria Lidia Senra Rodríguez

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Aby prawo gwarantowało, że 
wsparcie jest wypłacane na użytek rolny, 
który znajduje się w dyspozycji rolnika, i 
na którym prowadzona jest działalność 
rolnicza, należy ustanowić definicję 
ramową terminu „kwalifikujący się hektar” 
wraz z jej istotnymi elementami. W
szczególności, aby uniknąć podwójnego 
ubiegania się o pomoc, państwa 
członkowskie powinny ustanowić warunki 
pozwalające na ustalenie, czy grunty są w
dyspozycji rolnika. Ze względu na 
prawdopodobieństwo okazyjnego i
tymczasowego wykorzystywania gruntów 
rolnych do działalności niezwiązanej 
bezpośrednio z rolnictwem oraz potencjał 
niektórych rodzajów działalności 
pozarolniczej w zakresie różnicowania 
dochodów gospodarstw rolnych, państwa 
członkowskie powinny ustanowić 
odpowiednie warunki, aby uwzględnić 
użytki rolne wykorzystywane także do 
działalności pozarolniczej jako 
kwalifikujące się hektary.

(7) Aby prawo gwarantowało, że 
wsparcie jest wypłacane na użytek rolny, 
który znajduje się w dyspozycji rolnika, i 
na którym prowadzona jest działalność 
rolnicza, należy ustanowić definicję 
ramową terminu „kwalifikujący się hektar” 
wraz z jej istotnymi elementami. W
szczególności, aby uniknąć podwójnego 
ubiegania się o pomoc, państwa 
członkowskie powinny ustanowić warunki 
pozwalające na ustalenie, czy grunty są w
dyspozycji rolnika.

Or. es

Poprawka 507
Daniel Buda, Maria Gabriela Zoană, Laurenţiu Rebega, Daciana Octavia Sârbu
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Aby prawo gwarantowało, że 
wsparcie jest wypłacane na użytek rolny, 
który znajduje się w dyspozycji rolnika, i 
na którym prowadzona jest działalność 
rolnicza, należy ustanowić definicję 
ramową terminu „kwalifikujący się hektar” 
wraz z jej istotnymi elementami. W
szczególności, aby uniknąć podwójnego 
ubiegania się o pomoc, państwa 
członkowskie powinny ustanowić warunki 
pozwalające na ustalenie, czy grunty są w
dyspozycji rolnika. Ze względu na 
prawdopodobieństwo okazyjnego i
tymczasowego wykorzystywania gruntów 
rolnych do działalności niezwiązanej 
bezpośrednio z rolnictwem oraz potencjał 
niektórych rodzajów działalności 
pozarolniczej w zakresie różnicowania 
dochodów gospodarstw rolnych, państwa 
członkowskie powinny ustanowić 
odpowiednie warunki, aby uwzględnić 
użytki rolne wykorzystywane także do 
działalności pozarolniczej jako 
kwalifikujące się hektary.

(7) Aby prawo gwarantowało, że 
wsparcie jest wypłacane na użytek rolny, 
który znajduje się w dyspozycji rolnika, i 
na którym prowadzona jest działalność 
rolnicza, należy ustanowić definicję 
ramową terminu „kwalifikujący się hektar” 
wraz z jej istotnymi elementami. W
szczególności, aby uniknąć podwójnego 
ubiegania się o pomoc, państwa 
członkowskie powinny ustanowić warunki 
pozwalające na ustalenie, czy grunty są w
dyspozycji rolnika. Ze względu na 
prawdopodobieństwo okazyjnego i
tymczasowego wykorzystywania gruntów 
rolnych do działalności niezwiązanej 
bezpośrednio z rolnictwem oraz potencjał 
niektórych rodzajów działalności 
pozarolniczej w zakresie różnicowania 
dochodów gospodarstw rolnych, państwa 
członkowskie powinny ustanowić 
odpowiednie warunki, aby uwzględnić 
użytki rolne wykorzystywane także do 
działalności pozarolniczej jako 
kwalifikujące się hektary. Komisja 
powinna uwzględnić ostatni lub 
najbardziej istotny rok podany przez 
państwa członkowskie jako rok 
referencyjny dla całkowitej liczby 
zadeklarowanych przez nie 
kwalifikujących się hektarów.

Or. ro

Poprawka 508
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Momchil Nekov

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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(7) Aby prawo gwarantowało, że 
wsparcie jest wypłacane na użytek rolny, 
który znajduje się w dyspozycji rolnika, i 
na którym prowadzona jest działalność 
rolnicza, należy ustanowić definicję 
ramową terminu „kwalifikujący się hektar” 
wraz z jej istotnymi elementami. W
szczególności, aby uniknąć podwójnego 
ubiegania się o pomoc, państwa 
członkowskie powinny ustanowić warunki 
pozwalające na ustalenie, czy grunty są w
dyspozycji rolnika. Ze względu na 
prawdopodobieństwo okazyjnego i
tymczasowego wykorzystywania gruntów 
rolnych do działalności niezwiązanej
bezpośrednio z rolnictwem oraz potencjał 
niektórych rodzajów działalności 
pozarolniczej w zakresie różnicowania 
dochodów gospodarstw rolnych, państwa 
członkowskie powinny ustanowić 
odpowiednie warunki, aby uwzględnić 
użytki rolne wykorzystywane także do 
działalności pozarolniczej jako 
kwalifikujące się hektary.

(7) Aby prawo gwarantowało, że 
wsparcie jest wypłacane na użytek rolny, 
który znajduje się w dyspozycji rolnika, i 
na którym prowadzona jest działalność 
rolnicza, należy ustanowić definicję 
ramową terminu „kwalifikujący się hektar” 
wraz z jej istotnymi elementami. W
szczególności, aby uniknąć podwójnego 
ubiegania się o pomoc, państwa 
członkowskie powinny ustanowić warunki 
pozwalające na ustalenie, czy grunty są w
dyspozycji rolnika. Ze względu na 
prawdopodobieństwo okazyjnego i
tymczasowego wykorzystywania gruntów 
rolnych do działalności niezwiązanej 
bezpośrednio z rolnictwem oraz potencjał 
niektórych rodzajów działalności 
pozarolniczej w zakresie różnicowania 
dochodów gospodarstw rolnych, o ile nie 
szkodzą one potencjałowi rolnictwa lub 
elementom środowiska naturalnego,
państwa członkowskie powinny ustanowić 
odpowiednie warunki, aby uwzględnić 
użytki rolne wykorzystywane także do
zrównoważonej działalności pozarolniczej 
jako kwalifikujące się hektary.

Or. en

Poprawka 509
Momchil Nekov

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Aby prawo gwarantowało, że 
wsparcie jest wypłacane na użytek rolny, 
który znajduje się w dyspozycji rolnika, i 
na którym prowadzona jest działalność 
rolnicza, należy ustanowić definicję 
ramową terminu „kwalifikujący się hektar” 
wraz z jej istotnymi elementami. W
szczególności, aby uniknąć podwójnego 
ubiegania się o pomoc, państwa 
członkowskie powinny ustanowić warunki 

(7) Aby prawo gwarantowało, że 
wsparcie jest wypłacane na użytek rolny, 
który znajduje się w dyspozycji rolnika, i 
na którym prowadzona jest działalność 
rolnicza, należy ustanowić definicję 
ramową terminu „kwalifikujący się hektar” 
wraz z jej istotnymi elementami. W
szczególności, aby uniknąć podwójnego 
ubiegania się o pomoc, państwa 
członkowskie powinny ustanowić warunki 
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pozwalające na ustalenie, czy grunty są w
dyspozycji rolnika. Ze względu na 
prawdopodobieństwo okazyjnego i
tymczasowego wykorzystywania gruntów 
rolnych do działalności niezwiązanej 
bezpośrednio z rolnictwem oraz potencjał 
niektórych rodzajów działalności 
pozarolniczej w zakresie różnicowania 
dochodów gospodarstw rolnych, państwa 
członkowskie powinny ustanowić 
odpowiednie warunki, aby uwzględnić 
użytki rolne wykorzystywane także do 
działalności pozarolniczej jako 
kwalifikujące się hektary.

pozwalające na ustalenie, czy grunty są w
dyspozycji rolnika. Ze względu na 
prawdopodobieństwo okazyjnego i
tymczasowego wykorzystywania gruntów 
rolnych do działalności niezwiązanej 
bezpośrednio z rolnictwem oraz potencjał 
niektórych rodzajów działalności 
pozarolniczej w zakresie różnicowania 
dochodów gospodarstw rolnych, państwa 
członkowskie powinny ustanowić 
odpowiednie warunki w celu 
tymczasowego i ograniczonego do 
określonego odsetka kwalifikujących się 
gruntów uwzględnienia użytków rolnych 
wykorzystywanych także do działalności 
pozarolniczej jako kwalifikujące się 
hektary.

Or. en

Poprawka 510
Luke Ming Flanagan
w imieniu grupy GUE/NGL

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) W odniesieniu do obszarów 
wykorzystywanych do produkcji konopi, w
celu ochrony zdrowia publicznego i
zapewnienia spójności z innymi 
przepisami, wykorzystywanie odmian 
nasion konopi o zawartości 
tetrahydrokanabinolu poniżej 0,2 %
powinno stanowić część definicji 
kwalifikującego się hektara.

(8) W odniesieniu do obszarów 
wykorzystywanych do produkcji konopi, w
celu ochrony zdrowia publicznego i
zapewnienia spójności z innymi 
przepisami, wykorzystywanie odmian 
nasion konopi o zawartości 
tetrahydrokanabinolu poniżej 0,5 %
powinno stanowić część definicji 
kwalifikującego się hektara.

Or. en

Uzasadnienie

Niższy limit zawartości tetrahydrokanabinolu w Europie powoduje ograniczenie wyboru 
odmian dla europejskich rolników.
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Ze względu na limit 0,2 % w terenie sektor żywności z konopi w Europie stawiany jest w 
niekorzystnej sytuacji konkurencyjnej w stosunku do producentów z Ameryki Północnej i Azji 
(0,3 % – 1 %).

W Unii Europejskiej wartość 0,3 % zaakceptowana na szczeblu międzynarodowym była 
stosowana do roku 1999. Następnie limit został obniżony z 0,3 % do 0,2 %. Przywrócenie 
wartości 0,3 % lub jej podniesienie do 0,5 % umożliwiłoby istotną poprawę jakości i ilości 
produktów roślinnych.

Poprawka 511
Marco Zullo, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao, Dario Tamburrano

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) W odniesieniu do obszarów 
wykorzystywanych do produkcji konopi, w
celu ochrony zdrowia publicznego i
zapewnienia spójności z innymi 
przepisami, wykorzystywanie odmian 
nasion konopi o zawartości 
tetrahydrokanabinolu poniżej 0,2 %
powinno stanowić część definicji 
kwalifikującego się hektara.

(8) W odniesieniu do obszarów 
wykorzystywanych do produkcji konopi, w
celu ochrony zdrowia publicznego i
zapewnienia spójności z innymi 
przepisami, wykorzystywanie odmian 
nasion konopi o zawartości 
tetrahydrokanabinolu poniżej 0,3 %
powinno stanowić część definicji 
kwalifikującego się hektara.

Or. it

Poprawka 512
Nuno Melo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) W celu dalszej poprawy 
efektywności WPR wsparcie dochodu 
należy ukierunkować na osoby faktycznie 
prowadzące działalność rolniczą. Aby 
zapewnić wspólne podejście na poziomie 
unijnym do takiego ukierunkowania 
wsparcia, należy ustanowić ramową 
definicję terminu „osoba faktycznie 
prowadząca działalność rolniczą” z 

(9) W celu dalszej poprawy 
efektywności WPR i zagwarantowania 
sprawiedliwej dystrybucji płatności 
bezpośrednich wsparcie dochodu należy 
ukierunkować na osoby faktycznie 
prowadzące działalność rolniczą. Aby 
zapewnić zdecydowane wspólne podejście 
na poziomie unijnym do takiego 
ukierunkowania wsparcia, należy 
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uwzględnieniem jej istotnych elementów. 
Opierając się na tej definicji ramowej, 
państwa członkowskie powinny określić w
swoich planach strategicznych WPR, 
których rolników nie uznaje się za osoby 
faktycznie prowadzące działalność 
rolniczą, biorąc pod uwagę takie warunki, 
jak badanie dochodów, nakłady pracy w
gospodarstwie, cel przedsiębiorstwa i
figurowanie w rejestrach. Definicja ta nie 
powinna również skutkować 
pozbawieniem wsparcia osób 
prowadzących działalność rolniczą i
nierolniczą, które aktywnie działają w
rolnictwie, lecz również angażują się w
działalność pozarolniczą poza swoim 
gospodarstwem, gdyż prowadzenie 
zróżnicowanej działalności często umacnia 
społeczno-gospodarczą strukturę obszarów 
wiejskich.

ustanowić ramową definicję terminu
„osoba faktycznie prowadząca działalność 
rolniczą” z uwzględnieniem jej wspólnych
elementów. Definicja ta powinna być 
oparta na rzeczywistej i skutecznej 
działalności rolniczej i być 
ukierunkowana na aktywnych rolników 
produkujących paszę, włókna i energię 
odnawialną – tych, którzy przyczyniają się 
do zrównoważenia sektora oraz 
zapewniają dobra publiczne i wzrost.
Opierając się na tej definicji ramowej, 
państwa członkowskie powinny określić w
swoich planach strategicznych WPR, 
których rolników nie uznaje się za osoby 
faktycznie prowadzące działalność 
rolniczą, biorąc pod uwagę takie warunki, 
jak badanie dochodów, nakłady pracy w
gospodarstwie, cel przedsiębiorstwa i
figurowanie w rejestrach. Definicja ta nie 
powinna również skutkować 
pozbawieniem wsparcia osób 
prowadzących działalność rolniczą i
nierolniczą, które aktywnie działają w
rolnictwie, lecz również angażują się w
działalność pozarolniczą poza swoim 
gospodarstwem, gdyż prowadzenie 
zróżnicowanej działalności często umacnia 
społeczno-gospodarczą strukturę obszarów 
wiejskich. Definicja ramowa powinna w 
każdym przypadku przyczyniać się do 
utrzymania istniejącego w Unii 
Europejskiej modelu rolnictwa 
rodzinnego i opierać się na rzetelnej 
działalności rolniczej.

Or. en

Poprawka 513
Norbert Erdős

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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(9) W celu dalszej poprawy 
efektywności WPR wsparcie dochodu 
należy ukierunkować na osoby faktycznie 
prowadzące działalność rolniczą. Aby 
zapewnić wspólne podejście na poziomie 
unijnym do takiego ukierunkowania 
wsparcia, należy ustanowić ramową 
definicję terminu „osoba faktycznie 
prowadząca działalność rolniczą” z 
uwzględnieniem jej istotnych elementów. 
Opierając się na tej definicji ramowej, 
państwa członkowskie powinny określić w
swoich planach strategicznych WPR, 
których rolników nie uznaje się za osoby 
faktycznie prowadzące działalność 
rolniczą, biorąc pod uwagę takie warunki, 
jak badanie dochodów, nakłady pracy w
gospodarstwie, cel przedsiębiorstwa i
figurowanie w rejestrach. Definicja ta nie 
powinna również skutkować 
pozbawieniem wsparcia osób 
prowadzących działalność rolniczą i
nierolniczą, które aktywnie działają w
rolnictwie, lecz również angażują się w
działalność pozarolniczą poza swoim 
gospodarstwem, gdyż prowadzenie 
zróżnicowanej działalności często umacnia 
społeczno-gospodarczą strukturę obszarów 
wiejskich.

(9) W celu dalszej poprawy 
efektywności WPR wsparcie dochodu 
należy ukierunkować na osoby faktycznie 
prowadzące działalność rolniczą. Aby 
zapewnić wspólne podejście na poziomie 
unijnym do takiego ukierunkowania 
wsparcia, należy ustanowić ramową 
definicję terminu „osoba faktycznie 
prowadząca działalność rolniczą” z 
uwzględnieniem jej istotnych elementów. 
Opierając się na tej definicji ramowej, 
państwa członkowskie powinny określić w
swoich planach strategicznych WPR, 
których rolników nie uznaje się za osoby 
faktycznie prowadzące działalność 
rolniczą, biorąc pod uwagę takie warunki, 
jak badanie dochodów, nakłady pracy w
gospodarstwie, cel przedsiębiorstwa i
figurowanie w rejestrach. Należy jednak 
ustanowić wspólną listę negatywną w 
odniesieniu do podmiotów wykluczonych z 
otrzymywania płatności bezpośrednich na 
wzór listy, o której mowa w art. 9 ust. 2 
rozporządzenia (UE) nr 1307/2013.
Definicja ta nie powinna również 
skutkować pozbawieniem wsparcia osób 
prowadzących działalność rolniczą i
nierolniczą, które aktywnie działają w
rolnictwie, lecz również angażują się w
działalność pozarolniczą poza swoim 
gospodarstwem, gdyż prowadzenie 
zróżnicowanej działalności często umacnia 
społeczno-gospodarczą strukturę obszarów 
wiejskich. Definicja ramowa powinna w 
każdym przypadku przyczyniać się do 
utrzymania istniejącego w Unii 
Europejskiej modelu rolnictwa 
rodzinnego i opierać się na rzetelnej 
działalności rolniczej.

Or. en

Uzasadnienie

W dalszym ciągu z zakresu beneficjentów płatności bezpośrednich powinny być wykluczone 
porty lotnicze, usługi przewozu kolejowego, wodociągi, usługi w zakresie obrotu 
nieruchomościami, stałe tereny sportowe i rekreacyjne.
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Poprawka 514
Tom Vandenkendelaere

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) W celu dalszej poprawy 
efektywności WPR wsparcie dochodu 
należy ukierunkować na osoby faktycznie 
prowadzące działalność rolniczą. Aby 
zapewnić wspólne podejście na poziomie 
unijnym do takiego ukierunkowania 
wsparcia, należy ustanowić ramową 
definicję terminu „osoba faktycznie 
prowadząca działalność rolniczą” z
uwzględnieniem jej istotnych elementów. 
Opierając się na tej definicji ramowej, 
państwa członkowskie powinny określić w
swoich planach strategicznych WPR, 
których rolników nie uznaje się za osoby 
faktycznie prowadzące działalność 
rolniczą, biorąc pod uwagę takie warunki, 
jak badanie dochodów, nakłady pracy w
gospodarstwie, cel przedsiębiorstwa i
figurowanie w rejestrach. Definicja ta nie 
powinna również skutkować 
pozbawieniem wsparcia osób 
prowadzących działalność rolniczą i
nierolniczą, które aktywnie działają w
rolnictwie, lecz również angażują się w
działalność pozarolniczą poza swoim 
gospodarstwem, gdyż prowadzenie 
zróżnicowanej działalności często umacnia 
społeczno-gospodarczą strukturę obszarów 
wiejskich.

(9) W celu dalszej poprawy 
efektywności WPR i zapewnienia 
uczciwego podziału płatności 
bezpośrednich wsparcie dochodu należy 
ukierunkować na osoby faktycznie 
prowadzące działalność rolniczą. Aby 
zapewnić wspólne podejście na poziomie 
unijnym do takiego ukierunkowania 
wsparcia, należy ustanowić ramową 
definicję terminu „osoba faktycznie 
prowadząca działalność rolniczą” z
uwzględnieniem jej wspólnych elementów. 
Opierając się na tej definicji ramowej, 
państwa członkowskie powinny określić w
swoich planach strategicznych WPR, 
których rolników nie uznaje się za osoby 
faktycznie prowadzące działalność 
rolniczą, biorąc pod uwagę takie warunki, 
jak badanie dochodów, nakłady pracy w
gospodarstwie, cel przedsiębiorstwa i
figurowanie w rejestrach. Definicja ta nie 
powinna również skutkować 
pozbawieniem wsparcia osób 
prowadzących działalność rolniczą i
nierolniczą, które aktywnie działają w
rolnictwie, lecz również angażują się w
działalność pozarolniczą poza swoim 
gospodarstwem, gdyż prowadzenie 
zróżnicowanej działalności często umacnia 
społeczno-gospodarczą strukturę obszarów 
wiejskich. Definicja ramowa musi w 
każdym razie pomóc w zachowaniu 
istniejącego modelu rolnictwa rodzinnego 
istniejącego w Unii Europejskiej i musi 
opierać się na wiarygodnej działalności 
rolniczej określonej w art. 4 ust. 1 lit. a) 
niniejszego rozporządzenia.

Or. nl

Poprawka 515
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Nicola Caputo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) W celu dalszej poprawy 
efektywności WPR wsparcie dochodu 
należy ukierunkować na osoby faktycznie 
prowadzące działalność rolniczą. Aby 
zapewnić wspólne podejście na poziomie 
unijnym do takiego ukierunkowania 
wsparcia, należy ustanowić ramową 
definicję terminu „osoba faktycznie 
prowadząca działalność rolniczą” z 
uwzględnieniem jej istotnych elementów. 
Opierając się na tej definicji ramowej, 
państwa członkowskie powinny określić w
swoich planach strategicznych WPR, 
których rolników nie uznaje się za osoby 
faktycznie prowadzące działalność 
rolniczą, biorąc pod uwagę takie warunki, 
jak badanie dochodów, nakłady pracy w
gospodarstwie, cel przedsiębiorstwa i
figurowanie w rejestrach. Definicja ta nie 
powinna również skutkować 
pozbawieniem wsparcia osób 
prowadzących działalność rolniczą i
nierolniczą, które aktywnie działają w
rolnictwie, lecz również angażują się w
działalność pozarolniczą poza swoim 
gospodarstwem, gdyż prowadzenie 
zróżnicowanej działalności często umacnia 
społeczno-gospodarczą strukturę obszarów 
wiejskich.

(9) W celu dalszej poprawy 
efektywności WPR i zagwarantowania 
sprawiedliwej dystrybucji płatności 
bezpośrednich wsparcie dochodu należy 
ukierunkować na osoby faktycznie 
prowadzące działalność rolniczą. Aby 
zapewnić wspólne podejście na poziomie 
unijnym do takiego ukierunkowania 
wsparcia, należy ustanowić ramową 
definicję terminu „osoba faktycznie 
prowadząca działalność rolniczą” z 
uwzględnieniem jej wspólnych elementów. 
Opierając się na tej definicji ramowej, 
państwa członkowskie powinny określić w
swoich planach strategicznych WPR, 
których rolników nie uznaje się za osoby 
faktycznie prowadzące działalność 
rolniczą, biorąc pod uwagę takie warunki, 
jak badanie dochodów, nakłady pracy w
gospodarstwie, cel przedsiębiorstwa i
figurowanie w rejestrach. Nie należy 
pozbawiać wsparcia osób prowadzących 
działalność rolniczą i nierolniczą, które 
aktywnie działają w rolnictwie, lecz 
również angażują się w działalność 
pozarolniczą poza swoim gospodarstwem, 
gdyż prowadzenie zróżnicowanej 
działalności często umacnia społeczno-
gospodarczą strukturę obszarów wiejskich.
Definicja ramowa powinna w każdym 
przypadku przyczyniać się do utrzymania 
istniejącego w Unii Europejskiej modelu 
rolnictwa rodzinnego i opierać się na 
wyraźnie określonej działalności rolniczej 
zgodnie z art. 4 ust. 1 lit. a).

Or. en

Uzasadnienie

Przydział płatności bezpośrednich na rzecz osób faktycznie prowadzących działalność 
rolniczą, mających wyraźny związek z działalnością rolniczą, stanowi najbardziej 
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sprawiedliwe rozwiązanie kwestii redystrybucji w ramach Europejskiego Funduszu
Rolniczego Gwarancji (EFRG).

Poprawka 516
Marijana Petir, Luděk Niedermayer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) W celu dalszej poprawy 
efektywności WPR wsparcie dochodu 
należy ukierunkować na osoby faktycznie 
prowadzące działalność rolniczą. Aby 
zapewnić wspólne podejście na poziomie 
unijnym do takiego ukierunkowania 
wsparcia, należy ustanowić ramową 
definicję terminu „osoba faktycznie 
prowadząca działalność rolniczą” z 
uwzględnieniem jej istotnych elementów. 
Opierając się na tej definicji ramowej, 
państwa członkowskie powinny określić w
swoich planach strategicznych WPR, 
których rolników nie uznaje się za osoby 
faktycznie prowadzące działalność 
rolniczą, biorąc pod uwagę takie warunki, 
jak badanie dochodów, nakłady pracy w
gospodarstwie, cel przedsiębiorstwa i
figurowanie w rejestrach. Definicja ta nie 
powinna również skutkować 
pozbawieniem wsparcia osób 
prowadzących działalność rolniczą i
nierolniczą, które aktywnie działają w
rolnictwie, lecz również angażują się w
działalność pozarolniczą poza swoim 
gospodarstwem, gdyż prowadzenie 
zróżnicowanej działalności często umacnia 
społeczno-gospodarczą strukturę obszarów 
wiejskich.

(9) W celu dalszej poprawy 
efektywności WPR i zagwarantowania 
sprawiedliwej dystrybucji płatności 
bezpośrednich wsparcie dochodu należy 
ukierunkować na osoby faktycznie 
prowadzące działalność rolniczą. Aby 
zapewnić wspólne podejście na poziomie 
unijnym do takiego ukierunkowania 
wsparcia, należy ustanowić ramową 
definicję terminu „osoba faktycznie 
prowadząca działalność rolniczą” z 
uwzględnieniem jej wspólnych elementów. 
Opierając się na tej definicji ramowej, 
państwa członkowskie powinny określić w
swoich planach strategicznych WPR, 
których rolników nie uznaje się za osoby 
faktycznie prowadzące działalność 
rolniczą, biorąc pod uwagę takie warunki, 
jak badanie dochodów, nakłady pracy w
gospodarstwie, cel przedsiębiorstwa i
figurowanie w rejestrach. Nie należy 
pozbawiać wsparcia osób prowadzących 
działalność rolniczą i nierolniczą, które 
aktywnie działają w rolnictwie, lecz 
również angażują się w działalność 
pozarolniczą poza swoim gospodarstwem, 
gdyż prowadzenie zróżnicowanej 
działalności często umacnia społeczno-
gospodarczą strukturę obszarów wiejskich.
Definicja ramowa powinna w każdym 
przypadku przyczyniać się do utrzymania 
istniejącego w Unii Europejskiej modelu 
rolnictwa rodzinnego i opierać się na 
wyraźnie określonej działalności rolniczej 
zgodnie z art. 4 ust. 1 lit. a).
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Or. en

Uzasadnienie

Wspólne elementy WPR, takie jak definicje, należy uzgodnić i określić na szczeblu UE, 
pozostawiając jednak dostateczną elastyczność umożliwiającą ich dopracowanie na szczeblu 
państw członkowskich.

Poprawka 517
Beata Gosiewska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) W celu dalszej poprawy 
efektywności WPR wsparcie dochodu 
należy ukierunkować na osoby faktycznie 
prowadzące działalność rolniczą. Aby 
zapewnić wspólne podejście na poziomie 
unijnym do takiego ukierunkowania 
wsparcia, należy ustanowić ramową 
definicję terminu „osoba faktycznie 
prowadząca działalność rolniczą” z 
uwzględnieniem jej istotnych elementów. 
Opierając się na tej definicji ramowej,
państwa członkowskie powinny określić w
swoich planach strategicznych WPR, 
których rolników nie uznaje się za osoby 
faktycznie prowadzące działalność 
rolniczą, biorąc pod uwagę takie warunki, 
jak badanie dochodów, nakłady pracy w
gospodarstwie, cel przedsiębiorstwa i
figurowanie w rejestrach. Definicja ta nie 
powinna również skutkować 
pozbawieniem wsparcia osób 
prowadzących działalność rolniczą i
nierolniczą, które aktywnie działają w
rolnictwie, lecz również angażują się w
działalność pozarolniczą poza swoim 
gospodarstwem, gdyż prowadzenie 
zróżnicowanej działalności często umacnia 
społeczno-gospodarczą strukturę obszarów 
wiejskich.

(9) W celu dalszej poprawy 
efektywności WPR państwa członkowskie
mogą określić w swoich planach 
strategicznych WPR, których rolników nie 
uznaje się za osoby faktycznie prowadzące 
działalność rolniczą, biorąc pod uwagę 
takie warunki, jak badanie dochodów, 
nakłady pracy w gospodarstwie, cel 
przedsiębiorstwa i figurowanie w
rejestrach. Definicja ta nie powinna 
również skutkować pozbawieniem 
wsparcia osób prowadzących działalność 
rolniczą i nierolniczą, które aktywnie 
działają w rolnictwie, lecz również 
angażują się w działalność pozarolniczą 
poza swoim gospodarstwem, gdyż 
prowadzenie zróżnicowanej działalności 
często umacnia społeczno-gospodarczą 
strukturę obszarów wiejskich.

