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Poprawka 106
Isabel Carvalhais, Clara Aguilera

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Komisja zaproponowała 
powiązanie WPR z realizacją celów 
(„model realizacji”). W nowych ramach 
prawnych Unia ma wyznaczać podstawowe 
parametry polityki, takie jak cele WPR i 
podstawowe wymogi, natomiast 
odpowiedzialność za sposób realizacji 
celów i celów końcowych ma spoczywać 
w większym stopniu na państwach 
członkowskich. W związku z tym państwa 
członkowskie mają opracować plany 
strategiczne WPR, które mają być 
zatwierdzane przez Komisję i wdrażane 
przez państwa członkowskie.

(2) Komisja zaproponowała 
powiązanie WPR z realizacją celów 
(„model realizacji”). W nowych ramach 
prawnych Unia ma wyznaczać parametry 
polityki, takie jak cele WPR i podstawowe 
wymogi. Solidne ramy unijne mają 
zasadnicze znaczenie dla zapewnienia, aby 
WPR pozostała wspólną polityką, oraz dla 
zagwarantowania równych warunków 
działania. Odpowiedzialność za sposób 
realizacji celów i celów końcowych będzie 
także spoczywać w większym stopniu na 
państwach członkowskich. W związku z 
tym państwa członkowskie mają 
opracować plany strategiczne WPR, na 
podstawie analizy ex ante i oceny potrzeb, 
które mają być zatwierdzane przez 
Komisję i wdrażane przez państwa 
członkowskie.

Or. en

Poprawka 107
Irène Tolleret, Jérémy Decerle

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2a) Z myślą o kolejnej reformie WPR 
oraz mając na uwadze ambicje związane z 
Europejskim Zielonym Ładem, państwa 
członkowskie powinny nadal wspierać 
realizowane działania rolno-
środowiskowe i związane z klimatem oraz 
wszystkie inne narzędzia, które mogą 
pomóc rolnikom w wysiłkach 
zmierzających do ekologicznej 
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transformacji.

Or. en

Poprawka 108
Daniel Buda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Procedura ustawodawcza nie 
została zakończona na czas, aby umożliwić 
państwom członkowskim i Komisji 
przygotowanie wszystkich elementów 
niezbędnych do zastosowania nowych ram 
prawnych i planów strategicznych WPR na 
dzień 1 stycznia 2021 r., zgodnie z 
pierwotnym wnioskiem Komisji.

(3) Procedura ustawodawcza nie 
została zakończona na czas, aby umożliwić 
państwom członkowskim i Komisji 
przygotowanie wszystkich elementów 
niezbędnych do zastosowania nowych ram 
prawnych i planów strategicznych WPR na 
dzień 1 stycznia 2021 r., zgodnie z 
pierwotnym wnioskiem Komisji, co 
skutkuje znaczną niepewnością oraz 
potencjalnymi zagrożeniami dla sektora 
rolnego i poszczególnych rolników.

Or. ro

Poprawka 109
Petros Kokkalis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Procedura ustawodawcza nie 
została zakończona na czas, aby umożliwić 
państwom członkowskim i Komisji 
przygotowanie wszystkich elementów 
niezbędnych do zastosowania nowych ram 
prawnych i planów strategicznych WPR na 
dzień 1 stycznia 2021 r., zgodnie z 
pierwotnym wnioskiem Komisji.

(3) Procedura ustawodawcza nie 
została zakończona na czas, aby umożliwić 
państwom członkowskim i Komisji 
przygotowanie wszystkich elementów 
niezbędnych do zastosowania nowych ram 
prawnych i planów strategicznych WPR na 
dzień 1 stycznia 2021 r., zgodnie z 
pierwotnym wnioskiem Komisji. To 
opóźnienie skutkuje brakiem pewności dla 
rolników, sektora rolnego i innych 
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beneficjentów WPR.

Or. en

Poprawka 110
Zbigniew Kuźmiuk, Krzysztof Jurgiel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) W związku z tym, aby zapewnić w 
2021 r. możliwość wsparcia rolników i 
innych beneficjentów z Europejskiego 
Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) i 
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich 
(EFRROW), Unia powinna nadal udzielać 
takiego wsparcia przez okres kolejnego 
jednego roku zgodnie z obowiązującymi 
ramami prawnymi obejmującymi okres od 
2014 do 2020 r. Obowiązujące ramy 
prawne są określone w szczególności w 
rozporządzeniach Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/20137 , 
(UE) nr 1305/20138 , (UE) nr 1306/20139 , 
(UE) nr 1307/201310 , (UE) nr 1308/201311 
, (UE) nr 228/201312 i (UE) nr 229/201313 . 
Ponadto, aby ułatwić przejście z 
istniejących systemów wsparcia na nowe 
ramy prawne obejmujące okres od dnia 1 
stycznia 2022 r., należy określić przepisy 
regulujące, w jaki sposób niektóre rodzaje 
wsparcia przyznawane w perspektywie 
wieloletniej zostaną włączone do nowych 
ram prawnych.

(4) W związku z tym, aby zapewnić w 
2021 r. możliwość wsparcia rolników i 
innych beneficjentów z Europejskiego 
Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) i 
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich 
(EFRROW), Unia powinna nadal udzielać 
takiego wsparcia przez okres dwóch 
kolejnych lat zgodnie z obowiązującymi 
ramami prawnymi obejmującymi okres od 
2014 do 2020 r. Państwa członkowskie 
powinny zapewnić nieprzerwane 
udzielanie tego wsparcia rolnikom we 
wspomnianym okresie przejściowym. 
Obowiązujące ramy prawne są określone w 
szczególności w rozporządzeniach 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
1303/20137 , (UE) nr 1305/20138 , (UE) nr 
1306/20139 , (UE) nr 1307/201310 , (UE) nr 
1308/201311 , (UE) nr 228/201312 i (UE) nr 
229/201313 . Ponadto, aby ułatwić przejście 
z istniejących systemów wsparcia na nowe 
ramy prawne obejmujące okres od dnia 1 
stycznia 2022 r., należy określić przepisy 
regulujące, w jaki sposób niektóre rodzaje 
wsparcia przyznawane w perspektywie 
wieloletniej zostaną włączone do nowych 
ram prawnych.

__________________ __________________
7 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z 
dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające 
wspólne przepisy dotyczące Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

7 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z 
dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające 
wspólne przepisy dotyczące Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
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Europejskiego Funduszu Społecznego, 
Funduszu Spójności, Europejskiego 
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego 
Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz 
ustanawiające przepisy ogólne dotyczące 
Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego, Funduszu Spójności i 
Europejskiego Funduszu Morskiego i 
Rybackiego oraz uchylające 
rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 
(Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 320).

Europejskiego Funduszu Społecznego, 
Funduszu Spójności, Europejskiego 
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego 
Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz 
ustanawiające przepisy ogólne dotyczące 
Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego, Funduszu Spójności i 
Europejskiego Funduszu Morskiego i 
Rybackiego oraz uchylające 
rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 
(Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 320).

8 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z 
dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie 
wsparcia rozwoju obszarów wiejskich 
przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) 
i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 
1698/2005 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 
487).

8 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z 
dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie 
wsparcia rozwoju obszarów wiejskich 
przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) 
i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 
1698/2005 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 
487).

9 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 
(WE) nr 485/2008 (Dz.U. L 347 z 
20.12.2013, s. 549).

9 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 
(WE) nr 485/2008 (Dz.U. L 347 z 
20.12.2013, s. 549).

10 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 z 
dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające 
przepisy dotyczące płatności 
bezpośrednich dla rolników na podstawie 
systemów wsparcia w ramach wspólnej 
polityki rolnej i uchylające rozporządzenie 
Rady (WE) nr 637/2008 i rozporządzenie 
Rady (WE) nr 73/2009 (Dz.U. L 347 z 
20.12.2013, s. 608).

10 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 z 
dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające 
przepisy dotyczące płatności 
bezpośrednich dla rolników na podstawie 
systemów wsparcia w ramach wspólnej 
polityki rolnej i uchylające rozporządzenie 
Rady (WE) nr 637/2008 i rozporządzenie 
Rady (WE) nr 73/2009 (Dz.U. L 347 z 
20.12.2013, s. 608).

11 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z 
dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające 
wspólną organizację rynków produktów 
rolnych oraz uchylające rozporządzenia 

11 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z 
dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające 
wspólną organizację rynków produktów 
rolnych oraz uchylające rozporządzenia 
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Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, 
(WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 
(Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 671).

Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, 
(WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 
(Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 671).

12 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 228/2013 z 
dnia 13 marca 2013 r. ustanawiające 
szczególne środki w dziedzinie rolnictwa 
na rzecz regionów najbardziej oddalonych 
w Unii Europejskiej i uchylające 
rozporządzenie Rady (WE) nr 247/2006 
(Dz.U. L 78 z 20.3.2013, s. 23).

12 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 228/2013 z 
dnia 13 marca 2013 r. ustanawiające 
szczególne środki w dziedzinie rolnictwa 
na rzecz regionów najbardziej oddalonych 
w Unii Europejskiej i uchylające 
rozporządzenie Rady (WE) nr 247/2006 
(Dz.U. L 78 z 20.3.2013, s. 23).

13 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 229/2013 z 
dnia 13 marca 2013 r. ustanawiające 
szczególne środki dotyczące rolnictwa dla 
mniejszych wysp Morza Egejskiego i 
uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 
1405/2006 (Dz.U. L 78 z 20.3.2013, s. 41).

13 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 229/2013 z 
dnia 13 marca 2013 r. ustanawiające 
szczególne środki dotyczące rolnictwa dla 
mniejszych wysp Morza Egejskiego i 
uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 
1405/2006 (Dz.U. L 78 z 20.3.2013, s. 41).

Or. pl

Uzasadnienie

Rozporządzenie to powinno ułatwić krajowej administracji i agencjom płatniczym 
dokonywanie bez opóźnień płatności na rzecz beneficjentów końcowych w okresie 
przejściowym.

Poprawka 111
Petros Kokkalis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) W związku z tym, aby zapewnić w 
2021 r. możliwość wsparcia rolników i 
innych beneficjentów z Europejskiego 
Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) i 
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich 
(EFRROW), Unia powinna nadal udzielać 
takiego wsparcia przez okres kolejnego 
jednego roku zgodnie z obowiązującymi 
ramami prawnymi obejmującymi okres od 
2014 do 2020 r. Obowiązujące ramy 

(4) W związku z tym, aby zapewnić w 
2021 r. i w okresie późniejszym możliwość 
wsparcia rolników i innych beneficjentów 
z Europejskiego Funduszu Rolniczego 
Gwarancji (EFRG) i Europejskiego 
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich (EFRROW), Unia 
powinna nadal udzielać takiego wsparcia 
przez okres przejściowy zgodnie z 
obowiązującymi ramami prawnymi 
obejmującymi okres od 2014 do 2020 r. 
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prawne są określone w szczególności w 
rozporządzeniach Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/20137, 
(UE) nr 1305/20138, (UE) nr 1306/20139, 
(UE) nr 1307/201310, (UE) nr 1308/201311, 
(UE) nr 228/201312 i (UE) nr 229/201313. 
Ponadto, aby ułatwić przejście z 
istniejących systemów wsparcia na nowe 
ramy prawne obejmujące okres od dnia 1 
stycznia 2022 r., należy określić przepisy 
regulujące, w jaki sposób niektóre rodzaje 
wsparcia przyznawane w perspektywie 
wieloletniej zostaną włączone do nowych 
ram prawnych.

Obowiązujące ramy prawne są określone w 
szczególności w rozporządzeniach 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
1303/20137, (UE) nr 1305/20138, (UE) nr 
1306/20139, (UE) nr 1307/201310, (UE) nr 
1308/201311, (UE) nr 228/201312 i (UE) nr 
229/201313. Ponadto, aby ułatwić przejście 
z istniejących systemów wsparcia na nowe 
ramy prawne obejmujące lata po okresie 
przejściowym, należy określić przepisy 
regulujące, w jaki sposób niektóre rodzaje 
wsparcia przyznawane w perspektywie 
wieloletniej zostaną włączone do nowych 
ram prawnych.

__________________ __________________
7 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z 
dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające 
wspólne przepisy dotyczące Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego, 
Funduszu Spójności, Europejskiego 
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego 
Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz 
ustanawiające przepisy ogólne dotyczące 
Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego, Funduszu Spójności i 
Europejskiego Funduszu Morskiego i 
Rybackiego oraz uchylające 
rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 
(Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 320).

7 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z 
dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające 
wspólne przepisy dotyczące Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego, 
Funduszu Spójności, Europejskiego 
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego 
Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz 
ustanawiające przepisy ogólne dotyczące 
Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego, Funduszu Spójności i 
Europejskiego Funduszu Morskiego i 
Rybackiego oraz uchylające 
rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 
(Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 320).

8 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z 
dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie 
wsparcia rozwoju obszarów wiejskich 
przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) 
i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 
1698/2005 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 
487).

8 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z 
dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie 
wsparcia rozwoju obszarów wiejskich 
przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) 
i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 
1698/2005 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 
487).

9 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 

9 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 
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uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 
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).

uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 
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).

10 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 z 
dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające 
przepisy dotyczące płatności 
bezpośrednich dla rolników na podstawie 
systemów wsparcia w ramach wspólnej 
polityki rolnej i uchylające rozporządzenie 
Rady (WE) nr 637/2008 i rozporządzenie 
Rady (WE) nr 73/2009 (Dz.U. L 347 z 
20.12.2013, s. 608).

10 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 z 
dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające 
przepisy dotyczące płatności 
bezpośrednich dla rolników na podstawie 
systemów wsparcia w ramach wspólnej 
polityki rolnej i uchylające rozporządzenie 
Rady (WE) nr 637/2008 i rozporządzenie 
Rady (WE) nr 73/2009 (Dz.U. L 347 z 
20.12.2013, s. 608).

11 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z 
dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające 
wspólną organizację rynków produktów 
rolnych oraz uchylające rozporządzenia 
Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, 
(WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 
(Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 671).

11 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z 
dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające 
wspólną organizację rynków produktów 
rolnych oraz uchylające rozporządzenia 
Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, 
(WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 
(Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 671).

12 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 228/2013 z 
dnia 13 marca 2013 r. ustanawiające 
szczególne środki w dziedzinie rolnictwa 
na rzecz regionów najbardziej oddalonych 
w Unii Europejskiej i uchylające 
rozporządzenie Rady (WE) nr 247/2006 
(Dz.U. L 78 z 20.3.2013, s. 23).

12 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 228/2013 z 
dnia 13 marca 2013 r. ustanawiające 
szczególne środki w dziedzinie rolnictwa 
na rzecz regionów najbardziej oddalonych 
w Unii Europejskiej i uchylające 
rozporządzenie Rady (WE) nr 247/2006 
(Dz.U. L 78 z 20.3.2013, s. 23).

13 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 229/2013 z 
dnia 13 marca 2013 r. ustanawiające 
szczególne środki dotyczące rolnictwa dla 
mniejszych wysp Morza Egejskiego i 
uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 
1405/2006 (Dz.U. L 78 z 20.3.2013, s. 41).

13 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 229/2013 z 
dnia 13 marca 2013 r. ustanawiające 
szczególne środki dotyczące rolnictwa dla 
mniejszych wysp Morza Egejskiego i 
uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 
1405/2006 (Dz.U. L 78 z 20.3.2013, s. 41).

Or. en

Poprawka 112
Daniela Rondinelli, Dino Giarrusso
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) W związku z tym, aby zapewnić w 
2021 r. możliwość wsparcia rolników i 
innych beneficjentów z Europejskiego 
Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) i 
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich 
(EFRROW), Unia powinna nadal udzielać 
takiego wsparcia przez okres kolejnego 
jednego roku zgodnie z obowiązującymi 
ramami prawnymi obejmującymi okres od 
2014 do 2020 r. Obowiązujące ramy 
prawne są określone w szczególności w 
rozporządzeniach Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/20137, 
(UE) nr 1305/20138, (UE) nr 1306/20139, 
(UE) nr 1307/201310, (UE) nr 1308/201311, 
(UE) nr 228/201312 i (UE) nr 229/201313. 
Ponadto, aby ułatwić przejście z 
istniejących systemów wsparcia na nowe 
ramy prawne obejmujące okres od dnia 1 
stycznia 2022 r., należy określić przepisy 
regulujące, w jaki sposób niektóre rodzaje 
wsparcia przyznawane w perspektywie 
wieloletniej zostaną włączone do nowych 
ram prawnych.

(4) W związku z tym, aby zapewnić w 
2021 r. możliwość wsparcia rolników i 
innych beneficjentów z Europejskiego 
Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) i 
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich 
(EFRROW), Unia powinna nadal udzielać 
takiego wsparcia przez okres kolejnych 
dwóch lat zgodnie z obowiązującymi 
ramami prawnymi obejmującymi okres od 
2014 do 2020 r. Obowiązujące ramy 
prawne są określone w szczególności w 
rozporządzeniach Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/20137, 
(UE) nr 1305/20138, (UE) nr 1306/20139, 
(UE) nr 1307/201310, (UE) nr 1308/201311, 
(UE) nr 228/201312 i (UE) nr 229/201313. 
Ponadto, aby ułatwić przejście z 
istniejących systemów wsparcia na nowe 
ramy prawne obejmujące okres od dnia 1 
stycznia 2022 r., należy określić przepisy 
regulujące, w jaki sposób niektóre rodzaje 
wsparcia przyznawane w perspektywie 
wieloletniej zostaną włączone do nowych 
ram prawnych.

__________________ __________________
7 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z 
dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające 
wspólne przepisy dotyczące Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego, 
Funduszu Spójności, Europejskiego 
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego 
Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz 
ustanawiające przepisy ogólne dotyczące 
Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego, Funduszu Spójności i 
Europejskiego Funduszu Morskiego i 
Rybackiego oraz uchylające 
rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 

7 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z 
dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające 
wspólne przepisy dotyczące Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego, 
Funduszu Spójności, Europejskiego 
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego 
Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz 
ustanawiające przepisy ogólne dotyczące 
Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego, Funduszu Spójności i 
Europejskiego Funduszu Morskiego i 
Rybackiego oraz uchylające 
rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 
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(Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 320). (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 320).
8 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z 
dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie 
wsparcia rozwoju obszarów wiejskich 
przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) 
i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 
1698/2005 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 
487).

8 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z 
dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie 
wsparcia rozwoju obszarów wiejskich 
przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) 
i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 
1698/2005 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 
487).

9 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 
(WE) nr 485/2008 (Dz.U. L 347 z 
20.12.2013, s. 549).

9 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 
(WE) nr 485/2008 (Dz.U. L 347 z 
20.12.2013, s. 549).

10 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 z 
dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające 
przepisy dotyczące płatności 
bezpośrednich dla rolników na podstawie 
systemów wsparcia w ramach wspólnej 
polityki rolnej i uchylające rozporządzenie 
Rady (WE) nr 637/2008 i rozporządzenie 
Rady (WE) nr 73/2009 (Dz.U. L 347 z 
20.12.2013, s. 608).

10 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 z 
dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające 
przepisy dotyczące płatności 
bezpośrednich dla rolników na podstawie 
systemów wsparcia w ramach wspólnej 
polityki rolnej i uchylające rozporządzenie 
Rady (WE) nr 637/2008 i rozporządzenie 
Rady (WE) nr 73/2009 (Dz.U. L 347 z 
20.12.2013, s. 608).

11 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z 
dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające 
wspólną organizację rynków produktów 
rolnych oraz uchylające rozporządzenia 
Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, 
(WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 
(Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 671).

11 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z 
dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające 
wspólną organizację rynków produktów 
rolnych oraz uchylające rozporządzenia 
Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, 
(WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 
(Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 671).

12 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 228/2013 z 
dnia 13 marca 2013 r. ustanawiające 
szczególne środki w dziedzinie rolnictwa 
na rzecz regionów najbardziej oddalonych 
w Unii Europejskiej i uchylające 
rozporządzenie Rady (WE) nr 247/2006 
(Dz.U. L 78 z 20.3.2013, s. 23).

12 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 228/2013 z 
dnia 13 marca 2013 r. ustanawiające 
szczególne środki w dziedzinie rolnictwa 
na rzecz regionów najbardziej oddalonych 
w Unii Europejskiej i uchylające 
rozporządzenie Rady (WE) nr 247/2006 
(Dz.U. L 78 z 20.3.2013, s. 23).
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13 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 229/2013 z 
dnia 13 marca 2013 r. ustanawiające 
szczególne środki dotyczące rolnictwa dla 
mniejszych wysp Morza Egejskiego i 
uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 
1405/2006 (Dz.U. L 78 z 20.3.2013, s. 41).

13 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 229/2013 z 
dnia 13 marca 2013 r. ustanawiające 
szczególne środki dotyczące rolnictwa dla 
mniejszych wysp Morza Egejskiego i 
uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 
1405/2006 (Dz.U. L 78 z 20.3.2013, s. 41).

Or. it

Uzasadnienie

Dwuletni okres przejściowy zapewnia rolnikom stabilność i pewność, przyznając im rozsądny 
czas na dostosowanie się do nowych zasad przyszłej WPR. Zasady te będą musiały najpierw 
zostać wdrożone przez organy krajowe w celu opracowania planów strategicznych, tak aby 
umożliwić rolnikom przygotowanie się do nowej wspólnej polityki rolnej. W tym celu należy 
wprowadzić wszelkie poprawki do tekstu rozporządzenia, które są niezbędne do przedłużenia 
okresu przejściowego do 31 grudnia 2022 r.

Poprawka 113
Álvaro Amaro

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4a) Zasadnicze znaczenie ma 
wdrożenie niniejszego rozporządzenia w 
praktyce w celu zapewnienia, aby rolnicy 
nie znaleźli się w niekorzystnej sytuacji w 
okresie przejściowym i aby dzięki temu 
nadal otrzymywali pomoc w sposób 
przewidywalny, bez zmian w stosunku do 
warunków odniesienia mających 
zastosowanie w okresie 2014–2020.

Or. pt

Poprawka 114
Petros Kokkalis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4a) Niniejsze rozporządzenie powinno 
zapewnić państwom członkowskim 
wystarczająco dużo czasu na 
przygotowanie planów strategicznych 
WPR oraz struktur administracyjnych 
niezbędnych do skutecznego wdrożenia 
nowych ram prawnych.

Or. en

Poprawka 115
Petros Kokkalis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4b) Podczas przygotowania planów 
strategicznych WPR państwa 
członkowskie i Komisja powinny 
przeprowadzić szeroko zakrojone 
konsultacje z rolnikami, innymi 
beneficjentami WPR i wszystkimi 
odpowiednimi zainteresowanymi 
stronami, mając na celu udane 
zmodernizowanie i uproszczenie WPR 
oraz zmaksymalizowanie ich wkładu w 
Europejski Zielony Ład i strategię „od 
pola do stołu”. Należy niezwłocznie 
podjąć prace przygotowawcze w celu 
opracowania planów strategicznych WPR 
państw członkowskich, aby zapewnić 
rolnikom i innym beneficjentom WPR 
płynne przejście do nowego okresu 
programowania. 

Or. en

Poprawka 116
Álvaro Amaro
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4b) Niniejsze rozporządzenie powinno 
zapewnić państwom członkowskim 
wystarczająco dużo czasu na 
przygotowanie krajowych planów 
strategicznych oraz struktur 
administracyjnych niezbędnych do 
udanego wdrożenia nowych ram 
prawnych. Nie powinno to zniechęcać 
państw członkowskich do terminowego 
przedstawiania krajowych planów 
strategicznych. Ponadto wszystkie krajowe 
plany strategiczne powinny wejść w życie 
jednocześnie po zakończeniu okresu 
przejściowego. W żadnych 
okolicznościach nie jest dopuszczalne, aby 
różne kraje stosowały różne zasady.

Or. pt

Poprawka 117
Bronis Ropė
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) W związku z tym, że Unia powinna 
w dalszym ciągu wspierać rozwój 
obszarów wiejskich w 2021 r., państwa 
członkowskie, które mogą nie mieć 
środków finansowych i nie być w stanie 
podejmować nowych zobowiązań 
prawnych zgodnie z rozporządzeniem 
(UE) nr 1305/2013, powinny mieć 
możliwość przedłużenia swoich 
programów rozwoju obszarów wiejskich 
lub niektórych swoich regionalnych 
programów rozwoju obszarów wiejskich 
wspieranych z EFRROW do 31 grudnia 
2021 r. i finansowania tych przedłużonych 

(5) W związku z tym, że Unia powinna 
w dalszym ciągu wspierać rozwój 
obszarów wiejskich w okresie 
przejściowym, państwa członkowskie, 
które wykażą, że potrzebują środków 
finansowych, aby podejmować nowe 
zobowiązania prawne dotyczące 
wszystkich lub niektórych działań i 
związanych z nimi wydatków zgodnie z 
rozporządzeniem (UE) nr 1305/2013, 
powinny mieć możliwość przedłużenia 
swoich programów rozwoju obszarów 
wiejskich lub niektórych swoich 
regionalnych programów rozwoju 
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programów z odpowiedniego przydziału 
środków budżetowych na rok 2021. W 
przedłużonych programach powinien być 
utrzymany na co najmniej taki sam poziom 
ambicji w zakresie środowiska i klimatu.

obszarów wiejskich wspieranych z 
EFRROW do końca okresu przejściowego 
i finansowania tych przedłużonych 
programów z odpowiedniego przydziału 
środków budżetowych na odpowiedni 
okres. Państwa członkowskie, które 
potrzebują przeniesienia części przydziału 
środków z budżetu EFRROW na okres 
przejściowy, aby podejmować nowe 
zobowiązania dotyczące tylko niektórych 
działań, powinny mieć możliwość 
przeniesienia tej części przydziału 
środków z budżetu EFRROW na okres 
przejściowy, która nie została 
wykorzystana na przedłużenie programów 
rozwoju obszarów wiejskich, na poczet 
przydziałów finansowych na pozostałe lata 
okresu programowania, zgodnie z 
rozporządzeniem Rady (UE) …/… 
[rozporządzenie określające wieloletnie 
ramy finansowe na lata 2021–2027]. W 
przypadku gdy potrzebne jest 
przeniesienie całego przydziału środków z 
budżetu EFRROW na okres przejściowy, 
w przedłużonych programach powinien 
być utrzymany co najmniej taki sam 
ogólny poziom ambicji w zakresie 
środowiska i klimatu.

Or. en

Uzasadnienie

Uważamy, że konieczne jest zapewnienie elastycznego przedłużenia programów rozwoju 
obszarów wiejskich. W roku 2021 (roku przedłużenia programów) musi istnieć możliwość 
mobilizacji funduszy z nowego okresu finansowego (EFRROW), z uwzględnieniem 
rzeczywistego zapotrzebowania na środki finansowe w poszczególnych interwencjach 
związanych z programami rozwoju obszarów wiejskich. Nie umożliwia tego proponowane 
podejście „wszystko albo nic” do przenoszenia środków finansowych UE (między okresami). 
Taka możliwość mogłaby opierać się na istniejącej praktyce, związanej z przejściem od 
okresu 2007–2013 do okresu 2014–2020, przewidzianej w art. 1 rozporządzenia PE i Rady 
(UE) nr 1310/2013 (z dnia 17 grudnia 2013 r.).

Poprawka 118
Clara Aguilera, Paolo De Castro, Pina Picierno, Marc Tarabella, Ivo Hristov, Robert 
Hajšel
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) W związku z tym, że Unia powinna 
w dalszym ciągu wspierać rozwój 
obszarów wiejskich w 2021 r., państwa 
członkowskie, które mogą nie mieć 
środków finansowych i nie być w stanie 
podejmować nowych zobowiązań 
prawnych zgodnie z rozporządzeniem (UE) 
nr 1305/2013, powinny mieć możliwość 
przedłużenia swoich programów rozwoju 
obszarów wiejskich lub niektórych swoich 
regionalnych programów rozwoju 
obszarów wiejskich wspieranych z 
EFRROW do 31 grudnia 2021 r. i 
finansowania tych przedłużonych 
programów z odpowiedniego przydziału 
środków budżetowych na rok 2021. W 
przedłużonych programach powinien być 
utrzymany na co najmniej taki sam poziom 
ambicji w zakresie środowiska i klimatu.

(5) W związku z tym, że Unia powinna 
w dalszym ciągu wspierać rozwój 
obszarów wiejskich w 2021 r. oraz, w 
stosownych przypadkach, w 2022 r., 
państwa członkowskie, które mogą nie 
mieć środków finansowych i nie być w 
stanie podejmować nowych zobowiązań 
prawnych zgodnie z rozporządzeniem (UE) 
nr 1305/2013, powinny mieć możliwość 
przedłużenia swoich programów rozwoju 
obszarów wiejskich lub niektórych swoich 
regionalnych programów rozwoju 
obszarów wiejskich wspieranych z 
EFRROW do 31 grudnia 2021 r. i 
finansowania tych przedłużonych 
programów z odpowiedniego przydziału 
środków budżetowych na rok 2021. W 
przedłużonych programach powinien być 
utrzymany co najmniej taki sam ogólny 
poziom ambicji w zakresie środowiska i 
klimatu, co będzie wymagać utrzymania 
co najmniej takiego samego ogólnego 
poziomu wydatków EFRROW na 
działania, o których mowa w art. 59 ust. 6 
wspomnianego rozporządzenia.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu wyjaśnienie, że poziom ambicji w zakresie środowiska i klimatu należy 
mierzyć zgodnie z art. 59 ust. 6 rozporządzenia (UE) nr 1305/2013, co oznacza co najmniej 
30 % wydatków EFRROW.

Poprawka 119
Simone Schmiedtbauer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) W związku z tym, że Unia powinna 
w dalszym ciągu wspierać rozwój 
obszarów wiejskich w 2021 r., państwa 
członkowskie, które mogą nie mieć 
środków finansowych i nie być w stanie 
podejmować nowych zobowiązań 
prawnych zgodnie z rozporządzeniem (UE) 
nr 1305/2013, powinny mieć możliwość 
przedłużenia swoich programów rozwoju 
obszarów wiejskich lub niektórych swoich 
regionalnych programów rozwoju 
obszarów wiejskich wspieranych z 
EFRROW do 31 grudnia 2021 r. i 
finansowania tych przedłużonych 
programów z odpowiedniego przydziału 
środków budżetowych na rok 2021. W 
przedłużonych programach powinien być 
utrzymany na co najmniej taki sam poziom 
ambicji w zakresie środowiska i klimatu.

(5) W związku z tym, że Unia powinna 
w dalszym ciągu wspierać rozwój 
obszarów wiejskich w 2021 r. lub, w 
stosownych przypadkach, w 2022 r., 
państwa członkowskie, które mogą nie 
mieć środków finansowych i nie być w 
stanie podejmować nowych zobowiązań 
prawnych zgodnie z rozporządzeniem (UE) 
nr 1305/2013, powinny mieć możliwość 
przedłużenia swoich programów rozwoju 
obszarów wiejskich lub niektórych 
regionalnych programów rozwoju 
obszarów wiejskich wspieranych z 
EFRROW w okresie przejściowym i 
finansowania tych przedłużonych 
programów z odpowiedniego przydziału 
środków budżetowych na odpowiednie 
lata. W przedłużonych programach 
powinien być utrzymany co najmniej taki 
sam odsetek wydatków w ramach 
EFRROW związany z ambicjami w 
zakresie środowiska i klimatu.

Or. en

Uzasadnienie

Chociaż wniosek Komisji dotyczący WRF wiąże się z ograniczeniem finansowania 
przeznaczonego na rozwój obszarów wiejskich, przedmiotowe rozporządzenie w sprawie 
przepisów przejściowych w obecnym brzmieniu zawiera wymóg utrzymania ogólnego 
poziomu wydatków EFRROW związanych z ambicjami w zakresie środowiska i klimatu. 
Należy wyjaśnić, że ogólny poziom ambicji w zakresie środowiska i klimatu powinien być 
wyrażany jako odsetek zobowiązań EFRROW w bieżącym okresie programowania, nie zaś 
jako zwykła wartość liczbowa. W przeciwnym razie konieczne byłoby całkowite przeliczenie i 
przeprogramowanie działań w zakresie rozwoju obszarów wiejskich na okres przejściowy.

Poprawka 120
Petros Kokkalis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) W związku z tym, że Unia powinna 
w dalszym ciągu wspierać rozwój 
obszarów wiejskich w 2021 r., państwa 
członkowskie, które mogą nie mieć 
środków finansowych i nie być w stanie 
podejmować nowych zobowiązań 
prawnych zgodnie z rozporządzeniem (UE) 
nr 1305/2013, powinny mieć możliwość 
przedłużenia swoich programów rozwoju 
obszarów wiejskich lub niektórych swoich 
regionalnych programów rozwoju 
obszarów wiejskich wspieranych z 
EFRROW do 31 grudnia 2021 r. i 
finansowania tych przedłużonych 
programów z odpowiedniego przydziału 
środków budżetowych na rok 2021. W 
przedłużonych programach powinien być 
utrzymany na co najmniej taki sam poziom 
ambicji w zakresie środowiska i klimatu.

(5) W związku z tym, że Unia powinna 
w dalszym ciągu wspierać rozwój 
obszarów wiejskich w okresie 
przejściowym, państwa członkowskie, 
które mogą nie mieć środków finansowych 
i nie być w stanie podejmować nowych 
zobowiązań prawnych zgodnie z 
rozporządzeniem (UE) nr 1305/2013, 
powinny mieć możliwość przedłużenia 
swoich programów rozwoju obszarów 
wiejskich lub niektórych swoich 
regionalnych programów rozwoju 
obszarów wiejskich wspieranych z 
EFRROW w okresie przejściowym i 
finansowania tych przedłużonych 
programów z odpowiedniego przydziału 
środków budżetowych na odpowiednie 
lata. W przedłużonych programach 
powinien być utrzymany co najmniej taki 
sam ogólny poziom ambicji w zakresie 
środowiska i klimatu.