Or. en



AM\1167703PL.docx 59/205 PE629.664v01-00

PL

Poprawka 518
Stanisław Ożóg, Zbigniew Kuźmiuk

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) W celu dalszej poprawy 
efektywności WPR wsparcie dochodu 
należy ukierunkować na osoby faktycznie 
prowadzące działalność rolniczą. Aby 
zapewnić wspólne podejście na poziomie 
unijnym do takiego ukierunkowania 
wsparcia, należy ustanowić ramową 
definicję terminu „osoba faktycznie 
prowadząca działalność rolniczą” z 
uwzględnieniem jej istotnych elementów. 
Opierając się na tej definicji ramowej,
państwa członkowskie powinny określić w
swoich planach strategicznych WPR, 
których rolników nie uznaje się za osoby 
faktycznie prowadzące działalność 
rolniczą, biorąc pod uwagę takie warunki, 
jak badanie dochodów, nakłady pracy w
gospodarstwie, cel przedsiębiorstwa i
figurowanie w rejestrach. Definicja ta nie 
powinna również skutkować 
pozbawieniem wsparcia osób 
prowadzących działalność rolniczą i
nierolniczą, które aktywnie działają w
rolnictwie, lecz również angażują się w
działalność pozarolniczą poza swoim 
gospodarstwem, gdyż prowadzenie 
zróżnicowanej działalności często umacnia 
społeczno-gospodarczą strukturę obszarów 
wiejskich.

(9) W celu dalszej poprawy 
efektywności WPR państwa członkowskie
mogą określić w swoich planach 
strategicznych WPR, których rolników nie 
uznaje się za osoby faktycznie prowadzące 
działalność rolniczą, biorąc pod uwagę 
takie warunki, jak badanie dochodów, 
nakłady pracy w gospodarstwie, cel 
przedsiębiorstwa i figurowanie w
rejestrach. Definicja ta nie powinna 
również skutkować pozbawieniem 
wsparcia osób prowadzących działalność 
rolniczą i nierolniczą, które aktywnie 
działają w rolnictwie, lecz również 
angażują się w działalność pozarolniczą 
poza swoim gospodarstwem, gdyż 
prowadzenie zróżnicowanej działalności 
często umacnia społeczno-gospodarczą 
strukturę obszarów wiejskich.

Or. en

Poprawka 519
Daniel Buda, Maria Gabriela Zoană, Laurenţiu Rebega, Daciana Octavia Sârbu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) W celu dalszej poprawy 
efektywności WPR wsparcie dochodu 
należy ukierunkować na osoby faktycznie 
prowadzące działalność rolniczą. Aby 
zapewnić wspólne podejście na poziomie 
unijnym do takiego ukierunkowania 
wsparcia, należy ustanowić ramową 
definicję terminu „osoba faktycznie 
prowadząca działalność rolniczą” z
uwzględnieniem jej istotnych elementów. 
Opierając się na tej definicji ramowej, 
państwa członkowskie powinny określić w
swoich planach strategicznych WPR, 
których rolników nie uznaje się za osoby 
faktycznie prowadzące działalność 
rolniczą, biorąc pod uwagę takie warunki, 
jak badanie dochodów, nakłady pracy w
gospodarstwie, cel przedsiębiorstwa i
figurowanie w rejestrach. Definicja ta nie 
powinna również skutkować 
pozbawieniem wsparcia osób 
prowadzących działalność rolniczą i
nierolniczą, które aktywnie działają w
rolnictwie, lecz również angażują się w
działalność pozarolniczą poza swoim 
gospodarstwem, gdyż prowadzenie 
zróżnicowanej działalności często umacnia 
społeczno-gospodarczą strukturę obszarów 
wiejskich.

(9) W celu dalszej poprawy 
efektywności WPR wsparcie dochodu 
należy ukierunkować na osoby faktycznie 
prowadzące działalność rolniczą. Aby 
zapewnić wspólne podejście na poziomie 
unijnym do takiego ukierunkowania 
wsparcia, należy ustanowić ramową 
definicję terminu „osoba faktycznie 
prowadząca działalność rolniczą” z
uwzględnieniem jej istotnych elementów. 
Opierając się na tej definicji ramowej, 
państwa członkowskie powinny określić w
swoich planach strategicznych WPR, 
których rolników nie uznaje się za osoby 
faktycznie prowadzące działalność 
rolniczą, biorąc pod uwagę takie warunki, 
jak badanie dochodów, nakłady pracy w
gospodarstwie, cel przedsiębiorstwa i
figurowanie w rejestrach, oraz czuwać nad 
tym, by wsparcie w ramach WPR 
rzeczywiście trafiało do osób faktycznie 
prowadzących działalność rolniczą, aby 
zapobiegać niebezpiecznym tendencjom w 
kierunku spekulacyjnego masowego 
wykupu gruntów. Definicja ta nie 
powinna również skutkować 
pozbawieniem wsparcia osób 
prowadzących działalność rolniczą i
nierolniczą, które aktywnie działają w
rolnictwie, lecz również angażują się w
działalność pozarolniczą poza swoim 
gospodarstwem, gdyż prowadzenie 
zróżnicowanej działalności często umacnia 
społeczno-gospodarczą strukturę obszarów 
wiejskich.

Or. ro

Poprawka 520
Laurenţiu Rebega, Daniel Buda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) W celu dalszej poprawy 
efektywności WPR wsparcie dochodu 
należy ukierunkować na osoby faktycznie 
prowadzące działalność rolniczą. Aby 
zapewnić wspólne podejście na poziomie 
unijnym do takiego ukierunkowania 
wsparcia, należy ustanowić ramową 
definicję terminu „osoba faktycznie 
prowadząca działalność rolniczą” z
uwzględnieniem jej istotnych elementów. 
Opierając się na tej definicji ramowej, 
państwa członkowskie powinny określić w
swoich planach strategicznych WPR, 
których rolników nie uznaje się za osoby 
faktycznie prowadzące działalność 
rolniczą, biorąc pod uwagę takie warunki, 
jak badanie dochodów, nakłady pracy w
gospodarstwie, cel przedsiębiorstwa i
figurowanie w rejestrach. Definicja ta nie 
powinna również skutkować 
pozbawieniem wsparcia osób 
prowadzących działalność rolniczą i
nierolniczą, które aktywnie działają w
rolnictwie, lecz również angażują się w
działalność pozarolniczą poza swoim 
gospodarstwem, gdyż prowadzenie 
zróżnicowanej działalności często umacnia 
społeczno-gospodarczą strukturę obszarów 
wiejskich.

(9) W celu dalszej poprawy 
efektywności WPR wsparcie dochodu 
należy ukierunkować na osoby faktycznie 
prowadzące działalność rolniczą. Aby 
zapewnić wspólne podejście na poziomie 
unijnym do takiego ukierunkowania 
wsparcia, należy ustanowić ramową 
definicję terminu „osoba faktycznie 
prowadząca działalność rolniczą” z
uwzględnieniem jej istotnych elementów. 
Opierając się na tej definicji ramowej, 
państwa członkowskie mogłyby określić w
swoich planach strategicznych WPR, 
których rolników nie uznaje się za osoby 
faktycznie prowadzące działalność 
rolniczą, biorąc pod uwagę takie warunki, 
jak badanie dochodów, nakłady pracy w
gospodarstwie, cel przedsiębiorstwa i
figurowanie w rejestrach. Definicja ta nie 
powinna również skutkować 
pozbawieniem wsparcia osób 
prowadzących działalność rolniczą i
nierolniczą, które aktywnie działają w
rolnictwie, lecz również angażują się w
działalność pozarolniczą poza swoim 
gospodarstwem, gdyż prowadzenie 
zróżnicowanej działalności często umacnia 
społeczno-gospodarczą strukturę obszarów 
wiejskich. Ta definicja ramowa musi w 
każdym przypadku przyczyniać się do 
utrzymania istniejącego w Unii 
Europejskiej paradygmatu rolnictwa 
rodzinnego i opierać się na rzetelnej 
działalności rolniczej.

Or. ro

Poprawka 521
Luke Ming Flanagan
w imieniu grupy GUE/NGL

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) W celu dalszej poprawy 
efektywności WPR wsparcie dochodu 
należy ukierunkować na osoby faktycznie 
prowadzące działalność rolniczą. Aby 
zapewnić wspólne podejście na poziomie 
unijnym do takiego ukierunkowania 
wsparcia, należy ustanowić ramową 
definicję terminu „osoba faktycznie 
prowadząca działalność rolniczą” z 
uwzględnieniem jej istotnych elementów. 
Opierając się na tej definicji ramowej, 
państwa członkowskie powinny określić w
swoich planach strategicznych WPR,
których rolników nie uznaje się za osoby 
faktycznie prowadzące działalność 
rolniczą, biorąc pod uwagę takie warunki, 
jak badanie dochodów, nakłady pracy w
gospodarstwie, cel przedsiębiorstwa i
figurowanie w rejestrach. Definicja ta nie 
powinna również skutkować
pozbawieniem wsparcia osób 
prowadzących działalność rolniczą i
nierolniczą, które aktywnie działają w
rolnictwie, lecz również angażują się w
działalność pozarolniczą poza swoim 
gospodarstwem, gdyż prowadzenie 
zróżnicowanej działalności często umacnia 
społeczno-gospodarczą strukturę obszarów 
wiejskich.

(9) W celu dalszej poprawy 
efektywności WPR wsparcie dochodu 
należy ukierunkować na rolników 
prowadzących działalność rolniczą na 
użytkach rolnych w ramach ich 
gospodarstw rolnych. Aby zapewnić 
wspólne podejście na poziomie unijnym do 
takiego ukierunkowania wsparcia, należy 
ustanowić ramową definicję terminu
„rolnik” z uwzględnieniem jej istotnych 
elementów oraz jasną definicję terminu 
„rolnik” na potrzeby ustalenia 
kwalifikowalności do otrzymania 
wsparcia. Opierając się na tej definicji 
ramowej, państwa członkowskie powinny 
określić w swoich planach strategicznych 
WPR, którzy rolnicy kwalifikują się do 
otrzymania wsparcia; kierunek polityki 
rozwoju obszarów wiejskich skłania
rolników do dywersyfikacji działalności 
poza działalność prowadzoną na poziomie 
gospodarstwa, dlatego nie powinno to
również skutkować pozbawieniem 
wsparcia osób prowadzących działalność 
rolniczą i nierolniczą, które aktywnie 
działają w rolnictwie, lecz również 
angażują się w działalność pozarolniczą 
poza swoim gospodarstwem, gdyż 
prowadzenie zróżnicowanej działalności 
często umacnia społeczno-gospodarczą 
strukturę obszarów wiejskich.

Or. en

Uzasadnienie

Aby zapewnić równe warunki działania, należy określić definicję rolnika na szczeblu UE na 
potrzeby ustalenia kwalifikowalności do otrzymania płatności. Użycie terminu „rolnik” nie 
powinno być określane pojęciami poddającymi w wątpliwość ich zasadność. Usunięcie 
terminu „osoba faktycznie prowadząca działalność rolniczą” ma zastosowanie w całym 
tekście.

Poprawka 522
Michel Dantin
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) W celu dalszej poprawy 
efektywności WPR wsparcie dochodu 
należy ukierunkować na osoby faktycznie 
prowadzące działalność rolniczą. Aby 
zapewnić wspólne podejście na poziomie 
unijnym do takiego ukierunkowania 
wsparcia, należy ustanowić ramową 
definicję terminu „osoba faktycznie 
prowadząca działalność rolniczą” z
uwzględnieniem jej istotnych elementów. 
Opierając się na tej definicji ramowej, 
państwa członkowskie powinny określić w
swoich planach strategicznych WPR, 
których rolników nie uznaje się za osoby 
faktycznie prowadzące działalność 
rolniczą, biorąc pod uwagę takie warunki, 
jak badanie dochodów, nakłady pracy w
gospodarstwie, cel przedsiębiorstwa i
figurowanie w rejestrach. Definicja ta nie 
powinna również skutkować 
pozbawieniem wsparcia osób 
prowadzących działalność rolniczą i
nierolniczą, które aktywnie działają w
rolnictwie, lecz również angażują się w
działalność pozarolniczą poza swoim 
gospodarstwem, gdyż prowadzenie 
zróżnicowanej działalności często umacnia 
społeczno-gospodarczą strukturę obszarów 
wiejskich.

(9) W celu dalszej poprawy 
efektywności WPR wsparcie dochodu 
należy ukierunkować na osoby faktycznie 
prowadzące działalność rolniczą. Aby 
zapewnić wspólne podejście na poziomie 
unijnym do takiego ukierunkowania 
wsparcia, należy ustanowić ramową 
definicję terminu „osoba faktycznie 
prowadząca działalność rolniczą” z
uwzględnieniem jej istotnych elementów. 
Opierając się na tej definicji ramowej, 
państwa członkowskie powinny określić w
swoich planach strategicznych WPR, 
których rolników nie uznaje się za osoby 
faktycznie prowadzące działalność 
rolniczą, biorąc pod uwagę co najmniej 
jeden z następujących warunków: badanie 
dochodów, wiek rolnika zgodnie z 
krajowymi przepisami dotyczącymi 
ustawowego wieku emerytalnego, nakłady 
pracy w gospodarstwie, cel 
przedsiębiorstwa lub figurowanie w
rejestrach. Definicja ta nie powinna 
również skutkować pozbawieniem 
wsparcia osób prowadzących działalność 
rolniczą i nierolniczą, które aktywnie 
działają w rolnictwie, lecz również 
angażują się w działalność pozarolniczą 
poza swoim gospodarstwem, gdyż 
prowadzenie zróżnicowanej działalności 
często umacnia społeczno-gospodarczą 
strukturę obszarów wiejskich.

Or. fr

Poprawka 523
Mairead McGuinness

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) W celu dalszej poprawy 
efektywności WPR wsparcie dochodu
należy ukierunkować na osoby faktycznie 
prowadzące działalność rolniczą. Aby 
zapewnić wspólne podejście na poziomie 
unijnym do takiego ukierunkowania 
wsparcia, należy ustanowić ramową 
definicję terminu „osoba faktycznie 
prowadząca działalność rolniczą” z
uwzględnieniem jej istotnych elementów. 
Opierając się na tej definicji ramowej, 
państwa członkowskie powinny określić w
swoich planach strategicznych WPR, 
których rolników nie uznaje się za osoby 
faktycznie prowadzące działalność 
rolniczą, biorąc pod uwagę takie warunki, 
jak badanie dochodów, nakłady pracy w
gospodarstwie, cel przedsiębiorstwa i
figurowanie w rejestrach. Definicja ta nie 
powinna również skutkować 
pozbawieniem wsparcia osób 
prowadzących działalność rolniczą i
nierolniczą, które aktywnie działają w
rolnictwie, lecz również angażują się w
działalność pozarolniczą poza swoim 
gospodarstwem, gdyż prowadzenie 
zróżnicowanej działalności często umacnia 
społeczno-gospodarczą strukturę obszarów 
wiejskich.

(9) W celu dalszej poprawy 
efektywności WPR wsparcie dochodu
musi być ukierunkowane na 
kwalifikujących się rolników. Aby 
zapewnić wspólne podejście na poziomie 
unijnym do takiego ukierunkowania 
wsparcia, należy ustanowić ramową 
definicję terminu „kwalifikujący się 
rolnik” z wyznaczeniem obszernych 
kryteriów umożliwiających państwom 
członkowskim określenie w swoich 
planach strategicznych WPR, których 
rolników nie uznaje się za kwalifikujących 
się rolników na podstawie ustalonych 
kryteriów. Definicja ta nie powinna 
również skutkować pozbawieniem 
wsparcia osób prowadzących działalność 
rolniczą i nierolniczą, które aktywnie 
działają w rolnictwie, lecz również 
angażują się w działalność pozarolniczą 
poza swoim gospodarstwem, gdyż 
prowadzenie zróżnicowanej działalności 
często umacnia społeczno-gospodarczą 
strukturę obszarów wiejskich.

Or. en

Poprawka 524
Maria Lidia Senra Rodríguez

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) W celu dalszej poprawy
efektywności WPR wsparcie dochodu 
należy ukierunkować na osoby faktycznie 
prowadzące działalność rolniczą. Aby 
zapewnić wspólne podejście na poziomie 

(9) W celu dalszej poprawy
użyteczności WPR wsparcie dochodu 
należy ukierunkować na osoby faktycznie 
prowadzące działalność rolniczą. Aby 
zapewnić wspólne podejście na poziomie 
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unijnym do takiego ukierunkowania 
wsparcia, należy ustanowić ramową 
definicję terminu „osoba faktycznie 
prowadząca działalność rolniczą” z
uwzględnieniem jej istotnych elementów. 
Opierając się na tej definicji ramowej, 
państwa członkowskie powinny określić w
swoich planach strategicznych WPR, 
których rolników nie uznaje się za osoby 
faktycznie prowadzące działalność 
rolniczą, biorąc pod uwagę takie warunki, 
jak badanie dochodów, nakłady pracy w
gospodarstwie, cel przedsiębiorstwa i
figurowanie w rejestrach. Definicja ta nie 
powinna również skutkować 
pozbawieniem wsparcia osób 
prowadzących działalność rolniczą i
nierolniczą, które aktywnie działają w
rolnictwie, lecz również angażują się w
działalność pozarolniczą poza swoim 
gospodarstwem, gdyż prowadzenie 
zróżnicowanej działalności często umacnia 
społeczno-gospodarczą strukturę obszarów 
wiejskich.

unijnym do takiego ukierunkowania 
wsparcia, należy ustanowić ramową 
definicję terminu „osoba faktycznie 
prowadząca działalność rolniczą” z
uwzględnieniem jej istotnych elementów. 
Opierając się na tej definicji ramowej, 
państwa członkowskie powinny określić w
swoich planach strategicznych WPR, 
których rolników nie uznaje się za osoby 
faktycznie prowadzące działalność 
rolniczą, biorąc pod uwagę takie warunki, 
jak badanie dochodów, czas pracy w
gospodarstwie, cel przedsiębiorstwa i
figurowanie w rejestrach. Definicja ta nie 
powinna również skutkować 
pozbawieniem wsparcia osób 
prowadzących działalność rolniczą i
nierolniczą, które aktywnie działają w
rolnictwie, lecz również angażują się w
działalność pozarolniczą poza swoim 
gospodarstwem, gdyż prowadzenie 
zróżnicowanej działalności często umacnia 
społeczno-gospodarczą strukturę obszarów 
wiejskich.

Or. es

Poprawka 525
Peter Jahr, Albert Deß, Norbert Lins

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) W celu dalszej poprawy 
efektywności WPR wsparcie dochodu 
należy ukierunkować na osoby faktycznie 
prowadzące działalność rolniczą. Aby 
zapewnić wspólne podejście na poziomie 
unijnym do takiego ukierunkowania 
wsparcia, należy ustanowić ramową 
definicję terminu „osoba faktycznie 
prowadząca działalność rolniczą” z
uwzględnieniem jej istotnych elementów. 
Opierając się na tej definicji ramowej, 
państwa członkowskie powinny określić w

(9) W celu dalszej poprawy 
efektywności WPR wsparcie dochodu 
należy ukierunkować na rolników. Aby 
zapewnić wspólne podejście na poziomie 
unijnym do takiego ukierunkowania 
wsparcia, należy ustanowić ramową 
definicję terminu „rolnik” z
uwzględnieniem jej istotnych elementów. 
Opierając się na tej definicji ramowej, 
państwa członkowskie powinny określić w
swoich planach strategicznych WPR, 
których rolników nie uznaje się za osoby 
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swoich planach strategicznych WPR, 
których rolników nie uznaje się za osoby 
faktycznie prowadzące działalność 
rolniczą, biorąc pod uwagę takie warunki, 
jak badanie dochodów, nakłady pracy w
gospodarstwie, cel przedsiębiorstwa i
figurowanie w rejestrach. Definicja ta nie 
powinna również skutkować 
pozbawieniem wsparcia osób 
prowadzących działalność rolniczą i
nierolniczą, które aktywnie działają w
rolnictwie, lecz również angażują się w
działalność pozarolniczą poza swoim 
gospodarstwem, gdyż prowadzenie 
zróżnicowanej działalności często umacnia 
społeczno-gospodarczą strukturę obszarów 
wiejskich.

faktycznie prowadzące działalność 
rolniczą, biorąc pod uwagę takie warunki, 
jak badanie dochodów, nakłady pracy w
gospodarstwie, cel przedsiębiorstwa i
figurowanie w rejestrach. Definicja ta nie 
powinna również skutkować 
pozbawieniem wsparcia osób 
prowadzących działalność rolniczą i
nierolniczą, które aktywnie działają w
rolnictwie, lecz również angażują się w
działalność pozarolniczą poza swoim 
gospodarstwem, gdyż prowadzenie 
zróżnicowanej działalności często umacnia 
społeczno-gospodarczą strukturę obszarów 
wiejskich.

Or. de

Poprawka 526
James Nicholson, Jørn Dohrmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) W celu dalszej poprawy 
efektywności WPR wsparcie dochodu 
należy ukierunkować na osoby faktycznie 
prowadzące działalność rolniczą. Aby 
zapewnić wspólne podejście na poziomie 
unijnym do takiego ukierunkowania 
wsparcia, należy ustanowić ramową 
definicję terminu „osoba faktycznie 
prowadząca działalność rolniczą” z 
uwzględnieniem jej istotnych elementów. 
Opierając się na tej definicji ramowej, 
państwa członkowskie powinny określić w
swoich planach strategicznych WPR, 
których rolników nie uznaje się za osoby 
faktycznie prowadzące działalność 
rolniczą, biorąc pod uwagę takie warunki, 
jak badanie dochodów, nakłady pracy w
gospodarstwie, cel przedsiębiorstwa i
figurowanie w rejestrach. Definicja ta nie 

(9) W celu dalszej poprawy 
efektywności WPR wsparcie dochodu 
należy ukierunkować na osoby faktycznie 
prowadzące działalność rolniczą. Aby 
zapewnić wspólne podejście na poziomie 
unijnym do takiego ukierunkowania 
wsparcia, należy ustanowić ramową 
definicję terminu „osoba faktycznie 
prowadząca działalność rolniczą” z 
uwzględnieniem jej istotnych elementów. 
Opierając się na tej definicji ramowej, 
państwa członkowskie powinny określić w
swoich planach strategicznych WPR, 
których rolników nie uznaje się za osoby 
faktycznie prowadzące działalność 
rolniczą, biorąc pod uwagę takie warunki, 
jak badanie dochodów, nakłady pracy w
gospodarstwie i figurowanie w rejestrach. 
Definicja ta nie powinna również 
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powinna również skutkować 
pozbawieniem wsparcia osób 
prowadzących działalność rolniczą i
nierolniczą, które aktywnie działają w
rolnictwie, lecz również angażują się w
działalność pozarolniczą poza swoim 
gospodarstwem, gdyż prowadzenie 
zróżnicowanej działalności często umacnia 
społeczno-gospodarczą strukturę obszarów 
wiejskich.

skutkować pozbawieniem wsparcia osób 
prowadzących działalność rolniczą i
nierolniczą, które aktywnie działają w
rolnictwie, lecz również angażują się w
działalność pozarolniczą poza swoim 
gospodarstwem, gdyż prowadzenie 
zróżnicowanej działalności często umacnia 
społeczno-gospodarczą strukturę obszarów 
wiejskich.

Or. en

Poprawka 527
Marco Zullo, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) W celu dalszej poprawy 
efektywności WPR wsparcie dochodu 
należy ukierunkować na osoby faktycznie 
prowadzące działalność rolniczą. Aby 
zapewnić wspólne podejście na poziomie 
unijnym do takiego ukierunkowania 
wsparcia, należy ustanowić ramową 
definicję terminu „osoba faktycznie 
prowadząca działalność rolniczą” z
uwzględnieniem jej istotnych elementów. 
Opierając się na tej definicji ramowej, 
państwa członkowskie powinny określić w
swoich planach strategicznych WPR, 
których rolników nie uznaje się za osoby 
faktycznie prowadzące działalność 
rolniczą, biorąc pod uwagę takie warunki, 
jak badanie dochodów, nakłady pracy w
gospodarstwie, cel przedsiębiorstwa i
figurowanie w rejestrach. Definicja ta nie 
powinna również skutkować 
pozbawieniem wsparcia osób 
prowadzących działalność rolniczą i
nierolniczą, które aktywnie działają w
rolnictwie, lecz również angażują się w
działalność pozarolniczą poza swoim 
gospodarstwem, gdyż prowadzenie 

(9) W celu dalszej poprawy 
efektywności WPR wsparcie dochodu 
należy ukierunkować na osoby faktycznie 
prowadzące działalność rolniczą. Aby 
zapewnić wspólne podejście na poziomie 
unijnym do takiego ukierunkowania 
wsparcia, należy ustanowić ramową 
definicję terminu „osoba faktycznie 
prowadząca działalność rolniczą” z
uwzględnieniem jej istotnych elementów. 
Opierając się na tej definicji ramowej, 
państwa członkowskie powinny określić w
swoich planach strategicznych WPR, 
których rolników nie uznaje się za osoby 
faktycznie prowadzące działalność 
rolniczą, biorąc pod uwagę takie warunki, 
jak badanie dochodów, nakłady pracy w
gospodarstwie, cel przedsiębiorstwa i
figurowanie w rejestrach. Definicja ta nie 
powinna również skutkować 
pozbawieniem wsparcia osób 
prowadzących działalność rolniczą i
nierolniczą, które aktywnie działają w
rolnictwie i które przyczyniają się do 
zapewnienia zrównoważonego rolnictwa, 
gdyż prowadzenie zróżnicowanej 
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zróżnicowanej działalności często umacnia 
społeczno-gospodarczą strukturę obszarów 
wiejskich.

działalności często umacnia społeczno-
gospodarczą strukturę obszarów wiejskich.

Or. it

Poprawka 528
Michel Dantin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9a) W celu uwzględnienia przypadków 
osób prawnych lub grup osób fizycznych 
lub prawnych, w których ustawodawstwo 
krajowe przyznaje indywidualnym 
członkom prawa i obowiązki 
porównywalne z prawami i obowiązkami 
indywidualnych rolników posiadających 
status szefa gospodarstwa, w szczególności 
w odniesieniu do ich statusu 
ekonomicznego, społecznego i 
podatkowego, pod warunkiem że 
przyczyniły się one do wzmocnienia 
struktur rolniczych danych osób 
prawnych lub grup, państwa członkowskie 
powinny mieć możliwość przyznawania 
pomocy w formie płatności bezpośrednich, 
wsparcia w ramach interwencji 
sektorowych i interwencji na rzecz 
rozwoju obszarów wiejskich osobie 
prawnej lub grupie osób fizycznych lub 
prawnych, które odpowiadają definicji 
„osób faktycznie prowadzących 
działalność rolniczą” oraz przestrzegają 
praw i obowiązków związanych z 
prowadzeniem gospodarstwa przez 
indywidualnego rolnika, ze szczególnym 
uwzględnieniem jego statusu 
gospodarczego, społecznego i 
podatkowego. Grupa otrzymuje we 
własnym imieniu skumulowaną kwotę 
pomocy od każdego indywidualnego 
rolnika będącego członkiem, pod 
warunkiem że jest w stanie wykazać, że 
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każdy ze wspólników przyczynia się do 
wzmocnienia przedsiębiorstwa.

Or. fr

Poprawka 529
Maria Gabriela Zoană

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9a) WPR musi charakteryzować się 
podejściem uwzględniającym aspekt płci, 
mając na uwadze fakt, że kobiety na 
obszarach wiejskich doświadczają 
szczególnych trudności, a niekiedy 
licznych form dyskryminacji w dziedzinie 
edukacji, kształcenia i szkolenia 
zawodowego, zatrudnienia i dostępu do 
ochrony socjalnej. Tymczasem rozmiary 
gospodarstw prowadzonych przez kobiety 
zwykle są znacznie mniejsze, a nakłady 
pracy kobiet jako współmałżonek 
rolników nie zawsze są uwzględniane, 
wskutek czego kobiety nie posiadają 
niezależnych dochodów i nie można 
zapewnić im dostępu do ochrony 
socjalnej, co prowadzi do różnic w 
poziomie wynagrodzeń i emerytur kobiet i 
mężczyzn na obszarach wiejskich.

Or. en

Poprawka 530
Nuno Melo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9a) Ponadto w przypadku osób 
prawnych lub grup składających się z 
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osób fizycznych lub prawnych państwa 
członkowskie mogą określić odpowiednie 
progi i pułapy stosowane w zakresie 
wsparcia lub interwencji ustalonych w 
ramach ich planów strategicznych. W 
związku z tym, mając na celu 
wzmocnienie struktur gospodarstw przez 
wspieranie powstawania danych osób 
prawnych lub grup, można stosować 
szczególne przepisy, jeżeli prawo krajowe 
przewiduje, że indywidualni członkowie 
posiadają prawa i obowiązki 
porównywalne z prawami i obowiązkami 
rolników indywidualnych, kierujących 
gospodarstwem rolnym.

Or. en

Poprawka 531
Maria Gabriela Zoană

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9b) Państwa członkowskie dążą do 
wspierania równouprawnienia płci na 
obszarach wiejskich i muszą uwzględniać 
szczególnie trudną sytuację kobiet podczas 
opracowywania planu strategicznego. 
Plan strategiczny jest opracowywany, 
wdrażany, monitorowany i oceniany w 
sposób uwzględniający problematykę płci. 
W tym kontekście państwa członkowskie 
zapewniają kobietom rolnikom dostęp do 
usług doradczych dla rolników i zachęcają 
kobiety do udziału w komitecie 
monitorującym WPR. Ponadto państwa 
członkowskie umacniają swoje zdolności 
w zakresie opracowywania budżetu z 
uwzględnieniem aspektu płci i 
gromadzenia danych segregowanych 
według kryterium płci.

Or. en
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Poprawka 532
Luke Ming Flanagan
w imieniu grupy GUE/NGL
Matt Carthy, Estefanía Torres Martínez

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Aby w ramach realizacji celu 
wymiany pokoleń zapewnić spójność 
między rodzajami interwencji w formie 
płatności bezpośrednich a rodzajami 
interwencji związanymi z rozwojem 
obszarów wiejskich, należy ustanowić na 
poziomie unijnym ramową definicję 
terminu „młody rolnik” z uwzględnieniem 
jej istotnych elementów.

(10) Aby w ramach realizacji celu 
wymiany pokoleń mającej kluczowe 
znaczenie zapewnić spójność między 
rodzajami interwencji w formie płatności 
bezpośrednich a rodzajami interwencji 
związanymi z rozwojem obszarów 
wiejskich, należy ustanowić na poziomie 
unijnym ramową definicję terminu „młody 
rolnik” z uwzględnieniem jej istotnych
szerokich elementów, przy czym definicja 
ta nie może być restrykcyjna, aby 
umożliwić rozpoczęcie działalności 
rolniczej przez nowych rolników i 
odzwierciedlić warunki państw 
członkowskich w terenie.

Or. en

Uzasadnienie

Poprzednie systemy wsparcia w tym zakresie były zbyt restrykcyjne i skutkowały 
wykluczeniem młodych rolników z możliwości otrzymania wsparcia.

Poprawka 533
Nuno Melo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Aby w ramach realizacji celu 
wymiany pokoleń zapewnić spójność 
między rodzajami interwencji w formie 
płatności bezpośrednich a rodzajami 
interwencji związanymi z rozwojem 

(10) Aby w ramach realizacji celu 
wymiany pokoleń zapewnić spójność 
między rodzajami interwencji w formie 
płatności bezpośrednich a rodzajami 
interwencji związanymi z rozwojem 
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obszarów wiejskich, należy ustanowić na 
poziomie unijnym ramową definicję 
terminu „młody rolnik” z uwzględnieniem 
jej istotnych elementów.

obszarów wiejskich, należy ustanowić na 
poziomie unijnym ramową definicję 
terminu „młody rolnik” z uwzględnieniem 
jej wspólnych elementów zgodnie z 
rozporządzeniem 2016/0282B.

Or. en

Poprawka 534
Daniel Buda, Maria Gabriela Zoană, Laurenţiu Rebega, Daciana Octavia Sârbu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Aby w ramach realizacji celu 
wymiany pokoleń zapewnić spójność 
między rodzajami interwencji w formie 
płatności bezpośrednich a rodzajami 
interwencji związanymi z rozwojem 
obszarów wiejskich, należy ustanowić na 
poziomie unijnym ramową definicję 
terminu „młody rolnik” z uwzględnieniem 
jej istotnych elementów.

(10) Aby w ramach realizacji celu 
wymiany pokoleń zapewnić spójność 
między rodzajami interwencji w formie 
płatności bezpośrednich a rodzajami 
interwencji związanymi z rozwojem 
obszarów wiejskich, należy ustanowić na 
poziomie państw członkowskich 
odpowiednią definicję terminu „młody 
rolnik” z uwzględnieniem jej istotnych 
elementów.

Or. ro

Poprawka 535
Marijana Petir

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Aby w ramach realizacji celu 
wymiany pokoleń zapewnić spójność 
między rodzajami interwencji w formie 
płatności bezpośrednich a rodzajami 
interwencji związanymi z rozwojem 
obszarów wiejskich, należy ustanowić na 
poziomie unijnym ramową definicję 

(10) Aby w ramach realizacji celu 
wymiany pokoleń zapewnić spójność 
między rodzajami interwencji w formie 
płatności bezpośrednich a rodzajami 
interwencji związanymi z rozwojem 
obszarów wiejskich, należy ustanowić na 
poziomie unijnym ramową definicję 
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terminu „młody rolnik” z uwzględnieniem 
jej istotnych elementów.

terminu „młody rolnik” z uwzględnieniem 
jej wspólnych elementów.

Or. hr

Poprawka 536
Marijana Petir

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10a) Aby w ramach osiągania celu 
ułatwiania rozwoju gospodarczego 
obszarów wiejskich zapewnić spójność 
między rodzajami interwencji w formie 
płatności bezpośrednich a rodzajami 
interwencji związanymi z rozwojem 
obszarów wiejskich, należy ustanowić na 
poziomie unijnym ramową definicję 
terminu „nowy rolnik” z uwzględnieniem 
jej wspólnych elementów.

Or. hr

Uzasadnienie

W rozporządzeniu należy poczynić większe rozróżnienie między młodymi i nowymi rolnikami, 
wraz ze specyficznymi rodzajami interwencji przeznaczonymi dla każdej z tych grup i 
rozdzieleniem pul finansowych.

Poprawka 537
Marijana Petir

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10b) W WPR należy uwzględnić zasadę 
równości kobiet i mężczyzn na terytorium 
Unii Europejskiej, ze szczególnym 
naciskiem na promowanie udziału kobiet 
w rozwoju społeczno-gospodarczym 
obszarów wiejskich. Niniejsze 
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rozporządzenie powinno przyczynić się do 
tego, by praca kobiet była lepiej widoczna 
i wyżej ceniona, a ponadto praca kobiet 
powinna być uwzględniana w ramach 
celów szczegółowych proponowanych 
przez państwa członkowskie w ich planach 
strategicznych.

Or. hr

Poprawka 538
Manolis Kefalogiannis

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 i
środowiska.
W WPR należy w wyraźny sposób 
uwzględnić politykę Unii Europejskiej w 
dziedzinie równouprawnienia, zwracając 
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szczególną uwagę na konieczność 
promowania uczestnictwa kobiet w 
rozwoju struktury społeczno-gospodarczej 
obszarów wiejskich. Niniejsze 
rozporządzenie powinno przyczynić się do 
zwiększenia widoczności pracy kobiet, 
wobec czego należy uwzględnić tę kwestię 
w ramach celów szczegółowych, które 
zostaną wzięte pod uwagę przez państwa 
członkowskie w planach strategicznych.

Or. en

Poprawka 539
Maria Heubuch, Bronis Ropė, Martin Häusling
w imieniu grupy Verts/ALE

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

(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 i 
zobowiązania na szczeblu 
międzynarodowym, 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 osiągnąć równowagę między 
różnymi aspektami zrównoważonego 
rozwoju, należy zobowiązać państwa 
członkowskie do jednoczesnej realizacji 
wszystkich celów szczegółowych. Te cele 
szczegółowe powinny umożliwić 
przełożenie celów ogólnych WPR na 
bardziej konkretne priorytety z
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odniesieniu do klimatu, energii i
środowiska.

uwzględnieniem odpowiedniego 
prawodawstwa Unii, w szczególności w
odniesieniu do klimatu, bioróżnorodności 
dzikiej przyrody i rolnictwa, ochrony wód, 
zdrowia publicznego, zatrudnienia, energii
ze źródeł odnawialnych, dobrostanu 
zwierząt i środowiska.

Or. en

Uzasadnienie

Cele należy traktować jednakowo, co oznacza, że nie należy zezwalać państwom 
członkowskim na lekceważenie lub umniejszanie jednego z celów określonych na szczeblu UE 
lub większej ich liczby. Decyzje polityczne czasem wiążą się z kompromisami między 
poszczególnymi celami, jednak ogólna strategia musi obejmować jednoczesną realizację 
wszystkich celów.

Poprawka 540
Daniel Buda

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 

(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 dążyć do 
osiągnięcia tych celów w swoich planach 
strategicznych WPR. Zachowując 
równowagę między różnymi aspektami 
zrównoważonego rozwoju zgodnie z oceną 
skutków, te cele szczegółowe powinny 
umożliwić przełożenie celów ogólnych 
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bardziej konkretne priorytety z
uwzględnieniem odpowiedniego 
prawodawstwa Unii, w szczególności w
odniesieniu do klimatu, energii i
środowiska.

WPR na bardziej konkretne priorytety z
uwzględnieniem odpowiedniego 
prawodawstwa Unii, w szczególności w
odniesieniu do klimatu, energii i
środowiska. Komisja powinna dopilnować, 
aby państwa członkowskie nie 
ustanawiały żadnych warunków 
dodatkowych, wykraczających poza 
przepisy tego rozporządzenia, które 
mogłyby utrudniać działalność rolników.

Or. ro

Poprawka 541
Luke Ming Flanagan
w imieniu grupy GUE/NGL
Matt Carthy

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

(11) Aby skonkretyzować cele wspólnej 
polityki rolnej określone w art. 39 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
(TFUE) przy jednoczesnym zabezpieczeniu 
jej wspólnego charakteru 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 terytorialnego 
charakteryzującego się zrównoważeniem 
środowiskowym zgodnie z oceną skutków, 
te cele szczegółowe powinny umożliwić 
przełożenie celów ogólnych WPR na 
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odniesieniu do klimatu, energii i
środowiska.

bardziej konkretne priorytety z
uwzględnieniem odpowiedniego 
prawodawstwa Unii, w szczególności w
odniesieniu do klimatu, energii i
środowiska.

Or. en

Uzasadnienie

WPR powinna pozostać polityką „wspólną” w całej UE, a jednocześnie wspierać wszystkie 
dziedziny.

Poprawka 542
Beata Gosiewska

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”, by Unia 
sformułowała długoterminową 
zrównoważoną wizję rozwoju rolnictwa.
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 



AM\1167703PL.docx 79/205 PE629.664v01-00

PL

odniesieniu do klimatu, energii i 
środowiska.

Or. pl

Poprawka 543
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

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”, by Unia 
sformułowała długoterminową 
zrównoważoną wizję rozwoju rolnictwa. 
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.

Or. pl

Poprawka 544
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Matt Carthy

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. Aby 
osiągnąć równowagę między różnymi 
aspektami zrównoważonego rozwoju, 
państwa członkowskie powinny podjąć 
działania na rzecz realizacji wszystkich 
celów 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.

Or. en

Poprawka 545
Esther Herranz García, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ramón Luis 
Valcárcel Siso, Gabriel Mato, Esteban González Pons

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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(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 dążyć do osiągnięcia celów
wspólnej polityki rolnej określonych 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 dążyć do 
osiągnięcia tych celów 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 w 
dziedzinie gospodarki, środowiska i 
kwestii społecznych, ze szczególnym 
naciskiem na obszary wyludniające się, z 
uwzględnieniem odpowiedniego 
prawodawstwa Unii.

Or. es

Poprawka 546
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Momchil Nekov, Marc Tarabella

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 

(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 
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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.

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. Przy 
podejmowaniu działań w zakresie
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 i środowiska.

Or. en

Poprawka 547
Beata Gosiewska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11a) Wspólna polityka rolna powinna 
uwzględniać zagrożenia dla 
zrównoważonego rozwoju rolnictwa oraz 
następujące aspekty:

– mniejsza liczba gospodarstw rolnych, 
lecz istnienie gospodarstw o większych 
rozmiarach: w 2013 r. było 10,8 mln 
gospodarstw (spadek o 22 % w 
porównaniu do 2007 r.), a średnia 
powierzchnia gospodarstwa zwiększyła się 
z 12,6 ha do 16,1 ha,

– spadek liczby pracowników sektora 
rolnego o 25 % (z 12,8 mln ekwiwalentów 
pełnego czasu pracy w 2005 r. do 9,5 mln 
w 2017 r.),

– od 2010 r. UE jest eksporterem netto 
żywności – w 2017 r. osiągnęła nadwyżkę 
handlową w wysokości 20,5 mld EUR 
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głównie będącą rezultatem handlu 
żywnością przetworzoną i napojami – lecz 
jest importerem netto nieprzetworzonych 
produktów rolnych,

– średnio gospodarstwa zapewniają pracę 
odpowiadającą mniej niż jednemu 
pełnemu wymiarowi czasu pracy,

– chociaż istnieją znaczne różnice w 
wydajności poszczególnych sektorów, 
nastąpiło istotne zwiększenie dochodu z 
rolnictwa w przeliczeniu na jedną osobę 
wykonującą pracę w pełnym wymiarze 
czasu pracy,

– starzejąca się populacja rolników i 
spadek liczby młodych rolników: na każde 
100 osób zarządzających gospodarstwem 
powyżej 55. roku życia liczba osób 
zarządzających gospodarstwem poniżej 
35. roku życia spadła z 14 w 2010 r. do 11 
w 2013 r.

Or. en

Poprawka 548
Stanisław Ożóg, Zbigniew Kuźmiuk

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11a) Wspólna polityka rolna powinna 
uwzględniać zagrożenia dla 
zrównoważonego rozwoju rolnictwa oraz 
następujące aspekty:

– mniejsza liczba gospodarstw rolnych, 
lecz istnienie gospodarstw o większych 
rozmiarach: w 2013 r. było 10,8 mln 
gospodarstw (spadek o 22 % w 
porównaniu do 2007 r.), a średnia 
powierzchnia gospodarstwa zwiększyła się 
z 12,6 ha do 16,1 ha,

– spadek liczby pracowników sektora 
rolnego o 25 % (z 12,8 mln ekwiwalentów 
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pełnego czasu pracy w 2005 r. do 9,5 mln 
w 2017 r.),

– od 2010 r. UE jest eksporterem netto 
żywności – w 2017 r. osiągnęła nadwyżkę 
handlową w wysokości 20,5 mld EUR 
głównie będącą rezultatem handlu 
żywnością przetworzoną i napojami – lecz 
jest importerem netto nieprzetworzonych 
produktów rolnych,

– średnio gospodarstwa zapewniają pracę 
odpowiadającą mniej niż jednemu 
pełnemu wymiarowi czasu pracy,

– chociaż istnieją znaczne różnice w 
wydajności poszczególnych sektorów, 
nastąpiło istotne zwiększenie dochodu z 
rolnictwa w przeliczeniu na jedną osobę 
wykonującą pracę w pełnym wymiarze 
czasu pracy,

– starzejąca się populacja rolników i 
spadek liczby młodych rolników: na każde 
100 osób zarządzających gospodarstwem 
powyżej 55. roku życia liczba osób 
zarządzających gospodarstwem poniżej 
35. roku życia spadła z 14 w 2010 r. do 11 
w 2013 r.

Or. en

Poprawka 549
Maria Heubuch, Martin Häusling
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11a) W kontekście UE jako 
największego na świecie eksportera i 
importera produktów rolno-spożywczych 
WPR ma znaczący wpływ na 
międzynarodowe rynki rolne, a zatem 
potencjalnie może mieć wpływ na 
zdolności w zakresie produkcji rolnej i 
wzorców konsumpcji żywności w 
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państwach trzecich, źródła utrzymania 
drobnych rolników oraz odporność 
społeczności i ekosystemów wiejskich. 
WPR uwzględnia cele współpracy UE na 
rzecz rozwoju zgodnie z art. 208 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
(TFUE), w którym ustanowiono zasadę 
spójności polityki na rzecz rozwoju, oraz 
prawo do rozwoju ustanowione w 
Deklaracji o prawie do rozwoju1a. Środki 
podjęte w ramach niniejszego 
rozporządzenia nie mogą zagrażać 
zdolnościom w zakresie produkcji i 
przetwarzania żywności oraz 
bezpieczeństwu żywnościowemu państw 
trzecich w perspektywie długoterminowej, 
w szczególności w przypadku krajów 
najsłabiej rozwiniętych (LDC), a także 
powinny obejmować poszanowanie zasady 
„niewyrządzania szkody” oraz 
międzynarodowych zobowiązań w 
dziedzinie rozwoju, praw człowieka, 
klimatu i środowiska.

_________________

1a Przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne 
Organizacji Narodów Zjednoczonych w 
rezolucji nr 41/128 z dnia 4 grudnia 1986 
r.

Or. en

Uzasadnienie

Zewnętrzny wymiar WPR został uznany przez Komisję w jej komunikacie w sprawie 
przyszłości rolnictwa i produkcji żywności COM(2017) 713. Przyszła WPR powinna 
uwzględniać cele rozwojowe, które obejmują stosowanie zasady spójności polityki na rzecz 
rozwoju (art. 208 TFUE). WPR należy również dostosować do zobowiązań podjętych przez 
UE w ramach globalnej Agendy na rzecz zrównoważonego rozwoju, w tym do celów 
zrównoważonego rozwoju, oraz do porozumienia klimatycznego z Paryża.

Poprawka 550
Clara Eugenia Aguilera García

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11a) W WPR należy w wyraźny sposób 
uwzględnić politykę Unii Europejskiej w 
dziedzinie równouprawnienia, zwracając 
szczególną uwagę na konieczność 
wspierania uczestnictwa kobiet w rozwoju 
struktury społeczno-gospodarczej 
obszarów wiejskich. Niniejsze 
rozporządzenie powinno przyczynić się do 
uznania pracy kobiet, wobec czego należy 
uwzględnić tę kwestię w ramach celów 
szczegółowych, które zostaną wzięte pod 
uwagę przez państwa członkowskie w 
planach strategicznych.

Or. es

Poprawka 551
Matt Carthy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11a) Równouprawnienie kobiet i 
mężczyzn stanowi zasadniczy cel UE i jej 
państw członkowskich oraz powinno 
zostać włączone do WPR i planów 
strategicznych państw członkowskich w 
sposób zapewniający wsparcie rozwoju 
obszarów wiejskich i warunków 
społeczno-gospodarczych 
zamieszkujących te obszary kobiet.

Or. en

Poprawka 552
Maria Lidia Senra Rodríguez

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Bardziej inteligentna, nowoczesna
i zrównoważona WPR musi uwzględniać 
badania naukowe i innowacje, aby mogła 
wspierać wielofunkcyjność unijnych 
systemów rolnictwa, leśnictwa i produkcji 
żywności poprzez inwestowanie w rozwój 
technologiczny i cyfryzację, a także 
usprawnianie dostępu do bezstronnej, 
rzetelnej, odpowiedniej i nowej wiedzy.

(12) Bardziej odporna i zrównoważona 
WPR musi uwzględniać badania naukowe i
innowacje, aby mogła wspierać 
wielofunkcyjność unijnych systemów 
rolnictwa, leśnictwa połączonego z 
hodowlą zwierząt i produkcji żywności 
poprzez inwestowanie w rozwój 
technologiczny i cyfryzację, a także 
usprawnianie dostępu do bezstronnej, 
rzetelnej, odpowiedniej i nowej wiedzy.
Rozwój technologiczny oparty na 
cyfryzacji i automatyzacji gospodarstw, co
wiąże się ze znacznymi inwestycjami i 
utratą kontroli nad gospodarstwem, może 
oznaczać likwidację większej liczby 
gospodarstw i pustynnienie obszarów 
wiejskich.

Or. es

Poprawka 553
Jan Huitema, Fredrick Federley, Elsi Katainen, Hilde Vautmans, Morten Løkkegaard, 
Pavel Telička

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Bardziej inteligentna, nowoczesna i 
zrównoważona WPR musi uwzględniać 
badania naukowe i innowacje, aby mogła 
wspierać wielofunkcyjność unijnych 
systemów rolnictwa, leśnictwa i produkcji 
żywności poprzez inwestowanie w rozwój 
technologiczny i cyfryzację, a także 
usprawnianie dostępu do bezstronnej, 
rzetelnej, odpowiedniej i nowej wiedzy.

(12) Bardziej inteligentna, nowoczesna i 
zrównoważona WPR musi uwzględniać 
badania naukowe i innowacje, aby mogła 
wspierać wielofunkcyjność unijnych 
systemów rolnictwa, leśnictwa i produkcji 
żywności poprzez inwestowanie w rozwój 
technologiczny i cyfryzację, a także 
usprawnianie dostępu do bezstronnej, 
rzetelnej, odpowiedniej i nowej wiedzy
oraz wspieranie wymiany obecnego stanu 
wiedzy rolników i wiedzy specjalistycznej 
między nimi, w tym najlepszych praktyk, w 
celu pobudzenia konkurencyjności i 
lepszej realizacji celów w dziedzinie 
środowiska i klimatu.
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Or. en

Poprawka 554
Clara Eugenia Aguilera García

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Bardziej inteligentna, nowoczesna i
zrównoważona WPR musi uwzględniać 
badania naukowe i innowacje, aby mogła 
wspierać wielofunkcyjność unijnych 
systemów rolnictwa, leśnictwa i produkcji 
żywności poprzez inwestowanie w rozwój 
technologiczny i cyfryzację, a także 
usprawnianie dostępu do bezstronnej, 
rzetelnej, odpowiedniej i nowej wiedzy.

(12) Bardziej inteligentna, nowoczesna i
zrównoważona WPR musi uwzględniać 
badania naukowe i innowacje, aby mogła 
wspierać wielofunkcyjność unijnych 
systemów rolnictwa, leśnictwa i produkcji 
żywności poprzez inwestowanie w rozwój 
technologiczny i cyfryzację, a także 
usprawnianie dostępu do bezstronnej, 
rzetelnej, odpowiedniej i nowej wiedzy, ze 
szczególnym uwzględnieniem promowania 
dostępu do szkoleń dla rolników, wymiany 
wiedzy między rolnikami oraz badań 
uczestniczących.

Or. es

Poprawka 555
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Momchil Nekov, Karine Gloanec 
Maurin, Marc Tarabella

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Bardziej inteligentna, nowoczesna
i zrównoważona WPR musi uwzględniać 
badania naukowe i innowacje, aby mogła 
wspierać wielofunkcyjność unijnych 
systemów rolnictwa, leśnictwa i produkcji 
żywności poprzez inwestowanie w rozwój 
technologiczny i cyfryzację, a także 
usprawnianie dostępu do bezstronnej, 
rzetelnej, odpowiedniej i nowej wiedzy.

(12) Bardziej odporna i zrównoważona 
WPR musi uwzględniać badania naukowe i 
innowacje, aby mogła wspierać 
wielofunkcyjność unijnych systemów 
rolnictwa, leśnictwa i produkcji żywności 
poprzez inwestowanie w rozwój 
technologiczny, cyfryzację i praktyki 
agroekologiczne, a także usprawnianie 
dostępu do bezstronnej, rzetelnej, 
odpowiedniej i nowej wiedzy oraz 
możliwości wymiany wiedzy między 



AM\1167703PL.docx 89/205 PE629.664v01-00

PL

rolnikami z korzyścią dla społeczności 
wiejskich i sektora rolnictwa.

Or. en

Poprawka 556
Nicola Caputo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Bardziej inteligentna, nowoczesna i 
zrównoważona WPR musi uwzględniać 
badania naukowe i innowacje, aby mogła 
wspierać wielofunkcyjność unijnych 
systemów rolnictwa, leśnictwa i produkcji 
żywności poprzez inwestowanie w rozwój 
technologiczny i cyfryzację, a także 
usprawnianie dostępu do bezstronnej, 
rzetelnej, odpowiedniej i nowej wiedzy.

(12) Bardziej inteligentna, nowoczesna i 
zrównoważona WPR musi uwzględniać 
badania naukowe i innowacje, aby mogła 
wspierać wielofunkcyjność unijnych 
systemów rolnictwa, leśnictwa i produkcji 
żywności poprzez inwestowanie w rozwój 
technologiczny i cyfryzację, a także 
usprawnianie dostępu do bezstronnej, 
rzetelnej, odpowiedniej i nowej wiedzy.
Ponadto musi uwzględniać aspekt płci, 
biorąc pod uwagę wszystkie aspekty 
działalności kobiet w rolnictwie i na 
obszarach wiejskich.

Or. en

Uzasadnienie

Mając na celu zwiększenie równouprawnienia płci, kobiety powinny otrzymywać odpowiednie 
wsparcie w zamian za wykonywaną pracę i wkład w rolnictwie.

Poprawka 557
Annie Schreijer-Pierik

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Bardziej inteligentna, nowoczesna i 
zrównoważona WPR musi uwzględniać 
badania naukowe i innowacje, aby mogła 
wspierać wielofunkcyjność unijnych 

(12) Bardziej inteligentna, nowoczesna i 
zrównoważona WPR musi uwzględniać 
badania naukowe i innowacje, aby mogła 
wspierać wielofunkcyjność unijnych 
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systemów rolnictwa, leśnictwa i produkcji 
żywności poprzez inwestowanie w rozwój 
technologiczny i cyfryzację, a także 
usprawnianie dostępu do bezstronnej, 
rzetelnej, odpowiedniej i nowej wiedzy.

systemów rolnictwa, leśnictwa i produkcji 
żywności poprzez inwestowanie w rozwój 
technologiczny i cyfryzację, a także 
usprawnianie dostępu do bezstronnej, 
rzetelnej, odpowiedniej i nowej wiedzy.
Ponadto musi obejmować aspekt płci, 
uwzględniając wszystkie aspekty 
działalności kobiet w rolnictwie i na 
obszarach wiejskich.

Or. en

Poprawka 558
Laurenţiu Rebega, Daniel Buda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Bardziej inteligentna, nowoczesna i
zrównoważona WPR musi uwzględniać 
badania naukowe i innowacje, aby mogła 
wspierać wielofunkcyjność unijnych 
systemów rolnictwa, leśnictwa i produkcji 
żywności poprzez inwestowanie w rozwój 
technologiczny i cyfryzację, a także 
usprawnianie dostępu do bezstronnej, 
rzetelnej, odpowiedniej i nowej wiedzy.

(12) Bardziej inteligentna, nowoczesna i
zrównoważona WPR musi uwzględniać 
badania naukowe i innowacje, aby mogła 
wspierać wielofunkcyjność unijnych 
systemów rolnictwa, leśnictwa i produkcji 
żywności poprzez odpowiednie
inwestowanie w rozwój technologiczny i
cyfryzację, przy uwzględnieniu względnie 
niskiego poziomu wykorzystania 
technologii w rolnictwie, a także 
usprawnianie dostępu do bezstronnej, 
rzetelnej, odpowiedniej i nowej wiedzy.

Or. ro

Poprawka 559
James Nicholson, Jørn Dohrmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Bardziej inteligentna, nowoczesna i 
zrównoważona WPR musi uwzględniać 

(12) Bardziej inteligentna, nowoczesna i 
zrównoważona WPR musi uwzględniać 
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badania naukowe i innowacje, aby mogła 
wspierać wielofunkcyjność unijnych 
systemów rolnictwa, leśnictwa i produkcji 
żywności poprzez inwestowanie w rozwój 
technologiczny i cyfryzację, a także 
usprawnianie dostępu do bezstronnej, 
rzetelnej, odpowiedniej i nowej wiedzy.

badania naukowe i innowacje, aby mogła 
wspierać wielofunkcyjność unijnych 
systemów rolnictwa, leśnictwa i produkcji 
żywności poprzez odpowiednie
inwestowanie w rozwój technologiczny i 
cyfryzację, mając na uwadze stosunkowo 
niski stopień wykorzystania nowych 
technologii w rolnictwie, a także 
usprawnianie dostępu do bezstronnej, 
rzetelnej, odpowiedniej i nowej wiedzy.

Or. en

Poprawka 560
Daniel Buda, Maria Gabriela Zoană, Laurenţiu Rebega

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Bardziej inteligentna, nowoczesna i
zrównoważona WPR musi uwzględniać 
badania naukowe i innowacje, aby mogła 
wspierać wielofunkcyjność unijnych 
systemów rolnictwa, leśnictwa i produkcji 
żywności poprzez inwestowanie w rozwój 
technologiczny i cyfryzację, a także 
usprawnianie dostępu do bezstronnej, 
rzetelnej, odpowiedniej i nowej wiedzy.

(12) Bardziej inteligentna, nowoczesna i
zrównoważona WPR musi uwzględniać 
badania naukowe i innowacje, aby mogła 
wspierać wielofunkcyjność unijnych 
systemów rolnictwa, leśnictwa i produkcji 
żywności poprzez inwestowanie w rozwój 
technologiczny i cyfryzację, a także 
usprawnianie dostępu do bezstronnej, 
rzetelnej, odpowiedniej i nowej wiedzy do 
celów inwestowania w technologię i 
cyfryzację obszarów wiejskich.

Or. ro

Poprawka 561
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Bardziej inteligentna, nowoczesna i
zrównoważona WPR musi uwzględniać 

(12) Bardziej inteligentna, nowoczesna i
zrównoważona WPR musi uwzględniać 
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badania naukowe i innowacje, aby mogła
wspierać wielofunkcyjność unijnych 
systemów rolnictwa, leśnictwa i produkcji 
żywności poprzez inwestowanie w rozwój 
technologiczny i cyfryzację, a także 
usprawnianie dostępu do bezstronnej, 
rzetelnej, odpowiedniej i nowej wiedzy.

badania naukowe i innowacje, aby mogła
przyczyniać się do ulepszenia technik 
produkcyjnych i zwiększenia wydajności 
czynników produkcji oraz wpierać
wielofunkcyjność unijnych systemów 
rolnictwa, leśnictwa i produkcji żywności 
poprzez inwestowanie w rozwój 
technologiczny, a także usprawnianie 
dostępu do bezstronnej, rzetelnej, 
odpowiedniej i nowej wiedzy.