Or. en

Poprawka 121
Zbigniew Kuźmiuk, Krzysztof Jurgiel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) W związku z tym, że Unia powinna 
w dalszym ciągu wspierać rozwój 
obszarów wiejskich w 2021 r., państwa 
członkowskie, które mogą nie mieć 
środków finansowych i nie być w stanie 
podejmować nowych zobowiązań 
prawnych zgodnie z rozporządzeniem (UE) 
nr 1305/2013, powinny mieć możliwość 
przedłużenia swoich programów rozwoju 
obszarów wiejskich lub niektórych swoich 
regionalnych programów rozwoju 
obszarów wiejskich wspieranych z 

(5) W związku z tym, że Unia powinna 
w dalszym ciągu wspierać rozwój 
obszarów wiejskich w 2021 i 2022 r., 
państwa członkowskie, które mogą nie 
mieć środków finansowych i nie być w 
stanie podejmować nowych zobowiązań 
prawnych zgodnie z rozporządzeniem (UE) 
nr 1305/2013, powinny mieć możliwość 
przedłużenia swoich programów rozwoju 
obszarów wiejskich lub niektórych swoich 
regionalnych programów rozwoju 
obszarów wiejskich wspieranych z 



AM\1199799PL.docx 19/142 PE648.383v01-00

PL

EFRROW do 31 grudnia 2021 r. i 
finansowania tych przedłużonych 
programów z odpowiedniego przydziału 
środków budżetowych na rok 2021. W 
przedłużonych programach powinien być 
utrzymany na co najmniej taki sam poziom 
ambicji w zakresie środowiska i klimatu.

EFRROW przez cały okres przejściowy i 
finansowania tych przedłużonych 
programów z odpowiedniego przydziału 
środków budżetowych na odpowiednie lata 
. W przedłużonych programach powinien 
być utrzymany na co najmniej taki sam 
poziom ambicji w zakresie środowiska i 
klimatu.

Or. pl

Uzasadnienie

Poprawka ta daje możliwość przedłużenia stosowania rozporządzenia przejściowego do 
dwóch lat w przypadku, gdyby reforma WPR nie została przyjęta terminowo.

Poprawka 122
Jérémy Decerle, Ulrike Müller

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) W związku z tym, że Unia powinna 
w dalszym ciągu wspierać rozwój 
obszarów wiejskich w 2021 r., państwa 
członkowskie, które mogą nie mieć 
środków finansowych i nie być w stanie 
podejmować nowych zobowiązań 
prawnych zgodnie z rozporządzeniem (UE) 
nr 1305/2013, powinny mieć możliwość 
przedłużenia swoich programów rozwoju 
obszarów wiejskich lub niektórych swoich 
regionalnych programów rozwoju 
obszarów wiejskich wspieranych z 
EFRROW do 31 grudnia 2021 r. i 
finansowania tych przedłużonych 
programów z odpowiedniego przydziału 
środków budżetowych na rok 2021. W 
przedłużonych programach powinien być 
utrzymany na co najmniej taki sam poziom 
ambicji w zakresie środowiska i klimatu.

(5) W związku z tym, że Unia powinna 
w dalszym ciągu wspierać rozwój 
obszarów wiejskich w 2021 r., państwa 
członkowskie, które mogą nie mieć 
środków finansowych i nie być w stanie 
podejmować nowych zobowiązań 
prawnych zgodnie z rozporządzeniem (UE) 
nr 1305/2013, powinny mieć możliwość 
przedłużenia swoich programów rozwoju 
obszarów wiejskich lub niektórych swoich 
regionalnych programów rozwoju 
obszarów wiejskich wspieranych z 
EFRROW do 31 grudnia 2021 r. i 
finansowania tych przedłużonych 
programów z odpowiedniego przydziału 
środków budżetowych na rok 2021. W 
przedłużonych programach powinien być 
utrzymany co najmniej odsetek wydatków 
w ramach EFRROW związany z 
ambicjami w zakresie środowiska i 
klimatu.

Or. en
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Uzasadnienie

Wniosek KE dotyczący WRF przewiduje obniżenie budżetu na rozwój obszarów wiejskich, 
natomiast rozporządzenie w sprawie przepisów przejściowych w obecnym brzmieniu sugeruje, 
że w przedłużonych programach rozwoju obszarów wiejskich powinien być utrzymany co 
najmniej ten sam ogólny poziom wydatków na działania w zakresie środowiska i klimatu. 
Należy wyjaśnić, że „ogólny poziom” oznacza obecny udział wydatków w ramach EFRROW 
związanych z ambicjami w zakresie środowiska i klimatu, nie zaś łączną kwotę przeznaczoną 
na działania w tym zakresie. W przeciwnym razie państwa członkowskie mogą być zmuszone 
do całkowitego przeliczenia, przeprogramowania i zbilansowania na nowo swoich 
programów rozwoju obszarów wiejskich.

Poprawka 123
Álvaro Amaro

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) W związku z tym, że Unia powinna 
w dalszym ciągu wspierać rozwój 
obszarów wiejskich w 2021 r., państwa 
członkowskie, które mogą nie mieć 
środków finansowych i nie być w stanie 
podejmować nowych zobowiązań 
prawnych zgodnie z rozporządzeniem (UE) 
nr 1305/2013, powinny mieć możliwość 
przedłużenia swoich programów rozwoju 
obszarów wiejskich lub niektórych swoich 
regionalnych programów rozwoju 
obszarów wiejskich wspieranych z 
EFRROW do 31 grudnia 2021 r. i 
finansowania tych przedłużonych 
programów z odpowiedniego przydziału 
środków budżetowych na rok 2021. W 
przedłużonych programach powinien być 
utrzymany na co najmniej taki sam poziom 
ambicji w zakresie środowiska i klimatu.

(5) W związku z tym, że Unia powinna 
w dalszym ciągu wspierać rozwój 
obszarów wiejskich w 2021 r., państwa 
członkowskie, które mogą nie mieć 
środków finansowych i nie być w stanie 
podejmować nowych zobowiązań 
prawnych zgodnie z rozporządzeniem (UE) 
nr 1305/2013, powinny mieć możliwość 
przedłużenia swoich programów rozwoju 
obszarów wiejskich lub niektórych swoich 
regionalnych programów rozwoju 
obszarów wiejskich wspieranych z 
EFRROW do 31 grudnia 2021 r. i 
finansowania tych przedłużonych 
programów z odpowiedniego przydziału 
środków budżetowych na rok 2021. W 
przedłużonych programach powinien być 
utrzymany co najmniej taki sam odsetek 
wydatków z EFRROW w zakresie 
środowiska i klimatu.

Or. pt

Poprawka 124
Mazaly Aguilar
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) W związku z tym, że Unia powinna 
w dalszym ciągu wspierać rozwój 
obszarów wiejskich w 2021 r., państwa 
członkowskie, które mogą nie mieć 
środków finansowych i nie być w stanie 
podejmować nowych zobowiązań 
prawnych zgodnie z rozporządzeniem (UE) 
nr 1305/2013, powinny mieć możliwość 
przedłużenia swoich programów rozwoju 
obszarów wiejskich lub niektórych swoich 
regionalnych programów rozwoju 
obszarów wiejskich wspieranych z 
EFRROW do 31 grudnia 2021 r. i 
finansowania tych przedłużonych 
programów z odpowiedniego przydziału 
środków budżetowych na rok 2021. W 
przedłużonych programach powinien być 
utrzymany na co najmniej taki sam 
poziom ambicji w zakresie środowiska i 
klimatu.

(5) W związku z tym, że Unia powinna 
w dalszym ciągu wspierać rozwój 
obszarów wiejskich w 2021 r., państwa 
członkowskie, które mogą nie mieć 
środków finansowych i nie być w stanie 
podejmować nowych zobowiązań 
prawnych zgodnie z rozporządzeniem (UE) 
nr 1305/2013, powinny mieć możliwość 
przedłużenia swoich programów rozwoju 
obszarów wiejskich lub niektórych swoich 
regionalnych programów rozwoju 
obszarów wiejskich wspieranych z 
EFRROW do 31 grudnia 2021 r. i 
finansowania tych przedłużonych 
programów z odpowiedniego przydziału 
środków budżetowych na rok 2021. W 
przedłużonych programach powinna być 
utrzymana co najmniej taka sama wartość 
procentowa wydatków z EFRROW w 
zakresie środowiska i klimatu.

Or. es

Uzasadnienie

Należy doprecyzować znaczenie wyrażenia „taki sam poziom ambicji”.

Poprawka 125
Ivan David

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) W związku z tym, że Unia powinna 
w dalszym ciągu wspierać rozwój 
obszarów wiejskich w 2021 r., państwa 
członkowskie, które mogą nie mieć 
środków finansowych i nie być w stanie 
podejmować nowych zobowiązań 

(5) W związku z tym, że Unia powinna 
w dalszym ciągu wspierać rozwój 
obszarów wiejskich w latach 2021 i 2022, 
państwa członkowskie, które mogą nie 
mieć środków finansowych i nie być w 
stanie podejmować nowych zobowiązań 
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prawnych zgodnie z rozporządzeniem (UE) 
nr 1305/2013, powinny mieć możliwość 
przedłużenia swoich programów rozwoju 
obszarów wiejskich lub niektórych swoich 
regionalnych programów rozwoju 
obszarów wiejskich wspieranych z 
EFRROW do 31 grudnia 2021 r. i 
finansowania tych przedłużonych 
programów z odpowiedniego przydziału 
środków budżetowych na rok 2021. W 
przedłużonych programach powinien być 
utrzymany na co najmniej taki sam poziom 
ambicji w zakresie środowiska i klimatu.

prawnych zgodnie z rozporządzeniem (UE) 
nr 1305/2013, powinny mieć możliwość 
przedłużenia swoich programów rozwoju 
obszarów wiejskich lub niektórych swoich 
regionalnych programów rozwoju 
obszarów wiejskich wspieranych z 
EFRROW do 31 grudnia 2021 r. i 
finansowania tych przedłużonych 
programów z odpowiedniego przydziału 
środków budżetowych na rok 2021. W 
przedłużonych programach powinien być 
utrzymany co najmniej taki sam ogólny 
poziom ambicji w zakresie środowiska i 
klimatu.

Or. en

Poprawka 126
Ivan David

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) W związku z tym, że Unia powinna 
w dalszym ciągu wspierać rozwój 
obszarów wiejskich w 2021 r., państwa 
członkowskie, które mogą nie mieć 
środków finansowych i nie być w stanie 
podejmować nowych zobowiązań 
prawnych zgodnie z rozporządzeniem (UE) 
nr 1305/2013, powinny mieć możliwość 
przedłużenia swoich programów rozwoju 
obszarów wiejskich lub niektórych swoich 
regionalnych programów rozwoju 
obszarów wiejskich wspieranych z 
EFRROW do 31 grudnia 2021 r. i 
finansowania tych przedłużonych 
programów z odpowiedniego przydziału 
środków budżetowych na rok 2021. W 
przedłużonych programach powinien być 
utrzymany na co najmniej taki sam poziom 
ambicji w zakresie środowiska i klimatu.

(5) W związku z tym, że Unia powinna 
w dalszym ciągu wspierać rozwój 
obszarów wiejskich w latach 2021, 2022 i 
2023, państwa członkowskie, które mogą 
nie mieć środków finansowych i nie być w 
stanie podejmować nowych zobowiązań 
prawnych zgodnie z rozporządzeniem (UE) 
nr 1305/2013, powinny mieć możliwość 
przedłużenia swoich programów rozwoju 
obszarów wiejskich lub niektórych swoich 
regionalnych programów rozwoju 
obszarów wiejskich wspieranych z 
EFRROW do 31 grudnia 2021 r. i 
finansowania tych przedłużonych 
programów z odpowiedniego przydziału 
środków budżetowych na rok 2021. W 
przedłużonych programach powinien być 
utrzymany co najmniej taki sam ogólny 
poziom ambicji w zakresie środowiska i 
klimatu.
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Or. en

Poprawka 127
Bronis Ropė
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Jako że niektóre państwa 
członkowskie nadal mogą dysponować 
środkami finansowymi udostępnionymi 
przez Unię w poprzednich latach, państwa 
członkowskie powinny również mieć 
możliwość nieprzedłużania swoich 
programów rozwoju obszarów wiejskich 
lub nieprzedłużania niektórych swoich 
regionalnych programów rozwoju 
obszarów wiejskich. Te państwa 
członkowskie powinny mieć możliwość 
przeniesienia przydziału środków z 
budżetu EFRROW na 2021 r. lub części 
przydziału środków z budżetu EFRROW 
odpowiadającej regionalnym programom 
rozwoju obszarów wiejskich, które nie 
zostały przedłużone, na poczet przydziałów 
finansowych na lata 2022–2025, zgodnie z 
rozporządzeniem Rady (UE) .../... 
[rozporządzenie określające wieloletnie 
ramy finansowe na lata 2021–2027]14.

(6) Jako że niektóre państwa 
członkowskie nadal mogą dysponować 
środkami finansowymi udostępnionymi 
przez Unię w poprzednich latach, państwa 
członkowskie powinny również mieć 
możliwość nieprzedłużania swoich 
programów rozwoju obszarów wiejskich 
lub nieprzedłużania niektórych swoich 
regionalnych programów rozwoju 
obszarów wiejskich bądź też uzupełnienia 
pozostałych środków finansowych częścią 
przydziałów na lata okresu przejściowego, 
odpowiednio do potrzeb. Te państwa 
członkowskie powinny mieć możliwość 
przeniesienia przydziału środków z 
budżetu EFRROW na lata okresu 
przejściowego lub części przydziału 
środków z budżetu EFRROW, której nie 
wykorzystały na przedłużenie swoich 
programów rozwoju obszarów wiejskich, 
na poczet przydziałów finansowych na 
pozostałe lata okresu programowania, 
zgodnie z rozporządzeniem Rady (UE) 
.../... [rozporządzenie określające 
wieloletnie ramy finansowe na lata 2021–
2027]14.

__________________ __________________
14 Rozporządzenie WRF Dz.U. L , , s. . 14 Rozporządzenie WRF Dz.U. L , , s. .

Or. en

Poprawka 128
Zbigniew Kuźmiuk, Krzysztof Jurgiel
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Jako że niektóre państwa 
członkowskie nadal mogą dysponować 
środkami finansowymi udostępnionymi 
przez Unię w poprzednich latach, państwa 
członkowskie powinny również mieć 
możliwość nieprzedłużania swoich 
programów rozwoju obszarów wiejskich 
lub nieprzedłużania niektórych swoich 
regionalnych programów rozwoju 
obszarów wiejskich. Te państwa 
członkowskie powinny mieć możliwość 
przeniesienia przydziału środków z 
budżetu EFRROW na 2021 r. lub części 
przydziału środków z budżetu EFRROW 
odpowiadającej regionalnym programom 
rozwoju obszarów wiejskich, które nie 
zostały przedłużone, na poczet przydziałów 
finansowych na lata 2022–2025, zgodnie z 
rozporządzeniem Rady (UE) .../... 
[rozporządzenie określające wieloletnie 
ramy finansowe na lata 2021–2027]14 .

(6) Jako że niektóre państwa 
członkowskie nadal mogą dysponować 
środkami finansowymi udostępnionymi 
przez Unię w poprzednich latach, państwa 
członkowskie powinny również mieć 
możliwość nieprzedłużania swoich 
programów rozwoju obszarów wiejskich 
lub nieprzedłużania niektórych swoich 
regionalnych programów rozwoju 
obszarów wiejskich. Te państwa 
członkowskie powinny mieć możliwość 
przeniesienia przydziału środków z 
budżetu EFRROW na 2021 r. lub 2022 r. 
części przydziału środków z budżetu 
EFRROW odpowiadającej regionalnym 
programom rozwoju obszarów wiejskich, 
które nie zostały przedłużone, na poczet 
przydziałów finansowych na lata 2022–
2025 lub, w stosownych przypadkach, 
2023-2025 zgodnie z rozporządzeniem 
Rady (UE) .../... [rozporządzenie 
określające wieloletnie ramy finansowe na 
lata 2021–2027]14 .

__________________ __________________
14 Rozporządzenie WRF Dz.U. L , , s. . 14 Rozporządzenie WRF Dz.U. L , , s. .

Or. pl

Uzasadnienie

Poprawka ta daje możliwość przedłużenia stosowania rozporządzenia przejściowego do 
dwóch lat w przypadku, gdyby reforma WPR nie została przyjęta terminowo.

Poprawka 129
Ivan David

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Jako że niektóre państwa 
członkowskie nadal mogą dysponować 
środkami finansowymi udostępnionymi 
przez Unię w poprzednich latach, państwa 
członkowskie powinny również mieć 
możliwość nieprzedłużania swoich 
programów rozwoju obszarów wiejskich 
lub nieprzedłużania niektórych swoich 
regionalnych programów rozwoju 
obszarów wiejskich. Te państwa 
członkowskie powinny mieć możliwość 
przeniesienia przydziału środków z 
budżetu EFRROW na 2021 r. lub części 
przydziału środków z budżetu EFRROW 
odpowiadającej regionalnym programom 
rozwoju obszarów wiejskich, które nie 
zostały przedłużone, na poczet przydziałów 
finansowych na lata 2022–2025, zgodnie z 
rozporządzeniem Rady (UE) .../... 
[rozporządzenie określające wieloletnie 
ramy finansowe na lata 2021–2027]14.

(6) Jako że niektóre państwa 
członkowskie nadal mogą dysponować 
środkami finansowymi udostępnionymi 
przez Unię w poprzednich latach, państwa 
członkowskie powinny również mieć 
możliwość nieprzedłużania swoich 
programów rozwoju obszarów wiejskich 
lub nieprzedłużania niektórych swoich 
regionalnych programów rozwoju 
obszarów wiejskich. Te państwa 
członkowskie powinny mieć możliwość 
przeniesienia przydziału środków z 
budżetu EFRROW na lata 2021 i 2022 lub 
części przydziału środków z budżetu 
EFRROW odpowiadającej regionalnym 
programom rozwoju obszarów wiejskich, 
które nie zostały przedłużone, na poczet 
przydziałów finansowych na lata 2023–
2025, zgodnie z rozporządzeniem Rady 
(UE) .../... [rozporządzenie określające 
wieloletnie ramy finansowe na lata 2021–
2027]14.

__________________ __________________
14 Rozporządzenie WRF Dz.U. L , , s. . 14 Rozporządzenie WRF Dz.U. L , , s. .

Or. en

Poprawka 130
Ivan David

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Jako że niektóre państwa 
członkowskie nadal mogą dysponować 
środkami finansowymi udostępnionymi 
przez Unię w poprzednich latach, państwa 
członkowskie powinny również mieć 
możliwość nieprzedłużania swoich 
programów rozwoju obszarów wiejskich 
lub nieprzedłużania niektórych swoich 

(6) Jako że niektóre państwa 
członkowskie nadal mogą dysponować 
środkami finansowymi udostępnionymi 
przez Unię w poprzednich latach, państwa 
członkowskie powinny również mieć 
możliwość nieprzedłużania swoich 
programów rozwoju obszarów wiejskich 
lub nieprzedłużania niektórych swoich 
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regionalnych programów rozwoju 
obszarów wiejskich. Te państwa 
członkowskie powinny mieć możliwość 
przeniesienia przydziału środków z 
budżetu EFRROW na 2021 r. lub części 
przydziału środków z budżetu EFRROW 
odpowiadającej regionalnym programom 
rozwoju obszarów wiejskich, które nie 
zostały przedłużone, na poczet przydziałów 
finansowych na lata 2022–2025, zgodnie z 
rozporządzeniem Rady (UE) .../... 
[rozporządzenie określające wieloletnie 
ramy finansowe na lata 2021–2027]14.

regionalnych programów rozwoju 
obszarów wiejskich. Te państwa 
członkowskie powinny mieć możliwość 
przeniesienia przydziału środków z 
budżetu EFRROW na lata 2021, 2022 i 
2023 lub części przydziału środków z 
budżetu EFRROW odpowiadającej 
regionalnym programom rozwoju 
obszarów wiejskich, które nie zostały 
przedłużone, na poczet przydziałów 
finansowych na lata 2024–2025, zgodnie z 
rozporządzeniem Rady (UE) .../... 
[rozporządzenie określające wieloletnie 
ramy finansowe na lata 2021–2027]14.

__________________ __________________
14 Rozporządzenie WRF Dz.U. L , , s. . 14 Rozporządzenie WRF Dz.U. L , , s. .

Or. en

Poprawka 131
Bronis Ropė
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Aby umożliwić Komisji niezbędne 
planowanie finansowe i odpowiednie 
dostosowania rocznego podziału wsparcia 
Unii określonego w załączniku do 
rozporządzenia (UE) nr 1305/2013, 
państwa członkowskie powinny 
poinformować Komisję niezwłocznie po 
wejściu w życie niniejszego 
rozporządzenia o tym, czy decydują się na 
przedłużenie swoich programów rozwoju 
obszarów wiejskich oraz, w przypadku 
regionalnych programów rozwoju 
obszarów wiejskich, które z tych 
programów decydują się przedłużyć, i w 
związku z tym jaka odpowiednia kwota z 
przydziału budżetowego na 2021 r. ma nie 
być przeniesiona na kolejne lata.

(7) Aby umożliwić Komisji niezbędne 
planowanie finansowe i odpowiednie 
dostosowania rocznego podziału wsparcia 
Unii określonego w załączniku do 
rozporządzenia (UE) nr 1305/2013, 
państwa członkowskie powinny 
poinformować Komisję niezwłocznie po 
wejściu w życie niniejszego 
rozporządzenia o tym, czy decydują się na 
przedłużenie swoich programów rozwoju 
obszarów wiejskich oraz, w przypadku 
regionalnych programów rozwoju 
obszarów wiejskich, które z tych 
programów decydują się przedłużyć, i czy 
zamierzają finansować je częściowo z 
pozostałych środków finansowych z 
poprzedniego przydziału budżetowego 
oraz w związku z tym jaka odpowiednia 
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kwota z przydziału budżetowego na lata 
okresu przejściowego ma nie być 
przeniesiona na kolejne lata.

Or. en

Poprawka 132
Zbigniew Kuźmiuk, Krzysztof Jurgiel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Aby umożliwić Komisji niezbędne 
planowanie finansowe i odpowiednie 
dostosowania rocznego podziału wsparcia 
Unii określonego w załączniku do 
rozporządzenia (UE) nr 1305/2013, 
państwa członkowskie powinny 
poinformować Komisję niezwłocznie po 
wejściu w życie niniejszego 
rozporządzenia o tym, czy decydują się na 
przedłużenie swoich programów rozwoju 
obszarów wiejskich oraz, w przypadku 
regionalnych programów rozwoju 
obszarów wiejskich, które z tych 
programów decydują się przedłużyć, i w 
związku z tym jaka odpowiednia kwota z 
przydziału budżetowego na 2021 r. ma nie 
być przeniesiona na kolejne lata.

(7) Aby umożliwić Komisji niezbędne 
planowanie finansowe i odpowiednie 
dostosowania rocznego podziału wsparcia 
Unii określonego w załączniku do 
rozporządzenia (UE) nr 1305/2013, 
państwa członkowskie powinny 
poinformować Komisję niezwłocznie po 
wejściu w życie niniejszego 
rozporządzenia o tym, czy decydują się na 
przedłużenie swoich programów rozwoju 
obszarów wiejskich oraz, w przypadku 
regionalnych programów rozwoju 
obszarów wiejskich, które z tych 
programów decydują się przedłużyć, i w 
związku z tym jaka odpowiednia kwota z 
przydziału budżetowego na lata wpisujące 
się w okres przejściowy ma nie być 
przeniesiona na kolejne lata.

Or. pl

Uzasadnienie

Poprawka ta daje możliwość przedłużenia stosowania rozporządzenia przejściowego do 
dwóch lat w przypadku, gdyby reforma WPR nie została przyjęta terminowo.

Poprawka 133
Ivan David

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 7
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Aby umożliwić Komisji niezbędne 
planowanie finansowe i odpowiednie 
dostosowania rocznego podziału wsparcia 
Unii określonego w załączniku do 
rozporządzenia (UE) nr 1305/2013, 
państwa członkowskie powinny 
poinformować Komisję niezwłocznie po 
wejściu w życie niniejszego 
rozporządzenia o tym, czy decydują się na 
przedłużenie swoich programów rozwoju 
obszarów wiejskich oraz, w przypadku 
regionalnych programów rozwoju 
obszarów wiejskich, które z tych 
programów decydują się przedłużyć, i w 
związku z tym jaka odpowiednia kwota z 
przydziału budżetowego na 2021 r. ma nie 
być przeniesiona na kolejne lata.

(7) Aby umożliwić Komisji niezbędne 
planowanie finansowe i odpowiednie 
dostosowania rocznego podziału wsparcia 
Unii określonego w załączniku do 
rozporządzenia (UE) nr 1305/2013, 
państwa członkowskie powinny 
poinformować Komisję niezwłocznie po 
wejściu w życie niniejszego 
rozporządzenia o tym, czy decydują się na 
przedłużenie swoich programów rozwoju 
obszarów wiejskich oraz, w przypadku 
regionalnych programów rozwoju 
obszarów wiejskich, które z tych 
programów decydują się przedłużyć, i w 
związku z tym jaka odpowiednia kwota z 
przydziału budżetowego na lata 2021, 
2022 i 2023 ma nie być przeniesiona na 
kolejne lata.

Or. en

Poprawka 134
Ivan David

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Aby umożliwić Komisji niezbędne 
planowanie finansowe i odpowiednie 
dostosowania rocznego podziału wsparcia 
Unii określonego w załączniku do 
rozporządzenia (UE) nr 1305/2013, 
państwa członkowskie powinny 
poinformować Komisję niezwłocznie po 
wejściu w życie niniejszego 
rozporządzenia o tym, czy decydują się na 
przedłużenie swoich programów rozwoju 
obszarów wiejskich oraz, w przypadku 
regionalnych programów rozwoju 
obszarów wiejskich, które z tych 
programów decydują się przedłużyć, i w 
związku z tym jaka odpowiednia kwota z 

(7) Aby umożliwić Komisji niezbędne 
planowanie finansowe i odpowiednie 
dostosowania rocznego podziału wsparcia 
Unii określonego w załączniku do 
rozporządzenia (UE) nr 1305/2013, 
państwa członkowskie powinny 
poinformować Komisję niezwłocznie po 
wejściu w życie niniejszego 
rozporządzenia o tym, czy decydują się na 
przedłużenie swoich programów rozwoju 
obszarów wiejskich oraz, w przypadku 
regionalnych programów rozwoju 
obszarów wiejskich, które z tych 
programów decydują się przedłużyć, i w 
związku z tym jaka odpowiednia kwota z 
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przydziału budżetowego na 2021 r. ma nie 
być przeniesiona na kolejne lata.

przydziału budżetowego na lata 2021 i 
2022 ma nie być przeniesiona na kolejne 
lata.

Or. en

Poprawka 135
Zbigniew Kuźmiuk, Krzysztof Jurgiel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7a) Państwa członkowskie, które 
postanowią przedłużyć czas trwania 
swoich programów rozwoju obszarów 
wiejskich lub niektórych programów 
rozwoju obszarów wiejskich wspieranych 
przez EFRROW, jak przewidziano w art. 1 
ust. 1 niniejszego rozporządzenia, do do 
dnia 31 grudnia 2022 r., powinny mieć 
możliwość skompensowania wszelkich 
redukcji ich łącznych przydziałów w 
ramach EFRROW w okresie 
obowiązywania kolejnych WRF, w drodze 
odpowiednego zwiększenia 
współfinansowania krajowego. W razie 
konieczności państwa członkowskie 
powinny mieć również możliwość 
dostosowania swoich środków ochrony 
środowiska podjętych na mocy 
rozporządzenia (UE) nr 1305/2013.

Or. pl

Poprawka 136
Zbigniew Kuźmiuk, Krzysztof Jurgiel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Rozporządzenie (UE) nr 1303/2013 (8) Rozporządzenie (UE) nr 1303/2013 
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ustanawia wspólne zasady mające 
zastosowanie do EFRROW i niektórych 
innych funduszy, które funkcjonują w 
oparciu o wspólne ramy. Rozporządzenie 
to powinno nadal mieć zastosowanie do 
programów wspieranych z EFRROW w 
okresie programowania 2014–2020, a także 
do tych programów wspieranych z 
EFRROW, w odniesieniu do których 
państwa członkowskie podejmują decyzję 
o przedłużeniu tego okresu do dnia 31 
grudnia 2021 r. W przypadku tych państw 
członkowskich umowa o partnerstwie 
sporządzona na okres od dnia 1 stycznia 
2014 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. zgodnie 
z rozporządzeniem (UE) nr 1303/2013 
powinna być nadal stosowana jako 
dokument strategiczny sporządzony przez 
państwa członkowskie i Komisję w 
odniesieniu do wdrażania wsparcia 
przyznanego z EFRROW na rok 
programowania 2021.

ustanawia wspólne zasady mające 
zastosowanie do EFRROW i niektórych 
innych funduszy, które funkcjonują w 
oparciu o wspólne ramy. Rozporządzenie 
to powinno nadal mieć zastosowanie do 
programów wspieranych z EFRROW w 
okresie programowania 2014–2020, a także 
do tych programów wspieranych z 
EFRROW, w odniesieniu do których 
państwa członkowskie podejmują decyzję 
o przedłużeniu tego okresu do dnia 31 
grudnia 2022 r. W przypadku tych państw 
członkowskich umowa o partnerstwie 
sporządzona na okres od dnia 1 stycznia 
2014 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. zgodnie 
z rozporządzeniem (UE) nr 1303/2013 
powinna być nadal stosowana jako 
dokument strategiczny sporządzony przez 
państwa członkowskie i Komisję w 
odniesieniu do wdrażania wsparcia 
przyznanego z EFRROW na rok 
programowania 2022.

Or. pl

Poprawka 137
Ivan David

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Rozporządzenie (UE) nr 1303/2013 
ustanawia wspólne zasady mające 
zastosowanie do EFRROW i niektórych 
innych funduszy, które funkcjonują w 
oparciu o wspólne ramy. Rozporządzenie 
to powinno nadal mieć zastosowanie do 
programów wspieranych z EFRROW w 
okresie programowania 2014–2020, a także 
do tych programów wspieranych z 
EFRROW, w odniesieniu do których 
państwa członkowskie podejmują decyzję 
o przedłużeniu tego okresu do dnia 31 
grudnia 2021 r. W przypadku tych państw 
członkowskich umowa o partnerstwie 

(8) Rozporządzenie (UE) nr 1303/2013 
ustanawia wspólne zasady mające 
zastosowanie do EFRROW i niektórych 
innych funduszy, które funkcjonują w 
oparciu o wspólne ramy. Rozporządzenie 
to powinno nadal mieć zastosowanie do 
programów wspieranych z EFRROW w 
okresie programowania 2014–2020, a także 
do tych programów wspieranych z 
EFRROW, w odniesieniu do których 
państwa członkowskie podejmują decyzję 
o przedłużeniu tego okresu do dnia 31 
grudnia 2022 r. W przypadku tych państw 
członkowskich umowa o partnerstwie 
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sporządzona na okres od dnia 1 stycznia 
2014 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. zgodnie 
z rozporządzeniem (UE) nr 1303/2013 
powinna być nadal stosowana jako 
dokument strategiczny sporządzony przez 
państwa członkowskie i Komisję w 
odniesieniu do wdrażania wsparcia 
przyznanego z EFRROW na rok 
programowania 2021.

sporządzona na okres od dnia 1 stycznia 
2014 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. zgodnie 
z rozporządzeniem (UE) nr 1303/2013 
powinna być nadal stosowana jako 
dokument strategiczny sporządzony przez 
państwa członkowskie i Komisję w 
odniesieniu do wdrażania wsparcia 
przyznanego z EFRROW na rok 
programowania 2021.

Or. en

Poprawka 138
Ivan David

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Rozporządzenie (UE) nr 1303/2013 
ustanawia wspólne zasady mające 
zastosowanie do EFRROW i niektórych 
innych funduszy, które funkcjonują w 
oparciu o wspólne ramy. Rozporządzenie 
to powinno nadal mieć zastosowanie do 
programów wspieranych z EFRROW w 
okresie programowania 2014–2020, a także 
do tych programów wspieranych z 
EFRROW, w odniesieniu do których 
państwa członkowskie podejmują decyzję 
o przedłużeniu tego okresu do dnia 31 
grudnia 2021 r. W przypadku tych państw 
członkowskich umowa o partnerstwie 
sporządzona na okres od dnia 1 stycznia 
2014 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. zgodnie 
z rozporządzeniem (UE) nr 1303/2013 
powinna być nadal stosowana jako 
dokument strategiczny sporządzony przez 
państwa członkowskie i Komisję w 
odniesieniu do wdrażania wsparcia 
przyznanego z EFRROW na rok 
programowania 2021.

(8) Rozporządzenie (UE) nr 1303/2013 
ustanawia wspólne zasady mające 
zastosowanie do EFRROW i niektórych 
innych funduszy, które funkcjonują w 
oparciu o wspólne ramy. Rozporządzenie 
to powinno nadal mieć zastosowanie do 
programów wspieranych z EFRROW w 
okresie programowania 2014–2020, a także 
do tych programów wspieranych z 
EFRROW, w odniesieniu do których 
państwa członkowskie podejmują decyzję 
o przedłużeniu tego okresu do dnia 31 
grudnia 2023 r. W przypadku tych państw 
członkowskich umowa o partnerstwie 
sporządzona na okres od dnia 1 stycznia 
2014 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. zgodnie 
z rozporządzeniem (UE) nr 1303/2013 
powinna być nadal stosowana jako 
dokument strategiczny sporządzony przez 
państwa członkowskie i Komisję w 
odniesieniu do wdrażania wsparcia 
przyznanego z EFRROW na rok 
programowania 2021.