Or. it

Uzasadnienie

Cele wyznaczone dla WPR na lata 2021–2027 są zdecydowanie ukierunkowane na 
zrównoważony rozwój, sprzyjanie środowisku i przeciwdziałanie zmianie klimatu.

Należy dostosować je do celów określonych w art. 39 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej (TFUE), między innymi z myślą o poprawie wydajności czynników produkcji.

Ponadto cyfryzacja nie jest jedynym powodem inwestycji w rozwój technologiczny, więc 
należy szerzej ująć tę kwestię.

Poprawka 562
Mairead McGuinness

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Bardziej inteligentna, nowoczesna i 
zrównoważona WPR musi uwzględniać 
badania naukowe i innowacje, aby mogła 
wspierać wielofunkcyjność unijnych 
systemów rolnictwa, leśnictwa i produkcji 
żywności poprzez inwestowanie w rozwój 
technologiczny i cyfryzację, a także 
usprawnianie dostępu do bezstronnej, 
rzetelnej, odpowiedniej i nowej wiedzy.

(12) Bardziej inteligentna, nowoczesna i 
zrównoważona WPR musi uwzględniać 
badania naukowe i innowacje, aby mogła 
wspierać wielofunkcyjność unijnych 
systemów rolnictwa, leśnictwa, w tym 
systemów rolno-leśnych, i produkcji 
żywności poprzez inwestowanie w rozwój 
technologiczny i cyfryzację, a także 
usprawnianie dostępu do bezstronnej, 
rzetelnej, odpowiedniej i nowej wiedzy.

Or. en

Poprawka 563
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Franc Bogovič, Tibor Szanyi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Bardziej inteligentna, nowoczesna i 
zrównoważona WPR musi uwzględniać 
badania naukowe i innowacje, aby mogła 
wspierać wielofunkcyjność unijnych 
systemów rolnictwa, leśnictwa i produkcji 
żywności poprzez inwestowanie w rozwój 
technologiczny i cyfryzację, a także 
usprawnianie dostępu do bezstronnej, 
rzetelnej, odpowiedniej i nowej wiedzy.

(12) Bardziej inteligentna, nowoczesna i 
zrównoważona WPR musi uwzględniać 
badania naukowe i innowacje, aby mogła
wspierać wielofunkcyjność unijnych 
systemów rolnictwa, leśnictwa, produkcji 
żywności i inteligentnych wsi poprzez 
inwestowanie w rozwój technologiczny i 
cyfryzację, a także usprawnianie dostępu 
do bezstronnej, rzetelnej, odpowiedniej i 
nowej wiedzy.

Or. en

Poprawka 564
Matt Carthy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Bardziej inteligentna, nowoczesna i 
zrównoważona WPR musi uwzględniać 
badania naukowe i innowacje, aby mogła 
wspierać wielofunkcyjność unijnych 
systemów rolnictwa, leśnictwa i produkcji 
żywności poprzez inwestowanie w rozwój 
technologiczny i cyfryzację, a także 
usprawnianie dostępu do bezstronnej, 
rzetelnej, odpowiedniej i nowej wiedzy.

(12) Bardziej inteligentna, nowoczesna i 
zrównoważona WPR musi uwzględniać 
badania naukowe i innowacje, aby mogła 
wspierać wielofunkcyjność unijnych 
systemów rolnictwa, leśnictwa i produkcji 
żywności oraz systemów rolno-leśnych
poprzez inwestowanie w rozwój 
technologiczny i cyfryzację, a także 
usprawnianie dostępu do bezstronnej, 
rzetelnej, odpowiedniej i nowej wiedzy.

Or. en

Poprawka 565
Luke Ming Flanagan
w imieniu grupy GUE/NGL
Matt Carthy, Estefanía Torres Martínez
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Bardziej inteligentna, nowoczesna i 
zrównoważona WPR musi uwzględniać 
badania naukowe i innowacje, aby mogła 
wspierać wielofunkcyjność unijnych
systemów rolnictwa, leśnictwa i produkcji 
żywności poprzez inwestowanie w rozwój 
technologiczny i cyfryzację, a także 
usprawnianie dostępu do bezstronnej, 
rzetelnej, odpowiedniej i nowej wiedzy.

(12) Bardziej inteligentna, nowoczesna i 
zrównoważona WPR musi uwzględniać 
badania naukowe i innowacje, aby mogła 
wspierać wielofunkcyjność unijnych 
systemów rolnictwa, leśnictwa i produkcji 
żywności oraz systemów rolno-leśnych
poprzez inwestowanie w rozwój 
technologiczny i cyfryzację, a także 
usprawnianie dostępu do bezstronnej, 
rzetelnej, odpowiedniej i nowej wiedzy.

Or. en

Uzasadnienie

Systemy rolno-leśne przynoszą wiele korzyści dla systemów rolnictwa i produkcji żywności.

Poprawka 566
Hilde Vautmans

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Bardziej inteligentna, nowoczesna i 
zrównoważona WPR musi uwzględniać 
badania naukowe i innowacje, aby mogła 
wspierać wielofunkcyjność unijnych 
systemów rolnictwa, leśnictwa i produkcji 
żywności poprzez inwestowanie w rozwój 
technologiczny i cyfryzację, a także 
usprawnianie dostępu do bezstronnej, 
rzetelnej, odpowiedniej i nowej wiedzy.

(12) Bardziej inteligentna, nowoczesna i 
zrównoważona WPR musi uwzględniać 
badania naukowe i innowacje, aby mogła 
wspierać wielofunkcyjność unijnych 
systemów rolnictwa, ogrodnictwa,
leśnictwa i produkcji żywności poprzez 
inwestowanie w rozwój technologiczny i 
cyfryzację, a także usprawnianie dostępu 
do bezstronnej, rzetelnej, odpowiedniej i 
nowej wiedzy.

Or. en

Poprawka 567
Momchil Nekov
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Bardziej inteligentna, nowoczesna i 
zrównoważona WPR musi uwzględniać 
badania naukowe i innowacje, aby mogła 
wspierać wielofunkcyjność unijnych 
systemów rolnictwa, leśnictwa i produkcji 
żywności poprzez inwestowanie w rozwój 
technologiczny i cyfryzację, a także 
usprawnianie dostępu do bezstronnej, 
rzetelnej, odpowiedniej i nowej wiedzy.

(12) Bardziej inteligentna, nowoczesna i 
zrównoważona WPR musi uwzględniać 
badania naukowe i innowacje, aby mogła 
wspierać wielofunkcyjność unijnych 
systemów rolnictwa, leśnictwa i produkcji 
żywności poprzez inwestowanie w rozwój 
technologiczny i cyfryzację, a także
zapewnianie lub usprawnianie dostępu do 
bezstronnej, rzetelnej, odpowiedniej i 
nowej wiedzy.

Or. en

Poprawka 568
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

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 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].
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Or. fr

Poprawka 569
Bronis Ropė

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 13 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13a) Przy wdrażaniu planów 
strategicznych WPR należy przestrzegać 
zasad horyzontalnych, o których mowa w 
art. 3 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE) 
oraz w art. 10 TFUE, w tym zasad 
pomocniczości i proporcjonalności 
określonych w art. 5 TUE. Państwa 
członkowskie i Komisja powinny również 
przestrzegać zobowiązań wynikających z
Konwencji o prawach osób 
niepełnosprawnych oraz zapewnić 
dostępność zgodnie z art. 9 tej konwencji 
oraz przepisami prawa Unii 
harmonizującymi wymogi w zakresie 
dostępności towarów i usług. Państwa 
członkowskie i Komisja powinny dążyć do 
wyeliminowania nierówności i
promowania równości kobiet i mężczyzn 
oraz do uwzględniania perspektywy płci, a
także do zwalczania dyskryminacji ze 
względu na płeć, rasę lub pochodzenie 
etniczne, religię lub światopogląd, 
niepełnosprawność, wiek lub orientację 
seksualną. Fundusze nie powinny 
wspierać działań przyczyniających się do 
jakichkolwiek form segregacji, 
dyskryminacji lub wykluczenia. Cele 
funduszy powinny być osiągane zgodnie z 
założeniami koncepcyjnymi dotyczącymi 
zrównoważonego rozwoju, konwencją z 
Aarhus oraz unijnym wsparciem celu 
zachowania, ochrony i poprawy jakości 
środowiska naturalnego oraz walki ze 
zmianą klimatu, zgodnie z art. 11 i art. 
191 ust. 1 TFUE, z jednoczesnym 
stosowaniem zasady „zanieczyszczający 
płaci”.
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Or. lt

Poprawka 570
Martin Häusling, Bronis Ropė, Maria Heubuch, Florent Marcellesi
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 13 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13a) Przy wdrażaniu planów 
strategicznych WPR należy przestrzegać 
zasad horyzontalnych, o których mowa w 
art. 3 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE) 
oraz w art. 10 TFUE, w tym zasad 
pomocniczości i proporcjonalności 
określonych w art. 5 TUE. Państwa 
członkowskie i Komisja powinny dążyć do 
wyeliminowania nierówności i
promowania równości kobiet i mężczyzn 
oraz do uwzględniania perspektywy płci, a
także do zwalczania dyskryminacji ze 
względu na płeć, rasę lub pochodzenie 
etniczne, religię lub światopogląd, 
niepełnosprawność, wiek lub orientację 
seksualną. Fundusze nie powinny 
wspierać działań przyczyniających się do 
jakichkolwiek form segregacji, 
dyskryminacji lub wykluczenia. Cele 
funduszy powinny być osiągane zgodnie z 
założeniami koncepcyjnymi dotyczącymi 
zrównoważonego rozwoju, konwencją z 
Aarhus oraz unijnym wsparciem celu 
zachowania, ochrony i poprawy jakości 
środowiska naturalnego oraz walki ze 
zmianą klimatu, zgodnie z art. 11 i art. 
191 ust. 1 TFUE, z uwzględnieniem 
zasady „zanieczyszczający płaci”.

Or. en

Poprawka 571
Martin Häusling, Bronis Ropė, Maria Heubuch, Florent Marcellesi
w imieniu grupy Verts/ALE
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 13 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13b) Cele planów strategicznych WPR 
powinny być realizowane w ramach celów 
określonych w Europejskim filarze praw 
socjalnych. Aby zapewnić wszystkim 
lepszą i pewniejszą przyszłość, należy 
ukierunkować wsparcie na nadrzędną i 
prawnie wiążącą Agendę 2030 
Organizacji Narodów Zjednoczonych, a 
także przyczynić się do realizacji celów 
zrównoważonego rozwoju i wyznaczonych 
w ich ramach dążeń na 2030 r. Państwa 
członkowskie powinny zapewnić spójność 
i synergię z Europejskim filarem praw 
socjalnych i celami zrównoważonego 
rozwoju, z uwzględnieniem wyzwań 
lokalnych.

Or. en

Poprawka 572
Nuno Melo

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
nowoczesnego, konkurencyjnego i 
odpornego sektora rolnictwa, płatności 
bezpośrednie są nadal istotnym elementem 
służącym zagwarantowaniu 
sprawiedliwego wsparcia dochodu dla 
rolników. Ze względu na prognozowane 
zmniejszenie tego dochodu w przyszłości 
rola płatności bezpośrednich zyska jeszcze 
większe znaczenie, dlatego należy 
zapewnić zdecydowane wsparcie w tym 
zakresie w ramach przyszłej WPR. Aby 
zwiększyć korzyści rynkowe dla rolników, 
konieczne są także inwestycje w
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restrukturyzację gospodarstw, 
modernizację, innowacje, dywersyfikację i
absorpcję nowych technologii.

Or. en

Poprawka 573
Annie Schreijer-Pierik

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. Należy zwrócić uwagę na 
wyzwania społeczne i takie zagadnienia, 
jak zmiana klimatu, zarówno w kontekście 
łagodzenia jej skutków, jak i dostosowania 
się do nich, w sposób przynoszący korzyści 
dla rolników.

Or. en

Poprawka 574
Jan Huitema, Fredrick Federley, Morten Løkkegaard, Pavel Telička

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 

(14) Jeśli chodzi o wspieranie 
inteligentnego i odpornego sektora 
rolnictwa, płatności bezpośrednie są nadal 
istotnym elementem służącym 
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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.

zagwarantowaniu sprawiedliwego wsparcia 
dochodu dla rolników ze zwróceniem 
szczególnej uwagi na ukierunkowane 
płatności na potrzeby realizacji celów w 
dziedzinie środowiska, klimatu i 
dobrostanu zwierząt oraz na potrzeby 
pobudzenia konkurencyjności. Aby 
zwiększyć korzyści rynkowe dla rolników, 
konieczne są także inwestycje w
restrukturyzację gospodarstw, 
modernizację, innowacje, dywersyfikację i
absorpcję nowych technologii.

Or. en

Poprawka 575
Peter Jahr

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 i równoprawnych 
członków spółdzielni jako rolników, jak 
również osób zatrudnionych w rolnictwie. 
Aby zwiększyć korzyści rynkowe dla 
rolników, konieczne są także inwestycje w
restrukturyzację gospodarstw, 
modernizację, innowacje, dywersyfikację i
absorpcję nowych technologii.

Or. de

Poprawka 576
Luke Ming Flanagan
w imieniu grupy GUE/NGL
Estefanía Torres Martínez, Matt Carthy

Wniosek dotyczący rozporządzenia



AM\1167703PL.docx 101/205 PE629.664v01-00

PL

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, wiarygodne, sprawiedliwe i 
rzetelne płatności bezpośrednie są nadal 
istotnym elementem służącym 
zagwarantowaniu sprawiedliwego wsparcia 
dochodu dla rolników. Aby zwiększyć 
korzyści rynkowe dla rolników,
wzmacniając pozycję rolników w 
łańcuchu dostaw żywności, konieczne są 
także inwestycje w restrukturyzację 
gospodarstw, modernizację, innowacje, 
dywersyfikację i absorpcję nowych 
technologii.

Or. en

Uzasadnienie

Płatności w ramach WPR muszą być sprawiedliwe i rzetelne, aby zapewnić ciągłe wsparcie 
publiczne.

Poprawka 577
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

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
wydajność czynników produkcji oraz 
wartość rynkową wytwarzanych towarów i 
usług, konieczne są także inwestycje w
restrukturyzację gospodarstw, 
modernizację, innowacje, dywersyfikację i
absorpcję nowych technologii.
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Or. it

Uzasadnienie

Cele wyznaczone dla WPR na lata 2021–2027 są zdecydowanie ukierunkowane na 
zrównoważony rozwój, sprzyjanie środowisku i przeciwdziałanie zmianie klimatu.

Należy dostosować je do celów określonych w art. 39 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej (TFUE), między innymi z myślą o poprawie wydajności czynników produkcji i 
zwiększeniu wartości rynkowej wytwarzanych towarów i usług.

Ponadto cyfryzacja nie jest jedynym powodem inwestycji w rozwój technologiczny, więc 
należy szerzej ująć tę kwestię.

Poprawka 578
Laurenţiu Rebega, Daniel Buda

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, z uwagi na występujące obecnie 
luki inwestycyjne, inwestycje w
restrukturyzację gospodarstw, 
modernizację, innowacje, dywersyfikację i
absorpcję nowych technologii.

Or. ro

Poprawka 579
James Nicholson, Jørn Dohrmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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(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, mając na 
uwadze obecną lukę inwestycyjną,
konieczne są także inwestycje w
restrukturyzację gospodarstw, 
modernizację, innowacje, dywersyfikację i
absorpcję nowych technologii.

Or. en

Poprawka 580
Norbert Erdős

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
nowoczesnego, konkurencyjnego i 
odpornego sektora rolnictwa objętego 
cyfryzacją, 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.

Or. en

Poprawka 581
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Marc Tarabella

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14
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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
zrównoważonego i odpornego sektora 
rolnictwa, płatności bezpośrednie są nadal
jednym z elementów służących
zagwarantowaniu sprawiedliwego wsparcia 
dochodu dla rolników. Aby zwiększyć
odporność rolników, konieczne są także 
inwestycje w modernizację, innowacje i
dywersyfikację.

Or. en

Poprawka 582
Daniel Buda, Maria Gabriela Zoană, Laurenţiu Rebega, Daciana Octavia Sârbu

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,
przekształcenie, dywersyfikację i absorpcję 
nowych technologii.

Or. ro

Poprawka 583
Martin Häusling, Maria Heubuch
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14
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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 nadal
stanowią zasadniczą część budżetów, a w 
związku z tym potencjalnie mogą 
przyczyniać się do poprawy dochodu 
rolników. Aby zwiększyć korzyści 
rynkowe dla rolników, konieczna jest 
poprawa pozycji rolników w łańcuchu 
dostaw żywności i wzmocnienie krótkich 
łańcuchów dostaw.

Or. en

Uzasadnienie

Płatności bezpośrednie stanowią największą część WPR, lecz ze względu na ich 
niesprawiedliwą dystrybucję nie udaje się osiągnąć „sprawiedliwego wsparcia dochodu”. 
Ponadto inwestycje w restrukturyzację gospodarstw, modernizację, innowacje, dywersyfikację 
i nowe technologie stanowią główne instrumenty przyczyniające się do intensyfikacji 
rolnictwa oraz wykluczenia społecznego, jako że przyczyniają się do zwiększenia 
konkurencyjności jedynie niewielkiej liczby rolników. Aby prawdziwie zwiększyć korzyści 
rynkowe dla rolników, niezbędna jest poprawa ich pozycji w łańcuchu dostaw żywności.

Poprawka 584
Maria Lidia Senra Rodríguez

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
zrównoważonego i odpornego sektora 
rolnictwa, płatności bezpośrednie są nadal 
istotnym elementem służącym 
zagwarantowaniu sprawiedliwego wsparcia 
dochodu dla rolników. Aby
zagwarantować rolnikom rozsądny 
poziom życia, konieczne są także 
inwestycje w restrukturyzację 
gospodarstw, innowacje, dywersyfikację i
absorpcję nowych technologii.

Or. es
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Poprawka 585
Maria Lidia Senra Rodríguez

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 należy 
ustanowić solidne ramy regulacji rynków
zapewniające odpowiednie zarządzanie 
ryzykiem sanitarnym i klimatycznym.

Or. es

Poprawka 586
Maria Gabriela Zoană

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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(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 do celów budowania zdolności, 
która zapewnia rolnikom odpowiednie 
instrumenty finansowe na potrzeby 
inwestowania oraz dostęp do kapitału 
obrotowego, szkoleń, transferu wiedzy i
poradnictwa. Mając na uwadze istniejące 
nierówności w traktowaniu płci, w tym 
przepaść cyfrową między kobietami i 
mężczyznami, konieczne jest włączenie 
perspektywy płci, a państwa członkowskie 
mogą opracowywać podprogramy w 
ramach planu strategicznego w celu 
wspierania kobiet rolników w 
wykorzystywaniu instrumentów 
finansowych oraz zwiększaniu wiedzy i 
doskonaleniu umiejętności.

Or. en

Poprawka 587
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Karine Gloanec Maurin, Momchil 
Nekov, Marc Tarabella

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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(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 europejski 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 regulujące 
rynki, zapewniające odpowiednie 
zarządzanie ryzykiem w zakresie zdrowia i 
klimatu oraz zapobiegające pułapkom i 
problemom napotykanym w innych 
modelach stosowanych na świecie. 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

Poprawka 588
Luke Ming Flanagan
w imieniu grupy GUE/NGL
Estefanía Torres Martínez

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

(15) W kontekście wyraźniejszego 
zorientowania WPR na rynek, jak 
określono w komunikacie Komisji pt.
„Przyszłość rolnictwa i produkcji 
żywności”, wpływ sił rynkowych,
międzynarodowe umowy handlowe,
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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.

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 ograniczanie 
ryzyka i 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

Uzasadnienie

Międzynarodowa umowa handlowa może skutkować pogorszeniem pozycji producentów 
pierwotnych w UE.

Poprawka 589
Martin Häusling
w imieniu grupy Verts/ALE

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 

(15) W kontekście wyraźniejszego 
zorientowania WPR na rynek, jak 
określono w komunikacie Komisji pt.
„Przyszłość rolnictwa i produkcji 
żywności”, wpływ światowych sił 
rynkowych, skutki zmiany klimatu i
związana z nią częstotliwość i nasilenie 
ekstremalnych zdarzeń pogodowych, a
także częstsze kryzysy sanitarne i
fitosanitarne mogą wiązać się z ryzykiem 
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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.

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 ograniczanie 
ryzyka i 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

Uzasadnienie

Zgodnie z zasadami efektywności budżetowej wsparcie musi być związane z zapewnieniem 
przede wszystkim ograniczenia ryzyka, ponieważ skutki zmiany klimatu będą coraz częstsze. 
Zmienność ma również związek ze wpływem światowych sił rynkowych, np. spekulacją 
produktami spożywczymi, zwiększeniem protekcjonizmu lub barier spowodowanych 
względami politycznymi itp.

Poprawka 590
Matt Carthy

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 

(15) Wpływ sił rynkowych, zmiana 
klimatu i związana z nią częstotliwość i
nasilenie ekstremalnych zdarzeń 
pogodowych, zglobalizowane rynki 
towarów rolnych, umowy o wolnym 
handlu oraz kryzysy sanitarne i
fitosanitarne prowadzą do sytuacji
zmienności cen i większej presji na 
dochody. W związku z tym, chociaż to 
rolnicy ponoszą ostatecznie 
odpowiedzialność za kształtowanie 
strategii dotyczących swoich gospodarstw, 
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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.

należy ustanowić solidne ramy
zapewniające odpowiednie zarządzanie 
ryzykiem i ochronę dochodów rolników. 
W tym celu państwa członkowskie i
rolnicy mogą korzystać z unijnej platformy 
dotyczącej zarządzania ryzykiem do celów 
budowania zdolności, która zapewnia 
rolnikom odpowiednie narzędzia 
umożliwiające oszczędzanie dochodów z 
korzystnych lat na potrzeby lat 
deficytowych, inwestowanie oraz dostęp do 
kapitału obrotowego, szkoleń, transferu 
wiedzy i poradnictwa.

Or. en

Poprawka 591
Martin Häusling, Bronis Ropė, Maria Heubuch
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 16 – wprowadzenie

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, a także rozwoju 
obszarów wiejskich ogromne znaczenie 
mają następujące kwestie: zwiększanie 
troski o środowisko, zachowanie 
bioróżnorodności i różnorodności 
genetycznej w systemie rolnym, a także
intensyfikacja działań w dziedzinie klimatu 
oraz udział w dążeniu do osiągnięcia 
unijnych celów związanych ze 
środowiskiem i zmianą klimatu. Struktura 
WPR powinna zatem odzwierciedlać
wysokie ambicje względem powyższych 
celów. Dzięki odpowiedniemu modelowi 
realizacji działania podejmowane w celu
uniknięcia dalszej degradacji środowiska i
dalszych zmian klimatu wywołanych 
niezrównoważonymi systemami rolnymi
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 
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cierpi na problemy strukturalne i zmaga 
się z trudnościami, takimi jak brak 
dostępu do rynków i coraz mniejsze zyski z 
wartości dodanej dla regionów wiejskich, 
brak atrakcyjnych możliwości 
zatrudnienia, kształcenia, szkolenia i 
usług oświatowych, które stanowiłyby 
odpowiedź na wspomniane powyżej 
wyzwania, 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, 
poprzez promowanie włączenia 
społecznego, wymianę pokoleń oraz 
rozwój odpornych wsi i przedsiębiorstw 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, agroekologiczne systemy 
żywnościowe, zdecentralizowana 
infrastruktura do przetwarzania i 
wprowadzania na rynek produktów 
rolnych, gospodarka o obiegu zamkniętym 
i ekoturystyka, mogą oferować sprzyjający 
włączeniu rozwój gospodarczy i 
zatrudnienie 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. 
Obszary wiejskie mają potencjał, jeśli
chodzi o możliwości zatrudniania także 
obywateli państw trzecich posiadających 
prawo pobytu oraz wspieranie ich 
integracji społecznej i ekonomicznej, 
zwłaszcza w ramach inicjatywy LEADER 
oraz strategii rozwoju lokalnego 
kierowanego przez społeczność.

Or. en

Poprawka 592
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Momchil Nekov

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 16 – wprowadzenie

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: 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 przy jednoczesnym 
odpowiednim odzwierciedleniu większych 
obciążeń i wymogów stawianych 
producentom. 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.

Or. en

Poprawka 593
Mairead McGuinness

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 16 – wprowadzenie

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 

(16) W kontekście przyszłości unijnego 
rolnictwa i leśnictwa ogromne znaczenie 
mają następujące kwestie: wspieranie i 
poprawa ochrony środowiska i 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 
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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.

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.

Or. en

Poprawka 594
Hilde Vautmans

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 16 – wprowadzenie

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, ogrodnictwa 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.

Or. en

Poprawka 595
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Momchil Nekov, Marc Tarabella

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 16 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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(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: 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 znacznie 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
uważa się do tego celu za zobowiązanie do 
osiągnięcia rezultatu.

Or. en

Poprawka 596
Maria Lidia Senra Rodríguez

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 16 – akapit 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 

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 w zakresie 
tworzenia miejsc pracy i wzrostu 
gospodarczego, wspieranie włączenia 
społecznego, wymiany pokoleniowej w
rejonach wiejskich w całej Unii 
Europejskiej. Jak wskazano w komunikacie 
pt. „Przyszłość rolnictwa i produkcji 
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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.

żywności”, nowe łańcuchy wartości na 
obszarach wiejskich, takie jak czysta 
energia, gospodarka o obiegu zamkniętym 
i ekoturystyka, mogą stanowić 
uzupełnienie gospodarki i zatrudnienia na 
tych obszarach. Obszary wiejskie mają 
potencjał, jeśli chodzi o możliwości 
zatrudniania obywateli państw trzecich.

Or. es

Poprawka 597
Momchil Nekov

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 

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
wysokiej jakości miejsc pracy i sprzyjanie 
wymianie pokoleń, wprowadzenie na 
obszarach wiejskich strategii Komisji w
zakresie tworzenia miejsc pracy i wzrostu 
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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 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.
Należy jednocześnie wziąć pod uwagę 
fakt, że wiele obszarów wiejskich nie jest 
objętych zakresem obecnie dostępnych 
instrumentów, takich jak programy 
rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014–
2020, ze względu na podziały 
administracyjne w państwach 
członkowskich, co stwarza ryzyko 
powiększenia luk między obszarami 
wiejskimi w danym państwie 
członkowskim.

Or. en

Poprawka 598
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Momchil Nekov, Karine Gloanec 
Maurin, Marc Tarabella

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 16 – punkt 1
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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 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.

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, rozpoczynania działalności 
przez nowych rolników, większego 
włączenia kobiet w gospodarkę obszarów 
wiejskich, wymiany pokoleniowej oraz 
rozwoju „inteligentnych wsi” w rejonach 
wiejskich w całej Unii Europejskiej. Aby 
ustabilizować i zróżnicować gospodarkę 
obszarów wiejskich, potrzebne są również
przedsiębiorstwa typu start-up oraz 
rozwój, zabezpieczenie i utrzymanie 
przedsiębiorstw pozarolniczych, a także 
zapewnienie podstawowych świadczeń dla 
ludności wiejskiej. 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 
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ekonomicznej, zwłaszcza w ramach 
strategii rozwoju lokalnego kierowanego 
przez społeczność.

Or. en

Poprawka 599
Nicola Caputo

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 odegrać 
instrumenty finansowe oraz wykorzystanie 
gwarancji InvestEU. Obszary wiejskie 

Ponieważ wiele obszarów wiejskich w Unii
cierpi na problemy strukturalne, takie jak 
brak atrakcyjnych możliwości 
zatrudnienia, niedobór wykwalifikowanej 
siły roboczej, niedoinwestowanie sektora
sieci szerokopasmowych i 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, pomoc młodym ludziom, 
zwiększenie uczestnictwa kobiet w 
gospodarce wiejskiej oraz rozwój 
„inteligentnych wsi” w rejonach wiejskich 
w całej Unii Europejskiej. Obecnie WPR 
przyczynia się do zmniejszenia ubóstwa i 
tworzenia lepszych miejsc pracy dla 
rolników w całej UE. Działania te 
powinny być kontynuowane w przyszłości.
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 
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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 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

Uzasadnienie

Sieci szerokopasmowe stanowią kluczowy wymóg zapewniający lepszą łączność obszarów 
wiejskich i gospodarstw oraz tworzenie miejsc pracy i wzrost na obszarach wiejskich. 
Obecnie UE nie posiada wyraźnej i zdecydowanej strategii w zakresie wysokowydajnych sieci 
szerokopasmowych i cyfryzacji na obszarach wiejskich. Należy również podkreślić pozytywne 
efekty WPR pod względem zmniejszania ubóstwa i przyczyniania się do tworzenia miejsc 
pracy.

Poprawka 600
Nuno Melo

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 

Ponieważ wiele obszarów wiejskich w Unii 
cierpi na problemy strukturalne, takie jak 
brak atrakcyjnych możliwości 
zatrudnienia, niedobór wykwalifikowanej 
siły roboczej, niedoinwestowanie sektora
sieci szerokopasmowych i 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 
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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 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.

pracy i wymianę pokoleń, wprowadzenie 
na obszarach wiejskich strategii Komisji w 
zakresie tworzenia miejsc pracy i wzrostu 
gospodarczego, wspieranie włączenia 
społecznego, pomoc młodym ludziom, 
zwiększenie uczestnictwa kobiet w 
gospodarce wiejskiej oraz rozwój 
„inteligentnych wsi” w rejonach wiejskich 
w całej Unii Europejskiej. Obecnie WPR 
przyczynia się do zmniejszenia ubóstwa i 
tworzenia lepszych miejsc pracy dla 
rolników w całej UE. Działania te 
powinny być kontynuowane w przyszłości.
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

Poprawka 601
Peter Jahr, Ulrike Müller, Norbert Lins, Albert Deß

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 16 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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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 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.

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. W 
celu ustabilizowania i zdywersyfikowania 
gospodarki wiejskiej należy dodatkowo 
wspierać rozwój, samozatrudnienie i 
stabilność przedsiębiorstw prowadzących 
działalność pozarolniczą. 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. de
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Poprawka 602
Marijana Petir

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 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.

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, 
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, szczególnie energia 
pochodząca z odpadów z rolnictwa,
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 
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strategii rozwoju lokalnego kierowanego 
przez społeczność.

Or. hr

Poprawka 603
Luke Ming Flanagan
w imieniu grupy GUE/NGL
Matt Carthy, Estefanía Torres Martínez

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 odegrać 
instrumenty finansowe oraz wykorzystanie 
gwarancji InvestEU. Obszary wiejskie 
mają potencjał, jeśli chodzi o możliwości 

Ponieważ wiele obszarów wiejskich w
Unii, w szczególności obszarów 
peryferyjnych, 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 krótkie łańcuchy dostaw, 
innowacyjne produkty żywnościowe,
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 
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zatrudniania obywateli państw trzecich 
posiadających prawo pobytu oraz 
wspieranie ich integracji społecznej i 
ekonomicznej, zwłaszcza w ramach 
strategii rozwoju lokalnego kierowanego 
przez społeczność.

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

Poprawka 604
Maria Gabriela Zoană

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 

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, zwłaszcza usług w dziedzinie opieki 
nad dziećmi i opieki długoterminowej, 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 
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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.

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

Poprawka 605
Laurenţiu Rebega, Daniel Buda

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 

Ponieważ wiele obszarów wiejskich w Unii 
cierpi na problemy strukturalne, takie jak 
brak atrakcyjnych możliwości 
zatrudnienia, niedobór wykwalifikowanej 
siły roboczej, niedoinwestowanie sektora 
łączności, w szczególności wysokiej 
jakości usług szerokopasmowych,
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, 
większego włączenia kobiet w gospodarkę 
obszarów wiejskich oraz rozwoju
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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.

„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. ro

Poprawka 606
Mairead McGuinness

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 

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 
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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 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.

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 przy jednoczesnym 
zachowaniu 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

Poprawka 607
James Nicholson, Jørn Dohrmann

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, 

Ponieważ wiele obszarów wiejskich w Unii 
cierpi na problemy strukturalne, takie jak 
brak atrakcyjnych możliwości 
zatrudnienia, niedobór wykwalifikowanej 
siły roboczej, niedoinwestowanie sektora 
łączności, zwłaszcza w zakresie wysokiej 
jakości sieci szerokopasmowych,
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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 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.

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 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

Poprawka 608
Matt Carthy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 16 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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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 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.

Ponieważ wiele obszarów wiejskich w Unii 
cierpi na problemy strukturalne, takie jak 
brak atrakcyjnych możliwości 
zatrudnienia, niedobór wykwalifikowanej 
siły roboczej, niedoinwestowanie sektora
sieci szerokopasmowych i 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, wspieranie 
inwestycji publicznych, włączenia 
społecznego, wymiany pokoleniowej oraz 
rozwoju „inteligentnych wsi” w rejonach 
wiejskich w całej Unii Europejskiej.
Obecnie WPR przyczynia się do 
zmniejszenia ubóstwa i tworzenia lepszych 
miejsc pracy dla rolników w całej UE i 
działania te powinny być kontynuowane.
Nowe łańcuchy wartości na obszarach 
wiejskich, takie jak czysta energia, ruchy 
spółdzielcze, 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
zrównoważonego charakteru gospodarstw 
rolnych i przedsiębiorstw mogą odegrać
środki UE. Obszary wiejskie mają 
potencjał, jeśli chodzi o możliwości 
zatrudniania obywateli pochodzących 
spoza danej miejscowości oraz wspieranie 
ich integracji społecznej i ekonomicznej, 
zwłaszcza w ramach strategii rozwoju 
lokalnego kierowanego przez społeczność.

Or. en

Poprawka 609
Marijana Petir

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Motyw 16 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16a) W celu zapewnienia 
zrównoważoności obszarów wiejskich pod 
względem społecznym i gospodarczym 
Komisja Europejska weryfikuje, czy 
państwa członkowskie zapewniają 
spójność między stosowaniem dyrektywy 
2010/41/UE i długoterminowym 
podejściem w zakresie wykorzystywania 
funduszy rozwoju obszarów wiejskich w 
planie strategicznym WPR.

Or. en

Poprawka 610
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Momchil Nekov, Karine Gloanec 
Maurin, Marc Tarabella

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 dla Europy, 
które należy rozumieć jako stały dostęp do 
wystarczającej ilości bezpiecznej i bogatej 
w składniki odżywcze żywności oraz
maksymalizację unijnej produkcji białka 
roślinnego. 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,
mniejszego marnowania żywności oraz
poprawy dobrostanu zwierząt. WPR 
powinna nadal promować produkcję o 
szczególnych i cennych cechach, takich 
jak łańcuchy dostaw żywności 
identyfikowalne na szczeblu regionalnym,
wspierając jednocześnie rolników w 
aktywnym dostosowywaniu produkcji do 
sygnałów płynących z rynku i oczekiwań 
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konsumentów. Państwa członkowskie 
powinny zapewnić przydział wsparcia 
finansowego dla rolników, aby umożliwić 
im zdobywanie nowych umiejętności i 
wyposażenia wymaganego do 
przekształcenia produkcji w celu 
spełnienia oczekiwań konsumentów i 
zabezpieczenia źródeł utrzymania w 
społecznościach wiejskich.

Or. en

Poprawka 611
Jørn Dohrmann

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
środki WPR muszą być powiązane ze 
społeczną wartością dodaną
odpowiadającą oczekiwaniom obywateli, 
w szczególności w odniesieniu do 
środowiska, żrównoważoności i 
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. 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.

Or. en
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Poprawka 612
Alberto Cirio, Giovanni La Via

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, na przykład 
przez zapobieganie nadwyżce podaży w 
sektorach charakteryzujących się 
nadmierną produkcją, i oczekiwań 
konsumentów.

Or. it

Poprawka 613
Paolo De Castro

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 

(17) WPR powinna nadal zapewniać 
bezpieczeństwo żywnościowe, które należy 
rozumieć jako stały dostęp do 
wystarczającej ilości bezpiecznej i bogatej 
w składniki odżywcze żywności. Ponadto 
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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.

powinna ona przyczyniać się do poprawy 
reagowania unijnego rolnictwa na nowe 
oczekiwania społeczne w zakresie 
żywności i zdrowia, dotyczące 
zrównoważonej produkcji rolnej, 
zdrowszego odżywiania 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, na 
przykład przez zapobieganie nadwyżce 
podaży w sektorach charakteryzujących 
się nadmierną produkcją, i oczekiwań 
konsumentów.

Or. it

Poprawka 614
Daniel Buda, Maria Gabriela Zoană, Laurenţiu Rebega, Daciana Octavia Sârbu

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 dostęp wszystkich 
konsumentów do wystarczającej ilości 
bezpiecznej i bogatej w składniki 
odżywcze żywności w rozsądnej cenie. 
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.

Or. ro
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Poprawka 615
Mairead McGuinness

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 zrównoważoną
produkcję o szczególnych i cennych 
cechach, w tym systemów rolniczych o 
wysokiej wartości przyrodniczej,
wspierając jednocześnie rolników w 
aktywnym dostosowywaniu produkcji do 
sygnałów płynących z rynku i oczekiwań 
konsumentów.

Or. en

Poprawka 616
Othmar Karas

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 

(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 
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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.

reagowania unijnego rolnictwa na nowe 
oczekiwania społeczne w zakresie 
żywności i zdrowia, dotyczące 
zrównoważonej produkcji rolnej, 
zdrowszego odżywiania, produkcji 
wysokiej jakości i zróżnicowania jakości,
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.

Or. de

Uzasadnienie

Zasadnicze umocnienie zwiększenia produkcji wysokiej jakości i zróżnicowania jakości 
stanowi funkcjonujące podejście do rentowności rolnictwa, które może również przyczynić się 
do konkurencyjności. Zwiększenie produkcji wysokiej jakości stanowi istotny czynnik 
akceptacji i sukcesu nie tylko dla europejskich konsumentów, ale również dla europejskiego 
przemysłu spożywczego, w nawiązaniu do art. 6 ust.1 lit. b).

Poprawka 617
Nuno Melo

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 

(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, choć 
nie może być to osiągane kosztem 
bezpieczeństwa żywności. WPR powinna 
nadal promować produkcję o szczególnych 
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aktywnym dostosowywaniu produkcji do 
sygnałów płynących z rynku i oczekiwań 
konsumentów.

i cennych cechach, wspierając 
jednocześnie rolników w aktywnym 
dostosowywaniu produkcji do sygnałów 
płynących z rynku i oczekiwań 
konsumentów.

Or. en

Poprawka 618
Luke Ming Flanagan
w imieniu grupy GUE/NGL
Matt Carthy, Estefanía Torres Martínez

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, 
przystępnej cenowo 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 środowiskowo
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.

Or. en

Uzasadnienie

Żywność przystępna cenowo ma zasadnicze znaczenie dla konsumentów.

Poprawka 619
Philippe Loiseau, Jacques Colombier
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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
suwerenność żywnościową, którą 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.

Or. fr

Poprawka 620
Matt Carthy

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 

(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 
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powinna nadal promować produkcję o 
szczególnych i cennych cechach, 
wspierając jednocześnie rolników w 
aktywnym dostosowywaniu produkcji do 
sygnałów płynących z rynku i oczekiwań 
konsumentów.

powinna nadal promować produkcję o 
szczególnych i cennych cechach, 
wspierając jednocześnie rolników w 
aktywnym dostosowywaniu produkcji do 
sygnałów płynących z rynku i oczekiwań 
konsumentów oraz wymogów 
środowiskowych.

Or. en

Poprawka 621
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

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 musi nadal zapewniać 
bezpieczeństwo żywnościowe w Europie, 
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.

Or. it

Poprawka 622
Martin Häusling
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 17 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17a) Zgodnie z zobowiązaniem do 
realizacji Agendy na rzecz 
zrównoważonego rozwoju 2030 i 
porozumienia paryskiego oraz 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 system europejskiego 
rolnictwa i dostaw żywności. Ścieżka tej 
transformacji powinna być skupiona na 
promowaniu zróżnicowanych,
zrównoważonych i odpornych praktyk 
rolnych, które przyczyniają się do ochrony 
i poprawy zasobów naturalnych, 
wzmocnienia ekosystemów i ich zdolności 
przystosowania się do zmiany klimatu i
łagodzenia jej skutków, 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

Poprawka 623
Ramón Luis Valcárcel Siso

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 17 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17a) Ponadto w ramach zobowiązań na 
rzecz środowiska WPR powinna 
promować zrównoważoną gospodarkę 
wodną, zgodnie z celami zrównoważonego 
rozwoju, a w tym celu powinna wspierać 
zintegrowane gospodarowanie zasobami 
wodnymi obejmujące zarówno 
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wykorzystanie zasobów 
konwencjonalnych (np. wody odsolonej) 
tam, gdzie konieczne jest ich planowanie i 
łączenie w celu zapewnienia prawidłowej 
równowagi między zlewniami 
nadmiarowymi i deficytowymi, 
zastosowanie nowych technologii w celu 
zwiększenia wydajności, obniżenia 
kosztów i modernizacji systemów 
gospodarowania, przy jednoczesnym 
przeciwdziałaniu zjawisku pustynnienia, 
powodziom i zmianie klimatu.

Or. es

Poprawka 624
Maria Noichl

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 17 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17a) Aby wypełnić zobowiązania 
wynikające z art. 13 TFUE i spełnić 
oczekiwania opinii publicznej, należy 
stopniowo rezygnować z chowu 
klatkowego drobiu, królików i innych 
zwierząt, a od roku 2027 wprowadzić 
całkowity zakaz. Ogólnie należy poprawić 
warunki chowu, zaprzestając 
bezściółkowego chowu bydła i promując 
chów wybiegowy. W ten sposób 
zwiększona zostanie przejrzystość hodowli, 
jak również lokalnych i polowych rzeźni.

Or. de

Poprawka 625
Annie Schreijer-Pierik

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 17 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17a) Mając na uwadze, że w planie 
działania „Jedno zdrowie” na rzecz 
zwalczania oporności na środki 
przeciwdrobnoustrojowe uznano 
szczepienia za racjonalną pod względem 
kosztów interwencję w dziedzinie zdrowia 
publicznego w celu zwalczania oporności 
na środki przeciwdrobnoustrojowe, lecz 
wskazano, że względnie wyższe koszty 
diagnostyki, alternatyw dla środków 
przeciwdrobnoustrojowych oraz szczepień 
w porównaniu do tradycyjnych 
antybiotyków stanowią przeszkodę dla 
zwiększenia ilości szczepień zwierząt.

Or. en

Poprawka 626
Martin Häusling, Maria Heubuch, Florent Marcellesi
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 17 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17b) UE powinna przyczyniać się do 
światowego bezpieczeństwa 
żywnościowego za pomocą spójności 
polityki i wspierania wysiłków na rzecz 
zmniejszenia zależności krajów 
rozwijających się od przywozu żywności. 
WPR powinna przyczyniać się do 
wzmocnienia odporności krajów 
rozwijających się na zewnętrzne wstrząsy 
związane ze zmiennością cen towarów 
rolnych oraz do wykorzystania potencjału 
drobnych rolników i małych 
przedsiębiorstw rolniczych w krajach 
rozwijających się w celu zwiększenia i 
zróżnicowania ich zdolności 
produkcyjnych w zakresie rynków rolno-
spożywczych w ujęciu krajowym i 
regionalnym.
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Or. en

Poprawka 627
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Momchil Nekov, Karine Gloanec 
Maurin, Marc Tarabella

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 18 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18a) Środki dostępne w ramach 
EFRROW muszą być wystarczające przy 
uwzględnieniu znaczenia interwencji na 
rzecz rozwoju obszarów wiejskich, w 
szczególności bardziej ambitnych celów w 
dziedzinie środowiska i klimatu, do 
których realizacji Unia Europejska 
zobowiązała się w umowach 
międzynarodowych i w których 
osiągnięcie rolnictwo musi wnieść wkład.

Or. en

Poprawka 628
Czesław Adam Siekierski

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 19

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) W niniejszym rozporządzeniu 
należy ustanowić przepisy mające 
zastosowanie do unijnego wsparcia 
finansowanego ze środków EFRG i 
EFRROW i przyznawanego w formie 
rodzajów interwencji określonych w 
planach strategicznych WPR 
sporządzonych przez państwa 
członkowskie i zatwierdzonych przez 
Komisję.

(19) W niniejszym rozporządzeniu 
należy ustanowić przepisy mające 
zastosowanie do unijnego wsparcia 
finansowanego ze środków EFRG i 
EFRROW i przyznawanego w formie 
rodzajów interwencji określonych w 
planach strategicznych WPR 
sporządzonych przez państwa 
członkowskie i zatwierdzonych przez 
Komisję, przy równoczesnym 
poinformowaniu Parlamentu 
Europejskiego i danego parlamentu 
narodowego na etapie przyjmowania i
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ewentualnych późniejszych zmian planów 
strategicznych.

Or. pl

Poprawka 629
Bronis Ropė

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 19 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19a) Państwa członkowskie powinny 
powstrzymywać się od wprowadzania 
dodatkowych zasad, które utrudniają 
beneficjentom korzystanie z EFRG i 
EFRROW;

Or. lt

Poprawka 630
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

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

skreśla się
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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.

Or. fr

Poprawka 631
Miguel Viegas

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 

skreśla się
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interwencji były nadal zgodne z tymi 
wymogami.

Or. pt

Poprawka 632
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

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.

skreśla się

Or. it
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Uzasadnienie

Nie należy obarczać państw członkowskich odpowiedzialnością za dopilnowanie, aby 
interwencje zaplanowane w planach strategicznych WPR były nadal zgodne z wymogami 
WTO, ponieważ byłoby to zbyt obciążające w stosunku do ich kompetencji.

Przepisy niniejszego rozporządzenia dotyczące tych 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.

Poprawka 633
Maria Noichl

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 20 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20a) Z myślą o realizacji celów 
zrównoważonego rozwoju ONZ, a przede 
wszystkim celu 1 (Koniec z ubóstwem) i 
celu 2 (Zero głodu) oraz zapewnieniu 
spójności polityki na rzecz rozwoju 
zgodnie z art. 208 TFUE, w ramach WPR 
należy wspierać zrównoważone rodzinne 
gospodarstwa rolne w krajach 
rozwijających się, tak aby zagwarantować 
bezpieczeństwo żywnościowe na miejscu 
oraz przeciwdziałać odpływowi ludności z 
obszarów wiejskich. Dlatego nie wolno 
eksportować produktów rolnych z UE po 
cenach niższych niż koszty produkcji.

Or. de

Poprawka 634
Nuno Melo

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

(21) Bazując na wcześniejszych 
systemach, które opierały się na zasadzie 
wzajemnej zgodności i były wdrażane do
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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 
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].

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. Beneficjentom 
należy również zapewnić odpowiedni 
poziom wsparcia w celu wypełnienia tych 
obowiązków i 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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Jednakże rolnicy uczestniczący obecnie w 
systemach dla małych gospodarstw na 
podstawie rozporządzenia 1307/2013 
powinni być wyłączeni z wymogów 
dotyczących warunkowości. Ponadto 
rolnicy ekologiczni powinni być tym 
samym uznani za w pełni zgodnych z 
zasadami dotyczącymi warunkowości. 
Państwa członkowskie mają obowiązek 
wdrożenia norm dobrej kultury rolnej 
zgodnej z ochroną środowiska (w ramach 
usprawnionego systemu warunkowości) w 
sposób zapewniający poszanowanie 
praktyk rolniczych i zgodnie z analizą 
SWOT przeprowadzaną w ramach 
rozwoju planów strategicznych WPR.

Or. en

Poprawka 635
Matt Carthy

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 

(21) Bazując na wcześniejszych 
systemach, które opierały się na zasadzie 
wzajemnej zgodności i były wdrażane do
2020 r., system nowej warunkowości 
uzależnia otrzymanie 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 
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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 
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].

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 
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. Państwa członkowskie zapewniają 
odpowiedni poziom wsparcia 
umożliwiający realizację tych obowiązków 
i norm. W przypadku rolników, którzy nie 
spełniają tych wymogów, państwa 
członkowskie powinny zapewnić 
stosowanie proporcjonalnych, skutecznych 
i odstraszających kar przewidzianych 
wyłącznie w następstwie zastosowania 
mechanizmu „żółtej kartki” zgodnie z 
[rozporządzeniem horyzontalnym].

Or. en

Poprawka 636
Marijana Petir

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 21

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) Bazując na wcześniejszych 
systemach, które opierały się na zasadzie 

(21) Bazując na wcześniejszych 
systemach, które opierały się na zasadzie 
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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 
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].

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 
rekompensatę za realizację 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 
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odstraszających kar zgodnie z 
[rozporządzeniem horyzontalnym].

Or. en

Uzasadnienie

Zwiększenie norm oznacza zwiększenie kosztów. Aby wspierać dostarczanie wyższego 
szczebla korzyści pod względem środowiska i klimatu, rolnikom i właścicielom lasów należy 
zapewnić odpowiednią rekompensatę finansową.

Poprawka 637
Elsi Katainen, Herbert Dorfmann, Ulrike Müller, Pavel Telička, Petri Sarvamaa, Merja 
Kyllönen

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 

(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 
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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, 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].

zrównoważonego rolnictwa poprzez 
zwiększenie świadomości beneficjentów co 
do potrzeby przestrzegania tych 
podstawowych norm. Beneficjenci 
powinni również otrzymywać odpowiednią 
rekompensatę za realizację 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].

Or. en

Uzasadnienie

Zwiększenie norm może oznaczać zwiększenie kosztów. Aby wspierać dostarczanie wyższego 
szczebla korzyści pod względem środowiska i klimatu, beneficjentom należy zapewnić 
odpowiednią rekompensatę finansową.

Poprawka 638
Norbert Erdős

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 

(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 
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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 
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].

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
uproszczone i bardziej racjonalne wspólne 
wymogi w celu osiągania wyższego 
poziomu 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 wspólnych
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
uproszczonych i bardziej racjonalnych
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 639
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Momchil Nekov, Marc Tarabella

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 
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 

(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
pełnej 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
przyczynia się do rozwoju 
zrównoważonego rolnictwa poprzez 
zwiększenie świadomości beneficjentów co 
do potrzeby zgodności z tymi 
podstawowymi normami. Ma ona również 
na celu wyraźniejsze dostosowanie WPR 
do oczekiwań społecznych poprzez 
poprawę dostosowania tej polityki do 
celów w dziedzinie środowiska, zdrowia 
publicznego, zdrowia zwierząt, zdrowia 
roślin oraz dobrostanu zwierząt. 
Warunkowość staje się integralną częścią 
ukierunkowanej na środowisko struktury 
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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].

WPR i jednym z elementów tworzących 
podstawy dla bardziej ambitnych 
zobowiązań w zakresie ochrony 
środowiska i klimatu. Musi być też 
kompleksowo stosowana w całej Unii. W 
przypadku rolników, którzy nie spełniają 
tych wymogów, wspólne europejskie ramy 
zapewniają wdrożenie proporcjonalnych, 
skutecznych i odstraszających kar zgodnie 
z [rozporządzeniem horyzontalnym].

Or. en

Poprawka 640
Martin Häusling, Bronis Ropė, Maria Heubuch
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 21 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21a) Aby utrzymać równe warunki 
działania pod względem przepisów 
dotyczących gospodarstw oraz norm lub 
dobrych praktyk w zakresie środowiska, 
zdrowia publicznego i kwestii sanitarnych 
i dotyczących dobrostanu zwierząt w 
państwach członkowskich i między nimi, 
nie należy wprowadzać żadnych odstępstw 
od warunkowości, a zasady powinny 
obowiązywać wszystkich stosownych 
beneficjentów. Ponadto wymogi 
podstawowe w zakresie zarządzania 
opierają się na istniejących i niezależnych 
przepisach przewidzianych do pełnego, 
odrębnego stosowania przez wszystkie 
organy UE i wszystkich obywateli. 
Jednakże w analizie ryzyka 
wykorzystywanej do wyboru próby 
gospodarstw objętych kontrolą państwa 
członkowskie mogą zdecydować o 
zastosowaniu różnych współczynników 
ważenia w celu odzwierciedlenia 
prawdopodobieństwa niezgodności, aby 
można było uniknąć zbędnych kontroli 
gospodarstw, zapobiegając w ten sposób 
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ryzyku niewłaściwego wydatkowania 
środków UE. Na przykład: mniejsze 
gospodarstwa otrzymują niższą wagę 
ryzyka ze względu na ich rozmiar, lecz 
większej obsadzie zwierząt przyznaje się 
wyższą wagę ze względu na kwestie 
dotyczące dobrostanu zwierząt i zdrowia 
publicznego lub rolnictwo ekologiczne 
otrzymuje niższą wagę ryzyka pod 
względem kwestii środowiskowych lub 
klimatycznych.

Or. en

Poprawka 641
Norbert Erdős

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 21 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21a) W celu uwzględnienia 
zróżnicowania systemów rolnych i 
hodowlanych oraz poszczególnych 
uwarunkowań środowiskowych w Unii 
należy uznać, że oprócz praktyk z zakresu 
norm dobrej kultury rolnej zgodnej z 
ochroną środowiska równoważne lub 
większe korzyści dla klimatu i środowiska 
przynoszą środki rolno-środowiskowe i 
klimatyczne lub systemy certyfikacji 
zbliżone do tych praktyk. Z drugiej strony, 
z uwagi na uznane korzyści dla 
środowiska związane z systemami 
rolnictwa ekologicznego należy uznać, że 
te systemy automatycznie spełniają 
określone wymogi w zakresie dobrych 
praktyk rolnych i środowiskowych.

Or. en

Uzasadnienie

Wyłącza się rolnictwo ekologiczne z zakresu obowiązku spełniania określonych wymogów w 
zakresie dobrych praktyk rolnych i środowiskowych, z których zostało już ono zwolnione w 
ramach ostatniej reformy WPR.
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Poprawka 642
Nuno Melo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 21 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21a) W celu uwzględnienia 
zróżnicowania systemów rolnych i 
hodowlanych oraz poszczególnych 
uwarunkowań środowiskowych w Unii 
należy uznać, że oprócz praktyk z zakresu 
norm dobrej kultury rolnej zgodnej z 
ochroną środowiska równoważne lub 
większe korzyści dla klimatu i środowiska 
przynoszą środki rolno-środowiskowe i 
klimatyczne lub systemy certyfikacji 
zbliżone do tych praktyk. Z drugiej strony, 
z uwagi na uznane korzyści dla 
środowiska związane z systemami 
rolnictwa ekologicznego należy uznać, że 
te systemy automatycznie spełniają 
wszystkie wymogi w zakresie dobrych 
praktyk rolnych i środowiskowych.

Or. en

Poprawka 643
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Karine Gloanec Maurin, Momchil 
Nekov, Paul Brannen, Marc Tarabella

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 21 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21a) Komisja gwarantuje ciągłe 
rygorystyczne przestrzeganie prawa Unii 
we wszystkich państwach członkowskich 
w odniesieniu do dobrostanu zwierząt, 
ochrony środowiska, działań w dziedzinie 
klimatu i bezpieczeństwa żywnościowego. 
W związku z tym Komisja systematycznie 
stosuje odpowiednie sankcje i kary w 
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przypadku powtarzających się naruszeń ze 
strony państw członkowskich.

Or. en

Poprawka 644
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Giancarlo Scottà

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 określonymi w
załączniku III, aby poprawić realizację 
celów w zakresie środowiska i klimatu 

(22) Ramy norm dobrej kultury rolnej 
zgodnej z ochroną środowiska mają na celu 
przyczynienie się do poprawy wydajności 
czynników produkcji, 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, uwzględniając 
łagodzenie zmiany klimatu oraz potrzebę 
poprawy zrównoważonego charakteru 
produkcji rolnej. 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.
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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.

Or. it

Uzasadnienie

Należy pozbawić WPR wszelkich dodatkowych ogólnych zasad, odmiennych dla 
poszczególnych regionów i nie zawsze dających się do nich dostosować, a także 
nieuzasadnionych obciążeń w zakresie zarządzania, zwłaszcza dla mniejszych 
przedsiębiorstw.

Zobowiązania wykraczające poza obowiązujące przepisy muszą być opcjonalne i 
wynagradzane w ramach płatności rolnośrodowiskowych na rzecz rozwoju obszarów 
wiejskich.

Poprawka 645
Nuno Melo
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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 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 

(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 i dostosowanie do jej skutków 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, cechy agronomiczne 
poszczególnych upraw, użytkowanie 
gruntów, płodozmian, praktyki gospodarki 
rolnej oraz strukturę gospodarstw rolnych.
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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.

Or. en

Poprawka 646
Michel Dantin

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 

(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 
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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 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.

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 równoważne praktyki lub 
systemy certyfikacji przynoszące korzyści 
dla klimatu i środowiska, podobne lub 
przewyższające skutki jednej lub większej 
liczby praktyk związanych z normami
dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną 
środowiska.
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Or. fr

Poprawka 647
Norbert Erdős

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 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

(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. 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, aby 
poprawić realizację celów w zakresie 
środowiska i klimatu określonych w
ramach norm dobrej kultury rolnej zgodnej 
z ochroną środowiska.
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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.

Or. en

Uzasadnienie

Włączenie instrumentu zrównoważonego gospodarowania składnikami odżywczymi do norm 
warunkowości nie znajduje racjonalnego uzasadnienia z uwagi na trudności, jakie sprawiłby 
on wielu gospodarstwom, w szczególności na obszarach pozbawionych sieci 
szerokopasmowych. Z drugiej strony, konieczne jest zagwarantowanie w jak największym 
stopniu jednolitego stosowania warunkowości w całej UE.