Or. en
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Poprawka 139
Ivan David

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1310/201315 
oraz rozporządzenie delegowane Komisji 
(UE) nr 807/201416 stanowią, że wydatki 
na niektóre długoterminowe zobowiązania 
poniesione zgodnie z niektórymi 
rozporządzeniami dotyczącymi udzielania 
wsparcia na rzecz rozwoju obszarów 
wiejskich przed rozporządzeniem (UE) nr 
1305/2013 powinny nadal być wypłacane z 
EFRROW w okresie programowania 
2014–2020 na określonych warunkach. 
Wydatki te powinny również nadal 
kwalifikować się w okresie realizacji 
odpowiadającego im zobowiązania 
prawnego na tych samych warunkach w 
roku programowania 2021. Ze względu na 
jasność i pewność prawa należy również 
wyjaśnić, że zobowiązania prawne podjęte 
w ramach działań, które odpowiadają 
działaniom określonym w rozporządzeniu 
(UE) nr 1305/2013, do których ma 
zastosowanie zintegrowany system 
zarządzania i kontroli, powinny być objęte 
tym zintegrowanym systemem zarządzania 
i kontroli oraz, że płatności odpowiadające 
tym zobowiązaniom prawnym muszą być 
dokonywane w okresie od dnia 1 grudnia 
do dnia 30 czerwca następnego roku 
kalendarzowego.

(10) Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1310/201315 
oraz rozporządzenie delegowane Komisji 
(UE) nr 807/201416 stanowią, że wydatki 
na niektóre długoterminowe zobowiązania 
poniesione zgodnie z niektórymi 
rozporządzeniami dotyczącymi udzielania 
wsparcia na rzecz rozwoju obszarów 
wiejskich przed rozporządzeniem (UE) nr 
1305/2013 powinny nadal być wypłacane z 
EFRROW w okresie programowania 
2014–2020 na określonych warunkach. 
Wydatki te powinny również nadal 
kwalifikować się w okresie realizacji 
odpowiadającego im zobowiązania 
prawnego na tych samych warunkach w 
latach programowania 2021 i 2022. Ze 
względu na jasność i pewność prawa 
należy również wyjaśnić, że zobowiązania 
prawne podjęte w ramach działań, które 
odpowiadają działaniom określonym w 
rozporządzeniu (UE) nr 1305/2013, do 
których ma zastosowanie zintegrowany 
system zarządzania i kontroli, powinny być 
objęte tym zintegrowanym systemem 
zarządzania i kontroli oraz, że płatności 
odpowiadające tym zobowiązaniom 
prawnym muszą być dokonywane w 
okresie od dnia 1 grudnia do dnia 30 
czerwca następnego roku kalendarzowego.

__________________ __________________
15 Rozporządzenie (UE) nr 1310/2013 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 
grudnia 2013 r. ustanawiające niektóre 
przepisy przejściowe w sprawie wsparcia 
rozwoju obszarów wiejskich przez 
Europejski Fundusz Rolny na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) 
oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 
1305/2013 Parlamentu Europejskiego i 

15 Rozporządzenie (UE) nr 1310/2013 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 
grudnia 2013 r. ustanawiające niektóre 
przepisy przejściowe w sprawie wsparcia 
rozwoju obszarów wiejskich przez 
Europejski Fundusz Rolny na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) 
oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 
1305/2013 Parlamentu Europejskiego i 
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Rady w zakresie środków i ich rozdziału w 
odniesieniu do roku 2014, a także i 
zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 
73/2009 oraz rozporządzenia (UE) nr 
1307/2013, (UE) nr 1306/2013 i (UE) nr 
1308/2013 Parlamentu Europejskiego i 
Rady w zakresie ich stosowania w roku 
2014 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 865).

Rady w zakresie środków i ich rozdziału w 
odniesieniu do roku 2014, a także i 
zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 
73/2009 oraz rozporządzenia (UE) nr 
1307/2013, (UE) nr 1306/2013 i (UE) nr 
1308/2013 Parlamentu Europejskiego i 
Rady w zakresie ich stosowania w roku 
2014 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 865).

16 Rozporządzenie delegowane Komisji 
(UE) nr 807/2014 z dnia 11 marca 2014 r. 
uzupełniające rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 
w sprawie wsparcia rozwoju obszarów 
wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny 
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
(EFRROW) i wprowadzające przepisy 
przejściowe (Dz.U. L 227 z 31.7.2014, s. 
1).

16 Rozporządzenie delegowane Komisji 
(UE) nr 807/2014 z dnia 11 marca 2014 r. 
uzupełniające rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 
w sprawie wsparcia rozwoju obszarów 
wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny 
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
(EFRROW) i wprowadzające przepisy 
przejściowe (Dz.U. L 227 z 31.7.2014, s. 
1).

Or. en

Poprawka 140
Zbigniew Kuźmiuk, Krzysztof Jurgiel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1310/201315 
oraz rozporządzenie delegowane Komisji 
(UE) nr 807/201416 stanowią, że wydatki 
na niektóre długoterminowe zobowiązania 
poniesione zgodnie z niektórymi 
rozporządzeniami dotyczącymi udzielania 
wsparcia na rzecz rozwoju obszarów 
wiejskich przed rozporządzeniem (UE) nr 
1305/2013 powinny nadal być wypłacane z 
EFRROW w okresie programowania 
2014–2020 na określonych warunkach. 
Wydatki te powinny również nadal 
kwalifikować się w okresie realizacji 
odpowiadającego im zobowiązania 
prawnego na tych samych warunkach w 
roku programowania 2021. Ze względu na 

(10) Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1310/201315 
oraz rozporządzenie delegowane Komisji 
(UE) nr 807/201416 stanowią, że wydatki 
na niektóre długoterminowe zobowiązania 
poniesione zgodnie z niektórymi 
rozporządzeniami dotyczącymi udzielania 
wsparcia na rzecz rozwoju obszarów 
wiejskich przed rozporządzeniem (UE) nr 
1305/2013 powinny nadal być wypłacane z 
EFRROW w okresie programowania 
2014–2020 na określonych warunkach. 
Wydatki te powinny również nadal 
kwalifikować się w okresie realizacji 
odpowiadającego im zobowiązania 
prawnego na tych samych warunkach w 
roku programowania 2021 i 2022. Ze 
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jasność i pewność prawa należy również 
wyjaśnić, że zobowiązania prawne podjęte 
w ramach działań, które odpowiadają 
działaniom określonym w rozporządzeniu 
(UE) nr 1305/2013, do których ma 
zastosowanie zintegrowany system 
zarządzania i kontroli, powinny być objęte 
tym zintegrowanym systemem zarządzania 
i kontroli oraz, że płatności odpowiadające 
tym zobowiązaniom prawnym muszą być 
dokonywane w okresie od dnia 1 grudnia 
do dnia 30 czerwca następnego roku 
kalendarzowego.

względu na jasność i pewność prawa 
należy również wyjaśnić, że zobowiązania 
prawne podjęte w ramach działań, które 
odpowiadają działaniom określonym w 
rozporządzeniu (UE) nr 1305/2013, do 
których ma zastosowanie zintegrowany 
system zarządzania i kontroli, powinny być 
objęte tym zintegrowanym systemem 
zarządzania i kontroli oraz, że płatności 
odpowiadające tym zobowiązaniom 
prawnym muszą być dokonywane w 
okresie od dnia 1 grudnia do dnia 30 
czerwca następnego roku kalendarzowego.

__________________ __________________
15 Rozporządzenie (UE) nr 1310/2013 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 
grudnia 2013 r. ustanawiające niektóre 
przepisy przejściowe w sprawie wsparcia 
rozwoju obszarów wiejskich przez 
Europejski Fundusz Rolny na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) 
oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 
1305/2013 Parlamentu Europejskiego i 
Rady w zakresie środków i ich rozdziału w 
odniesieniu do roku 2014, a także i 
zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 
73/2009 oraz rozporządzenia (UE) nr 
1307/2013, (UE) nr 1306/2013 i (UE) nr 
1308/2013 Parlamentu Europejskiego i 
Rady w zakresie ich stosowania w roku 
2014 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 865).

15 Rozporządzenie (UE) nr 1310/2013 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 
grudnia 2013 r. ustanawiające niektóre 
przepisy przejściowe w sprawie wsparcia 
rozwoju obszarów wiejskich przez 
Europejski Fundusz Rolny na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) 
oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 
1305/2013 Parlamentu Europejskiego i 
Rady w zakresie środków i ich rozdziału w 
odniesieniu do roku 2014, a także i 
zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 
73/2009 oraz rozporządzenia (UE) nr 
1307/2013, (UE) nr 1306/2013 i (UE) nr 
1308/2013 Parlamentu Europejskiego i 
Rady w zakresie ich stosowania w roku 
2014 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 865).

16 Rozporządzenie delegowane Komisji 
(UE) nr 807/2014 z dnia 11 marca 2014 r. 
uzupełniające rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 
w sprawie wsparcia rozwoju obszarów 
wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny 
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
(EFRROW) i wprowadzające przepisy 
przejściowe (Dz.U. L 227 z 31.7.2014, s. 
1).

16 Rozporządzenie delegowane Komisji 
(UE) nr 807/2014 z dnia 11 marca 2014 r. 
uzupełniające rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 
w sprawie wsparcia rozwoju obszarów 
wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny 
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
(EFRROW) i wprowadzające przepisy 
przejściowe (Dz.U. L 227 z 31.7.2014, s. 
1).

Or. pl
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Poprawka 141
Ivan David

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1310/201315 
oraz rozporządzenie delegowane Komisji 
(UE) nr 807/201416 stanowią, że wydatki 
na niektóre długoterminowe zobowiązania 
poniesione zgodnie z niektórymi 
rozporządzeniami dotyczącymi udzielania 
wsparcia na rzecz rozwoju obszarów 
wiejskich przed rozporządzeniem (UE) nr 
1305/2013 powinny nadal być wypłacane z 
EFRROW w okresie programowania 
2014–2020 na określonych warunkach. 
Wydatki te powinny również nadal 
kwalifikować się w okresie realizacji 
odpowiadającego im zobowiązania 
prawnego na tych samych warunkach w 
roku programowania 2021. Ze względu na 
jasność i pewność prawa należy również 
wyjaśnić, że zobowiązania prawne podjęte 
w ramach działań, które odpowiadają 
działaniom określonym w rozporządzeniu 
(UE) nr 1305/2013, do których ma 
zastosowanie zintegrowany system 
zarządzania i kontroli, powinny być objęte 
tym zintegrowanym systemem zarządzania 
i kontroli oraz, że płatności odpowiadające 
tym zobowiązaniom prawnym muszą być 
dokonywane w okresie od dnia 1 grudnia 
do dnia 30 czerwca następnego roku 
kalendarzowego.

(10) Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1310/201315 
oraz rozporządzenie delegowane Komisji 
(UE) nr 807/201416 stanowią, że wydatki 
na niektóre długoterminowe zobowiązania 
poniesione zgodnie z niektórymi 
rozporządzeniami dotyczącymi udzielania 
wsparcia na rzecz rozwoju obszarów 
wiejskich przed rozporządzeniem (UE) nr 
1305/2013 powinny nadal być wypłacane z 
EFRROW w okresie programowania 
2014–2020 na określonych warunkach. 
Wydatki te powinny również nadal 
kwalifikować się w okresie realizacji 
odpowiadającego im zobowiązania 
prawnego na tych samych warunkach w 
latach programowania 2021, 2022 i 2023. 
Ze względu na jasność i pewność prawa 
należy również wyjaśnić, że zobowiązania 
prawne podjęte w ramach działań, które 
odpowiadają działaniom określonym w 
rozporządzeniu (UE) nr 1305/2013, do 
których ma zastosowanie zintegrowany 
system zarządzania i kontroli, powinny być 
objęte tym zintegrowanym systemem 
zarządzania i kontroli oraz, że płatności 
odpowiadające tym zobowiązaniom 
prawnym muszą być dokonywane w 
okresie od dnia 1 grudnia do dnia 30 
czerwca następnego roku kalendarzowego.

__________________ __________________
15 Rozporządzenie (UE) nr 1310/2013 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 
grudnia 2013 r. ustanawiające niektóre 
przepisy przejściowe w sprawie wsparcia 
rozwoju obszarów wiejskich przez 
Europejski Fundusz Rolny na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) 
oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 
1305/2013 Parlamentu Europejskiego i 

15 Rozporządzenie (UE) nr 1310/2013 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 
grudnia 2013 r. ustanawiające niektóre 
przepisy przejściowe w sprawie wsparcia 
rozwoju obszarów wiejskich przez 
Europejski Fundusz Rolny na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) 
oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 
1305/2013 Parlamentu Europejskiego i 
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Rady w zakresie środków i ich rozdziału w 
odniesieniu do roku 2014, a także i 
zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 
73/2009 oraz rozporządzenia (UE) nr 
1307/2013, (UE) nr 1306/2013 i (UE) nr 
1308/2013 Parlamentu Europejskiego i 
Rady w zakresie ich stosowania w roku 
2014 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 865).

Rady w zakresie środków i ich rozdziału w 
odniesieniu do roku 2014, a także i 
zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 
73/2009 oraz rozporządzenia (UE) nr 
1307/2013, (UE) nr 1306/2013 i (UE) nr 
1308/2013 Parlamentu Europejskiego i 
Rady w zakresie ich stosowania w roku 
2014 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 865).

16 Rozporządzenie delegowane Komisji 
(UE) nr 807/2014 z dnia 11 marca 2014 r. 
uzupełniające rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 
w sprawie wsparcia rozwoju obszarów 
wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny 
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
(EFRROW) i wprowadzające przepisy 
przejściowe (Dz.U. L 227 z 31.7.2014, s. 
1).

16 Rozporządzenie delegowane Komisji 
(UE) nr 807/2014 z dnia 11 marca 2014 r. 
uzupełniające rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 
w sprawie wsparcia rozwoju obszarów 
wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny 
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
(EFRROW) i wprowadzające przepisy 
przejściowe (Dz.U. L 227 z 31.7.2014, s. 
1).

Or. en

Poprawka 142
Ivan David

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) W związku z tym, że plany 
strategiczne WPR, które mają zostać 
opracowane przez państwa członkowskie 
zgodnie z nowymi ramami prawnymi, mają 
obowiązywać od dnia 1 stycznia 2022 r., 
należy określić przepisy przejściowe 
regulujące przejście z istniejących 
systemów wsparcia na nowe ramy prawne, 
w szczególności na stosowanie 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) .../...18 [rozporządzenie w 
sprawie planu strategicznego WPR].

(14) W związku z tym, że plany 
strategiczne WPR, które mają zostać 
opracowane przez państwa członkowskie 
zgodnie z nowymi ramami prawnymi, mają 
obowiązywać od dnia 1 stycznia 2023 r., 
należy określić przepisy przejściowe 
regulujące przejście z istniejących 
systemów wsparcia na nowe ramy prawne, 
w szczególności na stosowanie 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) .../...18 [rozporządzenie w 
sprawie planu strategicznego WPR].

__________________ __________________
18 Rozporządzenie (UE) …/… Parlamentu 
Europejskiego i Rady [w sprawie planu 
strategicznego WPR] (Dz.U. L … z …, s. 

18 Rozporządzenie (UE) …/… Parlamentu 
Europejskiego i Rady [w sprawie planu 
strategicznego WPR] (Dz.U. L … z …, s. 
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…). …).

Or. en

Poprawka 143
Ivan David

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) W związku z tym, że plany 
strategiczne WPR, które mają zostać 
opracowane przez państwa członkowskie 
zgodnie z nowymi ramami prawnymi, mają 
obowiązywać od dnia 1 stycznia 2022 r., 
należy określić przepisy przejściowe 
regulujące przejście z istniejących 
systemów wsparcia na nowe ramy prawne, 
w szczególności na stosowanie 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) .../...18 [rozporządzenie w 
sprawie planu strategicznego WPR].

(14) W związku z tym, że plany 
strategiczne WPR, które mają zostać 
opracowane przez państwa członkowskie 
zgodnie z nowymi ramami prawnymi, mają 
obowiązywać od dnia 1 stycznia 2024 r., 
należy określić przepisy przejściowe 
regulujące przejście z istniejących 
systemów wsparcia na nowe ramy prawne, 
w szczególności na stosowanie 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) .../...18 [rozporządzenie w 
sprawie planu strategicznego WPR].

__________________ __________________
18 Rozporządzenie (UE) …/… Parlamentu 
Europejskiego i Rady [w sprawie planu 
strategicznego WPR] (Dz.U. L … z …, s. 
…).

18 Rozporządzenie (UE) …/… Parlamentu 
Europejskiego i Rady [w sprawie planu 
strategicznego WPR] (Dz.U. L … z …, s. 
…).

Or. en

Poprawka 144
Jérémy Decerle

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14a) Celem zasad przejściowych 
przewidzianych w niniejszym 
rozporządzeniu jest przedłużenie okresu 
ważności obecnie obowiązujących 
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przepisów. W okresie przejściowym 
państwa członkowskie powinny, by jak 
najlepiej przygotować się do wdrożenia 
przyszłych odnowionych ram prawnych 
dla WPR, w ramach prac i konsultacji na 
temat wstępnego opracowania przyszłych 
krajowych planów strategicznych 
zachęcać do analizy nowych narzędzi, 
jakie przewidziano, a w szczególności 
możliwości opracowywania programów 
operacyjnych przez nowe sektory.

Or. fr

Poprawka 145
Irène Tolleret, Jérémy Decerle

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Rozporządzenie (UE) nr 1308/2013 
określa zasady wspólnej organizacji 
rynków rolnych i obejmuje niektóre 
programy pomocy w art. 29–60. Te 
programy pomocy powinny zostać 
włączone do przyszłych planów 
strategicznych WPR państw 
członkowskich jako interwencje 
sektorowe, o których mowa w art. 39 lit. 
a)–e) rozporządzenia (UE) .../... 
[rozporządzenie dotyczące planu 
strategicznego WPR]. W celu zapewnienia 
spójności, ciągłości i płynnego przejścia 
między tymi programami pomocy z 
rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 a 
sektorowymi rodzajami interwencji z 
rozporządzenia (UE) .../... [rozporządzenie 
w sprawie planu strategicznego WPR], 
należy określić przepisy dotyczące czasu 
trwania każdego z tych programów 
pomocy w odniesieniu do daty, z którą 
plany strategiczne WPR poszczególnych 
państw członkowskich będą mieć skutki 
prawne.

(16) Rozporządzenie (UE) nr 1308/2013 
określa zasady wspólnej organizacji 
rynków rolnych i obejmuje niektóre 
programy pomocy w art. 29–60. Te 
programy pomocy powinny zostać 
włączone do przyszłych planów 
strategicznych WPR państw 
członkowskich jako interwencje 
sektorowe, o których mowa w art. 39 lit. 
a)–e) rozporządzenia (UE) .../... 
[rozporządzenie dotyczące planu 
strategicznego WPR]. W celu zapewnienia 
spójności, ciągłości i płynnego przejścia 
między tymi programami pomocy z 
rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 a 
sektorowymi rodzajami interwencji z 
rozporządzenia (UE) .../... [rozporządzenie 
w sprawie planu strategicznego WPR], 
należy określić przepisy dotyczące czasu 
trwania każdego z tych programów 
pomocy.
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Or. fr

Uzasadnienie

Należy umożliwić utrzymanie okresu obowiązywania programów sektorowych do 
przewidzianej początkowo daty zakończenia w celu zagwarantowania producentom pewności 
prawa.

Poprawka 146
Jérémy Decerle, Irène Tolleret

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 16 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16a) Rolnicy są coraz częściej narażeni 
na ryzyko zmienności dochodów, 
częściowo z powodu wpływu sił 
rynkowych, a częściowo w związku z 
ekstremalnymi zdarzeniami pogodowymi 
oraz częstymi kryzysami sanitarnymi i 
fitosanitarnymi mającymi wpływ na 
pogłowie zwierząt gospodarskich i aktywa 
agronomiczne w Unii. W celu złagodzenia 
skutków zmienności dochodów poprzez 
zachęcanie rolników do oszczędzania w 
dobrych latach, aby byli w stanie poradzić 
sobie w gorszych latach, krajowe środki 
podatkowe, w ramach których podstawę 
opodatkowania dochodu stosowaną w 
odniesieniu do rolników wylicza się w 
oparciu o wieloletni okres, należy 
wyłączyć ze stosowania zasad pomocy 
państwa.

Or. fr

Poprawka 147
Isabel Carvalhais, Clara Aguilera

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 17
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Jeżeli chodzi o program pomocy w 
sektorze oliwy z oliwek i oliwek 
stołowych, należy przedłużyć do dnia 31 
grudnia 2021 r. bieżące programy prac 
sporządzone na okres od dnia 1 kwietnia 
2018 r. do dnia 31 marca 2021 r. W 
przypadku programów pomocy w sektorze 
owoców i warzyw należy określić przepisy 
dotyczące zmiany lub zastąpienia 
programów operacyjnych.

(17) Jeżeli chodzi o program pomocy w 
sektorze oliwy z oliwek i oliwek 
stołowych, należy przedłużyć do dnia 31 
grudnia 2021 r. bieżące programy prac 
sporządzone na okres od dnia 1 kwietnia 
2018 r. do dnia 31 marca 2021 r. W 
przypadku programów pomocy w sektorze 
owoców i warzyw należy określić przepisy 
dotyczące zmiany lub zastąpienia 
programów operacyjnych. Uznane 
organizacje producentów w sektorze 
owoców i warzyw powinny mieć również 
możliwość kontynuowania programu 
operacyjnego do czasu, gdy dobiegnie on 
końca.

Or. en

Poprawka 148
Irène Tolleret, Jérémy Decerle

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Jeżeli chodzi o program pomocy w 
sektorze oliwy z oliwek i oliwek 
stołowych, należy przedłużyć do dnia 31 
grudnia 2021 r. bieżące programy prac 
sporządzone na okres od dnia 1 kwietnia 
2018 r. do dnia 31 marca 2021 r. W 
przypadku programów pomocy w sektorze 
owoców i warzyw należy określić przepisy 
dotyczące zmiany lub zastąpienia 
programów operacyjnych.

(17) Jeżeli chodzi o program pomocy w 
sektorze oliwy z oliwek i oliwek 
stołowych, należy przedłużyć do dnia 31 
grudnia 2021 r. bieżące programy prac 
sporządzone na okres od dnia 1 kwietnia 
2018 r. do dnia 31 marca 2021 r. W 
przypadku programów pomocy w sektorze 
owoców i warzyw należy określić przepisy 
dotyczące dobrowolnej zmiany lub 
zastąpienia programów operacyjnych.

Or. fr

Uzasadnienie

Należy zapewnić państwom członkowskim możliwość zaproponowania uznanym organizacjom 
producentów, by program operacyjny kończący się po 31 grudnia 2021 r. można było 
przedłużyć, aż do jego zakończenia, podobnie jak w poprzednim okresie przejściowym.
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Poprawka 149
Zbigniew Kuźmiuk, Krzysztof Jurgiel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Jeżeli chodzi o program pomocy w 
sektorze oliwy z oliwek i oliwek 
stołowych, należy przedłużyć do dnia 31 
grudnia 2021 r. bieżące programy prac 
sporządzone na okres od dnia 1 kwietnia 
2018 r. do dnia 31 marca 2021 r. W 
przypadku programów pomocy w sektorze 
owoców i warzyw należy określić przepisy 
dotyczące zmiany lub zastąpienia 
programów operacyjnych.

(17) Jeżeli chodzi o program pomocy w 
sektorze oliwy z oliwek i oliwek 
stołowych, należy przedłużyć do dnia 31 
grudnia 2021 i 2022 r. bieżące programy 
prac sporządzone na okres od dnia 1 
kwietnia 2018 r. do dnia 31 marca 2021 r. 
W przypadku programów pomocy w 
sektorze owoców i warzyw należy określić 
przepisy dotyczące zmiany lub zastąpienia 
programów operacyjnych.

Or. pl

Poprawka 150
Ivan David

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Jeżeli chodzi o program pomocy w 
sektorze oliwy z oliwek i oliwek 
stołowych, należy przedłużyć do dnia 31 
grudnia 2021 r. bieżące programy prac 
sporządzone na okres od dnia 1 kwietnia 
2018 r. do dnia 31 marca 2021 r. W 
przypadku programów pomocy w sektorze 
owoców i warzyw należy określić przepisy 
dotyczące zmiany lub zastąpienia 
programów operacyjnych.

(17) Jeżeli chodzi o program pomocy w 
sektorze oliwy z oliwek i oliwek 
stołowych, należy przedłużyć do dnia 31 
grudnia 2022 r. bieżące programy prac 
sporządzone na okres od dnia 1 kwietnia 
2018 r. do dnia 31 marca 2021 r. W 
przypadku programów pomocy w sektorze 
owoców i warzyw należy określić przepisy 
dotyczące zmiany lub zastąpienia 
programów operacyjnych.

Or. en



PE648.383v01-00 42/142 AM\1199799PL.docx

PL

Poprawka 151
Ivan David

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Jeżeli chodzi o program pomocy w 
sektorze oliwy z oliwek i oliwek 
stołowych, należy przedłużyć do dnia 31 
grudnia 2021 r. bieżące programy prac 
sporządzone na okres od dnia 1 kwietnia 
2018 r. do dnia 31 marca 2021 r. W 
przypadku programów pomocy w sektorze 
owoców i warzyw należy określić przepisy 
dotyczące zmiany lub zastąpienia 
programów operacyjnych.

(17) Jeżeli chodzi o program pomocy w 
sektorze oliwy z oliwek i oliwek 
stołowych, należy przedłużyć do dnia 31 
grudnia 2023 r. bieżące programy prac 
sporządzone na okres od dnia 1 kwietnia 
2018 r. do dnia 31 marca 2021 r. W 
przypadku programów pomocy w sektorze 
owoców i warzyw należy określić przepisy 
dotyczące zmiany lub zastąpienia 
programów operacyjnych.

Or. en

Poprawka 152
Irène Tolleret, Jérémy Decerle

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) W celu zapewnienia ciągłości w 
odniesieniu do programów pomocy w 
sektorze wina i w sektorze pszczelarskim 
należy określić przepisy umożliwiające 
dalsze wdrażanie tych programów pomocy 
do końca ich odpowiednich okresów 
programowania. W tym okresie przepisy 
rozporządzenia (UE) nr 1306/2013 
powinny zatem nadal mieć zastosowanie 
do wydatków poniesionych i płatności 
dokonanych na rzecz operacji 
realizowanych na podstawie 
rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 po 
dniu 31 grudnia 2021 r. i do czasu 
zakończenia tych programów pomocy.

(18) W celu zapewnienia ciągłości w 
odniesieniu do programów pomocy w 
sektorze wina i w sektorze pszczelarskim 
należy określić przepisy umożliwiające 
dalsze wdrażanie tych programów pomocy 
do końca ich odpowiednich okresów 
programowania. Ponadto zobowiązania 
podjęte przed dniem 16 października 2023 
r. powinny móc być nadal wypłacane po 
tej dacie.

Or. fr
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Uzasadnienie

Aktualny przepis stworzyłby bardzo niepewną pod względem prawnym sytuację dla 
beneficjentów i agencji płatniczych poprzez zapis, zgodnie z którym operacje uruchomione w 
obecnym okresie programowania byłyby rozliczane zgodnie z zasadami przyszłej WPR.

Poprawka 153
Isabel Carvalhais, Clara Aguilera

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) W celu zapewnienia ciągłości w 
odniesieniu do programów pomocy w 
sektorze wina i w sektorze pszczelarskim 
należy określić przepisy umożliwiające 
dalsze wdrażanie tych programów pomocy 
do końca ich odpowiednich okresów 
programowania. W tym okresie przepisy 
rozporządzenia (UE) nr 1306/2013 
powinny zatem nadal mieć zastosowanie 
do wydatków poniesionych i płatności 
dokonanych na rzecz operacji 
realizowanych na podstawie 
rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 po dniu 
31 grudnia 2021 r. i do czasu zakończenia 
tych programów pomocy.

(18) W celu zapewnienia ciągłości w 
odniesieniu do programów pomocy w 
sektorze owoców i warzyw, w sektorze 
wina i w sektorze pszczelarskim należy 
określić przepisy umożliwiające dalsze 
wdrażanie tych programów pomocy do 
końca ich odpowiednich okresów 
programowania. W tym okresie przepisy 
rozporządzenia (UE) nr 1306/2013 
powinny zatem nadal mieć zastosowanie 
do wydatków poniesionych i płatności 
dokonanych na rzecz operacji 
realizowanych na podstawie 
rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 po dniu 
31 grudnia 2021 r. i do czasu zakończenia 
tych programów pomocy oraz programów 
operacyjnych.

Or. en

Poprawka 154
Daniel Buda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) W celu zapewnienia ciągłości w 
odniesieniu do programów pomocy w 
sektorze wina i w sektorze pszczelarskim 

(18) W celu zapewnienia ciągłości w 
odniesieniu do programów pomocy w 
sektorze wina, w sektorze pszczelarskim 
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należy określić przepisy umożliwiające 
dalsze wdrażanie tych programów pomocy 
do końca ich odpowiednich okresów 
programowania. W tym okresie przepisy 
rozporządzenia (UE) nr 1306/2013 
powinny zatem nadal mieć zastosowanie 
do wydatków poniesionych i płatności 
dokonanych na rzecz operacji 
realizowanych na podstawie 
rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 po dniu 
31 grudnia 2021 r. i do czasu zakończenia 
tych programów pomocy.

oraz w sektorze owoców i warzyw należy 
określić przepisy umożliwiające dalsze 
wdrażanie tych programów pomocy do 
końca ich odpowiednich okresów 
programowania. W tym okresie przepisy 
rozporządzenia (UE) nr 1306/2013 
powinny zatem nadal mieć zastosowanie 
do wydatków poniesionych i płatności 
dokonanych na rzecz operacji 
realizowanych na podstawie 
rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 po dniu 
31 grudnia 2021 r. i do czasu zakończenia 
tych programów pomocy.

Or. ro

Poprawka 155
Irène Tolleret

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 19

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Aby ograniczyć znaczną liczbę 
zobowiązań przenoszonych z obecnego 
okresu programowania w zakresie 
rozwoju obszarów wiejskich do planów 
strategicznych WPR, czas trwania nowych 
wieloletnich zobowiązań w zakresie 
działań rolno-środowiskowo-
klimatycznych, rolnictwa ekologicznego i 
działań leśno-środowiskowych należy 
ograniczyć do maksymalnie 3 lat. 
Przedłużenie bieżących zobowiązań 
powinno być ograniczone do jednego 
roku.

skreśla się

Or. fr

Uzasadnienie

Skrócenie czasu trwania działania rolno-środowiskowo-klimatycznego przyczynia się do 
obniżenia poziomu ambicji tego instrumentu w zakresie środowiska. Ponadto środki te często 
opierają się na stopniowych zmianach w praktykach rolnych (przykładowo stopniowe 
ograniczanie stosowania pestycydów), które nie są dostosowane do okresów krótszych niż 5 
lat.
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Poprawka 156
Álvaro Amaro

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 19

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Aby ograniczyć znaczną liczbę 
zobowiązań przenoszonych z obecnego 
okresu programowania w zakresie 
rozwoju obszarów wiejskich do planów 
strategicznych WPR, czas trwania nowych 
wieloletnich zobowiązań w zakresie 
działań rolno-środowiskowo-
klimatycznych, rolnictwa ekologicznego i 
działań leśno-środowiskowych należy 
ograniczyć do maksymalnie 3 lat. 
Przedłużenie bieżących zobowiązań 
powinno być ograniczone do jednego 
roku.

(19) Czas trwania nowych wieloletnich 
zobowiązań w zakresie działań rolno-
środowiskowo-klimatycznych, rolnictwa 
ekologicznego i działań leśno-
środowiskowych należy ograniczyć do 
maksymalnie od pięciu do siedmiu lat. Po 
wejściu w życie przepisów rozporządzenia 
(UE) .../... [rozporządzenie w sprawie 
planu WPR], osoby podejmujące się 
prowadzenia operacji na mocy 
wspomnianych zobowiązań powinny 
dostosować swoje praktyki do nowych 
przepisów.

Or. en

Poprawka 157
Bronis Ropė
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 19

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Aby ograniczyć znaczną liczbę 
zobowiązań przenoszonych z obecnego 
okresu programowania w zakresie rozwoju 
obszarów wiejskich do planów 
strategicznych WPR, czas trwania nowych 
wieloletnich zobowiązań w zakresie 
działań rolno-środowiskowo-
klimatycznych, rolnictwa ekologicznego i 
działań leśno-środowiskowych należy 
ograniczyć do maksymalnie 3 lat. 
Przedłużenie bieżących zobowiązań 
powinno być ograniczone do jednego 

(19) Aby ograniczyć znaczną liczbę 
zobowiązań przenoszonych z obecnego 
okresu programowania w zakresie rozwoju 
obszarów wiejskich do planów 
strategicznych WPR, przedłużenie 
istniejących nowych wieloletnich 
zobowiązań w zakresie działań rolno-
środowiskowo-klimatycznych, rolnictwa 
ekologicznego i działań leśno-
środowiskowych należy ograniczyć w taki 
sposób, aby nie przekroczyły one pięciu 
lat.
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roku.

Or. en

Poprawka 158
Daniela Rondinelli, Dino Giarrusso

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 20

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) EFRROW powinien móc wspierać 
rozwój lokalny kierowany przez 
społeczność realizowany zgodnie z 
nowymi zasadami określonymi w 
rozporządzeniu (UE) XXXX/XXXX [nowe 
rozporządzenie w sprawie wspólnych 
przepisów]. Jednakże, aby uniknąć 
niewykorzystanych funduszy na rozwój 
lokalny kierowany przez społeczność w 
roku programowania 2021, państwa 
członkowskie, które zdecydują o 
przedłużeniu swoich programów rozwoju 
obszarów wiejskich do dnia 31 grudnia 
2021 r. i które również korzystają z 
możliwości przeniesienia kwot z płatności 
bezpośrednich na rozwój obszarów 
wiejskich, powinny mieć możliwość 
zastosowania minimalnego przydziału w 
wysokości 5 % na rozwój lokalny 
kierowany przez społeczność wyłącznie do 
wkładu EFRROW w rozwój obszarów 
wiejskich przedłużonego do dnia 31 
grudnia 2021 r., który to przydział oblicza 
się przed przeniesieniem kwot z płatności 
bezpośrednich.

skreśla się

Or. it

Uzasadnienie

Biorąc pod uwagę trudności we wdrażaniu inicjatywy LEADER, napotkane przez niektóre 
państwa w bieżącym okresie programowania 2014–2020 i we wcześniejszych okresach 
programowania, uważa się, że należy przyznać państwom członkowskim szeroki zakres 
swobody w decydowaniu o zasobach przeznaczanych na rozwój lokalny kierowany przez 
społeczność.
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Poprawka 159
Ivan David

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 20

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) EFRROW powinien móc wspierać 
rozwój lokalny kierowany przez 
społeczność realizowany zgodnie z 
nowymi zasadami określonymi w 
rozporządzeniu (UE) XXXX/XXXX [nowe 
rozporządzenie w sprawie wspólnych 
przepisów]. Jednakże, aby uniknąć 
niewykorzystanych funduszy na rozwój 
lokalny kierowany przez społeczność w 
roku programowania 2021, państwa 
członkowskie, które zdecydują o 
przedłużeniu swoich programów rozwoju 
obszarów wiejskich do dnia 31 grudnia 
2021 r. i które również korzystają z 
możliwości przeniesienia kwot z płatności 
bezpośrednich na rozwój obszarów 
wiejskich, powinny mieć możliwość 
zastosowania minimalnego przydziału w 
wysokości 5 % na rozwój lokalny 
kierowany przez społeczność wyłącznie do 
wkładu EFRROW w rozwój obszarów 
wiejskich przedłużonego do dnia 31 
grudnia 2021 r., który to przydział oblicza 
się przed przeniesieniem kwot z płatności 
bezpośrednich.

(20) EFRROW powinien móc wspierać 
rozwój lokalny kierowany przez 
społeczność realizowany zgodnie z 
nowymi zasadami określonymi w 
rozporządzeniu (UE) XXXX/XXXX [nowe 
rozporządzenie w sprawie wspólnych 
przepisów]. Jednakże, aby uniknąć 
niewykorzystanych funduszy na rozwój 
lokalny kierowany przez społeczność w 
latach programowania 2021, 2022 i 2023, 
państwa członkowskie, które zdecydują o 
przedłużeniu swoich programów rozwoju 
obszarów wiejskich do dnia 31 grudnia 
2023 r. i które również korzystają z 
możliwości przeniesienia kwot z płatności 
bezpośrednich na rozwój obszarów 
wiejskich, powinny mieć możliwość 
zastosowania minimalnego przydziału w 
wysokości 5 % na rozwój lokalny 
kierowany przez społeczność wyłącznie do 
wkładu EFRROW w rozwój obszarów 
wiejskich przedłużonego do dnia 31 
grudnia 2023 r., który to przydział oblicza 
się przed przeniesieniem kwot z płatności 
bezpośrednich.

Or. en

Poprawka 160
Ivan David

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 20

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) EFRROW powinien móc wspierać (20) EFRROW powinien móc wspierać 
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rozwój lokalny kierowany przez 
społeczność realizowany zgodnie z 
nowymi zasadami określonymi w 
rozporządzeniu (UE) XXXX/XXXX [nowe 
rozporządzenie w sprawie wspólnych 
przepisów]. Jednakże, aby uniknąć 
niewykorzystanych funduszy na rozwój 
lokalny kierowany przez społeczność w 
roku programowania 2021, państwa 
członkowskie, które zdecydują o 
przedłużeniu swoich programów rozwoju 
obszarów wiejskich do dnia 31 grudnia 
2021 r. i które również korzystają z 
możliwości przeniesienia kwot z płatności 
bezpośrednich na rozwój obszarów 
wiejskich, powinny mieć możliwość 
zastosowania minimalnego przydziału w 
wysokości 5 % na rozwój lokalny 
kierowany przez społeczność wyłącznie do 
wkładu EFRROW w rozwój obszarów 
wiejskich przedłużonego do dnia 31 
grudnia 2021 r., który to przydział oblicza 
się przed przeniesieniem kwot z płatności 
bezpośrednich.

rozwój lokalny kierowany przez 
społeczność realizowany zgodnie z 
nowymi zasadami określonymi w 
rozporządzeniu (UE) XXXX/XXXX [nowe 
rozporządzenie w sprawie wspólnych 
przepisów]. Jednakże, aby uniknąć 
niewykorzystanych funduszy na rozwój 
lokalny kierowany przez społeczność w 
latach programowania 2021 i 2022, 
państwa członkowskie, które zdecydują o 
przedłużeniu swoich programów rozwoju 
obszarów wiejskich do dnia 31 grudnia 
2022 r. i które również korzystają z 
możliwości przeniesienia kwot z płatności 
bezpośrednich na rozwój obszarów 
wiejskich, powinny mieć możliwość 
zastosowania minimalnego przydziału w 
wysokości 5 % na rozwój lokalny 
kierowany przez społeczność wyłącznie do 
wkładu EFRROW w rozwój obszarów 
wiejskich przedłużonego do dnia 31 
grudnia 2022 r., który to przydział oblicza 
się przed przeniesieniem kwot z płatności 
bezpośrednich.

Or. en

Poprawka 161
Zbigniew Kuźmiuk, Krzysztof Jurgiel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 20

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) EFRROW powinien móc wspierać 
rozwój lokalny kierowany przez 
społeczność realizowany zgodnie z 
nowymi zasadami określonymi w 
rozporządzeniu (UE) XXXX/XXXX [nowe 
rozporządzenie w sprawie wspólnych 
przepisów]. Jednakże, aby uniknąć 
niewykorzystanych funduszy na rozwój 
lokalny kierowany przez społeczność w 
roku programowania 2021, państwa 
członkowskie, które zdecydują o 
przedłużeniu swoich programów rozwoju 

(20) EFRROW powinien móc wspierać 
rozwój lokalny kierowany przez 
społeczność realizowany zgodnie z 
nowymi zasadami określonymi w 
rozporządzeniu (UE) XXXX/XXXX [nowe 
rozporządzenie w sprawie wspólnych 
przepisów]. Jednakże, aby uniknąć 
niewykorzystanych funduszy na rozwój 
lokalny kierowany przez społeczność w 
roku programowania 2021 i 2022, państwa 
członkowskie, które zdecydują o 
przedłużeniu swoich programów rozwoju 
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obszarów wiejskich do dnia 31 grudnia 
2021 r. i które również korzystają z 
możliwości przeniesienia kwot z płatności 
bezpośrednich na rozwój obszarów 
wiejskich, powinny mieć możliwość 
zastosowania minimalnego przydziału w 
wysokości 5 % na rozwój lokalny 
kierowany przez społeczność wyłącznie do 
wkładu EFRROW w rozwój obszarów 
wiejskich przedłużonego do dnia 31 
grudnia 2021 r., który to przydział oblicza 
się przed przeniesieniem kwot z płatności 
bezpośrednich.

obszarów wiejskich, i które również 
korzystają z możliwości przeniesienia kwot 
z płatności bezpośrednich na rozwój 
obszarów wiejskich, powinny mieć 
możliwość zastosowania minimalnego 
przydziału w wysokości 5 % na rozwój 
lokalny kierowany przez społeczność 
wyłącznie do wkładu EFRROW w rozwój 
obszarów wiejskich przedłużonego do dnia 
31 grudnia 2022 r., który to przydział 
oblicza się przed przeniesieniem kwot z 
płatności bezpośrednich.

Or. pl

Poprawka 162
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Massimo Casanova, Gilles Lebreton

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 21

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) W celu zapewnienia ciągłości w 
okresie przejściowym należy utrzymać w 
2021 r. rezerwę na wypadek kryzysów w 
sektorze rolnym oraz określić 
odpowiednią kwotę rezerwy na rok 2021.

skreśla się

Or. it

Uzasadnienie

Pula środków finansowych na rezerwę na wypadek kryzysów nie powinna pochodzić z 
budżetu WPR, ale z innych zasobów budżetu UE, w którym należy ustanowić specjalną 
pozycję do wykorzystania w razie kryzysów w sektorze rolnym.

Poprawka 163
Daniela Rondinelli, Dino Giarrusso

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 21
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) W celu zapewnienia ciągłości w 
okresie przejściowym należy utrzymać w 
2021 r. rezerwę na wypadek kryzysów w 
sektorze rolnym oraz określić 
odpowiednią kwotę rezerwy na rok 2021.

skreśla się

Or. it

Uzasadnienie

Pula środków finansowych na rezerwę na wypadek kryzysów nie powinna pochodzić z 
budżetu WPR, ale z ogólnego budżetu UE. W tym celu należy ustanowić nową pozycję 
wydatków oraz utworzyć odnośny stały fundusz finansowany z ogólnego budżetu UE, a nie z 
budżetu WPR, do wykorzystania w razie kryzysów w sektorze rolnym.

Poprawka 164
Ivan David

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 21

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) W celu zapewnienia ciągłości w 
okresie przejściowym należy utrzymać w 
2021 r. rezerwę na wypadek kryzysów w 
sektorze rolnym oraz określić odpowiednią 
kwotę rezerwy na rok 2021.

(21) W celu zapewnienia ciągłości w 
okresie przejściowym należy utrzymać w 
latach 2021, 2022 i 2023 rezerwę na 
wypadek kryzysów w sektorze rolnym oraz 
określić odpowiednią kwotę rezerwy na 
lata 2021, 2022 i 2023.

Or. en

Poprawka 165
Ivan David

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 21

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) W celu zapewnienia ciągłości w 
okresie przejściowym należy utrzymać w 

(21) W celu zapewnienia ciągłości w 
okresie przejściowym należy utrzymać w 
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2021 r. rezerwę na wypadek kryzysów w 
sektorze rolnym oraz określić odpowiednią 
kwotę rezerwy na rok 2021.

latach 2021 i 2022 rezerwę na wypadek 
kryzysów w sektorze rolnym oraz określić 
odpowiednią kwotę rezerwy na lata 2021 i 
2022.

Or. en

Poprawka 166
Zbigniew Kuźmiuk, Krzysztof Jurgiel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 21

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) W celu zapewnienia ciągłości w 
okresie przejściowym należy utrzymać w 
2021 r. rezerwę na wypadek kryzysów w 
sektorze rolnym oraz określić odpowiednią 
kwotę rezerwy na rok 2021.

(21) W celu zapewnienia ciągłości w 
okresie przejściowym należy utrzymać w 
2021 i 2022 r. rezerwę na wypadek 
kryzysów w sektorze rolnym oraz określić 
odpowiednią kwotę rezerwy na rok 2021 i 
2022.

Or. pl

Poprawka 167
Mazaly Aguilar

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 21 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21a) Ze względu na poszanowanie 
zasady ciągłości w niniejszym 
rozporządzeniu apeluje się o utrzymanie 
budżetu w okresie przejściowym. W 
przypadku POSEI należy przywrócić 
przydziały finansowe od obecnych 
poziomów przewidzianych w 
rozporządzeniu (UE) nr 228/2013.

Or. es
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Uzasadnienie

Parlament nie powinien popierać cięć w budżecie na rolnictwo i opowiada się za 
utrzymaniem poziomu wsparcia budżetowego dla rolnictwa.

Poprawka 168
Zbigniew Kuźmiuk, Krzysztof Jurgiel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 22

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) Jeżeli chodzi o zasady 
prefinansowania z EFRROW, należy 
wyjaśnić, że podjęcie przez państwa 
członkowskie decyzji o przedłużeniu 
okresu 2014–2020 do dnia 31 grudnia 2021 
r. nie powinno prowadzić do dodatkowego 
prefinansowania przedmiotowych 
programów.

(22) Jeżeli chodzi o zasady 
prefinansowania z EFRROW, należy 
wyjaśnić, że podjęcie przez państwa 
członkowskie decyzji o przedłużeniu 
okresu 2014–2020 do dnia 31 grudnia 2022 
r. nie powinno prowadzić do dodatkowego 
prefinansowania przedmiotowych 
programów.

Or. pl

Poprawka 169
Ivan David

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 22

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) Jeżeli chodzi o zasady 
prefinansowania z EFRROW, należy 
wyjaśnić, że podjęcie przez państwa 
członkowskie decyzji o przedłużeniu 
okresu 2014–2020 do dnia 31 grudnia 2021 
r. nie powinno prowadzić do dodatkowego 
prefinansowania przedmiotowych 
programów.

(22) Jeżeli chodzi o zasady 
prefinansowania z EFRROW, należy 
wyjaśnić, że podjęcie przez państwa 
członkowskie decyzji o przedłużeniu 
okresu 2014–2020 do dnia 31 grudnia 2023 
r. nie powinno prowadzić do dodatkowego 
prefinansowania przedmiotowych 
programów.

Or. en
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Poprawka 170
Ivan David

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 22

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) Jeżeli chodzi o zasady 
prefinansowania z EFRROW, należy 
wyjaśnić, że podjęcie przez państwa 
członkowskie decyzji o przedłużeniu 
okresu 2014–2020 do dnia 31 grudnia 2021 
r. nie powinno prowadzić do dodatkowego 
prefinansowania przedmiotowych 
programów.

(22) Jeżeli chodzi o zasady 
prefinansowania z EFRROW, należy 
wyjaśnić, że podjęcie przez państwa 
członkowskie decyzji o przedłużeniu 
okresu 2014–2020 do dnia 31 grudnia 2022 
r. nie powinno prowadzić do dodatkowego 
prefinansowania przedmiotowych 
programów.

Or. en

Poprawka 171
Ivan David

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 23

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23) Art. 11 rozporządzenia (UE) nr 
1307/2013 przewiduje obecnie obowiązek 
powiadomienia przez państwa 
członkowskie o ich decyzjach oraz o 
szacunkowej kwocie zmniejszeń części 
kwoty płatności bezpośrednich, które mają 
zostać przyznane rolnikowi na dany rok 
kalendarzowy, o wartości przekraczającej 
150 000 EUR tylko za lata 2015–2020. W 
celu zapewnienia ciągłości istniejącego 
systemu państwa członkowskie powinny 
również powiadomić o swoich decyzjach 
oraz o szacunkowej kwocie takich 
zmniejszeń za rok kalendarzowy 2021.

(23) Art. 11 rozporządzenia (UE) nr 
1307/2013 przewiduje obecnie obowiązek 
powiadomienia przez państwa 
członkowskie o ich decyzjach oraz o 
szacunkowej kwocie zmniejszeń części 
kwoty płatności bezpośrednich, które mają 
zostać przyznane rolnikowi na dany rok 
kalendarzowy, o wartości przekraczającej 
150 000 EUR tylko za lata 2015–2020. W 
celu zapewnienia ciągłości istniejącego 
systemu państwa członkowskie powinny 
również powiadomić o swoich decyzjach 
oraz o szacunkowej kwocie takich 
zmniejszeń za lata kalendarzowe 2021 i 
2022.

Or. en
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Poprawka 172
Zbigniew Kuźmiuk, Krzysztof Jurgiel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 23

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23) Art. 11 rozporządzenia (UE) nr 
1307/2013 przewiduje obecnie obowiązek 
powiadomienia przez państwa 
członkowskie o ich decyzjach oraz o 
szacunkowej kwocie zmniejszeń części 
kwoty płatności bezpośrednich, które mają 
zostać przyznane rolnikowi na dany rok 
kalendarzowy, o wartości przekraczającej 
150 000 EUR tylko za lata 2015–2020. W 
celu zapewnienia ciągłości istniejącego 
systemu państwa członkowskie powinny 
również powiadomić o swoich decyzjach 
oraz o szacunkowej kwocie takich 
zmniejszeń za rok kalendarzowy 2021.

(23) Art. 11 rozporządzenia (UE) nr 
1307/2013 przewiduje obecnie obowiązek 
powiadomienia przez państwa 
członkowskie o ich decyzjach oraz o 
szacunkowej kwocie zmniejszeń części 
kwoty płatności bezpośrednich, które mają 
zostać przyznane rolnikowi na dany rok 
kalendarzowy, o wartości przekraczającej 
150 000 EUR tylko za lata 2015–2020. W 
celu zapewnienia ciągłości istniejącego 
systemu państwa członkowskie powinny 
również powiadomić o swoich decyzjach 
oraz o szacunkowej kwocie takich 
zmniejszeń za rok kalendarzowy 2021 i 
2022.

Or. pl

Poprawka 173
Ivan David

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 23

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23) Art. 11 rozporządzenia (UE) nr 
1307/2013 przewiduje obecnie obowiązek 
powiadomienia przez państwa 
członkowskie o ich decyzjach oraz o 
szacunkowej kwocie zmniejszeń części 
kwoty płatności bezpośrednich, które mają 
zostać przyznane rolnikowi na dany rok 
kalendarzowy, o wartości przekraczającej 
150 000 EUR tylko za lata 2015–2020. W 
celu zapewnienia ciągłości istniejącego 
systemu państwa członkowskie powinny 
również powiadomić o swoich decyzjach 
oraz o szacunkowej kwocie takich 

(23) Art. 11 rozporządzenia (UE) nr 
1307/2013 przewiduje obecnie obowiązek 
powiadomienia przez państwa 
członkowskie o ich decyzjach oraz o 
szacunkowej kwocie zmniejszeń części 
kwoty płatności bezpośrednich, które mają 
zostać przyznane rolnikowi na dany rok 
kalendarzowy, o wartości przekraczającej 
150 000 EUR tylko za lata 2015–2020. W 
celu zapewnienia ciągłości istniejącego 
systemu państwa członkowskie powinny 
również powiadomić o swoich decyzjach 
oraz o szacunkowej kwocie takich 
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zmniejszeń za rok kalendarzowy 2021. zmniejszeń za lata kalendarzowe 2021, 
2022 i 2023.

Or. en

Poprawka 174
Zbigniew Kuźmiuk, Krzysztof Jurgiel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 24

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24) Art. 14 rozporządzenia (UE) nr 
1307/2013 zezwala państwom 
członkowskim na przenoszenie środków 
finansowych między płatnościami 
bezpośrednimi a rozwojem obszarów 
wiejskich w odniesieniu do lat 
kalendarzowych 2014–2020. Aby 
umożliwić państwom członkowskim dalszą 
realizację ich własnej strategii, należy 
również dopuścić elastyczność między 
filarami w odniesieniu do roku 
kalendarzowego 2021 (czyli roku 
budżetowego 2022).

(24) Art. 14 rozporządzenia (UE) nr 
1307/2013 zezwala państwom 
członkowskim na przenoszenie środków 
finansowych między płatnościami 
bezpośrednimi a rozwojem obszarów 
wiejskich w odniesieniu do lat 
kalendarzowych 2014–2020. Aby 
umożliwić państwom członkowskim dalszą 
realizację ich własnej strategii, należy 
również dopuścić elastyczność między 
filarami w odniesieniu do roku 
kalendarzowego 2021 (czyli roku 
budżetowego 2022) oraz roku 2022 (czyli 
roku budżetowego 2023).

Or. pl

Poprawka 175
Ivan David

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 24

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24) Art. 14 rozporządzenia (UE) nr 
1307/2013 zezwala państwom 
członkowskim na przenoszenie środków 
finansowych między płatnościami 
bezpośrednimi a rozwojem obszarów 
wiejskich w odniesieniu do lat 
kalendarzowych 2014–2020. Aby 

(24) Art. 14 rozporządzenia (UE) nr 
1307/2013 zezwala państwom 
członkowskim na przenoszenie środków 
finansowych między płatnościami 
bezpośrednimi a rozwojem obszarów 
wiejskich w odniesieniu do lat 
kalendarzowych 2014–2020. Aby 
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umożliwić państwom członkowskim dalszą 
realizację ich własnej strategii, należy 
również dopuścić elastyczność między 
filarami w odniesieniu do roku 
kalendarzowego 2021 (czyli roku 
budżetowego 2022).

umożliwić państwom członkowskim dalszą 
realizację ich własnej strategii, należy 
również dopuścić elastyczność między 
filarami w odniesieniu do lat 
kalendarzowych 2021, 2022 i 2023 (czyli 
lat budżetowych 2022, 2023 i 2024).

Or. en

Poprawka 176
Ivan David

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 24

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24) Art. 14 rozporządzenia (UE) nr 
1307/2013 zezwala państwom 
członkowskim na przenoszenie środków 
finansowych między płatnościami 
bezpośrednimi a rozwojem obszarów 
wiejskich w odniesieniu do lat 
kalendarzowych 2014–2020. Aby 
umożliwić państwom członkowskim dalszą 
realizację ich własnej strategii, należy 
również dopuścić elastyczność między 
filarami w odniesieniu do roku 
kalendarzowego 2021 (czyli roku 
budżetowego 2022).

(24) Art. 14 rozporządzenia (UE) nr 
1307/2013 zezwala państwom 
członkowskim na przenoszenie środków 
finansowych między płatnościami 
bezpośrednimi a rozwojem obszarów 
wiejskich w odniesieniu do lat 
kalendarzowych 2014–2020. Aby 
umożliwić państwom członkowskim dalszą 
realizację ich własnej strategii, należy 
również dopuścić elastyczność między 
filarami w odniesieniu do lat 
kalendarzowych 2021 i 2022 (czyli lat 
budżetowych 2022 i 2023).

Or. en

Poprawka 177
Zbigniew Kuźmiuk, Krzysztof Jurgiel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 25

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25) Aby umożliwić Komisji ustalenie 
pułapów budżetowych zgodnie z art. 22 
ust. 1, art. 36 ust. 4, art. 42 ust. 2. art. 47 
ust. 3, art. 49 ust. 2, art. 51 ust. 4 i art. 53 

(25) Aby umożliwić Komisji ustalenie 
pułapów budżetowych zgodnie z art. 22 
ust. 1, art. 36 ust. 4, art. 42 ust. 2. art. 47 
ust. 3, art. 49 ust. 2, art. 51 ust. 4 i art. 53 
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ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 1307/2013, 
państwa członkowskie powinny do dnia 1 
sierpnia 2020 r. zgłosić swoje decyzje 
dotyczące przydziałów środków 
finansowych w podziale na systemy na rok 
kalendarzowy 2021.

ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 1307/2013, 
państwa członkowskie powinny do dnia 1 
sierpnia 2020 r. zgłosić swoje decyzje 
dotyczące przydziałów środków 
finansowych w podziale na systemy na rok 
kalendarzowy 2021, a w stosownych 
przypadkach, do dnia 1 sierpnia 2021 r. - 
decyzje dotyczące przydziału środków 
finansowych w podziale na systemy na rok 
kalendarzowy 2022.

Or. pl

Poprawka 178
Ivan David

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 25

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25) Aby umożliwić Komisji ustalenie 
pułapów budżetowych zgodnie z art. 22 
ust. 1, art. 36 ust. 4, art. 42 ust. 2. art. 47 
ust. 3, art. 49 ust. 2, art. 51 ust. 4 i art. 53 
ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 1307/2013, 
państwa członkowskie powinny do dnia 1 
sierpnia 2020 r. zgłosić swoje decyzje 
dotyczące przydziałów środków 
finansowych w podziale na systemy na rok 
kalendarzowy 2021.

(25) Aby umożliwić Komisji ustalenie 
pułapów budżetowych zgodnie z art. 22 
ust. 1, art. 36 ust. 4, art. 42 ust. 2. art. 47 
ust. 3, art. 49 ust. 2, art. 51 ust. 4 i art. 53 
ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 1307/2013, 
państwa członkowskie powinny do dnia 1 
sierpnia 2020 r. zgłosić swoje decyzje 
dotyczące przydziałów środków 
finansowych w podziale na systemy na rok 
kalendarzowy 2021, do dnia 1 sierpnia 
2021 r. na rok kalendarzowy 2022 oraz do 
dnia 1 sierpnia 2022 r. na rok 
kalendarzowy 2023.

Or. en

Poprawka 179
Ivan David

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 25
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25) Aby umożliwić Komisji ustalenie 
pułapów budżetowych zgodnie z art. 22 
ust. 1, art. 36 ust. 4, art. 42 ust. 2. art. 47 
ust. 3, art. 49 ust. 2, art. 51 ust. 4 i art. 53 
ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 1307/2013, 
państwa członkowskie powinny do dnia 1 
sierpnia 2020 r. zgłosić swoje decyzje 
dotyczące przydziałów środków 
finansowych w podziale na systemy na rok 
kalendarzowy 2021.

(25) Aby umożliwić Komisji ustalenie 
pułapów budżetowych zgodnie z art. 22 
ust. 1, art. 36 ust. 4, art. 42 ust. 2. art. 47 
ust. 3, art. 49 ust. 2, art. 51 ust. 4 i art. 53 
ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 1307/2013, 
państwa członkowskie powinny do dnia 1 
sierpnia 2020 r. zgłosić swoje decyzje 
dotyczące przydziałów środków 
finansowych w podziale na systemy na rok 
kalendarzowy 2021 oraz do dnia 1 
sierpnia 2021 r. na rok kalendarzowy 
2022.

Or. en

Poprawka 180
Daniel Buda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 26 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26a) Państwa członkowskie powinny 
mieć możliwość dalszego korzystania z 
przejściowego wsparcia krajowego w 
okresie, w którym zastosowanie ma 
rozporządzenie przejściowe. W celu 
ograniczenia różnic w konkurencyjności 
między rolnikami w państwach 
członkowskich, wynikających z różnic w 
płatności na hektar, państwa 
członkowskie powinny utrzymać 
przejściowe wsparcie krajowe po wejściu 
w życie nowych rozporządzeń w sprawie 
WPR na lata 2021–2027.

Or. ro

Poprawka 181
Ivan David
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 27

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(27) Zgodnie z obowiązującymi ramami 
prawnymi państwa członkowskie zgłosiły 
w 2014 r. swoje decyzje do roku 
kalendarzowego 2020 dotyczące podziału 
między regiony rocznego pułapu 
krajowego dla systemu płatności 
podstawowej oraz ewentualne stopniowe 
zmiany roczne za okres objęty 
rozporządzeniem (UE) nr 1307/2013. 
Państwa członkowskie powinny również 
zgłosić te decyzje w odniesieniu do roku 
kalendarzowego 2021.

(27) Zgodnie z obowiązującymi ramami 
prawnymi państwa członkowskie zgłosiły 
w 2014 r. swoje decyzje do roku 
kalendarzowego 2020 dotyczące podziału 
między regiony rocznego pułapu 
krajowego dla systemu płatności 
podstawowej oraz ewentualne stopniowe 
zmiany roczne za okres objęty 
rozporządzeniem (UE) nr 1307/2013. 
Państwa członkowskie powinny również 
zgłosić te decyzje w odniesieniu do lat 
kalendarzowych 2021, 2022 i 2023.

Or. en

Poprawka 182
Ivan David

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 27

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(27) Zgodnie z obowiązującymi ramami 
prawnymi państwa członkowskie zgłosiły 
w 2014 r. swoje decyzje do roku 
kalendarzowego 2020 dotyczące podziału 
między regiony rocznego pułapu 
krajowego dla systemu płatności 
podstawowej oraz ewentualne stopniowe 
zmiany roczne za okres objęty 
rozporządzeniem (UE) nr 1307/2013. 
Państwa członkowskie powinny również 
zgłosić te decyzje w odniesieniu do roku 
kalendarzowego 2021.

(27) Zgodnie z obowiązującymi ramami 
prawnymi państwa członkowskie zgłosiły 
w 2014 r. swoje decyzje do roku 
kalendarzowego 2020 dotyczące podziału 
między regiony rocznego pułapu 
krajowego dla systemu płatności 
podstawowej oraz ewentualne stopniowe 
zmiany roczne za okres objęty 
rozporządzeniem (UE) nr 1307/2013. 
Państwa członkowskie powinny również 
zgłosić te decyzje w odniesieniu do lat 
kalendarzowych 2021 i 2022.

Or. en

Poprawka 183
Zbigniew Kuźmiuk, Krzysztof Jurgiel
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 27

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(27) Zgodnie z obowiązującymi ramami 
prawnymi państwa członkowskie zgłosiły 
w 2014 r. swoje decyzje do roku 
kalendarzowego 2020 dotyczące podziału 
między regiony rocznego pułapu 
krajowego dla systemu płatności 
podstawowej oraz ewentualne stopniowe 
zmiany roczne za okres objęty 
rozporządzeniem (UE) nr 1307/2013. 
Państwa członkowskie powinny również 
zgłosić te decyzje w odniesieniu do roku 
kalendarzowego 2021.

(27) Zgodnie z obowiązującymi ramami 
prawnymi państwa członkowskie zgłosiły 
w 2014 r. swoje decyzje do roku 
kalendarzowego 2020 dotyczące podziału 
między regiony rocznego pułapu 
krajowego dla systemu płatności 
podstawowej oraz ewentualne stopniowe 
zmiany roczne za okres objęty 
rozporządzeniem (UE) nr 1307/2013. 
Państwa członkowskie powinny również 
zgłosić te decyzje w odniesieniu do roku 
kalendarzowego 2021 i 2022.

Or. pl

Poprawka 184
Juozas Olekas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 27 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(27a) W celu zapewnienia uczciwej 
konkurencji między państwami 
członkowskimi oraz ustanowienia zasad 
równości w skali całej Unii, jak 
uzgodniono w konkluzjach prezydencji 
Rady Europejskiej z dni 24–25 
października 2002 r., konieczne jest, aby 
proces ujednolicenia został w pełni 
sfinalizowany w okresie objętym 
niniejszym rozporządzeniem. Przydziały 
środków finansowych, określone w 
załączniku IV, ustala się w taki sposób, 
aby na koniec okresu przejściowego 
osiągnąć poziom docelowy odpowiadający 
100 % średniej unijnej.

Or. en
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Poprawka 185
Bronis Ropė
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 27 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(27a) W celu zapewnienia uczciwej 
konkurencji między państwami 
członkowskimi oraz ustanowienia zasad 
równości w skali całej Unii, jak 
uzgodniono w konkluzjach prezydencji 
Rady Europejskiej z dni 24–25 
października 2002 r., konieczne jest, aby 
proces ujednolicenia został sfinalizowany 
w okresie objętym niniejszym 
rozporządzeniem. Przydziały środków 
finansowych, określone w załączniku IV, 
ustala się w taki sposób, aby na koniec 
okresu przejściowego osiągnąć poziom 
docelowy odpowiadający 100 % średniej 
unijnej.

Or. en

Poprawka 186
Luke Ming Flanagan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 28

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28) Mechanizm ujednolicenia 
wewnętrznego to podstawowy proces 
bardziej sprawiedliwego podziału między 
rolników podstawowego wsparcia 
dochodu. Znaczne różnice indywidualne 
oparte na danych historycznych stają się 
coraz trudniejsze do uzasadnienia. W 
rozporządzeniu (UE) nr 1307/2013 
podstawowy model ujednolicenia 
wewnętrznego polega na stosowaniu przez 

(28) Mechanizm ujednolicenia 
wewnętrznego to podstawowy proces 
bardziej sprawiedliwego podziału między 
rolników podstawowego wsparcia 
dochodu. Znaczne różnice indywidualne 
oparte na danych historycznych stają się 
coraz trudniejsze do uzasadnienia. W 
rozporządzeniu (UE) nr 1307/2013 
podstawowy model ujednolicenia 
wewnętrznego polega na stosowaniu przez 
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państwa członkowskie jednolitej stawki 
zryczałtowanej dla wszystkich uprawnień 
do płatności na poziomie krajowym lub 
regionalnym począwszy od 2015 r. 
Jednakże w celu zapewnienia 
łagodniejszego przejścia do jednolitej 
wartości wprowadzono odstępstwo 
umożliwiające państwom członkowskim 
różnicowanie wartości uprawnień do 
płatności przez zastosowanie częściowego 
ujednolicenia, zwanego również „modelem 
tunelu”, w latach 2015–2019. Niektóre 
państwa członkowskie skorzystały z tego 
odstępstwa. Aby kontynuować proces 
zmierzający do bardziej sprawiedliwego 
podziału płatności bezpośrednich, państwa 
członkowskie mogą nadal stosować 
ujednolicenie do średniej krajowej lub 
regionalnej po 2019 r. zamiast stosowania 
jednolitej stawki zryczałtowanej lub 
zachowania wartości uprawnień na 
poziomie z 2019 r. Powinny one corocznie 
powiadamiać o swojej decyzji dotyczącej 
kolejnego roku.

państwa członkowskie jednolitej stawki 
zryczałtowanej dla wszystkich uprawnień 
do płatności na poziomie krajowym lub 
regionalnym począwszy od 2015 r. 
Jednakże w celu zapewnienia 
łagodniejszego przejścia do jednolitej 
wartości wprowadzono odstępstwo 
umożliwiające państwom członkowskim 
różnicowanie wartości uprawnień do 
płatności przez zastosowanie częściowego 
ujednolicenia, zwanego również „modelem 
tunelu”, w latach 2015–2019. Niektóre 
państwa członkowskie skorzystały z tego 
odstępstwa. Aby kontynuować proces 
zmierzający do bardziej sprawiedliwego 
podziału płatności bezpośrednich, państwa 
członkowskie powinny nadal stosować 
ujednolicenie do średniej krajowej lub 
regionalnej po 2019 r. Powinny one 
corocznie powiadamiać o swojej decyzji 
dotyczącej kolejnego roku.