Poprawka 648
Mairead McGuinness

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 22

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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(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 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

(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 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.
Wykorzystywanie planu gospodarki 
składnikami odżywczymi powinno 
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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.

odbywać się przy uwzględnieniu 
rozmiarów i intensywności gospodarstwa.
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.

Or. en

Poprawka 649
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Momchil Nekov, Paul Brannen, Marc 
Tarabella

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 

(22) Ramy norm dobrej kultury rolnej 
zgodnej z ochroną środowiska
przyczyniają się do łagodzenia zmiany 
klimatu i przystosowania się do niej, 
sprostania wyzwaniom związanym z wodą, 
do ochrony gleb i jej jakości oraz ochrony 
różnorodności biologicznej i jej jakości. 
Powyższe ramy powinny uwzględniać
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 
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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 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.

przyczynia się do realizacji wielu celów. W 
celu wdrożenia przedmiotowych ram 
państwa członkowskie zgodnie z każdą 
normą minimalną ustanowioną 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
roczny, praktyki gospodarki rolnej oraz 
strukturę gospodarstw rolnych. Państwa 
członkowskie mogą również dodatkowo 
zdefiniować inne krajowe normy związane 
z głównymi celami 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 i 
uwzględniając gospodarkę wodną i 
gospodarowanie glebami, ograniczenie 
środków produkcji rolnej i działania 
sprzyjające różnorodności biologicznej. 
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 
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jego funkcjonowania usług 
przechowywania i przetwarzania danych.

Or. en

Poprawka 650
Franc Bogovič

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 określonymi w
załączniku III, aby poprawić realizację 
celów w zakresie środowiska i klimatu 

(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 określonymi w
załączniku III, aby poprawić realizację 
celów w zakresie środowiska i klimatu 
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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.

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
najpóźniej po upływie 3 lat od daty wejścia 
w życie niniejszego rozporządzenia. 
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.

Or. en

Uzasadnienie

Narzędzie dotyczące zrównoważonego charakteru gospodarstw rolnych w zakresie 
gospodarki składnikami odżywczymi przyniesie szereg korzyści: zapewni instrument 
wspierający rolników w podejmowaniu decyzji, przyczyni się do poprawy plonów i 
zwiększenia oszczędności w zakresie stosowania użyźniaczy, do zrównoważonego odżywiania 
roślin i lepszej jakości upraw. Potrzeba jednak więcej czasu, aby wszyscy rolnicy w całej UE 
mieli możliwość stosowania narzędzia zgodnie z wnioskiem Komisji UE. W niniejszej 
poprawce zaproponowano wprowadzenie okresu przejściowego wynoszącego 3 lata.

Poprawka 651
Momchil Nekov
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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 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 

(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, stan owadów 
zapylających, różnorodność uprawianych 
kultur, płodozmian, praktyki gospodarki 
rolnej oraz strukturę gospodarstw rolnych. 
Państwa członkowskie mogą również 
dodatkowo zdefiniować inne krajowe 
normy związane z głównymi celami 
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 
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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.

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.

Or. en

Poprawka 652
Maria Heubuch, Bronis Ropė, Martin Häusling
w imieniu grupy Verts/ALE

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 

(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 
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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 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 

zrównoważonego charakteru produkcji 
rolnej, zwłaszcza gospodarki składnikami 
odżywczymi i ograniczenia stosowania 
chemicznych środków produkcji rolnej. 
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 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
środkami produkcji rolnej; 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 i 
środkami chemicznymi. 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, 
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jego funkcjonowania usług 
przechowywania i przetwarzania danych.

a także w świadczeniu koniecznych do 
jego funkcjonowania usług 
przechowywania i przetwarzania danych.

Or. en

Uzasadnienie

Narzędzie dotyczące zrównoważonego charakteru gospodarstw rolnych powinno obejmować 
wszystkie środki produkcji rolnej, w tym pestycydy, produkty biobójcze lub preparaty 
weterynaryjne, a nie tylko składniki odżywcze.

Poprawka 653
Luke Ming Flanagan
w imieniu grupy GUE/NGL

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 

(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 
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rolnej, użytkowanie gruntów, płodozmian, 
praktyki gospodarki rolnej oraz strukturę 
gospodarstw rolnych. Państwa 
członkowskie mogą również dodatkowo 
zdefiniować inne krajowe normy związane 
z głównymi celami 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.

rolnej, użytkowanie gruntów, płodozmian, 
praktyki gospodarki rolnej oraz strukturę 
gospodarstw rolnych. Te normy dobrej 
kultury rolnej zgodnej z ochroną 
środowiska powinny następnie stać się 
wzorcem i wstępnie zdefiniowanym 
standardem dla opracowywania i 
wdrażania „ekoprogramów” w celu 
zapewnienia włączenia wymiernych 
działań w dziedzinie zmiany klimatu i 
dostosowania do jej skutków do praktyk 
rolnictwa konwencjonalnego. 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.

Or. en

Poprawka 654
Angélique Delahaye

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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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 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 

(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,
dywersyfikację upraw, praktyki gospodarki 
rolnej oraz strukturę gospodarstw rolnych. 
Państwa członkowskie mogą również 
dodatkowo zdefiniować inne krajowe 
normy związane z głównymi celami 
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 
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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.

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.

Or. fr

Poprawka 655
Paul Brannen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 22 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22a) Chociaż produkty z tworzyw 
sztucznych stosowane w rolnictwie 
stanowią niewielki procent ogólnej ilości 
wykorzystywanego tworzywa sztucznego i 
generowanych odpadów z tworzyw 
sztucznych, ich użycie jest 
skoncentrowane geograficznie. Co więcej, 
kategorie produktów z tworzyw sztucznych 
stosowanych w rolnictwie mają bardzo 
jednorodny skład, dzięki czemu strumień 
odpadów jest bardzo cenny dla podmiotu 
zajmującego się recyklingiem. W planach 
strategicznych WPR należy zająć się 
kwestią odpadów z tworzyw sztucznych w 
rolnictwie, a Komisja powinna w 
stosownych przypadkach wprowadzić w 
perspektywie średnioterminowej, do 2023 
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r., normę dobrego rolniczego i 
środowiskowego stanu gruntu w 
odniesieniu do odpadów z tworzyw 
sztucznych jako nowy element zwiększonej 
warunkowości. Rolnicy podlegaliby 
nowemu wymogowi zasady 
współzależności, który zobowiązywałby do 
korzystania z upoważnionych firm 
przetwarzających odpady w celu 
zorganizowania zbiórki i recyklingu 
plastiku oraz do przechowywania 
dowodów, że odpady z tworzyw sztucznych 
zostały prawidłowo przetworzone.

Or. en

Poprawka 656
Paul Brannen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 23

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23) Państwa członkowskie muszą w 
pełni wdrożyć wymogi podstawowe w 
zakresie zarządzania, aby zaczęły one 
obowiązywać na poziomie gospodarstw i 
służyły zapewnianiu równego traktowania 
rolników. W celu zagwarantowania 
spójności przepisów dotyczących 
warunkowości poprzez poprawienie 
zrównoważonego charakteru polityki, 
wymogi podstawowe w zakresie 
zarządzania powinny obejmować główne 
akty prawne Unii w dziedzinie środowiska, 
zdrowia publicznego, zdrowia zwierząt, 
zdrowia roślin oraz dobrostanu zwierząt, 
których wdrożenie na poziomie krajowym 
wiąże się z nałożeniem na rolników 
indywidualnych ściśle określonych 
obowiązków, w tym obowiązków na 
podstawie dyrektywy Rady 92/43/EWG11 i 
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i 
Rady 2009/147/WE12 lub dyrektywy Rady 
91/676/EWG13. Mając na uwadze podjęcie 
działań następczych w odniesieniu do 

(23) Państwa członkowskie muszą w 
pełni wdrożyć wymogi podstawowe w 
zakresie zarządzania, aby zaczęły one 
obowiązywać na poziomie gospodarstw i 
służyły zapewnianiu równego traktowania 
rolników. W celu zagwarantowania 
spójności przepisów dotyczących 
warunkowości poprzez poprawienie 
zrównoważonego charakteru polityki, 
wymogi podstawowe w zakresie 
zarządzania powinny obejmować główne 
akty prawne Unii w dziedzinie środowiska, 
zdrowia publicznego, zdrowia zwierząt, 
zdrowia roślin oraz dobrostanu zwierząt, 
których wdrożenie na poziomie krajowym 
wiąże się z nałożeniem na rolników 
indywidualnych ściśle określonych 
obowiązków, w tym obowiązków na 
podstawie dyrektywy Rady 92/43/EWG11 i 
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i 
Rady 2009/147/WE12 lub dyrektywy Rady 
91/676/EWG13. Mając na uwadze podjęcie 
działań następczych w odniesieniu do 
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wspólnego oświadczenia złożonego przez 
Parlament Europejski i Radę, załączonego 
do rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/201314, 
odpowiednie przepisy dyrektywy 
2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady15 i dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2009/128/WE16

włączono w zakres warunkowości w 
formie wymogów podstawowych w 
zakresie zarządzania oraz odpowiednio 
dostosowano wykaz norm dobrej kultury 
rolnej zgodnej z ochroną środowiska.

wspólnego oświadczenia złożonego przez 
Parlament Europejski i Radę, załączonego 
do rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/201314, 
odpowiednie przepisy dyrektywy 
2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady15 i dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2009/128/WE16

włączono w zakres warunkowości w 
formie wymogów podstawowych w 
zakresie zarządzania, w tym na podstawie 
dyrektywy [dyrektywa Parlamentu 
Europejskiego i Rady XXX w sprawie 
ograniczenia wpływu niektórych 
produktów z tworzyw sztucznych na 
środowisko] oraz rozporządzenia 
[rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2018/XXX w 
sprawie weterynaryjnych produktów 
leczniczych i uchylające dyrektywę 
2001/82/WE], oraz odpowiednio 
dostosowano wykaz norm dobrej kultury 
rolnej zgodnej z ochroną środowiska.

_________________ _________________

11 Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 
maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk 
przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory
(Dz.U. L 206 z 22.7.1992, s. 7).

11 Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 
maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk 
przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory
(Dz.U. L 206 z 22.7.1992, s. 7).

12 Dyrektywa 2009/147/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 30 listopada 
2009 r. w sprawie ochrony dzikiego 
ptactwa (Dz.U. L 20 z 26.1.2010, s. 7).

12 Dyrektywa 2009/147/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 30 listopada 
2009 r. w sprawie ochrony dzikiego 
ptactwa (Dz.U. L 20 z 26.1.2010, s. 7).

13 Dyrektywa Rady 91/676/EWG z dnia 12 
grudnia 1991 r. dotycząca ochrony wód 
przed zanieczyszczeniami powodowanymi 
przez azotany pochodzenia rolniczego
(Dz.U. L 375 z 31.12.1991, s. 1).

13 Dyrektywa Rady 91/676/EWG z dnia 12 
grudnia 1991 r. dotycząca ochrony wód 
przed zanieczyszczeniami powodowanymi 
przez azotany pochodzenia rolniczego
(Dz.U. L 375 z 31.12.1991, s. 1).

14 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z
dnia 17 grudnia 2013 w sprawie 
finansowania wspólnej polityki rolnej, 
zarządzania nią i monitorowania jej oraz 
uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr
352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98,
(WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i

14 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z
dnia 17 grudnia 2013 w sprawie 
finansowania wspólnej polityki rolnej, 
zarządzania nią i monitorowania jej oraz 
uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr
352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98,
(WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i
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(WE) nr 485/2008 (Dz.U. L 347 z
20.12.2013, s. 549).

(WE) nr 485/2008 (Dz.U. L 347 z
20.12.2013, s. 549).

15 Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 23 
października 2000 r. ustanawiająca ramy 
wspólnotowego działania w dziedzinie 
polityki wodnej (Dz.U. L 327 z
22.12.2000, s. 1).

15 Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 23 
października 2000 r. ustanawiająca ramy 
wspólnotowego działania w dziedzinie 
polityki wodnej (Dz.U. L 327 z
22.12.2000, s. 1).

16 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i
Rady 2009/128/WE z dnia 21 października 
2009 r. ustanawiająca ramy 
wspólnotowego działania na rzecz 
zrównoważonego stosowania pestycydów
(Dz.U. L 309 z 24.11.2009, s. 71):

16 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i
Rady 2009/128/WE z dnia 21 października 
2009 r. ustanawiająca ramy 
wspólnotowego działania na rzecz 
zrównoważonego stosowania pestycydów
(Dz.U. L 309 z 24.11.2009, s. 71):

Or. en

Uzasadnienie

Właściciele lub posiadacze zwierząt mają obowiązek prowadzenia rejestru podawanych im 
produktów leczniczych. W rozporządzeniu przewidziano również, że 
„przeciwdrobnoustrojowe produkty lecznicze nie mogą być stosowane rutynowo (...)”. W 
ramach mandatu PE w sprawie dyrektywy w sprawie produktów jednorazowego użytku z 
tworzyw sztucznych na obecnym etapie (rozmowy trójstronne) zaproponowano wprowadzenie 
zakazu oksydegradowalnych tworzyw sztucznych, takich jak te wciąż stosowane w rolnictwie 
(np. folie do ściółkowania). Dla zapewnienia dobrego stanu gleby konieczne jest 
wprowadzenie i kontrola tej kwestii (w razie konieczności w ramach norm dobrej kultury 
rolnej zgodnej z ochroną środowiska, a nie wymogów podstawowych w zakresie zarządzania).

Poprawka 657
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Momchil Nekov, Marc Tarabella

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 23

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23) Państwa członkowskie muszą w 
pełni wdrożyć wymogi podstawowe w 
zakresie zarządzania, aby zaczęły one 
obowiązywać na poziomie gospodarstw i 
służyły zapewnianiu równego traktowania 
rolników. W celu zagwarantowania 
spójności przepisów dotyczących 
warunkowości poprzez poprawienie 
zrównoważonego charakteru polityki, 

(23) Państwa członkowskie muszą w 
pełni wdrożyć wymogi podstawowe w 
zakresie zarządzania, aby zaczęły one 
obowiązywać na poziomie gospodarstw i 
służyły zapewnianiu równego traktowania 
rolników. W celu zagwarantowania 
spójności przepisów dotyczących 
warunkowości poprzez poprawienie 
zrównoważonego charakteru polityki, 
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wymogi podstawowe w zakresie 
zarządzania powinny obejmować główne
akty prawne Unii w dziedzinie środowiska, 
zdrowia publicznego, zdrowia zwierząt, 
zdrowia roślin oraz dobrostanu zwierząt, 
których wdrożenie na poziomie krajowym 
wiąże się z nałożeniem na rolników 
indywidualnych ściśle określonych 
obowiązków, w tym obowiązków na 
podstawie dyrektywy Rady 92/43/EWG11 i 
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i 
Rady 2009/147/WE12 lub dyrektywy Rady 
91/676/EWG13. Mając na uwadze podjęcie 
działań następczych w odniesieniu do 
wspólnego oświadczenia złożonego przez 
Parlament Europejski i Radę, załączonego 
do rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/201314, 
odpowiednie przepisy dyrektywy 
2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady15 i dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2009/128/WE16

włączono w zakres warunkowości w 
formie wymogów podstawowych w 
zakresie zarządzania oraz odpowiednio 
dostosowano wykaz norm dobrej kultury 
rolnej zgodnej z ochroną środowiska.

wymogi podstawowe w zakresie 
zarządzania powinny obejmować akty 
prawne Unii w dziedzinie środowiska, 
zdrowia publicznego, zdrowia zwierząt, 
zdrowia roślin oraz dobrostanu zwierząt, 
których wdrożenie na poziomie krajowym 
wiąże się z nałożeniem na rolników 
indywidualnych ściśle określonych 
obowiązków, w tym obowiązków na 
podstawie dyrektywy Rady 92/43/EWG11 i 
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i 
Rady 2009/147/WE12 lub dyrektywy Rady 
91/676/EWG13. Mając na uwadze podjęcie 
działań następczych w odniesieniu do 
wspólnego oświadczenia złożonego przez 
Parlament Europejski i Radę, załączonego 
do rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/201314, 
odpowiednie przepisy dyrektywy 
2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady15 i dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2009/128/WE16

włączono w zakres warunkowości w 
formie wymogów podstawowych w 
zakresie zarządzania oraz odpowiednio 
dostosowano wykaz norm dobrej kultury 
rolnej zgodnej z ochroną środowiska.

_________________ _________________

11 Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 
maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk 
przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory
(Dz.U. L 206 z 22.7.1992, s. 7).

11 Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 
maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk 
przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory
(Dz.U. L 206 z 22.7.1992, s. 7).

12 Dyrektywa 2009/147/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 30 listopada 
2009 r. w sprawie ochrony dzikiego 
ptactwa (Dz.U. L 20 z 26.1.2010, s. 7).

12 Dyrektywa 2009/147/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 30 listopada 
2009 r. w sprawie ochrony dzikiego 
ptactwa (Dz.U. L 20 z 26.1.2010, s. 7).

13 Dyrektywa Rady 91/676/EWG z dnia 12 
grudnia 1991 r. dotycząca ochrony wód 
przed zanieczyszczeniami powodowanymi 
przez azotany pochodzenia rolniczego
(Dz.U. L 375 z 31.12.1991, s. 1).

13 Dyrektywa Rady 91/676/EWG z dnia 12 
grudnia 1991 r. dotycząca ochrony wód 
przed zanieczyszczeniami powodowanymi 
przez azotany pochodzenia rolniczego
(Dz.U. L 375 z 31.12.1991, s. 1).

14 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z
dnia 17 grudnia 2013 w sprawie 
finansowania wspólnej polityki rolnej, 
zarządzania nią i monitorowania jej oraz 
uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr

14 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z
dnia 17 grudnia 2013 w sprawie 
finansowania wspólnej polityki rolnej, 
zarządzania nią i monitorowania jej oraz 
uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr
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352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98,
(WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i
(WE) nr 485/2008 (Dz.U. L 347 z
20.12.2013, s. 549).

352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98,
(WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i
(WE) nr 485/2008 (Dz.U. L 347 z
20.12.2013, s. 549).

15 Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 23 
października 2000 r. ustanawiająca ramy 
wspólnotowego działania w dziedzinie 
polityki wodnej (Dz.U. L 327 z
22.12.2000, s. 1).

15 Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 23 
października 2000 r. ustanawiająca ramy 
wspólnotowego działania w dziedzinie 
polityki wodnej (Dz.U. L 327 z
22.12.2000, s. 1).

16 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i
Rady 2009/128/WE z dnia 21 października 
2009 r. ustanawiająca ramy 
wspólnotowego działania na rzecz 
zrównoważonego stosowania pestycydów
(Dz.U. L 309 z 24.11.2009, s. 71):

16 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i
Rady 2009/128/WE z dnia 21 października 
2009 r. ustanawiająca ramy 
wspólnotowego działania na rzecz 
zrównoważonego stosowania pestycydów
(Dz.U. L 309 z 24.11.2009, s. 71):

Or. en

Poprawka 658
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Paul Brannen, Karine Gloanec Maurin, 
Momchil Nekov, Marc Tarabella

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 24

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24) Aby usprawnić zrównoważone 
zarządzanie i ogólną wydajność
gospodarstw rolnych i przedsiębiorstw 
prowadzących działalność na obszarach 
wiejskich, państwa członkowskie powinny 
wprowadzić usługi doradcze dla rolników 
obejmujące aspekty gospodarcze, 
środowiskowe i społeczne, a także określić 
niezbędne usprawnienia wszystkich 
środków na poziomie gospodarstwa 
przewidzianych w planach strategicznych 
WPR. Dzięki takim usługom doradczym 
rolnicy i inni beneficjenci wsparcia w
ramach WPR powinni zyskać większą 
świadomość związku między zarządzaniem 
gospodarstwem i gospodarowaniem 
gruntami z jednej strony a niektórymi 
normami, wymogami i informacjami, w

(24) Państwa członkowskie powinny 
wprowadzić i wdrożyć procedury 
zapobiegania konfliktom interesów w 
zakresie usług doradczych dla rolników, 
których celem jest usprawnienie 
zrównoważonego zarządzania i ogólnej 
wydajności gospodarstw rolnych i 
przedsiębiorstw prowadzących działalność 
na obszarach wiejskich, i które obejmują
aspekty gospodarcze, środowiskowe i
społeczne oraz szczegółowe cele 
niniejszego rozporządzenia, o których 
mowa w art. 6, a także określić niezbędne 
usprawnienia wszystkich środków na 
poziomie gospodarstwa przewidzianych w
planach strategicznych WPR. Dzięki takim 
usługom doradczym rolnicy i inni 
beneficjenci wsparcia w ramach WPR 
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tym dotyczącymi środowiska i klimatu, z
drugiej strony. Wykaz takich norm, 
wymogów i informacji obejmuje normy 
odnoszące się do rolników i innych 
beneficjentów WPR lub dla nich 
niezbędne, określone w planach 
strategicznych WPR, a także normy, 
wymogi i informacje wynikające z
przepisów dotyczących wody i
zrównoważonego stosowania pestycydów, 
jak również z inicjatyw w zakresie 
przeciwdziałania oporności na środki 
przeciwdrobnoustrojowe i zarządzania
ryzykiem. W celu poprawy jakości i
skuteczności doradztwa państwa 
członkowskie powinny włączyć doradców 
do systemów wiedzy i innowacji w
dziedzinie rolnictwa („AKIS”), aby móc 
udzielać aktualnych informacji 
technologicznych i naukowych 
opracowanych w ramach badań 
naukowych i innowacji.

powinni zyskać większą świadomość 
związku między zarządzaniem 
gospodarstwem i gospodarowaniem 
gruntami z jednej strony a niektórymi 
normami, wymogami i informacjami, w
tym dotyczącymi środowiska i klimatu
oraz dobrostanu zwierząt, z drugiej strony. 
Wykaz takich norm, wymogów i
informacji obejmuje normy odnoszące się 
do rolników i innych beneficjentów WPR 
lub dla nich niezbędne, określone w
planach strategicznych WPR, a także 
normy, wymogi i informacje wynikające z
przepisów dotyczących wody i
ograniczenia stosowania pestycydów, jak 
również działania agroekologiczne, 
wspieranie zrównoważonej gospodarki 
składnikami odżywczymi, inicjatywy w
zakresie przeciwdziałania oporności na 
środki przeciwdrobnoustrojowe i
zarządzanie ryzykiem. W celu poprawy 
jakości i skuteczności doradztwa państwa 
członkowskie powinny wprowadzić 
procedury zapobiegania konfliktom 
interesów oraz włączyć doradców do 
systemów wiedzy i innowacji w dziedzinie 
rolnictwa („AKIS”), aby móc udzielać 
aktualnych informacji technologicznych i
naukowych opracowanych w ramach 
badań naukowych i innowacji.

Or. en

Poprawka 659
Nuno Melo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 24

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24) Aby usprawnić zrównoważone 
zarządzanie i ogólną wydajność 
gospodarstw rolnych i przedsiębiorstw 
prowadzących działalność na obszarach 
wiejskich, państwa członkowskie powinny 
wprowadzić usługi doradcze dla rolników 

(24) Aby usprawnić zrównoważone 
zarządzanie i ogólną wydajność 
gospodarstw rolnych i przedsiębiorstw 
prowadzących działalność na obszarach 
wiejskich, państwa członkowskie powinny 
wprowadzić usługi doradcze dla rolników 
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obejmujące aspekty gospodarcze, 
środowiskowe i społeczne, a także określić 
niezbędne usprawnienia wszystkich 
środków na poziomie gospodarstwa 
przewidzianych w planach strategicznych 
WPR. Dzięki takim usługom doradczym 
rolnicy i inni beneficjenci wsparcia w
ramach WPR powinni zyskać większą 
świadomość związku między zarządzaniem 
gospodarstwem i gospodarowaniem 
gruntami z jednej strony a niektórymi 
normami, wymogami i informacjami, w
tym dotyczącymi środowiska i klimatu, z
drugiej strony. Wykaz takich norm, 
wymogów i informacji obejmuje normy 
odnoszące się do rolników i innych 
beneficjentów WPR lub dla nich 
niezbędne, określone w planach 
strategicznych WPR, a także normy, 
wymogi i informacje wynikające z
przepisów dotyczących wody i
zrównoważonego stosowania pestycydów, 
jak również z inicjatyw w zakresie 
przeciwdziałania oporności na środki 
przeciwdrobnoustrojowe i zarządzania 
ryzykiem. W celu poprawy jakości i
skuteczności doradztwa państwa 
członkowskie powinny włączyć doradców 
do systemów wiedzy i innowacji w
dziedzinie rolnictwa („AKIS”), aby móc 
udzielać aktualnych informacji 
technologicznych i naukowych 
opracowanych w ramach badań 
naukowych i innowacji.

obejmujące aspekty gospodarcze, 
środowiskowe i społeczne, a także określić 
niezbędne usprawnienia wszystkich 
środków na poziomie gospodarstwa 
przewidzianych w planach strategicznych 
WPR. Dzięki takim usługom doradczym 
rolnicy i inni beneficjenci wsparcia w
ramach WPR powinni zyskać większą 
świadomość związku między zarządzaniem 
gospodarstwem i gospodarowaniem 
gruntami z jednej strony a niektórymi 
normami, wymogami i informacjami, w
tym dotyczącymi środowiska i klimatu, z
drugiej strony. Wykaz takich norm, 
wymogów i informacji obejmuje normy 
odnoszące się do rolników i innych 
beneficjentów WPR lub dla nich 
niezbędne, określone w planach 
strategicznych WPR, a także normy, 
wymogi i informacje wynikające z
przepisów dotyczących wody i
zrównoważonego stosowania pestycydów, 
jak również z inicjatyw w zakresie 
przeciwdziałania oporności na środki 
przeciwdrobnoustrojowe i zarządzania 
ryzykiem. W celu poprawy jakości i
skuteczności doradztwa państwa 
członkowskie powinny włączyć doradców 
do systemów wiedzy i innowacji w
dziedzinie rolnictwa („AKIS”), aby móc 
udzielać aktualnych informacji 
technologicznych i naukowych 
opracowanych w ramach badań 
naukowych i innowacji. Wszelkie 
inicjatywy UE dotyczące usług doradczych 
i systemów innowacji muszą opierać się w 
każdym przypadku, gdy będzie możliwe, 
na istniejących usługach i systemach na 
szczeblu państw członkowskich oraz 
koncentrować się na dostarczaniu 
wartości dodanej.

Or. en

Poprawka 660
Nicola Caputo
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 24

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24) Aby usprawnić zrównoważone 
zarządzanie i ogólną wydajność 
gospodarstw rolnych i przedsiębiorstw 
prowadzących działalność na obszarach 
wiejskich, państwa członkowskie powinny 
wprowadzić usługi doradcze dla rolników 
obejmujące aspekty gospodarcze, 
środowiskowe i społeczne, a także określić 
niezbędne usprawnienia wszystkich 
środków na poziomie gospodarstwa 
przewidzianych w planach strategicznych 
WPR. Dzięki takim usługom doradczym 
rolnicy i inni beneficjenci wsparcia w
ramach WPR powinni zyskać większą 
świadomość związku między zarządzaniem 
gospodarstwem i gospodarowaniem 
gruntami z jednej strony a niektórymi 
normami, wymogami i informacjami, w
tym dotyczącymi środowiska i klimatu, z
drugiej strony. Wykaz takich norm, 
wymogów i informacji obejmuje normy 
odnoszące się do rolników i innych 
beneficjentów WPR lub dla nich 
niezbędne, określone w planach 
strategicznych WPR, a także normy, 
wymogi i informacje wynikające z
przepisów dotyczących wody i
zrównoważonego stosowania pestycydów, 
jak również z inicjatyw w zakresie 
przeciwdziałania oporności na środki 
przeciwdrobnoustrojowe i zarządzania 
ryzykiem. W celu poprawy jakości i
skuteczności doradztwa państwa 
członkowskie powinny włączyć doradców 
do systemów wiedzy i innowacji w
dziedzinie rolnictwa („AKIS”), aby móc 
udzielać aktualnych informacji 
technologicznych i naukowych 
opracowanych w ramach badań 
naukowych i innowacji.

(24) Aby usprawnić zrównoważone 
zarządzanie i ogólną wydajność 
gospodarstw rolnych i przedsiębiorstw 
prowadzących działalność na obszarach 
wiejskich, państwa członkowskie powinny 
wprowadzić usługi doradcze dla rolników 
obejmujące aspekty gospodarcze, 
środowiskowe i społeczne, a także określić 
niezbędne usprawnienia wszystkich 
środków na poziomie gospodarstwa 
przewidzianych w planach strategicznych 
WPR. Dzięki takim usługom doradczym 
rolnicy i inni beneficjenci wsparcia w
ramach WPR powinni zyskać większą 
świadomość związku między zarządzaniem 
gospodarstwem i gospodarowaniem 
gruntami z jednej strony a niektórymi 
normami, wymogami i informacjami, w
tym dotyczącymi środowiska i klimatu, z
drugiej strony. Wykaz takich norm, 
wymogów i informacji obejmuje normy 
odnoszące się do rolników i innych 
beneficjentów WPR lub dla nich 
niezbędne, określone w planach 
strategicznych WPR, a także normy, 
wymogi i informacje wynikające z
przepisów dotyczących wody i
zrównoważonego stosowania pestycydów, 
jak również z inicjatyw w zakresie 
przeciwdziałania oporności na środki 
przeciwdrobnoustrojowe i zarządzania 
ryzykiem. W celu poprawy jakości i
skuteczności doradztwa państwa 
członkowskie powinny włączyć doradców 
do systemów wiedzy i innowacji w
dziedzinie rolnictwa („AKIS”), aby móc 
udzielać aktualnych informacji 
technologicznych i naukowych 
opracowanych w ramach badań 
naukowych i innowacji. Wszelkie 
inicjatywy UE dotyczące usług doradczych 
i systemów innowacyjnych muszą opierać 
się w każdym przypadku, gdy będzie 
możliwe, na istniejących usługach i 
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systemach na szczeblu państw 
członkowskich oraz koncentrować się na 
dostarczaniu wartości dodanej.

Or. en

Uzasadnienie

Podczas doskonalenia usług doradczych dla rolników na podstawie nowych planów 
strategicznych WPR, gdy tylko jest to możliwe, państwa członkowskie powinny wykorzystać 
istniejące struktury i podjęte już starania. Powinno to jednak mieć miejsce wyłącznie pod 
warunkiem zapewnienia skuteczniejszej realizacji tych usług.

Poprawka 661
Laurenţiu Rebega, Daniel Buda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 24

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24) Aby usprawnić zrównoważone 
zarządzanie i ogólną wydajność 
gospodarstw rolnych i przedsiębiorstw 
prowadzących działalność na obszarach 
wiejskich, państwa członkowskie powinny
wprowadzić usługi doradcze dla rolników
obejmujące aspekty gospodarcze, 
środowiskowe i społeczne, a także określić 
niezbędne usprawnienia wszystkich 
środków na poziomie gospodarstwa 
przewidzianych w planach strategicznych 
WPR. Dzięki takim usługom doradczym 
rolnicy i inni beneficjenci wsparcia w
ramach WPR powinni zyskać większą 
świadomość związku między zarządzaniem 
gospodarstwem i gospodarowaniem 
gruntami z jednej strony a niektórymi 
normami, wymogami i informacjami, w
tym dotyczącymi środowiska i klimatu, z
drugiej strony. Wykaz takich norm, 
wymogów i informacji obejmuje normy 
odnoszące się do rolników i innych 
beneficjentów WPR lub dla nich 
niezbędne, określone w planach 
strategicznych WPR, a także normy, 
wymogi i informacje wynikające z

(24) Aby usprawnić zrównoważone 
zarządzanie i ogólną wydajność 
gospodarstw rolnych i przedsiębiorstw 
prowadzących działalność na obszarach 
wiejskich, państwa członkowskie powinny
mieć możliwość wprowadzenia usług 
doradczych dla rolników obejmujących
aspekty gospodarcze, środowiskowe i
społeczne, a także określenia niezbędnych 
usprawnień wszystkich środków na 
poziomie gospodarstwa przewidzianych w
planach strategicznych WPR. Dzięki takim 
usługom doradczym rolnicy i inni 
beneficjenci wsparcia w ramach WPR 
powinni zyskać większą świadomość 
związku między zarządzaniem 
gospodarstwem i gospodarowaniem 
gruntami z jednej strony a niektórymi 
normami, wymogami i informacjami, w
tym dotyczącymi środowiska i klimatu, z
drugiej strony. Wykaz takich norm, 
wymogów i informacji obejmuje normy 
odnoszące się do rolników i innych 
beneficjentów WPR lub dla nich 
niezbędne, określone w planach 
strategicznych WPR, a także normy, 
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przepisów dotyczących wody i
zrównoważonego stosowania pestycydów, 
jak również z inicjatyw w zakresie 
przeciwdziałania oporności na środki 
przeciwdrobnoustrojowe i zarządzania 
ryzykiem. W celu poprawy jakości i
skuteczności doradztwa państwa 
członkowskie powinny włączyć doradców 
do systemów wiedzy i innowacji w
dziedzinie rolnictwa („AKIS”), aby móc 
udzielać aktualnych informacji 
technologicznych i naukowych 
opracowanych w ramach badań 
naukowych i innowacji.

wymogi i informacje wynikające z 
przepisów dotyczących wody i 
zrównoważonego stosowania pestycydów, 
jak również z inicjatyw w zakresie 
przeciwdziałania oporności na środki 
przeciwdrobnoustrojowe, zarządzania 
ryzykiem i promowania zrównoważonego 
wykorzystania składników odżywczych. W
celu poprawy jakości i skuteczności 
doradztwa państwa członkowskie powinny
skorzystać z istniejących innowacyjnych 
systemów, a następnie włączyć doradców 
do systemów wiedzy i innowacji w
dziedzinie rolnictwa („AKIS”), aby móc 
udzielać aktualnych informacji 
technologicznych i naukowych 
opracowanych w ramach badań 
naukowych i innowacji.

Or. ro

Poprawka 662
Matt Carthy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 24

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24) Aby usprawnić zrównoważone 
zarządzanie i ogólną wydajność 
gospodarstw rolnych i przedsiębiorstw 
prowadzących działalność na obszarach 
wiejskich, państwa członkowskie powinny
wprowadzić usługi doradcze dla rolników 
obejmujące aspekty gospodarcze, 
środowiskowe i społeczne, a także określić 
niezbędne usprawnienia wszystkich 
środków na poziomie gospodarstwa 
przewidzianych w planach strategicznych 
WPR. Dzięki takim usługom doradczym 
rolnicy i inni beneficjenci wsparcia w
ramach WPR powinni zyskać większą 
świadomość związku między zarządzaniem 
gospodarstwem i gospodarowaniem 
gruntami z jednej strony a niektórymi 
normami, wymogami i informacjami, w

(24) Aby usprawnić zrównoważone 
zarządzanie i ogólną wydajność 
gospodarstw rolnych i przedsiębiorstw 
prowadzących działalność na obszarach 
wiejskich, państwa członkowskie powinny
wyznaczyć usługi doradcze dla rolników 
obejmujące aspekty gospodarcze, 
środowiskowe i społeczne, a także określić 
niezbędne usprawnienia wszystkich 
środków na poziomie gospodarstwa 
przewidzianych w planach strategicznych 
WPR. Takie usługi doradcze powinny być 
oferowane bezpłatnie w ramach 
szczególnych systemów i powinny 
przyczyniać się do zwiększenia 
świadomości rolników i innych 
beneficjentów wsparcia w ramach WPR w
związku między zarządzaniem 
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tym dotyczącymi środowiska i klimatu, z
drugiej strony. Wykaz takich norm, 
wymogów i informacji obejmuje normy 
odnoszące się do rolników i innych 
beneficjentów WPR lub dla nich 
niezbędne, określone w planach 
strategicznych WPR, a także normy, 
wymogi i informacje wynikające z
przepisów dotyczących wody i
zrównoważonego stosowania pestycydów, 
jak również z inicjatyw w zakresie 
przeciwdziałania oporności na środki 
przeciwdrobnoustrojowe i zarządzania 
ryzykiem. W celu poprawy jakości i
skuteczności doradztwa państwa 
członkowskie powinny włączyć doradców 
do systemów wiedzy i innowacji w
dziedzinie rolnictwa („AKIS”), aby móc 
udzielać aktualnych informacji 
technologicznych i naukowych 
opracowanych w ramach badań 
naukowych i innowacji.

gospodarstwem i gospodarowaniem 
gruntami z jednej strony a niektórymi 
normami, wymogami i informacjami, w
tym dotyczącymi środowiska i klimatu, z
drugiej strony. Wykaz takich norm, 
wymogów i informacji obejmuje normy 
odnoszące się do rolników i innych 
beneficjentów WPR lub dla nich 
niezbędne, określone w planach 
strategicznych WPR, a także normy, 
wymogi i informacje wynikające z
przepisów dotyczących wody i
zrównoważonego stosowania pestycydów, 
jak również z inicjatyw w zakresie 
przeciwdziałania oporności na środki 
przeciwdrobnoustrojowe i zarządzania 
ryzykiem. W celu poprawy jakości i
skuteczności doradztwa państwa 
członkowskie powinny włączyć doradców 
do systemów wiedzy i innowacji w
dziedzinie rolnictwa („AKIS”), aby móc 
udzielać aktualnych informacji 
technologicznych i naukowych 
opracowanych w ramach badań 
naukowych i innowacji.

Or. en

Poprawka 663
Anja Hazekamp

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 24

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24) Aby usprawnić zrównoważone 
zarządzanie i ogólną wydajność 
gospodarstw rolnych i przedsiębiorstw 
prowadzących działalność na obszarach 
wiejskich, państwa członkowskie powinny 
wprowadzić usługi doradcze dla rolników 
obejmujące aspekty gospodarcze, 
środowiskowe i społeczne, a także określić 
niezbędne usprawnienia wszystkich 
środków na poziomie gospodarstwa 
przewidzianych w planach strategicznych 

(24) Aby usprawnić zrównoważone 
zarządzanie i ogólną wydajność 
gospodarstw rolnych i przedsiębiorstw 
prowadzących działalność na obszarach 
wiejskich, państwa członkowskie powinny 
wprowadzić usługi doradcze dla rolników 
obejmujące aspekty gospodarcze, 
środowiskowe i społeczne oraz dobrostan 
zwierząt, a także określić niezbędne 
usprawnienia wszystkich środków na 
poziomie gospodarstwa przewidzianych w
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WPR. Dzięki takim usługom doradczym 
rolnicy i inni beneficjenci wsparcia w
ramach WPR powinni zyskać większą 
świadomość związku między zarządzaniem 
gospodarstwem i gospodarowaniem 
gruntami z jednej strony a niektórymi 
normami, wymogami i informacjami, w
tym dotyczącymi środowiska i klimatu, z
drugiej strony. Wykaz takich norm, 
wymogów i informacji obejmuje normy 
odnoszące się do rolników i innych 
beneficjentów WPR lub dla nich 
niezbędne, określone w planach 
strategicznych WPR, a także normy, 
wymogi i informacje wynikające z
przepisów dotyczących wody i
zrównoważonego stosowania pestycydów, 
jak również z inicjatyw w zakresie 
przeciwdziałania oporności na środki 
przeciwdrobnoustrojowe i zarządzania 
ryzykiem. W celu poprawy jakości i
skuteczności doradztwa państwa 
członkowskie powinny włączyć doradców 
do systemów wiedzy i innowacji w
dziedzinie rolnictwa („AKIS”), aby móc 
udzielać aktualnych informacji 
technologicznych i naukowych 
opracowanych w ramach badań 
naukowych i innowacji.

planach strategicznych WPR. Dzięki takim 
usługom doradczym rolnicy i inni 
beneficjenci wsparcia w ramach WPR 
powinni zyskać większą świadomość 
związku między zarządzaniem 
gospodarstwem i gospodarowaniem 
gruntami z jednej strony a niektórymi 
normami, wymogami i informacjami, w
tym dotyczącymi dobrostanu zwierząt,
środowiska i klimatu, z drugiej strony.
Wykaz takich norm, wymogów i
informacji obejmuje normy odnoszące się 
do rolników i innych beneficjentów WPR 
lub dla nich niezbędne, określone w
planach strategicznych WPR, a także 
normy, wymogi i informacje wynikające z
przepisów dotyczących wody, ochrony
zwierząt gospodarskich i zrównoważonego 
stosowania pestycydów, jak również z
inicjatyw w zakresie przeciwdziałania 
oporności na środki 
przeciwdrobnoustrojowe i zarządzania 
ryzykiem. W celu poprawy jakości i
skuteczności doradztwa państwa 
członkowskie powinny włączyć doradców 
do systemów wiedzy i innowacji w
dziedzinie rolnictwa („AKIS”), aby móc 
udzielać aktualnych informacji 
technologicznych i naukowych 
opracowanych w ramach badań 
naukowych i innowacji.

Or. en

Poprawka 664
James Nicholson, Jørn Dohrmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 24

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24) Aby usprawnić zrównoważone 
zarządzanie i ogólną wydajność 
gospodarstw rolnych i przedsiębiorstw 
prowadzących działalność na obszarach 
wiejskich, państwa członkowskie powinny 

(24) Aby usprawnić zrównoważone 
zarządzanie i ogólną wydajność 
gospodarstw rolnych i przedsiębiorstw 
prowadzących działalność na obszarach 
wiejskich, państwa członkowskie powinny 
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wprowadzić usługi doradcze dla rolników 
obejmujące aspekty gospodarcze, 
środowiskowe i społeczne, a także określić 
niezbędne usprawnienia wszystkich 
środków na poziomie gospodarstwa 
przewidzianych w planach strategicznych 
WPR. Dzięki takim usługom doradczym 
rolnicy i inni beneficjenci wsparcia w
ramach WPR powinni zyskać większą 
świadomość związku między zarządzaniem 
gospodarstwem i gospodarowaniem 
gruntami z jednej strony a niektórymi 
normami, wymogami i informacjami, w
tym dotyczącymi środowiska i klimatu, z
drugiej strony. Wykaz takich norm, 
wymogów i informacji obejmuje normy 
odnoszące się do rolników i innych 
beneficjentów WPR lub dla nich 
niezbędne, określone w planach 
strategicznych WPR, a także normy, 
wymogi i informacje wynikające z
przepisów dotyczących wody i
zrównoważonego stosowania pestycydów, 
jak również z inicjatyw w zakresie 
przeciwdziałania oporności na środki 
przeciwdrobnoustrojowe i zarządzania 
ryzykiem. W celu poprawy jakości i
skuteczności doradztwa państwa 
członkowskie powinny włączyć doradców 
do systemów wiedzy i innowacji w
dziedzinie rolnictwa („AKIS”), aby móc 
udzielać aktualnych informacji 
technologicznych i naukowych 
opracowanych w ramach badań 
naukowych i innowacji.

wprowadzić usługi doradcze dla rolników 
obejmujące aspekty gospodarcze, 
środowiskowe i społeczne, a także określić 
niezbędne usprawnienia wszystkich 
środków na poziomie gospodarstwa 
przewidzianych w planach strategicznych 
WPR. Dzięki takim usługom doradczym 
rolnicy i inni beneficjenci wsparcia w
ramach WPR powinni zyskać większą 
świadomość związku między zarządzaniem 
gospodarstwem i gospodarowaniem 
gruntami z jednej strony a niektórymi 
normami, wymogami i informacjami, w
tym dotyczącymi środowiska i klimatu, z
drugiej strony. Wykaz takich norm, 
wymogów i informacji obejmuje normy 
odnoszące się do rolników i innych 
beneficjentów WPR lub dla nich 
niezbędne, określone w planach 
strategicznych WPR, a także normy, 
wymogi i informacje wynikające z
przepisów dotyczących wody i
zrównoważonego stosowania pestycydów, 
jak również z inicjatyw w zakresie 
przeciwdziałania oporności na środki 
przeciwdrobnoustrojowe i zarządzania 
ryzykiem. W celu poprawy jakości i
skuteczności doradztwa państwa 
członkowskie powinny wykorzystać 
istniejące systemy innowacji, a następnie
włączyć doradców do systemów wiedzy i
innowacji w dziedzinie rolnictwa
(„AKIS”), aby móc udzielać aktualnych 
informacji technologicznych i naukowych 
opracowanych w ramach badań 
naukowych i innowacji.

Or. en

Poprawka 665
Mairead McGuinness

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 24

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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(24) Aby usprawnić zrównoważone 
zarządzanie i ogólną wydajność 
gospodarstw rolnych i przedsiębiorstw 
prowadzących działalność na obszarach 
wiejskich, państwa członkowskie powinny 
wprowadzić usługi doradcze dla rolników 
obejmujące aspekty gospodarcze, 
środowiskowe i społeczne, a także określić
niezbędne usprawnienia wszystkich 
środków na poziomie gospodarstwa 
przewidzianych w planach strategicznych 
WPR. Dzięki takim usługom doradczym 
rolnicy i inni beneficjenci wsparcia w
ramach WPR powinni zyskać większą 
świadomość związku między zarządzaniem 
gospodarstwem i gospodarowaniem 
gruntami z jednej strony a niektórymi 
normami, wymogami i informacjami, w
tym dotyczącymi środowiska i klimatu, z
drugiej strony. Wykaz takich norm, 
wymogów i informacji obejmuje normy 
odnoszące się do rolników i innych 
beneficjentów WPR lub dla nich 
niezbędne, określone w planach 
strategicznych WPR, a także normy, 
wymogi i informacje wynikające z
przepisów dotyczących wody i
zrównoważonego stosowania pestycydów, 
jak również z inicjatyw w zakresie 
przeciwdziałania oporności na środki 
przeciwdrobnoustrojowe i zarządzania 
ryzykiem. W celu poprawy jakości i
skuteczności doradztwa państwa 
członkowskie powinny włączyć doradców 
do systemów wiedzy i innowacji w
dziedzinie rolnictwa („AKIS”), aby móc 
udzielać aktualnych informacji 
technologicznych i naukowych 
opracowanych w ramach badań 
naukowych i innowacji.

(24) Aby usprawnić zrównoważone 
zarządzanie i ogólną wydajność 
gospodarstw rolnych i przedsiębiorstw 
prowadzących działalność na obszarach 
wiejskich, państwa członkowskie
zapewniają rolnikom dostęp do usług 
doradczych obejmujących aspekty 
gospodarcze, środowiskowe i społeczne, a
także określają niezbędne usprawnienia 
wszystkich środków na poziomie 
gospodarstwa przewidzianych w planach 
strategicznych WPR. Dzięki takim 
usługom doradczym rolnicy i inni 
beneficjenci wsparcia w ramach WPR 
powinni zyskać większą świadomość 
związku między zarządzaniem 
gospodarstwem i gospodarowaniem 
gruntami z jednej strony a niektórymi 
normami, wymogami i informacjami, w
tym dotyczącymi środowiska i klimatu, z
drugiej strony. Wykaz takich norm, 
wymogów i informacji obejmuje normy 
odnoszące się do rolników i innych 
beneficjentów WPR lub dla nich 
niezbędne, określone w planach 
strategicznych WPR, a także normy, 
wymogi i informacje wynikające z
przepisów dotyczących wody i
zrównoważonego stosowania pestycydów, 
jak również z inicjatyw w zakresie 
przeciwdziałania oporności na środki 
przeciwdrobnoustrojowe, zarządzania 
ryzykiem i bezpieczeństwa w 
gospodarstwach rolnych. W celu poprawy 
jakości i skuteczności doradztwa państwa 
członkowskie powinny włączyć doradców 
do systemów wiedzy i innowacji w
dziedzinie rolnictwa („AKIS”), aby móc 
udzielać aktualnych informacji 
technologicznych i naukowych 
opracowanych w ramach badań 
naukowych i innowacji.

Or. en

Poprawka 666
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 24

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24) Aby usprawnić zrównoważone 
zarządzanie i ogólną wydajność 
gospodarstw rolnych i przedsiębiorstw 
prowadzących działalność na obszarach 
wiejskich, państwa członkowskie powinny 
wprowadzić usługi doradcze dla rolników 
obejmujące aspekty gospodarcze, 
środowiskowe i społeczne, a także określić 
niezbędne usprawnienia wszystkich 
środków na poziomie gospodarstwa 
przewidzianych w planach strategicznych 
WPR. Dzięki takim usługom doradczym 
rolnicy i inni beneficjenci wsparcia w
ramach WPR powinni zyskać większą 
świadomość związku między zarządzaniem 
gospodarstwem i gospodarowaniem 
gruntami z jednej strony a niektórymi 
normami, wymogami i informacjami, w
tym dotyczącymi środowiska i klimatu, z
drugiej strony. Wykaz takich norm, 
wymogów i informacji obejmuje normy 
odnoszące się do rolników i innych 
beneficjentów WPR lub dla nich 
niezbędne, określone w planach 
strategicznych WPR, a także normy, 
wymogi i informacje wynikające z
przepisów dotyczących wody i
zrównoważonego stosowania pestycydów, 
jak również z inicjatyw w zakresie 
przeciwdziałania oporności na środki 
przeciwdrobnoustrojowe i zarządzania 
ryzykiem. W celu poprawy jakości i
skuteczności doradztwa państwa 
członkowskie powinny włączyć doradców 
do systemów wiedzy i innowacji w
dziedzinie rolnictwa („AKIS”), aby móc 
udzielać aktualnych informacji 
technologicznych i naukowych 
opracowanych w ramach badań 
naukowych i innowacji.

(24) Aby usprawnić wydajność 
czynników produkcji, zrównoważone 
zarządzanie i ogólną wydajność 
gospodarstw rolnych i przedsiębiorstw 
prowadzących działalność na obszarach 
wiejskich, państwa członkowskie powinny 
wprowadzić usługi doradcze dla rolników 
obejmujące aspekty gospodarcze, 
środowiskowe i społeczne, a także określić 
niezbędne usprawnienia wszystkich 
środków na poziomie gospodarstwa 
przewidzianych w planach strategicznych 
WPR. Dzięki takim usługom doradczym 
rolnicy i inni beneficjenci wsparcia w
ramach WPR powinni zyskać większą 
świadomość związku między zarządzaniem 
gospodarstwem i gospodarowaniem 
gruntami z jednej strony a niektórymi 
normami, wymogami i informacjami, w
tym dotyczącymi środowiska i klimatu, z
drugiej strony. Wykaz takich norm, 
wymogów i informacji obejmuje normy 
odnoszące się do rolników i innych 
beneficjentów WPR lub dla nich 
niezbędne, określone w planach 
strategicznych WPR, a także normy, 
wymogi i informacje wynikające z
przepisów dotyczących wody i
zrównoważonego stosowania środków 
ochrony roślin, jak również z inicjatyw w
zakresie przeciwdziałania oporności na 
środki przeciwdrobnoustrojowe i
zarządzania ryzykiem. W celu poprawy 
jakości i skuteczności doradztwa państwa 
członkowskie powinny włączyć doradców 
do systemów wiedzy i innowacji w
dziedzinie rolnictwa („AKIS”), aby móc 
udzielać aktualnych informacji 
technologicznych i naukowych 
opracowanych w ramach badań 
naukowych i innowacji.

Or. it
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Uzasadnienie

Usługi doradztwa powinny służyć przede wszystkim zwiększeniu wydajności czynników 
produkcji, a także informowaniu rolników o obowiązujących przepisach, tak aby zachęcić ich 
do korzystania z przysługujących im praw.

Prawidłowy termin to środki ochrony roślin, a nie pestycydy.

Poprawka 667
Ricardo Serrão Santos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 24

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24) Aby usprawnić zrównoważone 
zarządzanie i ogólną wydajność 
gospodarstw rolnych i przedsiębiorstw 
prowadzących działalność na obszarach 
wiejskich, państwa członkowskie powinny 
wprowadzić usługi doradcze dla rolników 
obejmujące aspekty gospodarcze, 
środowiskowe i społeczne, a także określić 
niezbędne usprawnienia wszystkich 
środków na poziomie gospodarstwa
przewidzianych w planach strategicznych 
WPR. Dzięki takim usługom doradczym 
rolnicy i inni beneficjenci wsparcia w
ramach WPR powinni zyskać większą 
świadomość związku między zarządzaniem 
gospodarstwem i gospodarowaniem 
gruntami z jednej strony a niektórymi 
normami, wymogami i informacjami, w
tym dotyczącymi środowiska i klimatu, z
drugiej strony. Wykaz takich norm, 
wymogów i informacji obejmuje normy 
odnoszące się do rolników i innych 
beneficjentów WPR lub dla nich 
niezbędne, określone w planach 
strategicznych WPR, a także normy, 
wymogi i informacje wynikające z
przepisów dotyczących wody i
zrównoważonego stosowania pestycydów, 
jak również z inicjatyw w zakresie 
przeciwdziałania oporności na środki 
przeciwdrobnoustrojowe i zarządzania 
ryzykiem. W celu poprawy jakości i

(24) Aby usprawnić zrównoważone 
zarządzanie i ogólną wydajność 
gospodarstw rolnych i przedsiębiorstw 
prowadzących działalność na obszarach 
wiejskich, państwa członkowskie powinny 
wprowadzić usługi doradcze dla rolników 
obejmujące aspekty gospodarcze, 
środowiskowe i społeczne, a także określić 
niezbędne usprawnienia wszystkich 
środków przewidzianych w planach 
strategicznych WPR na poziomie 
gospodarstwa. Dzięki takim usługom 
doradczym rolnicy i inni beneficjenci 
wsparcia w ramach WPR powinni zyskać 
większą świadomość związku między 
zarządzaniem gospodarstwem i
gospodarowaniem gruntami z jednej strony 
a niektórymi normami, wymogami i
informacjami, w tym dotyczącymi 
środowiska i klimatu, w szczególności w 
odniesieniu do warunkowości, z drugiej 
strony. Wykaz takich norm, wymogów i
informacji obejmuje normy odnoszące się 
do rolników i innych beneficjentów WPR 
lub dla nich niezbędne, określone w
planach strategicznych WPR, a także 
normy, wymogi i informacje wynikające z
przepisów dotyczących wody i
zrównoważonego stosowania pestycydów, 
jak również z inicjatyw w zakresie 
przeciwdziałania oporności na środki 
przeciwdrobnoustrojowe i zarządzania 
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skuteczności doradztwa państwa 
członkowskie powinny włączyć doradców 
do systemów wiedzy i innowacji w
dziedzinie rolnictwa („AKIS”), aby móc 
udzielać aktualnych informacji 
technologicznych i naukowych 
opracowanych w ramach badań 
naukowych i innowacji.

ryzykiem. W celu poprawy jakości i
skuteczności doradztwa państwa 
członkowskie powinny włączyć doradców 
do systemów wiedzy i innowacji w
dziedzinie rolnictwa („AKIS”), aby móc 
udzielać aktualnych informacji 
technologicznych i naukowych 
opracowanych w ramach badań 
naukowych i innowacji.

Or. pt

Poprawka 668
Clara Eugenia Aguilera García

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 24

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24) Aby usprawnić zrównoważone 
zarządzanie i ogólną wydajność 
gospodarstw rolnych i przedsiębiorstw 
prowadzących działalność na obszarach 
wiejskich, państwa członkowskie powinny 
wprowadzić usługi doradcze dla rolników 
obejmujące aspekty gospodarcze, 
środowiskowe i społeczne, a także określić 
niezbędne usprawnienia wszystkich 
środków na poziomie gospodarstwa 
przewidzianych w planach strategicznych 
WPR. Dzięki takim usługom doradczym 
rolnicy i inni beneficjenci wsparcia w
ramach WPR powinni zyskać większą 
świadomość związku między zarządzaniem 
gospodarstwem i gospodarowaniem 
gruntami z jednej strony a niektórymi 
normami, wymogami i informacjami, w
tym dotyczącymi środowiska i klimatu, z
drugiej strony. Wykaz takich norm, 
wymogów i informacji obejmuje normy 
odnoszące się do rolników i innych 
beneficjentów WPR lub dla nich 
niezbędne, określone w planach 
strategicznych WPR, a także normy, 
wymogi i informacje wynikające z
przepisów dotyczących wody i
zrównoważonego stosowania pestycydów, 
jak również z inicjatyw w zakresie 

(24) Aby usprawnić zrównoważone 
zarządzanie i ogólną wydajność 
gospodarstw rolnych i przedsiębiorstw 
prowadzących działalność na obszarach 
wiejskich, państwa członkowskie powinny 
wprowadzić usługi doradcze dla rolników 
obejmujące aspekty gospodarcze, 
środowiskowe i społeczne, a także określić 
niezbędne usprawnienia wszystkich 
środków na poziomie gospodarstwa 
przewidzianych w planach strategicznych 
WPR. Dzięki takim usługom doradczym 
rolnicy i inni beneficjenci wsparcia w
ramach WPR powinni zyskać większą 
świadomość związku między zarządzaniem 
gospodarstwem i gospodarowaniem 
gruntami z jednej strony a niektórymi 
normami, wymogami i informacjami, w
tym dotyczącymi środowiska i klimatu, z
drugiej strony. Wykaz takich norm, 
wymogów i informacji obejmuje normy 
odnoszące się do rolników i innych 
beneficjentów WPR lub dla nich 
niezbędne, określone w planach 
strategicznych WPR, a także normy, 
wymogi i informacje wynikające z
przepisów dotyczących wody i
zrównoważonego stosowania pestycydów, 
jak również z inicjatyw w zakresie 



AM\1167703PL.docx 195/205 PE629.664v01-00

PL

przeciwdziałania oporności na środki 
przeciwdrobnoustrojowe i zarządzania 
ryzykiem. W celu poprawy jakości i
skuteczności doradztwa państwa 
członkowskie powinny włączyć doradców 
do systemów wiedzy i innowacji w
dziedzinie rolnictwa („AKIS”), aby móc 
udzielać aktualnych informacji 
technologicznych i naukowych 
opracowanych w ramach badań 
naukowych i innowacji.

przeciwdziałania oporności na środki 
przeciwdrobnoustrojowe, praktyk 
agroekologicznych i zarządzania 
ryzykiem. W celu poprawy jakości i
skuteczności doradztwa państwa 
członkowskie powinny włączyć doradców 
do systemów wiedzy i innowacji w
dziedzinie rolnictwa („AKIS”), aby móc 
udzielać aktualnych informacji 
technologicznych i naukowych 
opracowanych w ramach badań 
naukowych i innowacji.