Or. en

Poprawka 187
Bronis Ropė
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 28

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28) Mechanizm ujednolicenia 
wewnętrznego to podstawowy proces 
bardziej sprawiedliwego podziału między 
rolników podstawowego wsparcia 
dochodu. Znaczne różnice indywidualne 
oparte na danych historycznych stają się 
coraz trudniejsze do uzasadnienia. W 
rozporządzeniu (UE) nr 1307/2013 
podstawowy model ujednolicenia 
wewnętrznego polega na stosowaniu przez 
państwa członkowskie jednolitej stawki 

(28) Mechanizm ujednolicenia 
wewnętrznego to podstawowy proces 
bardziej sprawiedliwego podziału między 
rolników podstawowego wsparcia 
dochodu. Znaczne różnice indywidualne 
oparte na danych historycznych stają się 
coraz trudniejsze do uzasadnienia. W 
rozporządzeniu (UE) nr 1307/2013 
podstawowy model ujednolicenia 
wewnętrznego polega na stosowaniu przez 
państwa członkowskie jednolitej stawki 
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zryczałtowanej dla wszystkich uprawnień 
do płatności na poziomie krajowym lub 
regionalnym począwszy od 2015 r. 
Jednakże w celu zapewnienia 
łagodniejszego przejścia do jednolitej 
wartości wprowadzono odstępstwo 
umożliwiające państwom członkowskim 
różnicowanie wartości uprawnień do 
płatności przez zastosowanie częściowego 
ujednolicenia, zwanego również „modelem 
tunelu”, w latach 2015–2019. Niektóre 
państwa członkowskie skorzystały z tego 
odstępstwa. Aby kontynuować proces 
zmierzający do bardziej sprawiedliwego 
podziału płatności bezpośrednich, państwa 
członkowskie mogą nadal stosować 
ujednolicenie do średniej krajowej lub 
regionalnej po 2019 r. zamiast stosowania 
jednolitej stawki zryczałtowanej lub 
zachowania wartości uprawnień na 
poziomie z 2019 r. Powinny one corocznie 
powiadamiać o swojej decyzji dotyczącej 
kolejnego roku.

zryczałtowanej dla wszystkich uprawnień 
do płatności na poziomie krajowym lub 
regionalnym począwszy od 2015 r. 
Jednakże w celu zapewnienia 
łagodniejszego przejścia do jednolitej 
wartości wprowadzono odstępstwo 
umożliwiające państwom członkowskim 
różnicowanie wartości uprawnień do 
płatności przez zastosowanie częściowego 
ujednolicenia, zwanego również „modelem 
tunelu”, w latach 2015–2019. Niektóre 
państwa członkowskie skorzystały z tego 
odstępstwa. Aby kontynuować proces 
zmierzający do bardziej sprawiedliwego 
podziału płatności bezpośrednich, państwa 
członkowskie mogą nadal stosować 
ujednolicenie do średniej krajowej lub 
regionalnej po 2019 r. zamiast stosowania 
jednolitej stawki zryczałtowanej. Powinny 
one corocznie powiadamiać o swojej 
decyzji dotyczącej kolejnego roku.

Or. en

Poprawka 188
Herbert Dorfmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 28

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28) Mechanizm ujednolicenia 
wewnętrznego to podstawowy proces 
bardziej sprawiedliwego podziału między 
rolników podstawowego wsparcia 
dochodu. Znaczne różnice indywidualne 
oparte na danych historycznych stają się 
coraz trudniejsze do uzasadnienia. W 
rozporządzeniu (UE) nr 1307/2013 
podstawowy model ujednolicenia 
wewnętrznego polega na stosowaniu przez 
państwa członkowskie jednolitej stawki 
zryczałtowanej dla wszystkich uprawnień 
do płatności na poziomie krajowym lub 

(28) Mechanizm ujednolicenia 
wewnętrznego to podstawowy proces 
bardziej sprawiedliwego podziału między 
rolników podstawowego wsparcia 
dochodu. Znaczne różnice indywidualne 
oparte na danych historycznych stają się 
coraz trudniejsze do uzasadnienia. W 
rozporządzeniu (UE) nr 1307/2013 
podstawowy model ujednolicenia 
wewnętrznego polega na stosowaniu przez 
państwa członkowskie jednolitej stawki 
zryczałtowanej dla wszystkich uprawnień 
do płatności na poziomie krajowym lub 
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regionalnym począwszy od 2015 r. 
Jednakże w celu zapewnienia 
łagodniejszego przejścia do jednolitej 
wartości wprowadzono odstępstwo 
umożliwiające państwom członkowskim 
różnicowanie wartości uprawnień do 
płatności przez zastosowanie częściowego 
ujednolicenia, zwanego również „modelem 
tunelu”, w latach 2015–2019. Niektóre 
państwa członkowskie skorzystały z tego 
odstępstwa. Aby kontynuować proces 
zmierzający do bardziej sprawiedliwego 
podziału płatności bezpośrednich, państwa 
członkowskie mogą nadal stosować 
ujednolicenie do średniej krajowej lub 
regionalnej po 2019 r. zamiast stosowania 
jednolitej stawki zryczałtowanej lub 
zachowania wartości uprawnień na 
poziomie z 2019 r. Powinny one corocznie 
powiadamiać o swojej decyzji dotyczącej 
kolejnego roku.

regionalnym począwszy od 2015 r. 
Jednakże w celu zapewnienia 
łagodniejszego przejścia do jednolitej 
wartości wprowadzono odstępstwo 
umożliwiające państwom członkowskim 
różnicowanie wartości uprawnień do 
płatności przez zastosowanie częściowego 
ujednolicenia, zwanego również „modelem 
tunelu”, w latach 2015–2019. Niektóre 
państwa członkowskie skorzystały z tego 
odstępstwa. Aby kontynuować proces 
zmierzający do bardziej sprawiedliwego 
podziału płatności bezpośrednich, państwa 
członkowskie muszą nadal stosować 
ujednolicenie do średniej krajowej lub 
regionalnej po 2019 r. zamiast stosowania 
jednolitej stawki zryczałtowanej. Powinny 
one corocznie powiadamiać o swojej 
decyzji dotyczącej kolejnego roku.

Or. it

Poprawka 189
Ivan David

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 29

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(29) W art. 30 rozporządzenia (UE) nr 
1307/2013 przewidziano roczne stopniowe 
zmiany wartości uprawnień do płatności 
przydzielonych z rezerwy, aby 
odzwierciedlić roczne zmiany krajowego 
pułapu określonego w załączniku II do 
tego rozporządzenia, wynikające z 
„wieloletniego” zarządzania rezerwą. 
Przepisy te należy dostosować w taki 
sposób, aby uwzględnić możliwość zmiany 
zarówno wartości wszystkich 
przydzielonych uprawnień, jak i rezerwy, 
w celu dostosowania się do zmiany kwoty 
z załącznika II między dwoma latami. 
Ponadto w niektórych państwach 

(29) W art. 30 rozporządzenia (UE) nr 
1307/2013 przewidziano roczne stopniowe 
zmiany wartości uprawnień do płatności 
przydzielonych z rezerwy, aby 
odzwierciedlić roczne zmiany krajowego 
pułapu określonego w załączniku II do 
tego rozporządzenia, wynikające z 
„wieloletniego” zarządzania rezerwą. 
Przepisy te należy dostosować w taki 
sposób, aby uwzględnić możliwość zmiany 
zarówno wartości wszystkich 
przydzielonych uprawnień, jak i rezerwy, 
w celu dostosowania się do zmiany kwoty 
z załącznika II między dwoma latami. 
Ponadto w niektórych państwach 
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członkowskich, które do 2019 r. nie 
osiągnęły równej stawki, ujednolicenie 
wewnętrzne jest wdrażane corocznie. W 
odniesieniu do lat kalendarzowych 2020 i 
2021 w roku przydziału konieczne jest 
tylko ustalenie wartości uprawnień do 
płatności za bieżący rok. Wartość 
jednostkową uprawnień, które mają zostać 
przydzielone z rezerwy w danym roku, 
powinno się obliczać po ewentualnym 
dostosowaniu rezerwy zgodnie z art. 22 
ust. 5 tego rozporządzenia. W każdym 
kolejnym roku wartość uprawnień do 
płatności przydzielonych z rezerwy 
powinna zostać dostosowana zgodnie z art. 
22 ust. 5.

członkowskich, które do 2019 r. nie 
osiągnęły równej stawki, ujednolicenie 
wewnętrzne jest wdrażane corocznie. W 
odniesieniu do lat kalendarzowych 2020, 
2021, 2022 i 2023 w roku przydziału 
konieczne jest tylko ustalenie wartości 
uprawnień do płatności za bieżący rok. 
Wartość jednostkową uprawnień, które 
mają zostać przydzielone z rezerwy w 
danym roku, powinno się obliczać po 
ewentualnym dostosowaniu rezerwy 
zgodnie z art. 22 ust. 5 tego 
rozporządzenia. W każdym kolejnym roku 
wartość uprawnień do płatności 
przydzielonych z rezerwy powinna zostać 
dostosowana zgodnie z art. 22 ust. 5.

Or. en

Poprawka 190
Zbigniew Kuźmiuk, Krzysztof Jurgiel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 29

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(29) W art. 30 rozporządzenia (UE) nr 
1307/2013 przewidziano roczne stopniowe 
zmiany wartości uprawnień do płatności 
przydzielonych z rezerwy, aby 
odzwierciedlić roczne zmiany krajowego 
pułapu określonego w załączniku II do 
tego rozporządzenia, wynikające z 
„wieloletniego” zarządzania rezerwą. 
Przepisy te należy dostosować w taki 
sposób, aby uwzględnić możliwość zmiany 
zarówno wartości wszystkich 
przydzielonych uprawnień, jak i rezerwy, 
w celu dostosowania się do zmiany kwoty 
z załącznika II między dwoma latami. 
Ponadto w niektórych państwach 
członkowskich, które do 2019 r. nie 
osiągnęły równej stawki, ujednolicenie 
wewnętrzne jest wdrażane corocznie. W 
odniesieniu do lat kalendarzowych 2020 i 
2021 w roku przydziału konieczne jest 

(29) W art. 30 rozporządzenia (UE) nr 
1307/2013 przewidziano roczne stopniowe 
zmiany wartości uprawnień do płatności 
przydzielonych z rezerwy, aby 
odzwierciedlić roczne zmiany krajowego 
pułapu określonego w załączniku II do 
tego rozporządzenia, wynikające z 
„wieloletniego” zarządzania rezerwą. 
Przepisy te należy dostosować w taki 
sposób, aby uwzględnić możliwość zmiany 
zarówno wartości wszystkich 
przydzielonych uprawnień, jak i rezerwy, 
w celu dostosowania się do zmiany kwoty 
z załącznika II między dwoma latami. 
Ponadto w niektórych państwach 
członkowskich, które do 2019 r. nie 
osiągnęły równej stawki, ujednolicenie 
wewnętrzne jest wdrażane corocznie. W 
odniesieniu do lat kalendarzowych 2020, 
2021 i 2022 w roku przydziału konieczne 
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tylko ustalenie wartości uprawnień do 
płatności za bieżący rok. Wartość 
jednostkową uprawnień, które mają zostać 
przydzielone z rezerwy w danym roku, 
powinno się obliczać po ewentualnym 
dostosowaniu rezerwy zgodnie z art. 22 
ust. 5 tego rozporządzenia. W każdym 
kolejnym roku wartość uprawnień do 
płatności przydzielonych z rezerwy 
powinna zostać dostosowana zgodnie z art. 
22 ust. 5.

jest tylko ustalenie wartości uprawnień do 
płatności za bieżący rok. Wartość 
jednostkową uprawnień, które mają zostać 
przydzielone z rezerwy w danym roku, 
powinno się obliczać po ewentualnym 
dostosowaniu rezerwy zgodnie z art. 22 
ust. 5 tego rozporządzenia. W każdym 
kolejnym roku wartość uprawnień do 
płatności przydzielonych z rezerwy 
powinna zostać dostosowana zgodnie z art. 
22 ust. 5.

Or. pl

Poprawka 191
Ivan David

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 29

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(29) W art. 30 rozporządzenia (UE) nr 
1307/2013 przewidziano roczne stopniowe 
zmiany wartości uprawnień do płatności 
przydzielonych z rezerwy, aby 
odzwierciedlić roczne zmiany krajowego 
pułapu określonego w załączniku II do 
tego rozporządzenia, wynikające z 
„wieloletniego” zarządzania rezerwą. 
Przepisy te należy dostosować w taki 
sposób, aby uwzględnić możliwość zmiany 
zarówno wartości wszystkich 
przydzielonych uprawnień, jak i rezerwy, 
w celu dostosowania się do zmiany kwoty 
z załącznika II między dwoma latami. 
Ponadto w niektórych państwach 
członkowskich, które do 2019 r. nie 
osiągnęły równej stawki, ujednolicenie 
wewnętrzne jest wdrażane corocznie. W 
odniesieniu do lat kalendarzowych 2020 i 
2021 w roku przydziału konieczne jest 
tylko ustalenie wartości uprawnień do 
płatności za bieżący rok. Wartość 
jednostkową uprawnień, które mają zostać 
przydzielone z rezerwy w danym roku, 
powinno się obliczać po ewentualnym 

(29) W art. 30 rozporządzenia (UE) nr 
1307/2013 przewidziano roczne stopniowe 
zmiany wartości uprawnień do płatności 
przydzielonych z rezerwy, aby 
odzwierciedlić roczne zmiany krajowego 
pułapu określonego w załączniku II do 
tego rozporządzenia, wynikające z 
„wieloletniego” zarządzania rezerwą. 
Przepisy te należy dostosować w taki 
sposób, aby uwzględnić możliwość zmiany 
zarówno wartości wszystkich 
przydzielonych uprawnień, jak i rezerwy, 
w celu dostosowania się do zmiany kwoty 
z załącznika II między dwoma latami. 
Ponadto w niektórych państwach 
członkowskich, które do 2019 r. nie 
osiągnęły równej stawki, ujednolicenie 
wewnętrzne jest wdrażane corocznie. W 
odniesieniu do lat kalendarzowych 2020, 
2021 i 2022 w roku przydziału konieczne 
jest tylko ustalenie wartości uprawnień do 
płatności za bieżący rok. Wartość 
jednostkową uprawnień, które mają zostać 
przydzielone z rezerwy w danym roku, 
powinno się obliczać po ewentualnym 
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dostosowaniu rezerwy zgodnie z art. 22 
ust. 5 tego rozporządzenia. W każdym 
kolejnym roku wartość uprawnień do 
płatności przydzielonych z rezerwy 
powinna zostać dostosowana zgodnie z art. 
22 ust. 5.

dostosowaniu rezerwy zgodnie z art. 22 
ust. 5 tego rozporządzenia. W każdym 
kolejnym roku wartość uprawnień do 
płatności przydzielonych z rezerwy 
powinna zostać dostosowana zgodnie z art. 
22 ust. 5.

Or. en

Poprawka 192
Ivan David

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 30

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(30) Art. 36 rozporządzenia (UE) nr 
1307/2013 przewiduje stosowanie systemu 
jednolitej płatności obszarowej (SAPS) do 
dnia 31 grudnia 2020 r. Rozporządzenie 
(UE) w sprawie planu strategicznego .../... 
[rozporządzenie w sprawie planu 
strategicznego WPR] umożliwia państwom 
członkowskim wdrożenie podstawowego 
wsparcia dochodu na tych samych 
warunkach, tj. bez przydziału uprawnień 
do płatności na podstawie danych 
historycznych. Należy zatem zezwolić na 
przedłużenie SAPS w 2021 r.

(30) Art. 36 rozporządzenia (UE) nr 
1307/2013 przewiduje stosowanie systemu 
jednolitej płatności obszarowej (SAPS) do 
dnia 31 grudnia 2020 r. Rozporządzenie 
(UE) w sprawie planu strategicznego .../... 
[rozporządzenie w sprawie planu 
strategicznego WPR] umożliwia państwom 
członkowskim wdrożenie podstawowego 
wsparcia dochodu na tych samych 
warunkach, tj. bez przydziału uprawnień 
do płatności na podstawie danych 
historycznych. Należy zatem zezwolić na 
przedłużenie SAPS w latach 2021, 2022 i 
2023.

Or. en

Poprawka 193
Ivan David

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 30

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(30) Art. 36 rozporządzenia (UE) nr 
1307/2013 przewiduje stosowanie systemu 
jednolitej płatności obszarowej (SAPS) do 

(30) Art. 36 rozporządzenia (UE) nr 
1307/2013 przewiduje stosowanie systemu 
jednolitej płatności obszarowej (SAPS) do 
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dnia 31 grudnia 2020 r. Rozporządzenie 
(UE) w sprawie planu strategicznego .../... 
[rozporządzenie w sprawie planu 
strategicznego WPR] umożliwia państwom 
członkowskim wdrożenie podstawowego 
wsparcia dochodu na tych samych 
warunkach, tj. bez przydziału uprawnień 
do płatności na podstawie danych 
historycznych. Należy zatem zezwolić na 
przedłużenie SAPS w 2021 r.

dnia 31 grudnia 2020 r. Rozporządzenie 
(UE) w sprawie planu strategicznego .../... 
[rozporządzenie w sprawie planu 
strategicznego WPR] umożliwia państwom 
członkowskim wdrożenie podstawowego 
wsparcia dochodu na tych samych 
warunkach, tj. bez przydziału uprawnień 
do płatności na podstawie danych 
historycznych. Należy zatem zezwolić na 
przedłużenie SAPS w latach 2021 i 2022.

Or. en

Poprawka 194
Zbigniew Kuźmiuk, Krzysztof Jurgiel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 30

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(30) Art. 36 rozporządzenia (UE) nr 
1307/2013 przewiduje stosowanie systemu 
jednolitej płatności obszarowej (SAPS) do 
dnia 31 grudnia 2020 r. Rozporządzenie 
(UE) w sprawie planu strategicznego .../... 
[rozporządzenie w sprawie planu 
strategicznego WPR] umożliwia państwom 
członkowskim wdrożenie podstawowego 
wsparcia dochodu na tych samych 
warunkach, tj. bez przydziału uprawnień 
do płatności na podstawie danych 
historycznych. Należy zatem zezwolić na 
przedłużenie SAPS w 2021 r.

(30) Art. 36 rozporządzenia (UE) nr 
1307/2013 przewiduje stosowanie systemu 
jednolitej płatności obszarowej (SAPS) do 
dnia 31 grudnia 2020 r. Rozporządzenie 
(UE) w sprawie planu strategicznego .../... 
[rozporządzenie w sprawie planu 
strategicznego WPR] umożliwia państwom 
członkowskim wdrożenie podstawowego 
wsparcia dochodu na tych samych 
warunkach, tj. bez przydziału uprawnień 
do płatności na podstawie danych 
historycznych. Należy zatem zezwolić na 
przedłużenie SAPS w 2021 i 2022 r.

Or. pl

Poprawka 195
Álvaro Amaro

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 30 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(30a) W przypadku gdyby wniosek 
dotyczący rozporządzenia Rady 
określającego wieloletnie ramy finansowe 
na lata 2021–2027 oraz związany z nim 
wniosek dotyczący rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
[rozporządzenie w sprawie planu 
strategicznego WPR] nie zostały przyjęte i 
opublikowane w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej do dnia 30 września 
2020 r., roczny okres przejściowy, który, 
jak zaproponowano pierwotnie w 
niniejszym rozporządzeniu, upływałby z 
dniem 31 grudnia 2021 r., należy w 
ostateczności przedłużyć o rok, do dnia 31 
grudnia 2022 r. W takim przypadku 
odpowiednie przepisy przejściowe i 
warunki mające zastosowanie do 
pierwotnego okresu przejściowego 
powinny nadal obowiązywać w 
przedłużonym okresie przejściowym, a 
przydziały środków budżetowych i mające 
zastosowanie ramy czasowe należy 
odpowiednio dostosować.

Or. pt

Poprawka 196
Daniel Buda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 31

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(31) Ze względu na pewność prawa 
należy wyjaśnić, że art. 41 i 42 
rozporządzenia (UE) nr 1307/2013 
umożliwiają państwom członkowskim 
coroczne dokonywanie przeglądu decyzji 
w sprawie płatności redystrybucyjnej.

(31) Ze względu na pewność prawa 
należy wyjaśnić, że art. 41 i 42 
rozporządzenia (UE) nr 1307/2013 
umożliwiają państwom członkowskim 
coroczne dokonywanie przeglądu i 
modyfikacji decyzji w sprawie płatności 
redystrybucyjnej, przy czym o wszelkich 
takich decyzjach należy odpowiednio 
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powiadamiać Komisję.

Or. ro

Poprawka 197
Isabel Carvalhais, Clara Aguilera

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 33 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(33a) Ze względu na ich położenie 
geograficzne, w szczególności oddalenie, 
charakter wyspiarski, niewielkie rozmiary, 
trudną topografię i klimat, regiony 
najbardziej oddalone, o których mowa w 
art. 349 TFUE, stoją w obliczu 
szczególnych problemów społeczno-
gospodarczych związanych z 
zaopatrzeniem w produkty spożywcze i 
rolne o zasadniczym znaczeniu dla 
konsumpcji lub produkcji rolnej. 
Specjalne środki dotyczące sektora 
rolnego, przewidziane we wspomnianym 
artykule, mające na celu zaradzenie 
trudnościom wynikającym ze szczególnego 
położenia tych regionów, ustanowiono w 
rozporządzeniu (UE) nr 228/2013.

Or. en

Poprawka 198
Atidzhe Alieva-Veli, Asim Ademov, Michaela Šojdrová, Daniel Buda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 33 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(33a) W okresie przejściowym niezbędne 
jest zapewnienie sprawiedliwego podziału 
płatności bezpośrednich między państwa 
członkowskie, co ma zasadnicze znaczenie 
dla funkcjonowania rynku wewnętrznego. 
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Taki podział powinien uwzględniać 
obiektywne kryteria, w tym kwoty 
otrzymywane przez państwa członkowskie 
w ramach pierwszego i drugiego filaru 
WPR, a także fakt, że warunki naturalne, 
uwarunkowania w zakresie zatrudnienia i 
społeczno-gospodarcze, ogólny poziom 
życia, koszty produkcji, zwłaszcza koszt 
nieruchomości gruntowych, oraz siła 
nabywcza nie są takie same w całej Unii.

Or. en

Poprawka 199
Isabel Carvalhais, Clara Aguilera

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 34

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(34) Ponadto zmiany do rozporządzeń 
(UE) nr 228/2013 i (UE) nr 229/2013 
powinny mieć zastosowanie od dnia 1 
stycznia 2021 r. zgodnie z 
rozporządzeniem (UE) .../... 
[rozporządzenie określające wieloletnie 
ramy finansowe na lata 2021–2027],

(34) Przydziały środków finansowych 
przewidziane w rozporządzeniach (UE) nr 
228/2013 i (UE) nr 229/2013 powinny 
mieć zastosowanie od dnia 1 stycznia 2021 
r. zgodnie z rozporządzeniem (UE) .../... 
[rozporządzenie określające wieloletnie 
ramy finansowe na lata 2021–2027],

Or. en

Poprawka 200
Jérémy Decerle, Irène Tolleret

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 34 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(34a) Ze względu na niewielkie rozmiary 
i charakter wyspiarski rynków lokalnych 
regionów najbardziej oddalonych są one 
szczególnie narażone na wahania cen 
związane z przywozem z pozostałych części 
Unii lub z państw trzecich. Organizacje 
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międzybranżowe uznane na podstawie art. 
157 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013, w 
szczególności w sektorach hodowli, 
podejmują wspólne działania mające na 
celu umożliwienie produkcji lokalnej 
utrzymania się na danym rynku, w 
szczególności poprzez gromadzenie 
danych lub rozpowszechnianie informacji. 
Dlatego też, niezależnie od art. 28, 29 i 
110 TFUE i z zastrzeżeniem art. 164 i 165 
rozporządzenia (UE) nr 1308/2013, należy 
zezwolić, aby w kontekście rozszerzonych 
umów międzybranżowych dane państwo 
członkowskie mogło, po konsultacji z 
zainteresowanymi podmiotami, nałożyć 
obowiązek zapłaty podatku na 
poszczególne podmioty gospodarcze lub 
grupy podmiotów gospodarczych, które 
nie są członkami organizacji i które 
działają na rynku lokalnym, niezależnie 
od ich pochodzenia, w tym w przypadku, 
gdy wpływy z tych składek służą 
finansowaniu działań mających na celu 
utrzymanie produkcji lokalnej lub gdy 
składki te są pobierane na innym etapie 
wprowadzania do obrotu.

Or. fr

Poprawka 201
Norbert Lins, Christine Schneider, Mairead McGuinness, Marlene Mortler, Peter Jahr, 
Lena Düpont

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 34 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(34a) W przypadku gdyby wniosek 
dotyczący rozporządzenia Rady 
określającego wieloletnie ramy finansowe 
na lata 2021–2027 oraz związany z nim 
wniosek dotyczący rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
[rozporządzenie w sprawie planu 
strategicznego WPR] nie zostały przyjęte i 
opublikowane w Dzienniku Urzędowym 
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Unii Europejskiej do dnia 30 listopada 
2020 r., okres przejściowy, który, jak 
zaproponowano pierwotnie w niniejszym 
rozporządzeniu, upływałby z dniem 31 
grudnia 2021 r., należy przedłużyć o 
kolejny rok, do dnia 31 grudnia 2022 r. W 
takim przypadku odpowiednie przepisy 
przejściowe i warunki mające 
zastosowanie do pierwotnego okresu 
przejściowego powinny nadal 
obowiązywać w przedłużonym okresie 
przejściowym, a przydziały środków 
budżetowych i mające zastosowanie ramy 
czasowe należy odpowiednio dostosować.

Or. de

Poprawka 202
Zbigniew Kuźmiuk, Krzysztof Jurgiel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 34 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(34a) Niezależnie od daty przyjęcia 
wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady 
określającego Wieloletnie Ramy 
Finansowe na lata 2021–2027 oraz 
związanego z nim wniosku dotyczącego 
rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady [Rozporządzenie w 
sprawie Planów Strategicznych WPR] i 
daty publikacji w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej, okres przejściowy 
należy ustanowić na 2 lata, do dnia 31 
grudnia 2022 r.

Or. pl

Uzasadnienie

Sprawozdawca proponuje zapisy warunkowe wydłużenie okresu przejściowego, uzależniając 
to wydłużenie od terminu przyjęcia porozumienia w sprawie wieloletnich ram finansowych. 
Poprawki powinny zawierać "twarde" zapisy odwołujące się do roku 2022.
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Poprawka 203
Zbigniew Kuźmiuk, Krzysztof Jurgiel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 34 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(34b) Okres przejściowy, jak 
zaproponowano pierwotnie w niniejszym 
rozporządzeniu, należy przedłużyć o 
kolejny rok, do dnia 31 grudnia 2022 r. 
Odpowiednie przepisy przejściowe i 
warunki mające zastosowanie do 
pierwotnego okresu przejściowego 
powinny nadal obowiązywać w 
przedłużonym okresie przejściowym, a 
przydziały środków budżetowych i mające 
zastosowanie ramy czasowe należy 
odpowiednio dostosować.

Or. pl

Uzasadnienie

Sprawozdawca proponuje zapisy warunkowe wydłużenie okresu przejściowego, uzależniając 
to wydłużenie od terminu przyjęcia porozumienia w sprawie wieloletnich ram finansowych. 
Poprawki powinny zawierać "twarde" zapisy odwołujące się do roku 2022.

Poprawka 204
Ivan David

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Tytuł I – rozdział I – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dalsze stosowanie rozporządzenia (UE) nr 
1303/2013 w roku programowania 2021 
oraz przedłużenie niektórych okresów w 
rozporządzeniach (UE) nr 1303/2013 i 
(UE) nr 1310/2013

Dalsze stosowanie rozporządzenia (UE) nr 
1303/2013 w latach programowania 2021, 
2022 i 2023 oraz przedłużenie niektórych 
okresów w rozporządzeniach (UE) nr 
1303/2013 i (UE) nr 1310/2013

Or. en
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Poprawka 205
Ivan David

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Tytuł I – rozdział I – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dalsze stosowanie rozporządzenia (UE) nr 
1303/2013 w roku programowania 2021 
oraz przedłużenie niektórych okresów w 
rozporządzeniach (UE) nr 1303/2013 i 
(UE) nr 1310/2013

Dalsze stosowanie rozporządzenia (UE) nr 
1303/2013 w latach programowania 2021 i 
2022 oraz przedłużenie niektórych 
okresów w rozporządzeniach (UE) nr 
1303/2013 i (UE) nr 1310/2013

Or. en

Poprawka 206
Norbert Lins, Christine Schneider, Mairead McGuinness, Marlene Mortler, Peter Jahr, 
Lena Düpont

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł -1 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł -1
Okres przejściowy

Do celów niniejszego rozporządzenia 
„okres przejściowy” oznacza okres 
rozpoczynający się dnia 1 stycznia 2021 r. 
i kończący się dnia 31 grudnia 2021 r.
Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 
niniejszego artykułu i wyłącznie w 
przypadku, gdyby wniosek dotyczący 
rozporządzenia Rady określającego 
wieloletnie ramy finansowe na lata 2021–
2027 oraz wniosek dotyczący 
rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady ustanawiającego 
przepisy dotyczące wsparcia na podstawie 
planów strategicznych sporządzanych 
przez państwa członkowskie w ramach 
wspólnej polityki rolnej (planów 
strategicznych WPR) i finansowanych z 
Europejskiego Funduszu Rolniczego 
Gwarancji (EFRG) i z Europejskiego 
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Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz 
uchylającego rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 i 
rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 
nie zostały przyjęte i opublikowane w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 
do dnia 30 listopada 2020 r., do celów 
niniejszego rozporządzenia okres 
przejściowy zostaje przedłużony do dnia 
31 grudnia 2022 r. W przypadku 
przedłużenia okresu przejściowego 
zgodnie z akapitem pierwszym 
odpowiednie przepisy przejściowe i 
warunki mające zastosowanie do 
pierwotnego okresu przejściowego na rok 
kalendarzowy 2021 nadal będą miały 
zastosowanie w przedłużonym okresie 
przejściowym w roku kalendarzowym 
2022, a przydziały środków budżetowych i 
obowiązujące ramy czasowe zostaną 
odpowiednio dostosowane.

Or. de

Poprawka 207
Norbert Lins, Christine Schneider, Mairead McGuinness, Marlene Mortler, Peter Jahr, 
Lena Düpont

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł -1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł -1 a
Techniczne przedłużenie wdrażania 

planów strategicznych WPR
Przy założeniu, że wniosek dotyczący 
rozporządzenia Rady określającego 
wieloletnie ramy finansowe na lata 2021–
2027 oraz wniosek dotyczący 
rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady ustanawiającego 
przepisy dotyczące wsparcia na podstawie 
planów strategicznych sporządzanych 
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przez państwa członkowskie w ramach 
wspólnej polityki rolnej (planów 
strategicznych WPR) i finansowanych z 
Europejskiego Funduszu Rolniczego 
Gwarancji (EFRG) i z Europejskiego 
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz 
uchylającego rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 i 
rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 
zostałyby przyjęte i opublikowane w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 
do dnia 30 listopada 2020 r., wdrażanie 
krajowych planów strategicznych musi 
nastąpić do dnia 31 grudnia 2022 r.
Gdyby podczas opracowywania krajowych 
planów strategicznych państwa 
członkowskie doszły do wniosku, że 
ustanowiony okres przejściowy do 
sporządzenia krajowych planów 
strategicznych jest niewystarczający, 
państwa członkowskie mogą na szczeblu 
UE podjąć decyzję o przedłużeniu okresu 
przejściowego o kolejny rok, do 31 
grudnia 2022 r.
W przypadku przedłużenia okresu 
przejściowego odpowiednie przepisy 
przejściowe i warunki mające 
zastosowanie do pierwotnego okresu 
przejściowego na rok kalendarzowy 2021 
nadal będą miały zastosowanie w 
przedłużonym okresie przejściowym, a 
przydziały środków budżetowych i 
obowiązujące ramy czasowe zostaną 
odpowiednio dostosowane.

Or. de

Poprawka 208
Daniela Rondinelli, Dino Giarrusso

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – akapit 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W odniesieniu do programów wspieranych 
z Europejskiego Funduszu Rolnego na 
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
(EFRROW) państwa członkowskie, które z 
powodu braku środków finansowych mogą 
nie być w stanie podjąć nowych 
zobowiązań prawnych zgodnie z 
rozporządzeniem (UE) nr 1305/2013, mogą 
przedłużyć okres przewidziany w art. 26 
ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 
do dnia 31 grudnia 2021 r.

W odniesieniu do programów wspieranych 
z Europejskiego Funduszu Rolnego na 
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
(EFRROW) państwa członkowskie, które z 
powodu braku środków finansowych mogą 
nie być w stanie podjąć nowych 
zobowiązań prawnych dotyczących 
jednego lub kilku środków zgodnie z 
rozporządzeniem (UE) nr 1305/2013, mogą 
przedłużyć okres przewidziany w art. 26 
ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 
do dnia 31 grudnia 2022 r.

Or. it

Poprawka 209
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Massimo Casanova, Gilles Lebreton

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W odniesieniu do programów wspieranych 
z Europejskiego Funduszu Rolnego na 
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
(EFRROW) państwa członkowskie, które z 
powodu braku środków finansowych mogą 
nie być w stanie podjąć nowych 
zobowiązań prawnych zgodnie z 
rozporządzeniem (UE) nr 1305/2013, mogą 
przedłużyć okres przewidziany w art. 26 
ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 
do dnia 31 grudnia 2021 r.

W odniesieniu do programów wspieranych 
z Europejskiego Funduszu Rolnego na 
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
(EFRROW) państwa członkowskie, które z 
powodu braku środków finansowych mogą 
nie być w stanie podjąć nowych 
zobowiązań prawnych dotyczących 
jednego lub kilku środków zgodnie z 
rozporządzeniem (UE) nr 1305/2013, mogą 
przedłużyć okres przewidziany w art. 26 
ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 
do dnia 31 grudnia 2022 r.

Or. it

Poprawka 210
Nicola Procaccini
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W odniesieniu do programów wspieranych 
z Europejskiego Funduszu Rolnego na 
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
(EFRROW) państwa członkowskie, które z 
powodu braku środków finansowych mogą 
nie być w stanie podjąć nowych 
zobowiązań prawnych zgodnie z 
rozporządzeniem (UE) nr 1305/2013, mogą 
przedłużyć okres przewidziany w art. 26 
ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 
do dnia 31 grudnia 2021 r.

W odniesieniu do programów wspieranych 
z Europejskiego Funduszu Rolnego na 
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
(EFRROW) państwa członkowskie, które z 
powodu braku środków finansowych mogą 
nie być w stanie podjąć nowych 
zobowiązań prawnych w ramach jednego 
lub więcej niż jednego działania zgodnie z 
rozporządzeniem (UE) nr 1305/2013, mogą 
przedłużyć okres przewidziany w art. 26 
ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 
do dnia 31 grudnia 2022 r.

Or. en

Poprawka 211
Ivan David

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W odniesieniu do programów wspieranych 
z Europejskiego Funduszu Rolnego na 
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
(EFRROW) państwa członkowskie, które z 
powodu braku środków finansowych mogą 
nie być w stanie podjąć nowych 
zobowiązań prawnych zgodnie z 
rozporządzeniem (UE) nr 1305/2013, mogą 
przedłużyć okres przewidziany w art. 26 
ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 
do dnia 31 grudnia 2021 r.