Or. es

Poprawka 669
Paolo De Castro, Giovanni La Via

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 24

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24) Aby usprawnić zrównoważone 
zarządzanie i ogólną wydajność 
gospodarstw rolnych i przedsiębiorstw 
prowadzących działalność na obszarach
wiejskich, państwa członkowskie powinny 
wprowadzić usługi doradcze dla rolników 
obejmujące aspekty gospodarcze, 
środowiskowe i społeczne, a także określić 
niezbędne usprawnienia wszystkich 
środków na poziomie gospodarstwa 
przewidzianych w planach strategicznych 
WPR. Dzięki takim usługom doradczym 
rolnicy i inni beneficjenci wsparcia w
ramach WPR powinni zyskać większą 
świadomość związku między zarządzaniem 
gospodarstwem i gospodarowaniem 
gruntami z jednej strony a niektórymi 
normami, wymogami i informacjami, w
tym dotyczącymi środowiska i klimatu, z
drugiej strony. Wykaz takich norm, 
wymogów i informacji obejmuje normy 
odnoszące się do rolników i innych 
beneficjentów WPR lub dla nich 
niezbędne, określone w planach 

(24) Aby usprawnić zrównoważone 
zarządzanie i ogólną wydajność 
gospodarstw rolnych i przedsiębiorstw 
prowadzących działalność na obszarach 
wiejskich, państwa członkowskie powinny 
wprowadzić usługi doradcze dla rolników 
obejmujące aspekty gospodarcze, 
środowiskowe i społeczne, a także określić 
niezbędne usprawnienia wszystkich 
środków na poziomie gospodarstwa 
przewidzianych w planach strategicznych 
WPR. Dzięki takim usługom doradczym 
rolnicy i inni beneficjenci wsparcia w
ramach WPR powinni zyskać większą 
świadomość związku między zarządzaniem 
gospodarstwem i gospodarowaniem 
gruntami z jednej strony a niektórymi 
normami, wymogami i informacjami, w
tym dotyczącymi środowiska i klimatu, z
drugiej strony. Wykaz takich norm, 
wymogów i informacji obejmuje normy 
odnoszące się do rolników i innych 
beneficjentów WPR lub dla nich 
niezbędne, określone w planach 
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strategicznych WPR, a także normy, 
wymogi i informacje wynikające z
przepisów dotyczących wody i
zrównoważonego stosowania pestycydów, 
jak również z inicjatyw w zakresie 
przeciwdziałania oporności na środki 
przeciwdrobnoustrojowe i zarządzania 
ryzykiem. W celu poprawy jakości i
skuteczności doradztwa państwa 
członkowskie powinny włączyć doradców
do systemów wiedzy i innowacji w
dziedzinie rolnictwa („AKIS”), aby móc 
udzielać aktualnych informacji 
technologicznych i naukowych 
opracowanych w ramach badań 
naukowych i innowacji.

strategicznych WPR, a także normy, 
wymogi i informacje wynikające z
przepisów dotyczących wody i
zrównoważonego stosowania pestycydów, 
jak również z inicjatyw w zakresie 
przeciwdziałania oporności na środki 
przeciwdrobnoustrojowe i zarządzania 
ryzykiem. W celu poprawy jakości i
skuteczności doradztwa państwa 
członkowskie powinny włączyć organy 
świadczące usługi doradztwa do systemów 
wiedzy i innowacji w dziedzinie rolnictwa
(„AKIS”), aby móc udzielać aktualnych 
informacji technologicznych i naukowych 
opracowanych w ramach badań 
naukowych i innowacji.

Or. it

Poprawka 670
Marco Zullo, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 24

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24) Aby usprawnić zrównoważone 
zarządzanie i ogólną wydajność 
gospodarstw rolnych i przedsiębiorstw 
prowadzących działalność na obszarach 
wiejskich, państwa członkowskie powinny 
wprowadzić usługi doradcze dla rolników 
obejmujące aspekty gospodarcze, 
środowiskowe i społeczne, a także określić 
niezbędne usprawnienia wszystkich 
środków na poziomie gospodarstwa 
przewidzianych w planach strategicznych 
WPR. Dzięki takim usługom doradczym 
rolnicy i inni beneficjenci wsparcia w
ramach WPR powinni zyskać większą 
świadomość związku między zarządzaniem 
gospodarstwem i gospodarowaniem 
gruntami z jednej strony a niektórymi 
normami, wymogami i informacjami, w
tym dotyczącymi środowiska i klimatu, z
drugiej strony. Wykaz takich norm, 

(24) Aby usprawnić zrównoważone 
zarządzanie i ogólną wydajność 
gospodarstw rolnych i przedsiębiorstw 
prowadzących działalność na obszarach 
wiejskich, państwa członkowskie powinny 
wprowadzić usługi doradcze dla rolników 
obejmujące aspekty gospodarcze, 
środowiskowe i społeczne, a także określić 
niezbędne usprawnienia wszystkich 
środków na poziomie gospodarstwa 
przewidzianych w planach strategicznych 
WPR. Dzięki takim usługom doradczym 
rolnicy i inni beneficjenci wsparcia w
ramach WPR powinni zyskać większą 
świadomość związku między zarządzaniem 
gospodarstwem i gospodarowaniem 
gruntami z jednej strony a niektórymi 
normami, wymogami i informacjami, w
tym dotyczącymi środowiska i klimatu, z
drugiej strony. Wykaz takich norm, 
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wymogów i informacji obejmuje normy 
odnoszące się do rolników i innych 
beneficjentów WPR lub dla nich 
niezbędne, określone w planach 
strategicznych WPR, a także normy, 
wymogi i informacje wynikające z
przepisów dotyczących wody i
zrównoważonego stosowania pestycydów, 
jak również z inicjatyw w zakresie 
przeciwdziałania oporności na środki 
przeciwdrobnoustrojowe i zarządzania 
ryzykiem. W celu poprawy jakości i
skuteczności doradztwa państwa 
członkowskie powinny włączyć doradców
do systemów wiedzy i innowacji w
dziedzinie rolnictwa („AKIS”), aby móc 
udzielać aktualnych informacji 
technologicznych i naukowych 
opracowanych w ramach badań 
naukowych i innowacji.

wymogów i informacji obejmuje normy 
odnoszące się do rolników i innych 
beneficjentów WPR lub dla nich 
niezbędne, określone w planach 
strategicznych WPR, a także normy, 
wymogi i informacje wynikające z
przepisów dotyczących wody i
zrównoważonego stosowania pestycydów, 
jak również z inicjatyw w zakresie 
przeciwdziałania oporności na środki 
przeciwdrobnoustrojowe i zarządzania 
ryzykiem. W celu poprawy jakości i
skuteczności doradztwa państwa 
członkowskie powinny włączyć organy 
świadczące usługi doradztwa do systemów 
wiedzy i innowacji w dziedzinie rolnictwa
(„AKIS”), aby móc udzielać aktualnych 
informacji technologicznych i naukowych 
opracowanych w ramach badań 
naukowych i innowacji.

Or. it

Poprawka 671
Maria Lidia Senra Rodríguez

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 24

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24) Aby usprawnić zrównoważone 
zarządzanie i ogólną wydajność 
gospodarstw rolnych i przedsiębiorstw 
prowadzących działalność na obszarach 
wiejskich, państwa członkowskie powinny 
wprowadzić usługi doradcze dla rolników 
obejmujące aspekty gospodarcze, 
środowiskowe i społeczne, a także określić 
niezbędne usprawnienia wszystkich 
środków na poziomie gospodarstwa 
przewidzianych w planach strategicznych 
WPR. Dzięki takim usługom doradczym 
rolnicy i inni beneficjenci wsparcia w
ramach WPR powinni zyskać większą 
świadomość związku między zarządzaniem 
gospodarstwem i gospodarowaniem 
gruntami z jednej strony a niektórymi 
normami, wymogami i informacjami, w

(24) Aby usprawnić zrównoważone 
zarządzanie i ogólną wydajność 
gospodarstw rolnych i przedsiębiorstw 
prowadzących działalność na obszarach 
wiejskich, państwa członkowskie powinny 
wprowadzić publiczne usługi doradcze dla 
rolników obejmujące aspekty gospodarcze, 
środowiskowe i społeczne, a także określić 
niezbędne usprawnienia wszystkich 
środków na poziomie gospodarstwa 
przewidzianych w planach strategicznych 
WPR. Dzięki takim usługom doradczym 
rolnicy i inni beneficjenci wsparcia w
ramach WPR powinni zyskać większą 
świadomość związku między zarządzaniem 
gospodarstwem i gospodarowaniem 
gruntami z jednej strony a niektórymi 
normami, wymogami i informacjami, w
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tym dotyczącymi środowiska i klimatu, z
drugiej strony. Wykaz takich norm, 
wymogów i informacji obejmuje normy 
odnoszące się do rolników i innych 
beneficjentów WPR lub dla nich 
niezbędne, określone w planach 
strategicznych WPR, a także normy, 
wymogi i informacje wynikające z
przepisów dotyczących wody i
zrównoważonego stosowania pestycydów, 
jak również z inicjatyw w zakresie 
przeciwdziałania oporności na środki 
przeciwdrobnoustrojowe i zarządzania 
ryzykiem. W celu poprawy jakości i
skuteczności doradztwa państwa 
członkowskie powinny włączyć doradców 
do systemów wiedzy i innowacji w
dziedzinie rolnictwa („AKIS”), aby móc 
udzielać aktualnych informacji 
technologicznych i naukowych 
opracowanych w ramach badań 
naukowych i innowacji.

tym dotyczącymi środowiska i klimatu, z
drugiej strony. Wykaz takich norm, 
wymogów i informacji obejmuje normy 
odnoszące się do rolników i innych 
beneficjentów WPR lub dla nich 
niezbędne, określone w planach 
strategicznych WPR, a także normy, 
wymogi i informacje wynikające z
przepisów dotyczących wody, 
ograniczenia stosowania pestycydów,
praktyk agroekologicznych, jak również z
inicjatyw w zakresie przeciwdziałania 
oporności na środki 
przeciwdrobnoustrojowe i zarządzania 
ryzykiem. W celu poprawy jakości i
skuteczności doradztwa państwa 
członkowskie powinny włączyć doradców 
do systemów wiedzy i innowacji w
dziedzinie rolnictwa („AKIS”), aby móc 
udzielać aktualnych informacji 
technologicznych i naukowych 
opracowanych w ramach badań 
naukowych i innowacji.

Or. es

Poprawka 672
Maria Heubuch, Bronis Ropė, Martin Häusling
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 24

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24) Aby usprawnić zrównoważone 
zarządzanie i ogólną wydajność 
gospodarstw rolnych i przedsiębiorstw 
prowadzących działalność na obszarach 
wiejskich, państwa członkowskie powinny
wprowadzić usługi doradcze dla rolników 
obejmujące aspekty gospodarcze, 
środowiskowe i społeczne, a także określić 
niezbędne usprawnienia wszystkich 
środków na poziomie gospodarstwa 
przewidzianych w planach strategicznych 
WPR. Dzięki takim usługom doradczym 
rolnicy i inni beneficjenci wsparcia w
ramach WPR powinni zyskać większą 

(24) Aby usprawnić zrównoważone 
zarządzanie i ogólną wydajność 
gospodarstw rolnych i przedsiębiorstw 
prowadzących działalność na obszarach 
wiejskich, państwa członkowskie powinny
zapewnić wysokiej jakości usługi doradcze 
dla rolników obejmujące aspekty 
gospodarcze, środowiskowe i społeczne, a
także określić niezbędne usprawnienia 
wszystkich środków na poziomie 
gospodarstwa przewidzianych w planach 
strategicznych WPR. Dzięki takim 
usługom doradczym rolnicy i inni 
beneficjenci wsparcia w ramach WPR 
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świadomość związku między zarządzaniem 
gospodarstwem i gospodarowaniem 
gruntami z jednej strony a niektórymi 
normami, wymogami i informacjami, w
tym dotyczącymi środowiska i klimatu, z
drugiej strony. Wykaz takich norm, 
wymogów i informacji obejmuje normy 
odnoszące się do rolników i innych 
beneficjentów WPR lub dla nich 
niezbędne, określone w planach 
strategicznych WPR, a także normy, 
wymogi i informacje wynikające z
przepisów dotyczących wody i
zrównoważonego stosowania pestycydów, 
jak również z inicjatyw w zakresie 
przeciwdziałania oporności na środki 
przeciwdrobnoustrojowe i zarządzania 
ryzykiem. W celu poprawy jakości i
skuteczności doradztwa państwa 
członkowskie powinny włączyć doradców 
do systemów wiedzy i innowacji w
dziedzinie rolnictwa („AKIS”), aby móc 
udzielać aktualnych informacji 
technologicznych i naukowych 
opracowanych w ramach badań 
naukowych i innowacji.

powinni zyskać większą świadomość 
związku między zarządzaniem 
gospodarstwem i gospodarowaniem 
gruntami z jednej strony a niektórymi 
normami, wymogami i informacjami, w
tym dotyczącymi środowiska i klimatu, z
drugiej strony. Wykaz takich norm, 
wymogów i informacji obejmuje normy 
odnoszące się do rolników i innych 
beneficjentów WPR lub dla nich 
niezbędne, określone w planach 
strategicznych WPR, a także normy, 
wymogi i informacje wynikające z
przepisów dotyczących wody i
zrównoważonego stosowania pestycydów, 
jak również z inicjatyw w zakresie 
przeciwdziałania oporności na środki 
przeciwdrobnoustrojowe i zarządzania 
ryzykiem. W celu poprawy jakości i
skuteczności doradztwa państwa 
członkowskie powinny włączyć doradców 
do systemów wiedzy i innowacji w
dziedzinie rolnictwa („AKIS”), aby móc 
udzielać aktualnych informacji
technologicznych i naukowych 
opracowanych w ramach badań 
naukowych i innowacji.

Or. en

Uzasadnienie

Rolnicy muszą zdobyć nowego rodzaju umiejętności i wiedzę, aby móc wdrożyć nowe, 
bardziej zrównoważone praktyki rolnicze, które często charakteryzują się większym stopniem 
złożoności niż praktyki dotychczasowe. W związku z tym coraz ważniejsze staje się 
zapewnienie wysokiej jakości usług doradczych dla rolników.

Poprawka 673
Tilly Metz, Petras Auštrevičius, John Flack, Eleonora Evi, Jytte Guteland, Sirpa 
Pietikäinen, Anja Hazekamp

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 24

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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(24) Aby usprawnić zrównoważone 
zarządzanie i ogólną wydajność 
gospodarstw rolnych i przedsiębiorstw 
prowadzących działalność na obszarach 
wiejskich, państwa członkowskie powinny 
wprowadzić usługi doradcze dla rolników 
obejmujące aspekty gospodarcze, 
środowiskowe i społeczne, a także określić 
niezbędne usprawnienia wszystkich 
środków na poziomie gospodarstwa 
przewidzianych w planach strategicznych 
WPR. Dzięki takim usługom doradczym 
rolnicy i inni beneficjenci wsparcia w
ramach WPR powinni zyskać większą 
świadomość związku między zarządzaniem 
gospodarstwem i gospodarowaniem 
gruntami z jednej strony a niektórymi 
normami, wymogami i informacjami, w
tym dotyczącymi środowiska i klimatu, z
drugiej strony. Wykaz takich norm, 
wymogów i informacji obejmuje normy 
odnoszące się do rolników i innych 
beneficjentów WPR lub dla nich 
niezbędne, określone w planach 
strategicznych WPR, a także normy, 
wymogi i informacje wynikające z
przepisów dotyczących wody i
zrównoważonego stosowania pestycydów, 
jak również z inicjatyw w zakresie 
przeciwdziałania oporności na środki 
przeciwdrobnoustrojowe i zarządzania 
ryzykiem. W celu poprawy jakości i
skuteczności doradztwa państwa 
członkowskie powinny włączyć doradców 
do systemów wiedzy i innowacji w
dziedzinie rolnictwa („AKIS”), aby móc 
udzielać aktualnych informacji 
technologicznych i naukowych 
opracowanych w ramach badań 
naukowych i innowacji.

(24) Aby usprawnić zrównoważone 
zarządzanie i ogólną wydajność 
gospodarstw rolnych i przedsiębiorstw 
prowadzących działalność na obszarach 
wiejskich, państwa członkowskie powinny 
wprowadzić usługi doradcze dla rolników 
obejmujące aspekty gospodarcze, 
środowiskowe i społeczne, a także określić 
niezbędne usprawnienia wszystkich 
środków na poziomie gospodarstwa
przewidzianych w planach strategicznych 
WPR. Dzięki takim usługom doradczym 
rolnicy i inni beneficjenci wsparcia w
ramach WPR powinni zyskać większą 
świadomość związku między zarządzaniem 
gospodarstwem i gospodarowaniem 
gruntami z jednej strony a niektórymi 
normami, wymogami i informacjami, w
tym dotyczącymi dobrostanu zwierząt,
środowiska i klimatu, z drugiej strony. 
Wykaz takich norm, wymogów i
informacji obejmuje normy odnoszące się 
do rolników i innych beneficjentów WPR 
lub dla nich niezbędne, określone w
planach strategicznych WPR, a także 
normy, wymogi i informacje wynikające z
przepisów dotyczących wody i
zrównoważonego stosowania pestycydów, 
jak również z inicjatyw w zakresie 
przeciwdziałania oporności na środki 
przeciwdrobnoustrojowe i zarządzania 
ryzykiem. W celu poprawy jakości i
skuteczności doradztwa państwa 
członkowskie powinny włączyć doradców 
do systemów wiedzy i innowacji w
dziedzinie rolnictwa („AKIS”), aby móc 
udzielać aktualnych informacji 
technologicznych i naukowych 
opracowanych w ramach badań 
naukowych i innowacji.

Or. en

Uzasadnienie

W sprawozdaniu specjalnym ETO nr 31/2018 ujawniono, że ogólny poziom zgodności z 
przepisami UE w dziedzinie dobrostanu zwierząt wciąż jest niezadowalający. Usługi doradcze 
dla rolników powinny odegrać kluczową rolę w określeniu słabych stron i wsparciu 
beneficjentów w osiągnięciu zgodności.
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Poprawka 674
Maria Heubuch, Bronis Ropė, Martin Häusling
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 24 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24a) Aby zapewnić dostarczenie 
wysokiej jakości doradztwa na rzecz 
wszystkich rolników w Unii, Komisja 
powinna określić minimalne normy 
dotyczące usług doradczych dla rolników 
w odniesieniu do jakości i zasięgu 
terytorialnego udzielanego doradztwa. 
Przed wejściem w życie niniejszego 
rozporządzenia Komisja powinna 
akredytować wszystkie usługi doradcze dla 
rolników w celu kontroli jakości. W 
przypadku uznania, że dane usługi 
doradcze dla rolników nie spełniają 
minimalnych norm, Komisja powinna 
pisemnie powiadomić państwo 
członkowskie, którego to dotyczy, 
zwracając się do niego z wnioskiem o 
podjęcie czynności zaradczych.

Or. en

Uzasadnienie

Rolnicy muszą zdobyć nowego rodzaju umiejętności i wiedzę, aby móc wdrożyć nowe, 
bardziej zrównoważone praktyki rolnicze, które często charakteryzują się większym stopniem 
złożoności niż praktyki dotychczasowe. W związku z tym coraz ważniejsze staje się 
zapewnienie wysokiej jakości usług doradczych dla rolników. Jednakże wydaje się, że w 
obecnej WPR brakuje rzeczywistego systemu kontroli jakości w odniesieniu do usług 
doradczych dla rolników, których zdolność udzielania wsparcia rolnikom znacznie różni się w 
poszczególnych państwach członkowskich.

Poprawka 675
Norbert Erdős

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 25



PE629.664v01-00 202/205 AM\1167703PL.docx

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25) Aby zapewnić bardziej 
sprawiedliwy podział wsparcia dochodu, 
kwoty płatności bezpośrednich powyżej 
określonego pułapu należy zmniejszyć, a
produkt należy stosować do celów 
płatności bezpośrednich niezwiązanych z
wielkością produkcji, w tym w pierwszej 
kolejności jako uzupełniające 
redystrybucyjne wsparcie dochodu do 
celów stabilności, albo przesunąć go do 
EFRROW. Aby uniknąć negatywnego 
wpływu na miejsca pracy, przy stosowaniu 
tego mechanizmu należy uwzględnić 
kwestię zatrudnienia.

skreśla się

Or. en

Uzasadnienie

Struktury gospodarstw rolnych oraz inne powiązane cechy gospodarstw różnią się 
diametralnie między poszczególnymi państwami członkowskimi. Nie można traktować 
wszystkich jednakowo i przyjąć obowiązkowego pułapu i degresywnego charakteru pomocy
dla wszystkich państw członkowskich. Można wprowadzić obowiązkowy pułap i degresywny 
charakter pomocy na szczeblu państw członkowskich lub na zasadzie dobrowolności.

Poprawka 676
Michel Dantin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 25

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25) Aby zapewnić bardziej 
sprawiedliwy podział wsparcia dochodu, 
kwoty płatności bezpośrednich powyżej 
określonego pułapu należy zmniejszyć, a
produkt należy stosować do celów 
płatności bezpośrednich niezwiązanych z
wielkością produkcji, w tym w pierwszej 
kolejności jako uzupełniające 
redystrybucyjne wsparcie dochodu do 
celów stabilności, albo przesunąć go do 
EFRROW. Aby uniknąć negatywnego 
wpływu na miejsca pracy, przy stosowaniu 

(25) Aby zapewnić bardziej 
sprawiedliwy podział wsparcia dochodu, 
kwoty płatności bezpośrednich powyżej 
określonego pułapu należy zmniejszyć, a
produkt należy stosować do celów 
płatności bezpośrednich, w tym w
pierwszej kolejności jako uzupełniające 
redystrybucyjne wsparcie dochodu do 
celów stabilności, albo przesunąć go do 
EFRROW w granicach określonych w 
rozporządzeniu. Ten pułap płatności 
bezpośrednich powinien być 
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tego mechanizmu należy uwzględnić 
kwestię zatrudnienia.

wykorzystywany jako uzupełnienie lub 
alternatywa dla uzupełniającego 
redystrybucyjnego wsparcia, jeżeli już 
teraz stanowi ono wystarczający poziom 
ambicji. Aby uniknąć negatywnego 
wpływu na miejsca pracy, przy stosowaniu 
tego mechanizmu należy uwzględnić 
kwestię zatrudnienia.

Or. fr

Poprawka 677
Peter Jahr

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 25

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25) Aby zapewnić bardziej 
sprawiedliwy podział wsparcia dochodu, 
kwoty płatności bezpośrednich powyżej 
określonego pułapu należy zmniejszyć, a 
produkt należy stosować do celów 
płatności bezpośrednich niezwiązanych z 
wielkością produkcji, w tym w pierwszej 
kolejności jako uzupełniające 
redystrybucyjne wsparcie dochodu do 
celów stabilności, albo przesunąć go do 
EFRROW. Aby uniknąć negatywnego 
wpływu na miejsca pracy, przy stosowaniu 
tego mechanizmu należy uwzględnić 
kwestię zatrudnienia.

(25) Aby zapewnić bardziej 
sprawiedliwy podział wsparcia dochodu, 
kwoty płatności bezpośrednich powyżej 
określonego pułapu należy zmniejszyć, a 
produkt należy stosować do celów 
płatności bezpośrednich niezwiązanych z 
wielkością produkcji, w tym w pierwszej 
kolejności jako uzupełniające 
redystrybucyjne wsparcie dochodu do 
celów stabilności, albo przesunąć go do 
EFRROW. Aby uniknąć negatywnych 
skutków dla zrzeszeń i spółdzielni 
gospodarstw rolnych, należy traktować 
równoprawnych członków spółdzielni i 
podobnych zrzeszeń jako pojedynczych 
rolników. Aby uniknąć negatywnego 
wpływu na miejsca pracy, przy stosowaniu 
tego mechanizmu należy uwzględnić 
kwestię zatrudnienia.

Or. de

Poprawka 678
Daniel Buda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 25

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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(25) Aby zapewnić bardziej 
sprawiedliwy podział wsparcia dochodu, 
kwoty płatności bezpośrednich powyżej 
określonego pułapu należy zmniejszyć, a
produkt należy stosować do celów 
płatności bezpośrednich niezwiązanych z
wielkością produkcji, w tym w pierwszej
kolejności jako uzupełniające 
redystrybucyjne wsparcie dochodu do 
celów stabilności, albo przesunąć go do 
EFRROW. Aby uniknąć negatywnego 
wpływu na miejsca pracy, przy stosowaniu 
tego mechanizmu należy uwzględnić 
kwestię zatrudnienia.

(25) Aby zapewnić bardziej 
sprawiedliwy podział wsparcia dochodu, 
kwoty płatności bezpośrednich powyżej 
określonego pułapu należy zmniejszyć, a
produkt należy stosować do celów 
płatności bezpośrednich niezwiązanych z
wielkością produkcji, w tym w pierwszej 
kolejności jako uzupełniające 
redystrybucyjne wsparcie dochodu do 
celów stabilności, albo przesunąć go do 
EFRROW. Aby uniknąć negatywnego 
wpływu na miejsca pracy, przy stosowaniu 
tego mechanizmu należy uwzględnić 
kwestię zatrudnienia. Wdrażając przepisy 
tego motywu, Komisja i państwa 
członkowskie powinny w dalszym ciągu 
dążyć do zapewnienia zrównoważonego 
rozwoju wszystkich gospodarstw rolnych.

Or. ro

Poprawka 679
Nuno Melo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 25

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25) Aby zapewnić bardziej 
sprawiedliwy podział wsparcia dochodu, 
kwoty płatności bezpośrednich powyżej 
określonego pułapu należy zmniejszyć, a
produkt należy stosować do celów 
płatności bezpośrednich niezwiązanych z
wielkością produkcji, w tym w pierwszej 
kolejności jako uzupełniające 
redystrybucyjne wsparcie dochodu do 
celów stabilności, albo przesunąć go do 
EFRROW. Aby uniknąć negatywnego 
wpływu na miejsca pracy, przy stosowaniu 
tego mechanizmu należy uwzględnić
kwestię zatrudnienia.

(25) Aby zapewnić bardziej 
sprawiedliwy podział wsparcia dochodu,
należy skoncentrować wsparcie na 
rolnikach, którzy aktywnie przyczyniają 
się na rzecz zrównoważoności pod 
względem gospodarczym, środowiskowym 
i społecznym. Można to osiągnąć przez 
ustalenie jasnej definicji osoby faktycznie 
prowadzącej działalność rolniczą 
obowiązującej we wszystkich państwach 
członkowskich. Państwa członkowskie 
mogą również zdecydować, że kwoty 
płatności bezpośrednich powyżej 
określonego pułapu należy zmniejszyć, a
produkt należy stosować do celów 
płatności bezpośrednich niezwiązanych z
wielkością produkcji. Aby uniknąć 
negatywnego wpływu na miejsca pracy, 
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przy stosowaniu tego mechanizmu można 
by uwzględniać kwestię zatrudnienia.

Or. en

Poprawka 680
Luke Ming Flanagan
w imieniu grupy GUE/NGL

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 25

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25) Aby zapewnić bardziej 
sprawiedliwy podział wsparcia dochodu, 
kwoty płatności bezpośrednich powyżej 
określonego pułapu należy zmniejszyć, a
produkt należy stosować do celów 
płatności bezpośrednich niezwiązanych z
wielkością produkcji, w tym w pierwszej 
kolejności jako uzupełniające 
redystrybucyjne wsparcie dochodu do 
celów stabilności, albo przesunąć go do 
EFRROW. Aby uniknąć negatywnego 
wpływu na miejsca pracy, przy stosowaniu 
tego mechanizmu należy uwzględnić 
kwestię zatrudnienia.

(25) Aby zapewnić bardziej 
sprawiedliwy podział wsparcia dochodu, 
kwoty płatności bezpośrednich powyżej 
określonego pułapu należy zmniejszyć, a
produkt należy stosować do celów 
płatności bezpośrednich niezwiązanych z
wielkością produkcji jako uzupełniające 
redystrybucyjne wsparcie dochodu do 
celów stabilności.

Or. en

Uzasadnienie

Produkt ograniczenia płatności w ramach filaru I należy w dalszym ciągu stosować jako 
płatność redystrybucyjną w ramach filaru I.
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