W odniesieniu do programów wspieranych 
z Europejskiego Funduszu Rolnego na 
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
(EFRROW) państwa członkowskie, które z 
powodu braku środków finansowych mogą 
nie być w stanie podjąć nowych 
zobowiązań prawnych zgodnie z 
rozporządzeniem (UE) nr 1305/2013, mogą 
przedłużyć okres przewidziany w art. 26 
ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 
do dnia 31 grudnia 2022 r.

Or. en

Poprawka 212
Ivan David
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W odniesieniu do programów wspieranych 
z Europejskiego Funduszu Rolnego na 
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
(EFRROW) państwa członkowskie, które z 
powodu braku środków finansowych mogą 
nie być w stanie podjąć nowych 
zobowiązań prawnych zgodnie z 
rozporządzeniem (UE) nr 1305/2013, mogą 
przedłużyć okres przewidziany w art. 26 
ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 
do dnia 31 grudnia 2021 r.

W odniesieniu do programów wspieranych 
z Europejskiego Funduszu Rolnego na 
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
(EFRROW) państwa członkowskie, które z 
powodu braku środków finansowych mogą 
nie być w stanie podjąć nowych 
zobowiązań prawnych zgodnie z 
rozporządzeniem (UE) nr 1305/2013, mogą 
przedłużyć okres przewidziany w art. 26 
ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 
do dnia 31 grudnia 2023 r.

Or. en

Poprawka 213
Ivan David

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie, które decydują się 
skorzystać z możliwości przewidzianej w 
akapicie pierwszym, powiadamiają 
Komisję o swojej decyzji w ciągu 10 dni 
od wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia. Jeżeli państwa 
członkowskie przedłożyły zbiór 
programów regionalnych zgodnie z art. 6 
rozporządzenia (UE) nr 1305/2013, 
powiadomienie zawiera również 
informacje na temat tego, które programy 
regionalne mają zostać przedłużone, oraz o 
odpowiednim przydziale na 2021 r. 
środków budżetowych w ramach rocznego 
podziału, jak określono w załączniku I do 
rozporządzenia (UE) nr 1305/2013.

Państwa członkowskie, które decydują się 
skorzystać z możliwości przewidzianej w 
akapicie pierwszym, powiadamiają 
Komisję o swojej decyzji w ciągu 10 dni 
od wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia. Jeżeli państwa 
członkowskie przedłożyły zbiór 
programów regionalnych zgodnie z art. 6 
rozporządzenia (UE) nr 1305/2013, 
powiadomienie zawiera również 
informacje na temat tego, które programy 
regionalne mają zostać przedłużone, oraz o 
odpowiednim przydziale na lata 2021, 
2022 i 2023 środków budżetowych w 
ramach rocznego podziału, jak określono w 
załączniku I do rozporządzenia (UE) nr 
1305/2013.

Or. en
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Poprawka 214
Bronis Ropė
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie, które decydują się 
skorzystać z możliwości przewidzianej w 
akapicie pierwszym, powiadamiają 
Komisję o swojej decyzji w ciągu 10 dni 
od wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia. Jeżeli państwa 
członkowskie przedłożyły zbiór 
programów regionalnych zgodnie z art. 6 
rozporządzenia (UE) nr 1305/2013, 
powiadomienie zawiera również 
informacje na temat tego, które programy 
regionalne mają zostać przedłużone, oraz o 
odpowiednim przydziale na 2021 r. 
środków budżetowych w ramach rocznego 
podziału, jak określono w załączniku I do 
rozporządzenia (UE) nr 1305/2013.

Państwa członkowskie, które decydują się 
skorzystać z możliwości przewidzianej w 
akapicie pierwszym, powiadamiają 
Komisję o swojej decyzji w ciągu 30 dni 
od wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia. Jeżeli państwa 
członkowskie przedłożyły zbiór 
programów regionalnych zgodnie z art. 6 
rozporządzenia (UE) nr 1305/2013, 
powiadomienie zawiera również 
informacje na temat tego, które programy 
regionalne mają zostać przedłużone, oraz o 
odpowiednim przydziale na okres 
przejściowy środków budżetowych w 
ramach rocznego podziału, jak określono w 
załączniku I do rozporządzenia (UE) nr 
1305/2013.

Or. en

Poprawka 215
Ivan David

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie, które decydują się 
skorzystać z możliwości przewidzianej w 
akapicie pierwszym, powiadamiają 
Komisję o swojej decyzji w ciągu 10 dni 
od wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia. Jeżeli państwa 
członkowskie przedłożyły zbiór 
programów regionalnych zgodnie z art. 6 

Państwa członkowskie, które decydują się 
skorzystać z możliwości przewidzianej w 
akapicie pierwszym, powiadamiają 
Komisję o swojej decyzji w ciągu 10 dni 
od wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia. Jeżeli państwa 
członkowskie przedłożyły zbiór 
programów regionalnych zgodnie z art. 6 
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rozporządzenia (UE) nr 1305/2013, 
powiadomienie zawiera również 
informacje na temat tego, które programy 
regionalne mają zostać przedłużone, oraz o 
odpowiednim przydziale na 2021 r. 
środków budżetowych w ramach rocznego 
podziału, jak określono w załączniku I do 
rozporządzenia (UE) nr 1305/2013.

rozporządzenia (UE) nr 1305/2013, 
powiadomienie zawiera również 
informacje na temat tego, które programy 
regionalne mają zostać przedłużone, oraz o 
odpowiednim przydziale na lata 2021 i 
2022 środków budżetowych w ramach 
rocznego podziału, jak określono w 
załączniku I do rozporządzenia (UE) nr 
1305/2013.

Or. en

Poprawka 216
Daniela Rondinelli, Dino Giarrusso

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie, które decydują się 
skorzystać z możliwości przewidzianej w 
akapicie pierwszym, powiadamiają 
Komisję o swojej decyzji w ciągu 10 dni 
od wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia. Jeżeli państwa 
członkowskie przedłożyły zbiór 
programów regionalnych zgodnie z art. 6 
rozporządzenia (UE) nr 1305/2013, 
powiadomienie zawiera również 
informacje na temat tego, które programy 
regionalne mają zostać przedłużone, oraz o 
odpowiednim przydziale na 2021 r. 
środków budżetowych w ramach rocznego 
podziału, jak określono w załączniku I do 
rozporządzenia (UE) nr 1305/2013.

Państwa członkowskie, które decydują się 
skorzystać z możliwości przewidzianej w 
akapicie pierwszym, powiadamiają 
Komisję o swojej decyzji w ciągu 30 dni 
od wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia. Jeżeli państwa 
członkowskie przedłożyły zbiór 
programów regionalnych zgodnie z art. 6 
rozporządzenia (UE) nr 1305/2013, 
powiadomienie zawiera również 
informacje na temat tego, które programy 
regionalne mają zostać przedłużone, oraz o 
odpowiednim przydziale na 2021 i 2022 r. 
środków budżetowych w ramach rocznego 
podziału, jak określono w załączniku I do 
rozporządzenia (UE) nr 1305/2013.

Or. it

Poprawka 217
Luke Ming Flanagan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – akapit 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie, które decydują się 
skorzystać z możliwości przewidzianej w 
akapicie pierwszym, powiadamiają 
Komisję o swojej decyzji w ciągu 10 dni 
od wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia. Jeżeli państwa 
członkowskie przedłożyły zbiór 
programów regionalnych zgodnie z art. 6 
rozporządzenia (UE) nr 1305/2013, 
powiadomienie zawiera również 
informacje na temat tego, które programy 
regionalne mają zostać przedłużone, oraz o 
odpowiednim przydziale na 2021 r. 
środków budżetowych w ramach rocznego 
podziału, jak określono w załączniku I do 
rozporządzenia (UE) nr 1305/2013.

Państwa członkowskie, które decydują się 
skorzystać z możliwości przewidzianej w 
akapicie pierwszym, powiadamiają 
Komisję o swojej decyzji w ciągu czterech 
tygodni od wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia. Jeżeli państwa 
członkowskie przedłożyły zbiór 
programów regionalnych zgodnie z art. 6 
rozporządzenia (UE) nr 1305/2013, 
powiadomienie zawiera również 
informacje na temat tego, które programy 
regionalne mają zostać przedłużone, oraz o 
odpowiednim przydziale na 2021 r. 
środków budżetowych w ramach rocznego 
podziału, jak określono w załączniku I do 
rozporządzenia (UE) nr 1305/2013.

Or. en

Poprawka 218
Nicola Procaccini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie, które decydują się 
skorzystać z możliwości przewidzianej w 
akapicie pierwszym, powiadamiają 
Komisję o swojej decyzji w ciągu 10 dni 
od wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia. Jeżeli państwa 
członkowskie przedłożyły zbiór 
programów regionalnych zgodnie z art. 6 
rozporządzenia (UE) nr 1305/2013, 
powiadomienie zawiera również 
informacje na temat tego, które programy 
regionalne mają zostać przedłużone, oraz o 
odpowiednim przydziale na 2021 r. 
środków budżetowych w ramach rocznego 
podziału, jak określono w załączniku I do 
rozporządzenia (UE) nr 1305/2013.

Państwa członkowskie, które decydują się 
skorzystać z możliwości przewidzianej w 
akapicie pierwszym, powiadamiają 
Komisję o swojej decyzji w ciągu 20 dni 
od wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia. Jeżeli państwa 
członkowskie przedłożyły zbiór 
programów regionalnych zgodnie z art. 6 
rozporządzenia (UE) nr 1305/2013, 
powiadomienie zawiera również 
informacje na temat tego, które programy 
regionalne mają zostać przedłużone, oraz o 
odpowiednim przydziale na 2021 r. 
środków budżetowych w ramach rocznego 
podziału, jak określono w załączniku I do 
rozporządzenia (UE) nr 1305/2013.
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Or. en

Poprawka 219
Isabel Carvalhais, Clara Aguilera

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie, które decydują się 
skorzystać z możliwości przewidzianej w 
akapicie pierwszym, powiadamiają 
Komisję o swojej decyzji w ciągu 10 dni 
od wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia. Jeżeli państwa 
członkowskie przedłożyły zbiór 
programów regionalnych zgodnie z art. 6 
rozporządzenia (UE) nr 1305/2013, 
powiadomienie zawiera również 
informacje na temat tego, które programy 
regionalne mają zostać przedłużone, oraz o 
odpowiednim przydziale na 2021 r. 
środków budżetowych w ramach rocznego 
podziału, jak określono w załączniku I do 
rozporządzenia (UE) nr 1305/2013.

Państwa członkowskie, które decydują się 
skorzystać z możliwości przewidzianej w 
akapicie pierwszym, powiadamiają 
Komisję o swojej decyzji w ciągu dwóch 
tygodni od wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia. Jeżeli państwa 
członkowskie przedłożyły zbiór 
programów regionalnych zgodnie z art. 6 
rozporządzenia (UE) nr 1305/2013, 
powiadomienie zawiera również 
informacje na temat tego, które programy 
regionalne mają zostać przedłużone, oraz o 
odpowiednim przydziale na 2021 r. 
środków budżetowych w ramach rocznego 
podziału, jak określono w załączniku I do 
rozporządzenia (UE) nr 1305/2013.

Or. en

Poprawka 220
Petros Kokkalis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie, które decydują się 
skorzystać z możliwości przewidzianej w 
akapicie pierwszym, powiadamiają 
Komisję o swojej decyzji w ciągu 10 dni 
od wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia. Jeżeli państwa 
członkowskie przedłożyły zbiór 
programów regionalnych zgodnie z art. 6 

Państwa członkowskie, które decydują się 
skorzystać z możliwości przewidzianej w 
akapicie pierwszym, powiadamiają 
Komisję o swojej decyzji w ciągu 20 dni 
od wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia. Jeżeli państwa 
członkowskie przedłożyły zbiór 
programów regionalnych zgodnie z art. 6 
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rozporządzenia (UE) nr 1305/2013, 
powiadomienie zawiera również 
informacje na temat tego, które programy 
regionalne mają zostać przedłużone, oraz o 
odpowiednim przydziale na 2021 r. 
środków budżetowych w ramach rocznego 
podziału, jak określono w załączniku I do 
rozporządzenia (UE) nr 1305/2013.

rozporządzenia (UE) nr 1305/2013, 
powiadomienie zawiera również 
informacje na temat tego, które programy 
regionalne mają zostać przedłużone, oraz o 
odpowiednim przydziale na 2021 r. 
środków budżetowych w ramach rocznego 
podziału, jak określono w załączniku I do 
rozporządzenia (UE) nr 1305/2013.

Or. en

Poprawka 221
Clara Aguilera, Paolo De Castro, Pina Picierno, Ivo Hristov, Marc Tarabella, Robert 
Hajšel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – akapit 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku gdy państwo członkowskie 
nie potrzebuje pełnego rocznego podziału 
na 2021 r. w celu przedłużenia programu 
rozwoju obszarów wiejskich lub 
programów regionalnych, może częściowo 
przedłużyć program rozwoju obszarów 
wiejskich lub programy regionalne.

Or. en

Uzasadnienie

Częściowe przedłużenie programów rozwoju obszarów wiejskich będzie potrzebne tylko w 
odniesieniu do niektórych działań wymagających przedłużenia w 2021 r. W takich 
przypadkach w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich nie będzie możliwe 
wykorzystanie całego rocznego podziału na 2021 r.

Poprawka 222
Nicola Procaccini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – akapit 3
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli Komisja uzna, że przedłużenie 
okresu na mocy akapitu pierwszego nie 
jest uzasadnione, informuje o tym dane 
państwo członkowskie w terminie 6 
tygodni od otrzymania powiadomienia, o 
którym mowa w akapicie drugim.

skreśla się

Or. en

Uzasadnienie

Przeprowadzana przez KE ocena wniosków państw członkowskich dotyczących przedłużenia 
wydaje się zbędna. To do państw członkowskich należy decyzja, kiedy i jak wykorzystać 
przydział środków z budżetu UE, zgodnie z przepisami prawnymi UE oraz zasadami 
zarządzania dzielonego i pomocniczości.

Poprawka 223
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Massimo Casanova, Gilles Lebreton

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli Komisja uzna, że przedłużenie 
okresu na mocy akapitu pierwszego nie 
jest uzasadnione, informuje o tym dane 
państwo członkowskie w terminie 6 
tygodni od otrzymania powiadomienia, o 
którym mowa w akapicie drugim.

skreśla się

Or. it

Poprawka 224
Daniela Rondinelli, Dino Giarrusso

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli Komisja uzna, że przedłużenie skreśla się
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okresu na mocy akapitu pierwszego nie 
jest uzasadnione, informuje o tym dane 
państwo członkowskie w terminie 6 
tygodni od otrzymania powiadomienia, o 
którym mowa w akapicie drugim.

Or. it

Uzasadnienie

Państwa członkowskie powinny mieć możliwość przedłużenia programów wspieranych z 
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w 
drodze zwykłego powiadomienia, bez konieczności uzyskania opinii Komisji.

Poprawka 225
Atidzhe Alieva-Veli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli Komisja uzna, że przedłużenie 
okresu na mocy akapitu pierwszego nie jest 
uzasadnione, informuje o tym dane 
państwo członkowskie w terminie 6 
tygodni od otrzymania powiadomienia, o 
którym mowa w akapicie drugim.

Jeżeli Komisja uzna, że przedłużenie 
okresu na mocy akapitu pierwszego nie jest 
uzasadnione, informuje o tym dane 
państwo członkowskie w terminie czterech 
tygodni od otrzymania powiadomienia, o 
którym mowa w akapicie drugim. Komisja 
przedstawia zainteresowanemu państwu 
członkowskiemu uzasadnienie odmowy 
przedłużenia, jak również, w miarę 
możliwości, szczegółowe zalecenia 
dotyczące sposobu poprawy 
powiadomienia, tak by przedłużenie mogło 
zostać zastosowane. Zainteresowane 
państwo członkowskie może, w terminie 
czterech tygodni od otrzymania od Komisji 
takich zaleceń, przedłożyć zaktualizowane 
powiadomienie, w którym wyjaśnia, w jaki 
sposób wdroży zalecenia Komisji 
dotyczące możliwości zastosowania 
przedłużenia. Jeżeli Komisja uzna, że 
przedłużenie nadal nie znajduje 
uzasadnienia, informuje o tym 
zainteresowane państwo członkowskie w 
terminie czterech tygodni od otrzymania 
zaktualizowanego powiadomienia. 
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Komisja przedstawia zainteresowanemu 
państwu członkowskiemu uzasadnienie 
odmowy przedłużenia.

Or. en

Poprawka 226
Isabel Carvalhais, Clara Aguilera

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli Komisja uzna, że przedłużenie 
okresu na mocy akapitu pierwszego nie jest 
uzasadnione, informuje o tym dane 
państwo członkowskie w terminie 6 
tygodni od otrzymania powiadomienia, o 
którym mowa w akapicie drugim.

Jeżeli Komisja uzna, że przedłużenie 
okresu na mocy akapitu pierwszego nie jest 
uzasadnione, informuje o tym dane 
państwo członkowskie w terminie 6 
tygodni od otrzymania powiadomienia, o 
którym mowa w akapicie drugim. 
Rozpatrując wniosek o przedłużenie, 
Komisja opiera się na jasnych i 
obiektywnych kryteriach, o których należy 
poinformować zainteresowane państwo 
członkowskie.

Or. en

Poprawka 227
Luke Ming Flanagan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli Komisja uzna, że przedłużenie 
okresu na mocy akapitu pierwszego nie jest 
uzasadnione, informuje o tym dane 
państwo członkowskie w terminie 6 
tygodni od otrzymania powiadomienia, o 
którym mowa w akapicie drugim.

Jeżeli Komisja uzna, że przedłużenie 
okresu na mocy akapitu pierwszego nie jest 
uzasadnione, informuje o tym dane 
państwo członkowskie w terminie czterech 
tygodni od otrzymania powiadomienia, o 
którym mowa w akapicie drugim.

Or. en
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Poprawka 228
Bronis Ropė
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli Komisja uzna, że przedłużenie 
okresu na mocy akapitu pierwszego nie jest 
uzasadnione, informuje o tym dane 
państwo członkowskie w terminie 6 
tygodni od otrzymania powiadomienia, o 
którym mowa w akapicie drugim.

Jeżeli Komisja uzna, że przedłużenie 
okresu na mocy akapitu pierwszego nie jest 
uzasadnione, informuje o tym dane 
państwo członkowskie w terminie ośmiu 
tygodni od otrzymania powiadomienia, o 
którym mowa w akapicie drugim.

Or. en

Poprawka 229
Clara Aguilera, Paolo De Castro, Isabel Carvalhais, Pina Picierno, Ivo Hristov, Marc 
Tarabella, Robert Hajšel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – akapit 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Powiadomienie, o którym mowa w 
akapicie drugim, pozostaje bez uszczerbku 
dla konieczności złożenia wniosku o 
zatwierdzenie zmian w programie rozwoju 
obszarów wiejskich na rok 2021, o czym 
mowa w art. 11 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 
(UE) nr 1305/2013. Zmiana taka ma mieć 
na celu utrzymanie co najmniej takiego 
samego ogólnego poziomu wydatków 
EFRROW na działania, o których mowa w 
art. 59 ust. 6 tego rozporządzenia.

Powiadomienie, o którym mowa w 
akapicie drugim, pozostaje bez uszczerbku 
dla konieczności złożenia wniosku o 
zatwierdzenie zmian w programie rozwoju 
obszarów wiejskich na rok 2021, oraz, w 
przypadku gdy zastosowanie ma art. -1 
ust. 2 niniejszego rozporządzenia, na rok 
2022, o czym mowa w art. 11 lit. a) 
rozporządzenia (UE) nr 1305/2013. 
Zmiany takiej nie uwzględnia się w 
odniesieniu do limitu liczby zmian, które 
można wprowadzić w ciągu roku, 
przewidzianego w art. 4 ust. 2 lit. b) 
rozporządzenia wykonawczego Komisji 
(UE) nr 808/2014. Zmiana taka ma mieć 
na celu utrzymanie co najmniej takiego 
samego ogólnego poziomu wydatków 
EFRROW na działania, o których mowa w 
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art. 59 ust. 6 rozporządzenia (UE) nr 
1305/2013.

Or. en

Uzasadnienie

Zmiany przedłużenia programu rozwoju obszarów wiejskich nie powinien dotyczyć roczny 
limit zmian.

Poprawka 230
Daniela Rondinelli, Dino Giarrusso

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – akapit 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Powiadomienie, o którym mowa w 
akapicie drugim, pozostaje bez uszczerbku 
dla konieczności złożenia wniosku o 
zatwierdzenie zmian w programie rozwoju 
obszarów wiejskich na rok 2021, o czym 
mowa w art. 11 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 
(UE) nr 1305/2013. Zmiana taka ma mieć 
na celu utrzymanie co najmniej takiego 
samego ogólnego poziomu wydatków 
EFRROW na działania, o których mowa w 
art. 59 ust. 6 tego rozporządzenia.

Powiadomienie, o którym mowa w 
akapicie drugim, pozostaje bez uszczerbku 
dla konieczności złożenia wniosku o 
zatwierdzenie zmian w programie rozwoju 
obszarów wiejskich na lata 2021 i 2022, o 
czym mowa w art. 11 ust. 1 lit. a) 
rozporządzenia (UE) nr 1305/2013. 
Zmiana taka zapewnia utrzymanie co 
najmniej takiego samego ogólnego 
poziomu wydatków EFRROW na 
działania, o których mowa w art. 59 ust. 6 
tego rozporządzenia. Przedłużenie 
programu w odniesieniu do środków 
wskazanych przez państwo członkowskie 
uznaje się za ważne po upływie trzydziestu 
dni od powiadomienia Komisji 
Europejskiej.

Or. it

Uzasadnienie

Proponuje się uproszczenie procedury powiadamiania przez państwa członkowskie o 
zmianach w programach rozwoju obszarów wiejskich i ich zatwierdzania przez Komisję. 
Dlatego powiadomienie o zmianach, analogicznie do tego, co przewidziano w przypadku 
formalnych poprawek do programów rozwoju obszarów wiejskich, nie może podlegać 
zatwierdzeniu przez Komisję Europejską, pod warunkiem że państwa członkowskie dokonają 
go w ciągu 30 dni od wejścia w życie rozporządzenia przejściowego.
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Poprawka 231
Ivan David

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – akapit 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Powiadomienie, o którym mowa w 
akapicie drugim, pozostaje bez uszczerbku 
dla konieczności złożenia wniosku o 
zatwierdzenie zmian w programie rozwoju 
obszarów wiejskich na rok 2021, o czym 
mowa w art. 11 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 
(UE) nr 1305/2013. Zmiana taka ma mieć 
na celu utrzymanie co najmniej takiego 
samego ogólnego poziomu wydatków 
EFRROW na działania, o których mowa w 
art. 59 ust. 6 tego rozporządzenia.

Powiadomienie, o którym mowa w 
akapicie drugim, pozostaje bez uszczerbku 
dla konieczności złożenia wniosku o 
zatwierdzenie zmian w programie rozwoju 
obszarów wiejskich na lata 2021, 2022 i 
2023, o czym mowa w art. 11 ust. 1 lit. a) 
rozporządzenia (UE) nr 1305/2013. 
Zmiana taka ma mieć na celu utrzymanie 
co najmniej takiego samego ogólnego 
poziomu wydatków EFRROW na 
działania, o których mowa w art. 59 ust. 6 
tego rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 232
Ivan David

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – akapit 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Powiadomienie, o którym mowa w 
akapicie drugim, pozostaje bez uszczerbku 
dla konieczności złożenia wniosku o 
zatwierdzenie zmian w programie rozwoju 
obszarów wiejskich na rok 2021, o czym 
mowa w art. 11 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 
(UE) nr 1305/2013. Zmiana taka ma mieć 
na celu utrzymanie co najmniej takiego 
samego ogólnego poziomu wydatków 
EFRROW na działania, o których mowa w 
art. 59 ust. 6 tego rozporządzenia.

Powiadomienie, o którym mowa w 
akapicie drugim, pozostaje bez uszczerbku 
dla konieczności złożenia wniosku o 
zatwierdzenie zmian w programie rozwoju 
obszarów wiejskich na lata 2021 i 2022, o 
czym mowa w art. 11 ust. 1 lit. a) 
rozporządzenia (UE) nr 1305/2013. 
Zmiana taka ma mieć na celu utrzymanie 
co najmniej takiego samego ogólnego 
poziomu wydatków EFRROW na 
działania, o których mowa w art. 59 ust. 6 
tego rozporządzenia.

Or. en
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Poprawka 233
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Massimo Casanova, Gilles Lebreton

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – akapit 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Powiadomienie, o którym mowa w 
akapicie drugim, pozostaje bez uszczerbku 
dla konieczności złożenia wniosku o 
zatwierdzenie zmian w programie rozwoju 
obszarów wiejskich na rok 2021, o czym 
mowa w art. 11 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 
(UE) nr 1305/2013. Zmiana taka ma mieć 
na celu utrzymanie co najmniej takiego 
samego ogólnego poziomu wydatków 
EFRROW na działania, o których mowa w 
art. 59 ust. 6 tego rozporządzenia.

Powiadomienie, o którym mowa w 
akapicie drugim, pozostaje bez uszczerbku 
dla konieczności złożenia wniosku o 
zatwierdzenie zmian w programie rozwoju 
obszarów wiejskich na lata 2021 i 2022, o 
czym mowa w art. 11 ust. 1 lit. a) 
rozporządzenia (UE) nr 1305/2013. 
Zmiana taka ma mieć na celu utrzymanie 
co najmniej takiego samego ogólnego 
poziomu wydatków EFRROW na 
działania, o których mowa w art. 59 ust. 6 
tego rozporządzenia.

Or. it

Uzasadnienie

Państwa członkowskie powinny mieć możliwość przedłużenia programów wspieranych z 
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) przez 
zwykłe powiadomienie, bez konieczności uzyskania opinii Komisji.

Poprawka 234
Daniela Rondinelli, Dino Giarrusso

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – akapit 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Powiadomienie, o którym mowa w 
akapicie drugim, pozostaje bez uszczerbku 
dla konieczności złożenia wniosku o 
zatwierdzenie zmian w programie rozwoju 
obszarów wiejskich na rok 2021, o czym 
mowa w art. 11 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 
(UE) nr 1305/2013. Zmiana taka ma mieć 
na celu utrzymanie co najmniej takiego 

Powiadomienie, o którym mowa w 
akapicie drugim, pozostaje bez uszczerbku 
dla konieczności złożenia wniosku o 
zatwierdzenie zmian w programie rozwoju 
obszarów wiejskich na lata 2021 i 2022, o 
czym mowa w art. 11 ust. 1 lit. a) 
rozporządzenia (UE) nr 1305/2013. 
Zmiana taka ma mieć na celu utrzymanie 



AM\1199799PL.docx 93/142 PE648.383v01-00

PL

samego ogólnego poziomu wydatków 
EFRROW na działania, o których mowa w 
art. 59 ust. 6 tego rozporządzenia.

co najmniej takiego samego odsetka 
wydatków EFRROW na działania, o 
których mowa w art. 59 ust. 6 tego 
rozporządzenia.

Or. it

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu uwzględnienie również programu na rok 2022 oraz jaśniejsze 
sformułowanie pojęcia „takiego samego ogólnego poziomu”, które odnosi się do obecnego 
odsetka wydatków EFRROW wykorzystywanych na spełnienie ambicji w zakresie ochrony 
środowiska i klimatu, a nie do całkowitej kwoty przeznaczonej na środki środowiskowe i 
klimatyczne. W przeciwnym razie państwa członkowskie będą musiały ponownie przeliczyć, 
zaplanować i całkowicie zweryfikować programy rozwoju obszarów wiejskich. Taki wysiłek 
jest nieproporcjonalny i niewykonalny w okresie przejściowym.

Poprawka 235
Mazaly Aguilar

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – akapit 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Powiadomienie, o którym mowa w 
akapicie drugim, pozostaje bez uszczerbku 
dla konieczności złożenia wniosku o 
zatwierdzenie zmian w programie rozwoju 
obszarów wiejskich na rok 2021, o czym 
mowa w art. 11 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 
(UE) nr 1305/2013. Zmiana taka ma mieć 
na celu utrzymanie co najmniej takiego 
samego ogólnego poziomu wydatków 
EFRROW na działania, o których mowa w 
art. 59 ust. 6 tego rozporządzenia.

Powiadomienie, o którym mowa w 
akapicie drugim, pozostaje bez uszczerbku 
dla konieczności złożenia wniosku o 
zatwierdzenie zmian w programie rozwoju 
obszarów wiejskich na rok 2021, o czym 
mowa w art. 11 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 
(UE) nr 1305/2013. Zmiana taka ma mieć 
na celu utrzymanie co najmniej takiej 
samej wartości procentowej wydatków 
EFRROW na działania, o których mowa w 
art. 59 ust. 6 tego rozporządzenia.

Or. es

Uzasadnienie

Należy doprecyzować znaczenie wyrażenia „ogólny poziom”.

Poprawka 236
Simone Schmiedtbauer
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – akapit 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Powiadomienie, o którym mowa w 
akapicie drugim, pozostaje bez uszczerbku 
dla konieczności złożenia wniosku o 
zatwierdzenie zmian w programie rozwoju 
obszarów wiejskich na rok 2021, o czym 
mowa w art. 11 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 
(UE) nr 1305/2013. Zmiana taka ma mieć 
na celu utrzymanie co najmniej takiego 
samego ogólnego poziomu wydatków 
EFRROW na działania, o których mowa w 
art. 59 ust. 6 tego rozporządzenia.

Powiadomienie, o którym mowa w 
akapicie drugim, pozostaje bez uszczerbku 
dla konieczności złożenia wniosku o 
zatwierdzenie zmian w programie rozwoju 
obszarów wiejskich na rok 2021, o czym 
mowa w art. 11 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 
(UE) nr 1305/2013. Zmiana taka ma mieć 
na celu utrzymanie co najmniej takiego 
samego odsetka wydatków EFRROW na 
działania, o których mowa w art. 59 ust. 6 
tego rozporządzenia.

Or. en

Uzasadnienie

Chociaż wniosek Komisji dotyczący WRF wiąże się z ograniczeniem finansowania na rozwój 
obszarów wiejskich, tekst przedmiotowego rozporządzenia w sprawie przepisów 
przejściowych wymaga utrzymania ogólnego poziomu wydatków z EFRROW związanych z 
ambicjami w zakresie środowiska i klimatu. Należy wyjaśnić, że ogólny poziom ambicji w 
zakresie środowiska i klimatu powinien być wyrażany jako odsetek zobowiązań EFRROW w 
bieżącym okresie programowania, nie zaś jako zwykła wartość liczbowa. W przeciwnym razie 
konieczne byłoby całkowite przeliczenie i przeprogramowanie działań w zakresie rozwoju 
obszarów wiejskich na okres przejściowy.

Poprawka 237
Álvaro Amaro

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – akapit 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Powiadomienie, o którym mowa w 
akapicie drugim, pozostaje bez uszczerbku 
dla konieczności złożenia wniosku o 
zatwierdzenie zmian w programie rozwoju 
obszarów wiejskich na rok 2021, o czym 
mowa w art. 11 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 
(UE) nr 1305/2013. Zmiana taka ma mieć 
na celu utrzymanie co najmniej takiego 

Powiadomienie, o którym mowa w 
akapicie drugim, pozostaje bez uszczerbku 
dla konieczności złożenia wniosku o 
zatwierdzenie zmian w programie rozwoju 
obszarów wiejskich na rok 2021, o czym 
mowa w art. 11 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 
(UE) nr 1305/2013. Zmiana taka ma mieć 
na celu utrzymanie co najmniej takiego 
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samego ogólnego poziomu wydatków 
EFRROW na działania, o których mowa w 
art. 59 ust. 6 tego rozporządzenia.

samego odsetka wydatków EFRROW na 
działania, o których mowa w art. 59 ust. 6 
tego rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 238
Jérémy Decerle, Elsi Katainen, Irène Tolleret, Ulrike Müller

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – akapit 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Powiadomienie, o którym mowa w 
akapicie drugim, pozostaje bez uszczerbku 
dla konieczności złożenia wniosku o 
zatwierdzenie zmian w programie rozwoju 
obszarów wiejskich na rok 2021, o czym 
mowa w art. 11 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 
(UE) nr 1305/2013. Zmiana taka ma mieć 
na celu utrzymanie co najmniej takiego 
samego ogólnego poziomu wydatków 
EFRROW na działania, o których mowa w 
art. 59 ust. 6 tego rozporządzenia.

Powiadomienie, o którym mowa w 
akapicie drugim, pozostaje bez uszczerbku 
dla konieczności złożenia wniosku o 
zatwierdzenie zmian w programie rozwoju 
obszarów wiejskich na rok 2021, o czym 
mowa w art. 11 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 
(UE) nr 1305/2013. Zmiana taka ma mieć 
na celu utrzymanie co najmniej takiego 
samego odsetka wydatków EFRROW na 
działania, o których mowa w art. 59 ust. 6 
tego rozporządzenia.

Or. en

Uzasadnienie

Powyższa poprawka ma na celu doprecyzowanie wniosku Komisji.

Poprawka 239
Nicola Procaccini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – akapit 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Powiadomienie, o którym mowa w 
akapicie drugim, pozostaje bez uszczerbku 
dla konieczności złożenia wniosku o 
zatwierdzenie zmian w programie rozwoju 
obszarów wiejskich na rok 2021, o czym 

Powiadomienie, o którym mowa w 
akapicie drugim, pozostaje bez uszczerbku 
dla konieczności złożenia wniosku o 
zatwierdzenie zmian w programie rozwoju 
obszarów wiejskich na rok 2021, o czym 
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mowa w art. 11 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 
(UE) nr 1305/2013. Zmiana taka ma mieć 
na celu utrzymanie co najmniej takiego 
samego ogólnego poziomu wydatków 
EFRROW na działania, o których mowa w 
art. 59 ust. 6 tego rozporządzenia.

mowa w art. 11 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 
(UE) nr 1305/2013. Zmiana taka ma 
gwarantować taki sam ogólny poziom 
wydatków EFRROW na działania, o 
których mowa w art. 59 ust. 6 tego 
rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 240
Ivan David

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 2 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W odniesieniu do państw członkowskich, 
które nie decydują się skorzystać z 
możliwości przewidzianej w ust. 1 
niniejszego artykułu, do przydziału 
niewykorzystanego na rok 2021, jak 
określono w załączniku I do 
rozporządzenia (UE) nr 1305/2013, stosuje 
się art. [8] rozporządzenia (UE) .../... 
[rozporządzenie określające wieloletnie 
ramy finansowe na lata 2021–2027].

W odniesieniu do państw członkowskich, 
które nie decydują się skorzystać z 
możliwości przewidzianej w ust. 1 
niniejszego artykułu, do przydziału 
niewykorzystanego na lata 2021, 2022 i 
2023, jak określono w załączniku I do 
rozporządzenia (UE) nr 1305/2013, stosuje 
się art. [8] rozporządzenia (UE) .../... 
[rozporządzenie określające wieloletnie 
ramy finansowe na lata 2021–2027].

Or. en

Poprawka 241
Ivan David

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 2 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W odniesieniu do państw członkowskich, 
które nie decydują się skorzystać z 
możliwości przewidzianej w ust. 1 
niniejszego artykułu, do przydziału 
niewykorzystanego na rok 2021, jak 
określono w załączniku I do 
rozporządzenia (UE) nr 1305/2013, stosuje 

W odniesieniu do państw członkowskich, 
które nie decydują się skorzystać z 
możliwości przewidzianej w ust. 1 
niniejszego artykułu, do przydziału 
niewykorzystanego na lata 2021 i 2022, 
jak określono w załączniku I do 
rozporządzenia (UE) nr 1305/2013, stosuje 
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się art. [8] rozporządzenia (UE) .../... 
[rozporządzenie określające wieloletnie 
ramy finansowe na lata 2021–2027].

się art. [8] rozporządzenia (UE) .../... 
[rozporządzenie określające wieloletnie 
ramy finansowe na lata 2021–2027].

Or. en

Poprawka 242
Daniela Rondinelli, Dino Giarrusso

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 2 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W odniesieniu do państw członkowskich, 
które nie decydują się skorzystać z 
możliwości przewidzianej w ust. 1 
niniejszego artykułu, do przydziału 
niewykorzystanego na rok 2021, jak 
określono w załączniku I do 
rozporządzenia (UE) nr 1305/2013, stosuje 
się art. [8] rozporządzenia (UE) .../... 
[rozporządzenie określające wieloletnie 
ramy finansowe na lata 2021–2027].

W odniesieniu do państw członkowskich, 
które nie decydują się skorzystać z 
możliwości przewidzianej w ust. 1 
niniejszego artykułu, do przydziału 
niewykorzystanego na lata 2021 i 2022, 
jak określono w załączniku I do 
rozporządzenia (UE) nr 1305/2013, stosuje 
się art. [8] rozporządzenia (UE) .../... 
[rozporządzenie określające wieloletnie 
ramy finansowe na lata 2021–2027].

Or. it

Uzasadnienie

Uważa się, że należy zapewnić ciągłość płatności i związanych z nimi kwot również w 
odniesieniu do zobowiązań wieloletnich, które muszą być kontynuowane w planach 
strategicznych. Określając program swoich działań, przedsiębiorstwa rolne nie mogą ponosić 
negatywnych konsekwencji gospodarczych, działających na szkodę również całego łańcucha 
dostaw w rolnictwie i ogólnie sektora rolno-spożywczego i powiązanej działalności.

Poprawka 243
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Massimo Casanova, Gilles Lebreton

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 2 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W odniesieniu do państw członkowskich, 
które nie decydują się skorzystać z 

W odniesieniu do państw członkowskich, 
które nie decydują się skorzystać z 
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możliwości przewidzianej w ust. 1 
niniejszego artykułu, do przydziału 
niewykorzystanego na rok 2021, jak 
określono w załączniku I do 
rozporządzenia (UE) nr 1305/2013, stosuje 
się art. [8] rozporządzenia (UE) .../... 
[rozporządzenie określające wieloletnie 
ramy finansowe na lata 2021–2027].

możliwości przewidzianej w ust. 1 
niniejszego artykułu, do przydziału 
niewykorzystanego na lata 2021 i 2022, 
jak określono w załączniku I do 
rozporządzenia (UE) nr 1305/2013, stosuje 
się art. [8] rozporządzenia (UE) .../... 
[rozporządzenie określające wieloletnie 
ramy finansowe na lata 2021–2027].

Or. it

Uzasadnienie

Uważa się, że należy zapewnić ciągłość płatności i związanych z nimi kwot również w 
odniesieniu do zobowiązań wieloletnich, które muszą być kontynuowane w planach 
strategicznych. Określając program swoich działań, przedsiębiorstwa rolne nie mogą ponosić 
negatywnych konsekwencji gospodarczych, działających na szkodę również całego łańcucha 
dostaw w rolnictwie i ogólnie sektora rolno-spożywczego i powiązanej działalności.

Poprawka 244
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Massimo Casanova, Gilles Lebreton

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 2 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie, które w okresie od 
2014 do 2020 r. nie wykorzystały 
wszystkich zasobów z puli środków 
finansowych EFRROW określonej w 
załączniku I do rozporządzenia (UE) nr 
1305/2013, w przypadku gdy na dzień 31 
grudnia 2020 r. środki te nie zostały 
przeznaczone na zobowiązania prawne 
wobec beneficjentów, mogą przenieść je 
do środka budżetowego odpowiadającego 
programowaniu na okres 2021–2027.

Or. it

Uzasadnienie

Państwa członkowskie powinny mieć możliwość wykorzystania niewykorzystanych środków 
finansowych przeznaczonych na rozwój obszarów wiejskich w poprzednim okresie 2014–2020 
poprzez przeniesienie ich do nowego okresu programowania, począwszy od okresu 
przejściowego, a także do planu strategicznego WPR (po jego wejściu w życie).
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Poprawka 245
Ivan David

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 2 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli państwo członkowskie decyduje się 
skorzystać z możliwości przewidzianej w 
ust. 1 wyłącznie w odniesieniu do 
niektórych programów regionalnych, 
przydział, o którym mowa w akapicie 
pierwszym niniejszego ustępu, będzie 
równy kwocie określonej dla tego państwa 
członkowskiego na 2021 r. w załączniku I 
do rozporządzenia (UE) nr 1305/2013 
pomniejszonej o środki budżetowe 
zgłoszone zgodnie z ust. 2 akapit pierwszy 
w odniesieniu do programów regionalnych, 
które są przedłużane.

Jeżeli państwo członkowskie decyduje się 
skorzystać z możliwości przewidzianej w 
ust. 1 wyłącznie w odniesieniu do 
niektórych programów regionalnych, 
przydział, o którym mowa w akapicie 
pierwszym niniejszego ustępu, będzie 
równy kwocie określonej dla tego państwa 
członkowskiego na lata 2021, 2022 i 2023 
w załączniku I do rozporządzenia (UE) nr 
1305/2013 pomniejszonej o środki 
budżetowe zgłoszone zgodnie z ust. 2 
akapit pierwszy w odniesieniu do 
programów regionalnych, które są 
przedłużane.

Or. en

Poprawka 246
Ivan David

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 2 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli państwo członkowskie decyduje się 
skorzystać z możliwości przewidzianej w 
ust. 1 wyłącznie w odniesieniu do 
niektórych programów regionalnych, 
przydział, o którym mowa w akapicie 
pierwszym niniejszego ustępu, będzie 
równy kwocie określonej dla tego państwa 
członkowskiego na 2021 r. w załączniku I 
do rozporządzenia (UE) nr 1305/2013 
pomniejszonej o środki budżetowe 
zgłoszone zgodnie z ust. 2 akapit pierwszy 
w odniesieniu do programów regionalnych, 

Jeżeli państwo członkowskie decyduje się 
skorzystać z możliwości przewidzianej w 
ust. 1 wyłącznie w odniesieniu do 
niektórych programów regionalnych, 
przydział, o którym mowa w akapicie 
pierwszym niniejszego ustępu, będzie 
równy kwocie określonej dla tego państwa 
członkowskiego na lata 2021 i 2022 w 
załączniku I do rozporządzenia (UE) nr 
1305/2013 pomniejszonej o środki 
budżetowe zgłoszone zgodnie z ust. 2 
akapit pierwszy w odniesieniu do 
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które są przedłużane. programów regionalnych, które są 
przedłużane.

Or. en

Poprawka 247
Bronis Ropė
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 2 – akapit 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie, które zdecydują się 
na skorzystanie z możliwości, o której 
mowa w ust. 1, mogą przenieść część 
przydziału środków z budżetu EFRROW 
przeznaczoną na lata okresu 
przejściowego, której nie wykorzystały na 
przedłużenie swoich programów rozwoju 
obszarów wiejskich, na poczet przydziałów 
finansowych na pozostałe lata okresu 
programowania, zgodnie z 
rozporządzeniem Rady (UE) .../... 
[rozporządzenie określające wieloletnie 
ramy finansowe na lata 2021–2027]. W 
takim przypadku przydział, o którym 
mowa w akapicie pierwszym, jest równy 
kwocie określonej dla tego państwa 
członkowskiego na lata okresu 
przejściowego w załączniku I do 
rozporządzenia (UE) nr 1305/2013 
pomniejszonej o środki budżetowe 
zgłoszone zgodnie z akapitem pierwszym w 
odniesieniu do programów, które są 
przedłużane.

Or. en

Poprawka 248
Daniela Rondinelli, Dino Giarrusso

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 2 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Państwa członkowskie, które w 
okresie od 2014 do 2020 r. nie 
wykorzystały wszystkich zasobów z puli 
środków finansowych EFRROW 
określonej w załączniku I do 
rozporządzenia (UE) nr 1305/2013, w 
przypadku gdy na dzień 31 grudnia 2020 
r. środki te nie zostały przeznaczone na 
zobowiązania prawne wobec 
beneficjentów, mogą przenieść je do 
środka budżetowego odpowiadającego 
programowaniu na okres 2021–2027.

Or. it

Uzasadnienie

Państwa członkowskie powinny móc wykorzystać niewykorzystane środki finansowe 
przeznaczone na rozwój obszarów wiejskich w poprzednim okresie 2014–2020 poprzez 
przeniesienie ich do nowego okresu programowania, począwszy od okresu przejściowego, a 
także do planu strategicznego WPR (po jego wejściu w życie). W przeciwnym razie państwo 
członkowskie ostatecznie straci takie środki finansowe i wrócą one do budżetu UE.

Poprawka 249
Daniela Rondinelli, Dino Giarrusso

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W przypadku programów, w 
odniesieniu do których państwa 
członkowskie podejmują decyzję o 
przedłużeniu okresu 2014–2020 zgodnie z 
art. 1 ust. 1 niniejszego rozporządzenia, 
odniesienia do okresów czasu i terminów 
w art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 1, art. 57 ust. 2, 
art. 65 ust. 2 i 4 oraz art. 76 akapit 
pierwszy rozporządzenia (UE) nr 
1303/2013 przedłuża się o jeden rok.

2. W przypadku programów, w 
odniesieniu do których państwa 
członkowskie podejmują decyzję o 
przedłużeniu okresu 2014–2020 zgodnie z 
art. 1 ust. 1 niniejszego rozporządzenia, 
odniesienia do okresów czasu i terminów 
w art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 1, art. 57 ust. 2, 
art. 65 ust. 2 i 4 oraz art. 76 akapit 
pierwszy rozporządzenia (UE) nr 
1303/2013 przedłuża się o dwa lata.

Or. it
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Poprawka 250
Nicola Procaccini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W przypadku programów, w 
odniesieniu do których państwa 
członkowskie podejmują decyzję o 
przedłużeniu okresu 2014–2020 zgodnie z 
art. 1 ust. 1 niniejszego rozporządzenia, 
odniesienia do okresów czasu i terminów 
w art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 1, art. 57 ust. 2, 
art. 65 ust. 2 i 4 oraz art. 76 akapit 
pierwszy rozporządzenia (UE) nr 
1303/2013 przedłuża się o jeden rok.

2. W przypadku programów, w 
odniesieniu do których państwa 
członkowskie podejmują decyzję o 
przedłużeniu okresu 2014–2020 zgodnie z 
art. 1 ust. 1 niniejszego rozporządzenia, 
odniesienia do okresów czasu i terminów 
w art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 1, art. 57 ust. 2, 
art. 65 ust. 2 i 4 oraz art. 76 akapit 
pierwszy rozporządzenia (UE) nr 
1303/2013 przedłuża się o dwa lata.

Or. en

Poprawka 251
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Massimo Casanova, Gilles Lebreton

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W przypadku programów, w 
odniesieniu do których państwa 
członkowskie podejmują decyzję o 
przedłużeniu okresu 2014–2020 zgodnie z 
art. 1 ust. 1 niniejszego rozporządzenia, 
odniesienia do okresów czasu i terminów 
w art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 1, art. 57 ust. 2, 
art. 65 ust. 2 i 4 oraz art. 76 akapit 
pierwszy rozporządzenia (UE) nr 
1303/2013 przedłuża się o jeden rok.

2. W przypadku programów, w 
odniesieniu do których państwa 
członkowskie podejmują decyzję o 
przedłużeniu okresu 2014–2020 zgodnie z 
art. 1 ust. 1 niniejszego rozporządzenia, 
odniesienia do okresów czasu i terminów 
w art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 1, art. 57 ust. 2, 
art. 65 ust. 2 i 4 oraz art. 76 akapit 
pierwszy rozporządzenia (UE) nr 
1303/2013 przedłuża się o dwa lata.

Or. it
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Poprawka 252
Ivan David

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W odniesieniu do państw 
członkowskich, które podejmują decyzję o 
przedłużeniu okresu 2014–2020 zgodnie z 
art. 1 ust. 1 niniejszego rozporządzenia, 
umowa o partnerstwie sporządzona na 
okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 
grudnia 2020 r. zgodnie z rozporządzeniem 
(UE) nr 1303/2013 jest nadal stosowana 
jako dokument strategiczny sporządzony 
przez państwa członkowskie i Komisję w 
odniesieniu do wdrażania wsparcia 
przyznanego z EFRROW na rok 2021.

3. W odniesieniu do państw 
członkowskich, które podejmują decyzję o 
przedłużeniu okresu 2014–2020 zgodnie z 
art. 1 ust. 1 niniejszego rozporządzenia, 
umowa o partnerstwie sporządzona na 
okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 
grudnia 2020 r. zgodnie z rozporządzeniem 
(UE) nr 1303/2013 jest nadal stosowana 
jako dokument strategiczny sporządzony 
przez państwa członkowskie i Komisję w 
odniesieniu do wdrażania wsparcia 
przyznanego z EFRROW na lata 2021 i 
2022.

Or. en

Poprawka 253
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Massimo Casanova, Gilles Lebreton

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W odniesieniu do państw 
członkowskich, które podejmują decyzję o 
przedłużeniu okresu 2014–2020 zgodnie z 
art. 1 ust. 1 niniejszego rozporządzenia, 
umowa o partnerstwie sporządzona na 
okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 
grudnia 2020 r. zgodnie z rozporządzeniem 
(UE) nr 1303/2013 jest nadal stosowana 
jako dokument strategiczny sporządzony 
przez państwa członkowskie i Komisję w 
odniesieniu do wdrażania wsparcia 
przyznanego z EFRROW na rok 2021.

3. W odniesieniu do państw 
członkowskich, które podejmują decyzję o 
przedłużeniu okresu 2014–2020 zgodnie z 
art. 1 ust. 1 niniejszego rozporządzenia, 
umowa o partnerstwie sporządzona na 
okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 
grudnia 2020 r. zgodnie z rozporządzeniem 
(UE) nr 1303/2013 jest nadal stosowana 
jako dokument strategiczny sporządzony 
przez państwa członkowskie i Komisję w 
odniesieniu do wdrażania wsparcia 
przyznanego z EFRROW na rok 2021 i 
2022.

Or. it
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Poprawka 254
Daniela Rondinelli, Dino Giarrusso

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W odniesieniu do państw 
członkowskich, które podejmują decyzję o 
przedłużeniu okresu 2014–2020 zgodnie z 
art. 1 ust. 1 niniejszego rozporządzenia, 
umowa o partnerstwie sporządzona na 
okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 
grudnia 2020 r. zgodnie z rozporządzeniem 
(UE) nr 1303/2013 jest nadal stosowana 
jako dokument strategiczny sporządzony 
przez państwa członkowskie i Komisję w 
odniesieniu do wdrażania wsparcia 
przyznanego z EFRROW na rok 2021.

3. W odniesieniu do państw 
członkowskich, które podejmują decyzję o 
przedłużeniu okresu 2014–2020 zgodnie z 
art. 1 ust. 1 niniejszego rozporządzenia, 
umowa o partnerstwie sporządzona na 
okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 
grudnia 2020 r. zgodnie z rozporządzeniem 
(UE) nr 1303/2013 jest nadal stosowana 
jako dokument strategiczny sporządzony 
przez państwa członkowskie i Komisję w 
odniesieniu do wdrażania wsparcia 
przyznanego z EFRROW na rok 2021 i 
2022.

Or. it

Poprawka 255
Ivan David

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W odniesieniu do państw 
członkowskich, które podejmują decyzję o 
przedłużeniu okresu 2014–2020 zgodnie z 
art. 1 ust. 1 niniejszego rozporządzenia, 
umowa o partnerstwie sporządzona na 
okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 
grudnia 2020 r. zgodnie z rozporządzeniem 
(UE) nr 1303/2013 jest nadal stosowana 
jako dokument strategiczny sporządzony 
przez państwa członkowskie i Komisję w 
odniesieniu do wdrażania wsparcia 
przyznanego z EFRROW na rok 2021.

3. W odniesieniu do państw 
członkowskich, które podejmują decyzję o 
przedłużeniu okresu 2014–2020 zgodnie z 
art. 1 ust. 1 niniejszego rozporządzenia, 
umowa o partnerstwie sporządzona na 
okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 
grudnia 2020 r. zgodnie z rozporządzeniem 
(UE) nr 1303/2013 jest nadal stosowana 
jako dokument strategiczny sporządzony 
przez państwa członkowskie i Komisję w 
odniesieniu do wdrażania wsparcia 
przyznanego z EFRROW na lata 2021, 
2022 i 2023.
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Or. en

Poprawka 256
Ivan David

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Kwalifikowalność niektórych rodzajów 
wydatków w 2021 r.

Kwalifikowalność niektórych rodzajów 
wydatków w latach 2021, 2022 i 2023

Or. en

Poprawka 257
Ivan David

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Kwalifikowalność niektórych rodzajów 
wydatków w 2021 r.

Kwalifikowalność niektórych rodzajów 
wydatków w latach 2021 i 2022

Or. en

Poprawka 258
Ivan David

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Nie naruszając przepisów art. 65 ust. 2 
rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, art. 2 
ust. 2 niniejszego rozporządzenia ani art. 
38 rozporządzenia (UE) nr 1306/2013, 
wydatki, o których mowa w art. 3 ust. 1 
rozporządzenia (UE) nr 1310/2013 i w art. 
16 rozporządzenia delegowanego (UE) nr 

Nie naruszając przepisów art. 65 ust. 2 
rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, art. 2 
ust. 2 niniejszego rozporządzenia ani art. 
38 rozporządzenia (UE) nr 1306/2013, 
wydatki, o których mowa w art. 3 ust. 1 
rozporządzenia (UE) nr 1310/2013 i w art. 
16 rozporządzenia delegowanego (UE) nr 
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807/2014, kwalifikują się do wkładu 
EFRROW w ramach przydziału na 2021 r. 
przeznaczonego na programy wspierane z 
EFRROW, w przypadku których państwa 
członkowskie podejmują decyzję o 
przedłużeniu okresu 2014–2020 zgodnie z 
art. 1 ust. 1 niniejszego rozporządzenia, z 
zastrzeżeniem następujących warunków:

807/2014, kwalifikują się do wkładu 
EFRROW w ramach przydziału na lata 
2021, 2022 i 2023 przeznaczonego na 
programy wspierane z EFRROW, w 
przypadku których państwa członkowskie 
podejmują decyzję o przedłużeniu okresu 
2014–2020 zgodnie z art. 1 ust. 1 
niniejszego rozporządzenia, z 
zastrzeżeniem następujących warunków:

Or. en

Poprawka 259
Ivan David

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Nie naruszając przepisów art. 65 ust. 2 
rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, art. 2 
ust. 2 niniejszego rozporządzenia ani art. 
38 rozporządzenia (UE) nr 1306/2013, 
wydatki, o których mowa w art. 3 ust. 1 
rozporządzenia (UE) nr 1310/2013 i w art. 
16 rozporządzenia delegowanego (UE) nr 
807/2014, kwalifikują się do wkładu 
EFRROW w ramach przydziału na 2021 r. 
przeznaczonego na programy wspierane z 
EFRROW, w przypadku których państwa 
członkowskie podejmują decyzję o 
przedłużeniu okresu 2014–2020 zgodnie z 
art. 1 ust. 1 niniejszego rozporządzenia, z 
zastrzeżeniem następujących warunków:

Nie naruszając przepisów art. 65 ust. 2 
rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, art. 2 
ust. 2 niniejszego rozporządzenia ani art. 
38 rozporządzenia (UE) nr 1306/2013, 
wydatki, o których mowa w art. 3 ust. 1 
rozporządzenia (UE) nr 1310/2013 i w art. 
16 rozporządzenia delegowanego (UE) nr 
807/2014, kwalifikują się do wkładu 
EFRROW w ramach przydziału na lata 
2021 i 2022 przeznaczonego na programy 
wspierane z EFRROW, w przypadku 
których państwa członkowskie podejmują 
decyzję o przedłużeniu okresu 2014–2020 
zgodnie z art. 1 ust. 1 niniejszego 
rozporządzenia, z zastrzeżeniem 
następujących warunków:

Or. en

Poprawka 260
Ivan David

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit 1 – litera a
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) takie wydatki zostały przewidziane 
w odpowiednim programie rozwoju 
obszarów wiejskich na 2021 r.;

a) takie wydatki zostały przewidziane 
w odpowiednim programie rozwoju 
obszarów wiejskich na lata 2021, 2022 i 
2023;

Or. en

Poprawka 261
Ivan David

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) takie wydatki zostały przewidziane 
w odpowiednim programie rozwoju 
obszarów wiejskich na 2021 r.;

a) takie wydatki zostały przewidziane 
w odpowiednim programie rozwoju 
obszarów wiejskich na lata 2021 i 2022;

Or. en

Poprawka 262
Daniela Rondinelli, Dino Giarrusso

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) takie wydatki zostały przewidziane 
w odpowiednim programie rozwoju 
obszarów wiejskich na 2021 r.;

a) takie wydatki zostały przewidziane 
w odpowiednim programie rozwoju 
obszarów wiejskich na 2021 i 2022 r.;

Or. it

Poprawka 263
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Massimo Casanova, Gilles Lebreton

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit 1 – litera a
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) takie wydatki zostały przewidziane 
w odpowiednim programie rozwoju 
obszarów wiejskich na 2021 r.;

a) takie wydatki zostały przewidziane 
w odpowiednim programie rozwoju 
obszarów wiejskich na 2021 i 2022 r.;

Or. it

Poprawka 264
Ivan David

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Tytuł I – rozdział II – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Stosowanie art. 25–28 rozporządzenia 
(UE) [nowe rozporządzenie w sprawie 
wspólnych przepisów] w odniesieniu do 
roku programowania 2021

Stosowanie art. 25–28 rozporządzenia 
(UE) [nowe rozporządzenie w sprawie 
wspólnych przepisów] w odniesieniu do lat 
programowania 2021, 2022 i 2023

Or. en

Poprawka 265
Ivan David

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Tytuł I – rozdział II – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Stosowanie art. 25–28 rozporządzenia 
(UE) [nowe rozporządzenie w sprawie 
wspólnych przepisów] w odniesieniu do 
roku programowania 2021

Stosowanie art. 25–28 rozporządzenia 
(UE) [nowe rozporządzenie w sprawie 
wspólnych przepisów] w odniesieniu do lat 
programowania 2021 i 2022

Or. en

Poprawka 266
Daniela Rondinelli, Dino Giarrusso
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku programów wspieranych z 
EFRROW w okresie 2014–2020 i 
programów, w przypadku których państwa 
członkowskie podejmują decyzję o 
przedłużeniu okresu 2014–2020 zgodnie z 
art. 1 ust. 1 niniejszego rozporządzenia, 
EFRROW może wspierać rozwój lokalny 
kierowany przez społeczność finansowany 
z wielu źródeł, zgodnie z art. 25–28 
rozporządzenia (UE) [nowe 
rozporządzenie w sprawie wspólnych 
przepisów].

skreśla się

Or. it

Uzasadnienie

Biorąc pod uwagę trudności we wdrażaniu inicjatywy LEADER, napotkane przez niektóre 
państwa w bieżącym okresie programowania 2014–2020 i we wcześniejszych okresach 
programowania, państwa członkowskie powinny mieć możliwość decydowania o zasobach 
przeznaczanych na rozwój lokalny kierowany przez społeczność.

Poprawka 267
Zbigniew Kuźmiuk, Krzysztof Jurgiel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku programów wspieranych z 
EFRROW w okresie 2014–2020 i 
programów, w przypadku których państwa 
członkowskie podejmują decyzję o 
przedłużeniu okresu 2014–2020 zgodnie z 
art. 1 ust. 1 niniejszego rozporządzenia, 
EFRROW może wspierać rozwój lokalny 
kierowany przez społeczność finansowany 
z wielu źródeł, zgodnie z art. 25–28 
rozporządzenia (UE) [nowe rozporządzenie 
w sprawie wspólnych przepisów].

W przypadku programów wspieranych z 
EFRROW w okresie 2014–2020 i 
programów, w przypadku których państwa 
członkowskie podejmują decyzję o 
przedłużeniu okresu 2014–2020 zgodnie z 
art. 1 ust. 1 niniejszego rozporządzenia, 
EFRROW może wspierać rozwój lokalny 
kierowany przez społeczność finansowany 
z jednego źródła lub z wielu źródeł, 
zgodnie z art. 25–28 rozporządzenia (UE) 
[nowe rozporządzenie w sprawie 
wspólnych przepisów].
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Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z podejściem LEADER, przepisy przejściowe powinny w sposób jasny umożliwiać 
finansowanie wsparcia przygotowawczego z perspektywy na lata 2021–2027 oraz wybór 
strategii rozwoju lokalnego finansowanej z jednego lub wielu źródeł.

Poprawka 268
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Massimo Casanova, Gilles Lebreton

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Uprawnienia do płatności 
przydzielone rolnikom przed dniem 1 
stycznia 2020 r. uznaje się za legalne i 
prawidłowe od dnia 1 stycznia 2021 r. 
Wartość tych uprawnień, którą uznaje się 
za legalną i prawidłową, jest wartością na 
rok kalendarzowy 2020, obowiązującą w 
dniu 31 grudnia 2020 r. Pozostaje to bez 
uszczerbku dla odpowiednich artykułów 
prawa Unii dotyczących wartości 
uprawnień do płatności dla lat 
kalendarzowych 2021 i kolejnych lat, w 
szczególności art. 22 ust. 5 i 25 ust. 12 
rozporządzenia (UE) nr 1307/2013.

1. Uprawnienia do płatności 
przydzielone rolnikom przed dniem 1 
stycznia 2020 r. uznaje się za legalne i 
prawidłowe od dnia 1 stycznia 2021 r. 
Wartość i kwota tych uprawnień, które 
uznaje się za legalne i prawidłowe, są 
równe wartości i kwocie na rok 
kalendarzowy 2020, obowiązującym w 
dniu 31 grudnia 2020 r. Pozostaje to bez 
uszczerbku dla odpowiednich artykułów 
prawa Unii dotyczących wartości 
uprawnień do płatności dla lat 
kalendarzowych 2021 i kolejnych lat, w 
szczególności art. 22 ust. 5 i 25 ust. 12 
rozporządzenia (UE) nr 1307/2013.

Or. it

Uzasadnienie

Rozporządzenie ustanawiające przepisy przejściowe musi opierać się na obowiązujących 
zasadach i przewidywać taką samą kwotę uprawnień do płatności jak ta, która obowiązuje 
obecnie. Szczególne odniesienie do kwot ma na celu ochronę rzeczywistej wartości wsparcia 
UE dla działań rolników na rzecz osiągnięcia celów określonych w WPR.

Poprawka 269
Daniela Rondinelli, Dino Giarrusso

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Uprawnienia do płatności 
przydzielone rolnikom przed dniem 1 
stycznia 2020 r. uznaje się za legalne i 
prawidłowe od dnia 1 stycznia 2021 r. 
Wartość tych uprawnień, którą uznaje się 
za legalną i prawidłową, jest wartością na 
rok kalendarzowy 2020, obowiązującą w 
dniu 31 grudnia 2020 r. Pozostaje to bez 
uszczerbku dla odpowiednich artykułów 
prawa Unii dotyczących wartości 
uprawnień do płatności dla lat 
kalendarzowych 2021 i kolejnych lat, w 
szczególności art. 22 ust. 5 i 25 ust. 12 
rozporządzenia (UE) nr 1307/2013.

1. Uprawnienia do płatności 
przydzielone rolnikom przed dniem 1 
stycznia 2020 r. uznaje się za legalne i 
prawidłowe od dnia 1 stycznia 2021 r. 
Wartość i kwota tych uprawnień, które 
uznaje się za legalne i prawidłowe, są 
równe wartości i kwocie na rok 
kalendarzowy 2020, obowiązującym w 
dniu 31 grudnia 2020 r. Pozostaje to bez 
uszczerbku dla odpowiednich artykułów 
prawa Unii dotyczących wartości 
uprawnień do płatności dla lat 
kalendarzowych 2021 i kolejnych lat, w 
szczególności art. 22 ust. 5 i 25 ust. 12 
rozporządzenia (UE) nr 1307/2013.

Or. it

Uzasadnienie

Rozporządzenie ustanawiające przepisy przejściowe musi opierać się na obowiązujących 
zasadach i przewidywać taką samą kwotę uprawnień do płatności jak ta, która obowiązuje 
obecnie. Wszelkie cięcia środków WPR uważa się za niedopuszczalne, również w odniesieniu 
do kluczowego wkładu służącego utrwaleniu związku między wykonaniem budżetu UE a 
celem, jakim jest bardziej przyjazna dla środowiska, niskoemisyjna Europa, zgodnie z nowa 
strategią Zielonego Ładu.

Poprawka 270
Simone Schmiedtbauer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Uprawnienia do płatności 
przydzielone rolnikom przed dniem 1 
stycznia 2020 r. uznaje się za legalne i 
prawidłowe od dnia 1 stycznia 2021 r. 
Wartość tych uprawnień, którą uznaje się 
za legalną i prawidłową, jest wartością na 
rok kalendarzowy 2020, obowiązującą w 
dniu 31 grudnia 2020 r. Pozostaje to bez 
uszczerbku dla odpowiednich artykułów 

1. Uprawnienia do płatności 
przydzielone rolnikom przed dniem 1 
stycznia 2020 r. uznaje się za legalne i 
prawidłowe od dnia 1 stycznia 2020 r. 
Wartość tych uprawnień, którą uznaje się 
za legalną i prawidłową, jest wartością na 
rok kalendarzowy 2019, obowiązującą w 
dniu 31 grudnia 2019 r. Pozostaje to bez 
uszczerbku dla odpowiednich artykułów 
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prawa Unii dotyczących wartości 
uprawnień do płatności dla lat 
kalendarzowych 2021 i kolejnych lat, w 
szczególności art. 22 ust. 5 i 25 ust. 12 
rozporządzenia (UE) nr 1307/2013.

prawa Unii dotyczących wartości 
uprawnień do płatności dla roku 
kalendarzowego 2020 i kolejnych, w 
szczególności art. 22 ust. 5 i 25 ust. 12 
rozporządzenia (UE) nr 1307/2013.

Or. en

Uzasadnienie

Rok składania wniosków 2020 będzie finansowany już z wieloletnich ram finansowych 2021–
2027 (WRF). Wraz z rozpoczęciem nowych WRF należy zapewnić pewność i jasność prawa 
przez uwzględnienie wszystkich uprawnień do płatności przydzielonych rolnikom przed dniem 
1 stycznia 2020 r., legalnych i prawidłowych od dnia 1 stycznia 2020 r.

Poprawka 271
Michaela Šojdrová, Stanislav Polčák, Monika Hohlmeier, Luděk Niedermayer, Jiří 
Pospíšil, Tomáš Zdechovský, Michal Wiezik

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Ust. 1 nie ma zastosowania do 
uprawnień do płatności przydzielonych 
rolnikom na podstawie wniosków 
zawierających informacje niezgodne ze 
stanem faktycznym, z wyjątkiem 
przypadków, w których rolnik nie mógł w 
rozsądny sposób wykryć błędu.

2. Ust. 1 nie ma zastosowania do 
uprawnień do płatności przydzielonych 
rolnikom na podstawie wniosków 
zawierających informacje niezgodne ze 
stanem faktycznym lub naruszających 
zasady dotyczące konfliktu interesów, 
określone w art. 61 rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, 
Euratom) 2018/10461a, z wyjątkiem 
przypadków, w których rolnik nie mógł w 
rozsądny sposób wykryć błędu.

__________________
1a Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 
2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w 
sprawie zasad finansowych mających 
zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, 
zmieniające rozporządzenia (UE) nr 
1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 
1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 
1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 
223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję 
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nr 541/2014/UE, a także uchylające 
rozporządzenie (UE, Euratom) nr 
966/2012 (Dz.U. L 193 z 30.7.2018, s. 1).

Or. en

Poprawka 272
Atidzhe Alieva-Veli, Asim Ademov, Dacian Cioloş, Michaela Šojdrová, Daniel Buda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Tytuł I – rozdział III a (nowy) – artykuł 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Rozdział IIIa
Konwergencja zewnętrzna

Artykuł 5a
Kontynuacja konwergencji zewnętrznej

W celu wspierania konwergencji w 
rozwoju sektorów rolnych państw 
członkowskich oraz zrównoważonego 
rozwoju obszarów wiejskich konieczny jest 
sprawiedliwy podział płatności 
bezpośrednich między państwa 
członkowskie. Komisja zapewnia, aby w 
okresie przejściowym osiągnięto 
zaplanowane postępy.

Or. en

Poprawka 273
Zbigniew Kuźmiuk, Krzysztof Jurgiel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) wydatki takie są przewidziane w 
odpowiednim planie strategicznym WPR 
na okres 2022–2027 zgodnie z 
rozporządzeniem (UE) [rozporządzenie w 
sprawie planu WPR] i są zgodne z 

a) wydatki takie są przewidziane w 
odpowiednim planie strategicznym WPR 
na okres 2022–2027;
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rozporządzeniem (UE) [rozporządzenie 
horyzontalne];

Or. en

Uzasadnienie

Proponowane przepisy przejściowe dotyczące kwalifikowalności wydatków z poprzednich 
okresów programowania są zbyt restrykcyjne. W szczególności należy zapewnić, aby 
płatności kontynuacyjne odbywały się zgodnie z przepisami rozporządzenia horyzontalnego 
na okres 2021–2027 (COM(2018)0393). Jeśli przyjąć wzorzec rozwiązań z poprzedniego 
okresu przejściowego (1310/2013), powinno być możliwe dokonywanie płatności na mniej 
restrykcyjnych warunkach.

Poprawka 274
Zbigniew Kuźmiuk, Krzysztof Jurgiel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Akapit pierwszy ma zastosowanie również 
do zobowiązań prawnych podjętych w 
ramach odpowiednich działań 
przewidzianych w rozporządzeniu (WE) nr 
1257/1999 na rzecz beneficjentów, którzy 
otrzymują wsparcie na mocy 
rozporządzenia (UE) nr 1305/2013.

Or. en

Uzasadnienie

Przepisy przejściowe powinny również umożliwiać regulowanie zobowiązań prawnych 
podjętych w ramach programów rozwoju obszarów wiejskich wcześniej niż w okresie 2014–
2020. Takie podejście umożliwi dokonywanie płatności z tytułu zobowiązań, np. dotyczących 
zalesiania, podjętych w ramach programów rozwoju obszarów wiejskich na okres 2004–2006. 
Właśnie dlatego art. 6 ust. 1 należy uzupełnić o dodatkowy akapit.

Poprawka 275
Jérémy Decerle, Irène Tolleret

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Wydatki związane ze 
zobowiązaniami prawnymi wobec 
beneficjentów poniesione w ramach 
działań wieloletnich, o których mowa w 
art. 28, 29, 33 i 34 rozporządzenia (UE) nr 
1305/2013, oraz wydatki związane ze 
zobowiązaniami prawnymi za okres po 
dniu 1 stycznia 2024 r. lub po dniu 1 
stycznia 2025 r. w państwach 
członkowskich, które podjęły decyzję o 
przedłużeniu okresu 2014–2020 zgodnie z 
art. 1 ust. 1 niniejszego rozporządzenia, 
które to wydatki zostały poniesione na 
podstawie art. 14–18, art. 19 ust. 1 lit. a) i 
b), art. 20, art. 22–27, art. 35, 38, 39 i 39a 
rozporządzenia (UE) nr 1305/2013 oraz 
na podstawie art. 35 rozporządzenia (UE) 
nr 1303/2013, kwalifikują się do wkładu 
EFRROW w okresie 2022–2027 objętym 
planem strategicznym WPR, z 
zastrzeżeniem następujących warunków:

2. Z zastrzeżeniem warunków 
określonych w akapicie drugim, do 
wkładu z EFRROW w okresie 2022–2027 
objętym planem strategicznym WPR 
kwalifikują się następujące wydatki:

a) wydatki związane ze zobowiązaniami 
prawnymi wobec beneficjentów 
poniesione w ramach działań 
wieloletnich, o których mowa w art. 28, 
29, 33 i 34 rozporządzenia (UE) nr 
1305/2013;
b) wydatki związane ze zobowiązaniami 
prawnymi za okres po dniu 1 stycznia 
2024 r. lub po dniu 1 stycznia 2025 r. w 
państwach członkowskich, które podjęły 
decyzję o przedłużeniu okresu 2014–2020 
zgodnie z art. 1 ust. 1 niniejszego 
rozporządzenia, które to wydatki zostały 
poniesione na podstawie art. 14–18, art. 
19 ust. 1 lit. a) i b) oraz art. 20, 22–27, 35, 
38, 39 i 39a rozporządzenia (UE) nr 
1305/2013 oraz na podstawie art. 35 
rozporządzenia (UE) nr 1303/2013.
Warunki kwalifikowalności do wkładu z 
EFRROW w okresie 2022–2027 objętym 
planem strategicznym WPR, o których 
mowa w akapicie pierwszym, są 
następujące:
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a) wydatki takie są przewidziane w 
odpowiednim planie strategicznym WPR 
na okres 2022–2027 zgodnie z 
rozporządzeniem (UE) [rozporządzenie w 
sprawie planu strategicznego WPR] i są 
zgodne z rozporządzeniem (UE) 
[rozporządzenie horyzontalne];

a) wydatki takie są przewidziane w 
odpowiednim planie strategicznym WPR 
na okres 2022–2027 zgodnie z 
rozporządzeniem (UE) [rozporządzenie w 
sprawie planu strategicznego WPR] i są 
zgodne z rozporządzeniem (UE) 
[rozporządzenie horyzontalne];

b) zastosowanie ma stawka wkładu 
EFRROW dla odpowiedniej interwencji 
określonej w planie strategicznym WPR 
zgodnie z rozporządzeniem (UE) 
[rozporządzenie w sprawie planu 
strategicznego WPR];

b) zastosowanie ma stawka wkładu 
EFRROW dla odpowiedniej interwencji 
określonej w planie strategicznym WPR 
zgodnie z rozporządzeniem (UE) 
[rozporządzenie w sprawie planu 
strategicznego WPR];

c) system zintegrowany, o którym mowa w 
art. 63 ust. 2 rozporządzenia (UE) 
[rozporządzenie horyzontalne], ma 
zastosowanie do zobowiązań prawnych 
podjętych w ramach działań 
odpowiadających rodzajom interwencji 
obszarowych i interwencji z tytułu zwierząt 
wymienionym w rozdziałach II i IV w 
tytule III rozporządzenia (UE) 
[rozporządzenie w sprawie planu 
strategicznego WPR] i odpowiednie 
operacje są jasno określone; oraz

c) system zintegrowany, o którym mowa w 
art. 63 ust. 2 rozporządzenia (UE) 
[rozporządzenie horyzontalne], ma 
zastosowanie do zobowiązań prawnych 
podjętych w ramach działań 
odpowiadających rodzajom interwencji 
obszarowych i interwencji z tytułu zwierząt 
wymienionym w rozdziałach II i IV w 
tytule III rozporządzenia (UE) 
[rozporządzenie w sprawie planu 
strategicznego WPR] i odpowiednie 
operacje są jasno określone; oraz

d) płatności z tytułu zobowiązań prawnych, 
o których mowa w lit. c), są dokonywane 
w terminie określonym w art. 42 
rozporządzenia (UE) [rozporządzenie 
horyzontalne].

d) płatności z tytułu zobowiązań prawnych, 
o których mowa w lit. c), są dokonywane 
w terminie określonym w art. 42 
rozporządzenia (UE) [rozporządzenie 
horyzontalne].

Or. en

Uzasadnienie

Powyższe sugestie mają na celu wyjaśnienie, że: z jednej strony, działania wieloletnie, o 
których mowa w art. 28, 29, 33 i 34 rozporządzenia (UE) nr 1305/2013, objęte obecnym 
okresem programowania, kwalifikują się do wkładu z EFRROW od dnia 1 stycznia 2022 r., 
bez daty granicznej; z drugiej strony, działania o których mowa w art. 14–18, 19a, 19b, 20, 
22–27, 35, 38, 39, 39a, z wydatkami, które są związane ze zobowiązaniami prawnymi za okres 
po dniu 1 stycznia 2024 r. [lub 1 stycznia 2025 r. w przypadku przedłużonych programów 
rozwoju obszarów wiejskich], będą kwalifikować się do EFRROW na lata 2022–2027, z 
zastrzeżeniem spełnienia warunków określonych we wniosku Komisji.

Poprawka 276
Anne Sander
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Wydatki związane ze 
zobowiązaniami prawnymi wobec 
beneficjentów poniesione w ramach 
działań wieloletnich, o których mowa w 
art. 28, 29, 33 i 34 rozporządzenia (UE) nr 
1305/2013, oraz wydatki związane ze 
zobowiązaniami prawnymi za okres po 
dniu 1 stycznia 2024 r. lub po dniu 1 
stycznia 2025 r. w państwach 
członkowskich, które podjęły decyzję o 
przedłużeniu okresu 2014–2020 zgodnie z 
art. 1 ust. 1 niniejszego rozporządzenia, 
które to wydatki zostały poniesione na 
podstawie art. 14–18, art. 19 ust. 1 lit. a) i 
b), art. 20, art. 22–27, art. 35, 38, 39 i 39a 
rozporządzenia (UE) nr 1305/2013 oraz 
na podstawie art. 35 rozporządzenia (UE) 
nr 1303/2013, kwalifikują się do wkładu 
EFRROW w okresie 2022–2027 objętym 
planem strategicznym WPR, z 
zastrzeżeniem następujących warunków:

2. Z zastrzeżeniem warunków 
wymienionych w akapicie drugim 
następujące wydatki kwalifikują się do 
wkładu EFRROW w okresie 2022–2027 
objętym planem strategicznym WPR:

a) wydatki związane z zobowiązaniami 
prawnymi wobec beneficjentów 
poniesione w ramach działań 
wieloletnich, o których mowa w art. 28, 
29, 33 i 34 rozporządzenia (UE) nr 
1305/2013;
b) wydatki związane z zobowiązaniami 
prawnymi za okres po dniu 1 stycznia 
2024 r. lub po dniu 1 stycznia 2025 r. w 
państwach członkowskich, które podjęły 
decyzję o przedłużeniu okresu 2014–2020 
zgodnie z art. 1 ust. 1 niniejszego 
rozporządzenia, które to wydatki zostały 
poniesione na podstawie art. 14–18, art. 
19 ust. 1 lit. a) i b), art. 20, art. 22–27, art. 
35, 38, 39 i 39a rozporządzenia (UE) nr 
1305/2013 oraz na podstawie art. 35 
rozporządzenia (UE) nr 1303/2013.
Warunki wspomniane w akapicie 
pierwszym są następujące:
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a) wydatki takie są przewidziane w 
odpowiednim planie strategicznym WPR 
na okres 2022–2027 zgodnie z 
rozporządzeniem (UE) [rozporządzenie w 
sprawie planu strategicznego WPR] i są 
zgodne z rozporządzeniem (UE) 
[rozporządzenie horyzontalne];

a) wydatki takie są przewidziane w 
odpowiednim planie strategicznym WPR 
na okres 2022–2027 zgodnie z 
rozporządzeniem (UE) [rozporządzenie w 
sprawie planu strategicznego WPR] i są 
zgodne z rozporządzeniem (UE) 
[rozporządzenie horyzontalne];

b) zastosowanie ma stawka wkładu 
EFRROW dla odpowiedniej interwencji 
określonej w planie strategicznym WPR 
zgodnie z rozporządzeniem (UE) 
[rozporządzenie w sprawie planu 
strategicznego WPR];

b) zastosowanie ma stawka wkładu 
EFRROW dla odpowiedniej interwencji 
określonej w planie strategicznym WPR 
zgodnie z rozporządzeniem (UE) 
[rozporządzenie w sprawie planu 
strategicznego WPR];

c) system zintegrowany, o którym mowa w 
art. 63 ust. 2 rozporządzenia (UE) 
[rozporządzenie horyzontalne], ma 
zastosowanie do zobowiązań prawnych 
podjętych w ramach działań 
odpowiadających rodzajom interwencji 
obszarowych i interwencji z tytułu zwierząt 
wymienionym w rozdziałach II i IV w 
tytule III rozporządzenia (UE) 
[rozporządzenie w sprawie planu 
strategicznego WPR] i odpowiednie 
operacje są jasno określone; oraz

c) system zintegrowany, o którym mowa w 
art. 63 ust. 2 rozporządzenia (UE) 
[rozporządzenie horyzontalne], ma 
zastosowanie do zobowiązań prawnych 
podjętych w ramach działań 
odpowiadających rodzajom interwencji 
obszarowych i interwencji z tytułu zwierząt 
wymienionym w rozdziałach II i IV w 
tytule III rozporządzenia (UE) 
[rozporządzenie w sprawie planu 
strategicznego WPR] i odpowiednie 
operacje są jasno określone; oraz

d) płatności z tytułu zobowiązań prawnych, 
o których mowa w lit. c), są dokonywane 
w terminie określonym w art. 42 
rozporządzenia (UE) [rozporządzenie 
horyzontalne].

d) płatności z tytułu zobowiązań prawnych, 
o których mowa w lit. c), są dokonywane 
w terminie określonym w art. 42 
rozporządzenia (UE) [rozporządzenie 
horyzontalne].

Or. fr

Uzasadnienie

Celem tej poprawki jest nadanie bardziej przejrzystego brzmienia temu ustępowi, a w 
szczególności stwierdzeniu, że środki przewidziane w art. 28, 29, 33 i 34, a także środki 
przewidziane w art. 14–18, 19a, 19b, 20, 22–27, 35, 38, 39 i 39a rozporządzenia (UE) nr 
1305/2013 kwalifikują się do wkładu EFRROW w nowym okresie programowania z 
zastrzeżeniem spełnienia warunków wymienionych we wniosku Komisji.

Poprawka 277
Eric Andrieu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Wydatki związane ze 
zobowiązaniami prawnymi wobec 
beneficjentów poniesione w ramach 
działań wieloletnich, o których mowa w 
art. 28, 29, 33 i 34 rozporządzenia (UE) nr 
1305/2013, oraz wydatki związane ze 
zobowiązaniami prawnymi za okres po 
dniu 1 stycznia 2024 r. lub po dniu 1 
stycznia 2025 r. w państwach 
członkowskich, które podjęły decyzję o 
przedłużeniu okresu 2014–2020 zgodnie z 
art. 1 ust. 1 niniejszego rozporządzenia, 
które to wydatki zostały poniesione na 
podstawie art. 14–18, art. 19 ust. 1 lit. a) i 
b), art. 20, art. 22–27, art. 35, 38, 39 i 39a 
rozporządzenia (UE) nr 1305/2013 oraz 
na podstawie art. 35 rozporządzenia (UE) 
nr 1303/2013, kwalifikują się do wkładu 
EFRROW w okresie 2022–2027 objętym 
planem strategicznym WPR, z 
zastrzeżeniem następujących warunków:

2. Z zastrzeżeniem warunków 
wymienionych w akapicie drugim 
następujące wydatki kwalifikują się do 
wkładu EFRROW w okresie 2022–2023 
objętym planem strategicznym WPR:

a) wydatki związane z zobowiązaniami 
prawnymi wobec beneficjentów 
poniesione w ramach działań 
wieloletnich, o których mowa w art. 28, 
29, 33 i 34 rozporządzenia (UE) nr 
1305/2013;
b) wydatki związane z zobowiązaniami 
prawnymi za okres po dniu 1 stycznia 
2024 r. lub po dniu 1 stycznia 2025 r. w 
państwach członkowskich, które podjęły 
decyzję o przedłużeniu okresu 2014–2020 
zgodnie z art. 1 ust. 1 niniejszego 
rozporządzenia, które to wydatki zostały 
poniesione na podstawie art. 14–18, art. 
19 ust. 1 lit. a) i b), art. 20, art. 22–27, art. 
35, 38, 39 i 39a rozporządzenia (UE) nr 
1305/2013 oraz na podstawie art. 35 
rozporządzenia (UE) nr 1303/2013.
Warunki wspomniane w akapicie 
pierwszym są następujące:

a) wydatki takie są przewidziane w 
odpowiednim planie strategicznym WPR 
na okres 2022–2027 zgodnie z 

a) wydatki takie są przewidziane w 
odpowiednim planie strategicznym WPR 
na okres 2022–2027 zgodnie z 
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rozporządzeniem (UE) [rozporządzenie w 
sprawie planu strategicznego WPR] i są 
zgodne z rozporządzeniem (UE) 
[rozporządzenie horyzontalne];

rozporządzeniem (UE) [rozporządzenie w 
sprawie planu strategicznego WPR] i są 
zgodne z rozporządzeniem (UE) 
[rozporządzenie horyzontalne];

b) zastosowanie ma stawka wkładu 
EFRROW dla odpowiedniej interwencji 
określonej w planie strategicznym WPR 
zgodnie z rozporządzeniem (UE) 
[rozporządzenie w sprawie planu 
strategicznego WPR];

b) zastosowanie ma stawka wkładu 
EFRROW dla odpowiedniej interwencji 
określonej w planie strategicznym WPR 
zgodnie z rozporządzeniem (UE) 
[rozporządzenie w sprawie planu 
strategicznego WPR];

c) system zintegrowany, o którym 
mowa w art. 63 ust. 2 rozporządzenia (UE) 
[rozporządzenie horyzontalne], ma 
zastosowanie do zobowiązań prawnych 
podjętych w ramach działań 
odpowiadających rodzajom interwencji 
obszarowych i interwencji z tytułu zwierząt 
wymienionym w rozdziałach II i IV w 
tytule III rozporządzenia (UE) 
[rozporządzenie w sprawie planu 
strategicznego WPR] i odpowiednie 
operacje są jasno określone; oraz

c) system zintegrowany, o którym mowa w 
art. 63 ust. 2 rozporządzenia (UE) 
[rozporządzenie horyzontalne], ma 
zastosowanie do zobowiązań prawnych 
podjętych w ramach działań 
odpowiadających rodzajom interwencji 
obszarowych i interwencji z tytułu zwierząt 
wymienionym w rozdziałach II i IV w 
tytule III rozporządzenia (UE) 
[rozporządzenie w sprawie planu 
strategicznego WPR] i odpowiednie 
operacje są jasno określone; oraz

d) płatności z tytułu zobowiązań 
prawnych, o których mowa w lit. c), są 
dokonywane w terminie określonym w art. 
42 rozporządzenia (UE) [rozporządzenie 
horyzontalne].

d) płatności z tytułu zobowiązań prawnych, 
o których mowa w lit. c), są dokonywane 
w terminie określonym w art. 42 
rozporządzenia (UE) [rozporządzenie 
horyzontalne].

Or. fr

Uzasadnienie

Il importe d'intégrer les clarifications contenues dans la présentation de la Commission du 24 
janvier 2020:-d'une part les mesures pluriannuelles visées aux articles 28,29,33,34 du 
règlement (UE) n°1305/2013 et souscrites par les agriculteurs sur la période de 
programmation actuelle sont éligibles à la contribution du FEADER à partir du 01 janvier 
2020, sans limites.-d'autre part, les mesures visées aux articles 14à18,19a,19b,20,22à27, 35 
38,39,39a dont les dépenses relatives aux engagements dépassent le 1er janvier 2024 (ou le 
1er janvier 2025 pour un PDR étendu) seront éligibles au FEADER 2022 -2027, à condition 
que les conditions énumérées dans la proposition de la Commission soient respectées

Poprawka 278
Zbigniew Kuźmiuk, Krzysztof Jurgiel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2 – wprowadzenie
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Wydatki związane ze 
zobowiązaniami prawnymi wobec 
beneficjentów poniesione w ramach 
działań wieloletnich, o których mowa w 
art. 28, 29, 33 i 34 rozporządzenia (UE) nr 
1305/2013, oraz wydatki związane ze 
zobowiązaniami prawnymi za okres po 
dniu 1 stycznia 2024 r. lub po dniu 1 
stycznia 2025 r. w państwach 
członkowskich, które podjęły decyzję o 
przedłużeniu okresu 2014–2020 zgodnie z 
art. 1 ust. 1 niniejszego rozporządzenia, 
które to wydatki zostały poniesione na 
podstawie art. 14–18, art. 19 ust. 1 lit. a) i 
b), art. 20, art. 22–27, art. 35, 38, 39 i 39a 
rozporządzenia (UE) nr 1305/2013 oraz na 
podstawie art. 35 rozporządzenia (UE) nr 
1303/2013, kwalifikują się do wkładu 
EFRROW w okresie 2022–2027 objętym 
planem strategicznym WPR, z 
zastrzeżeniem następujących warunków:

2. Wydatki związane ze 
zobowiązaniami prawnymi wobec 
beneficjentów poniesione w ramach 
działań wieloletnich, o których mowa w 
art. 16, 22, 27, 28, 29, 33 i 34 
rozporządzenia (UE) nr 1305/2013, oraz 
wydatki związane ze zobowiązaniami 
prawnymi za okres po dniu 1 stycznia 2024 
r. lub po dniu 1 stycznia 2025 r. w 
państwach członkowskich, które podjęły 
decyzję o przedłużeniu okresu 2014–2020 
zgodnie z art. 1 ust. 1 niniejszego 
rozporządzenia, które to wydatki zostały 
poniesione na podstawie art. 14, 15, 17 i 
18, art. 19 ust. 1 lit. a) i b), art. 20, art. 23–
26, art. 35, 38, 39 i 39a rozporządzenia 
(UE) nr 1305/2013 oraz na podstawie art. 
35 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, 
kwalifikują się do wkładu EFRROW w 
okresie 2022–2027 objętym planem 
strategicznym WPR, z zastrzeżeniem 
następujących warunków:

Or. en

Uzasadnienie

Proponowane przepisy przejściowe dotyczące kwalifikowalności wydatków z poprzednich 
okresów programowania są zbyt restrykcyjne. W szczególności należy zapewnić, aby 
płatności kontynuacyjne odbywały się zgodnie z przepisami rozporządzenia horyzontalnego 
na okres 2021–2027 (COM(2018)0393). Jeśli przyjąć wzorzec rozwiązań z poprzedniego 
okresu przejściowego (1310/2013), powinno być możliwe dokonywanie płatności na mniej 
restrykcyjnych warunkach.

Poprawka 279
Jérémy Decerle, Irène Tolleret

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) wydatki takie są przewidziane w 
odpowiednim planie strategicznym WPR 

skreśla się
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na okres 2022–2027 zgodnie z 
rozporządzeniem (UE) [rozporządzenie w 
sprawie planu strategicznego WPR] i są 
zgodne z rozporządzeniem (UE) 
[rozporządzenie horyzontalne];

Or. en

Poprawka 280
Zbigniew Kuźmiuk, Krzysztof Jurgiel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) wydatki takie są przewidziane w 
odpowiednim planie strategicznym WPR 
na okres 2022–2027 zgodnie z 
rozporządzeniem (UE) [rozporządzenie w 
sprawie planu strategicznego WPR] i są 
zgodne z rozporządzeniem (UE) 
[rozporządzenie horyzontalne];

a) wydatki takie są przewidziane w 
odpowiednim planie strategicznym WPR 
na okres 2022–2027;

Or. en

Uzasadnienie

Proponowane przepisy przejściowe dotyczące kwalifikowalności wydatków z poprzednich 
okresów programowania są zbyt restrykcyjne. W szczególności należy zapewnić, aby 
płatności kontynuacyjne odbywały się zgodnie z przepisami rozporządzenia horyzontalnego 
na okres 2021–2027 (COM(2018)0393). Jeśli przyjąć wzorzec rozwiązań z poprzedniego 
okresu przejściowego (1310/2013), powinno być możliwe dokonywanie płatności na mniej 
restrykcyjnych warunkach.

Poprawka 281
Jérémy Decerle, Irène Tolleret

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) zastosowanie ma stawka wkładu 
EFRROW dla odpowiedniej interwencji 

skreśla się
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określonej w planie strategicznym WPR 
zgodnie z rozporządzeniem (UE) 
[rozporządzenie w sprawie planu 
strategicznego WPR];

Or. en

Poprawka 282
Zbigniew Kuźmiuk, Krzysztof Jurgiel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) zastosowanie ma stawka wkładu 
EFRROW dla odpowiedniej interwencji 
określonej w planie strategicznym WPR 
zgodnie z rozporządzeniem (UE) 
[rozporządzenie w sprawie planu 
strategicznego WPR];

b) zastosowanie ma stawka wkładu 
EFRROW dla odpowiedniej interwencji 
określonej w planie strategicznym WPR;

Or. en

Uzasadnienie

Proponowane przepisy przejściowe dotyczące kwalifikowalności wydatków z poprzednich 
okresów programowania są zbyt restrykcyjne. W szczególności należy zapewnić, aby 
płatności kontynuacyjne odbywały się zgodnie z przepisami rozporządzenia horyzontalnego 
na okres 2021–2027 (COM(2018)0393). Jeśli przyjąć wzorzec rozwiązań z poprzedniego 
okresu przejściowego (1310/2013), powinno być możliwe dokonywanie płatności na mniej 
restrykcyjnych warunkach.

Poprawka 283
Jérémy Decerle, Irène Tolleret

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) system zintegrowany, o którym 
mowa w art. 63 ust. 2 rozporządzenia 
(UE) [rozporządzenie horyzontalne], ma 
zastosowanie do zobowiązań prawnych 

skreśla się
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podjętych w ramach działań 
odpowiadających rodzajom interwencji 
obszarowych i interwencji z tytułu 
zwierząt wymienionym w rozdziałach II i 
IV w tytule III rozporządzenia (UE) 
[rozporządzenie w sprawie planu 
strategicznego WPR] i odpowiednie 
operacje są jasno określone; oraz

Or. en

Poprawka 284
Jérémy Decerle, Irène Tolleret

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) płatności z tytułu zobowiązań 
prawnych, o których mowa w lit. c), są 
dokonywane w terminie określonym w art. 
42 rozporządzenia (UE) [rozporządzenie 
horyzontalne].

skreśla się

Or. en

Poprawka 285
Clara Aguilera, Paolo De Castro, Pina Picierno, Ivo Hristov, Marc Tarabella, Robert 
Hajšel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Wydatki związane ze 
zobowiązaniami prawnymi, o których 
mowa w art. 14–18, art. 19 ust. 1 lit. a) i 
b), art. 20, 22–27, 35, 38, 39 i 39a 
rozporządzenia (UE) nr 1305/2013, a 
także art. 35 rozporządzenia (UE) nr 
1303/2013, mogą być również 
przedmiotem płatności od dnia 1 stycznia 
2022 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. lub 
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grudnia 2024 r., w przypadku 
przedłużonych programów rozwoju 
obszarów wiejskich, po wyczerpaniu 
środków finansowych z EFRROW na lata 
2014–2020.

Or. en

Uzasadnienie

Nowy ustęp powinien uwzględniać, jako kwalifikujące się do wkładu z EFRROW w okresie 
2022–2027 objętym planem strategicznym WPR, wydatki związane ze zobowiązaniami 
prawnymi podjętymi w ramach wszystkich działań wieloletnich nieobjętych ZSZiK z okresu 
2014–2020, po wyczerpaniu wkładu z EFRROW.

Poprawka 286
Ivan David

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Programy prac mające na celu 
wsparcie sektora oliwy z oliwek i oliwek 
stołowych, o których mowa w art. 29 
rozporządzenia (UE) nr 1308/2013, 
sporządzone na okres od dnia 1 kwietnia 
2018 r. do dnia 31 marca 2021 r., zostają 
przedłużone i kończą się w dniu 31 grudnia 
2021 r. Odpowiednie organizacje 
producentów uznane na podstawie art. 152 
rozporządzenia (UE) nr 1308/2013, 
odpowiednie zrzeszenia organizacji 
producentów uznane na podstawie art. 156 
tego rozporządzenia oraz odpowiednie 
organizacje międzybranżowe uznane na 
podstawie art. 157 tego rozporządzenia 
zmieniają swoje programy prac w celu 
uwzględnienia tego przedłużenia. 
Zmienione programy prac zgłaszane są 
Komisji do dnia 31 grudnia 2020 r.

1. Programy prac mające na celu 
wsparcie sektora oliwy z oliwek i oliwek 
stołowych, o których mowa w art. 29 
rozporządzenia (UE) nr 1308/2013, 
sporządzone na okres od dnia 1 kwietnia 
2018 r. do dnia 31 marca 2021 r., zostają 
przedłużone i kończą się w dniu 31 grudnia 
2023 r. Odpowiednie organizacje 
producentów uznane na podstawie art. 152 
rozporządzenia (UE) nr 1308/2013, 
odpowiednie zrzeszenia organizacji 
producentów uznane na podstawie art. 156 
tego rozporządzenia oraz odpowiednie 
organizacje międzybranżowe uznane na 
podstawie art. 157 tego rozporządzenia 
zmieniają swoje programy prac w celu 
uwzględnienia tego przedłużenia. 
Zmienione programy prac zgłaszane są 
Komisji do dnia 31 grudnia 2020 r.

Or. en
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Poprawka 287
Ivan David

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Programy prac mające na celu 
wsparcie sektora oliwy z oliwek i oliwek 
stołowych, o których mowa w art. 29 
rozporządzenia (UE) nr 1308/2013, 
sporządzone na okres od dnia 1 kwietnia 
2018 r. do dnia 31 marca 2021 r., zostają 
przedłużone i kończą się w dniu 31 grudnia 
2021 r. Odpowiednie organizacje 
producentów uznane na podstawie art. 152 
rozporządzenia (UE) nr 1308/2013, 
odpowiednie zrzeszenia organizacji 
producentów uznane na podstawie art. 156 
tego rozporządzenia oraz odpowiednie 
organizacje międzybranżowe uznane na 
podstawie art. 157 tego rozporządzenia 
zmieniają swoje programy prac w celu 
uwzględnienia tego przedłużenia. 
Zmienione programy prac zgłaszane są 
Komisji do dnia 31 grudnia 2020 r.

1. Programy prac mające na celu 
wsparcie sektora oliwy z oliwek i oliwek 
stołowych, o których mowa w art. 29 
rozporządzenia (UE) nr 1308/2013, 
sporządzone na okres od dnia 1 kwietnia 
2018 r. do dnia 31 marca 2021 r., zostają 
przedłużone i kończą się w dniu 31 grudnia 
2022 r. Odpowiednie organizacje 
producentów uznane na podstawie art. 152 
rozporządzenia (UE) nr 1308/2013, 
odpowiednie zrzeszenia organizacji 
producentów uznane na podstawie art. 156 
tego rozporządzenia oraz odpowiednie 
organizacje międzybranżowe uznane na 
podstawie art. 157 tego rozporządzenia 
zmieniają swoje programy prac w celu 
uwzględnienia tego przedłużenia. 
Zmienione programy prac zgłaszane są 
Komisji do dnia 31 grudnia 2020 r.

Or. en

Poprawka 288
Eric Andrieu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – akapit 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Uznana organizacja producentów w 
sektorze owoców i warzyw mająca 
program operacyjny, o którym mowa w art. 
33 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013, 
zatwierdzony przez państwo członkowskie 
na okres wykraczający poza 31 grudnia 
2021 r., przedkłada temu państwu 
członkowskiemu do dnia 15 września 2021 
r. wniosek potwierdzający, że jej program 

Uznana organizacja producentów w 
sektorze owoców i warzyw mająca 
program operacyjny, o którym mowa w art. 
33 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013, 
zatwierdzony przez państwo członkowskie 
na okres wykraczający poza 31 grudnia 
2021 r., może przedłożyć temu państwu 
członkowskiemu do dnia 15 września 2021 
r. wniosek potwierdzający, że jej program 
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operacyjny: operacyjny:

Or. fr

Uzasadnienie

Należy zapewnić państwom członkowskim możliwość zaproponowania uznanym organizacjom 
producentów, by program operacyjny kończący się po 31 grudnia 2021 r. można było 
przedłużyć, aż do jego zakończenia, podobnie jak w poprzednim okresie przejściowym.

Poprawka 289
Anne Sander

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – akapit 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Uznana organizacja producentów w 
sektorze owoców i warzyw mająca 
program operacyjny, o którym mowa w art. 
33 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013, 
zatwierdzony przez państwo członkowskie 
na okres wykraczający poza 31 grudnia 
2021 r., przedkłada temu państwu 
członkowskiemu do dnia 15 września 2021 
r. wniosek potwierdzający, że jej program 
operacyjny:

Uznana organizacja producentów w 
sektorze owoców i warzyw mająca 
program operacyjny, o którym mowa w art. 
33 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013, 
zatwierdzony przez państwo członkowskie 
na okres wykraczający poza 31 grudnia 
2021 r., może przedłożyć temu państwu 
członkowskiemu do dnia 15 września 2021 
r. wniosek potwierdzający, że jej program 
operacyjny:

Or. fr

Uzasadnienie

Celem tej poprawki jest zapewnienie państwom członkowskim możliwości zaproponowania 
uznanym organizacjom producentów, by program operacyjny kończący się po 31 grudnia 
2021 r. można było przedłużyć, aż do jego zakończenia, podobnie jak w poprzednim okresie 
przejściowym.

Poprawka 290
Jérémy Decerle, Irène Tolleret

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – akapit 1 – wprowadzenie
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Uznana organizacja producentów w 
sektorze owoców i warzyw mająca 
program operacyjny, o którym mowa w art. 
33 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013, 
zatwierdzony przez państwo członkowskie 
na okres wykraczający poza 31 grudnia 
2021 r., przedkłada temu państwu 
członkowskiemu do dnia 15 września 2021 
r. wniosek potwierdzający, że jej program 
operacyjny:

Uznana organizacja producentów w 
sektorze owoców i warzyw mająca 
program operacyjny, o którym mowa w art. 
33 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013, 
zatwierdzony przez państwo członkowskie 
na okres wykraczający poza 31 grudnia 
2021 r., może przedłożyć temu państwu 
członkowskiemu do dnia 15 września 2021 
r. wniosek potwierdzający, że jej program 
operacyjny:

Or. en

Uzasadnienie

Państwa członkowskie powinny mieć możliwość zaproponowania uznanym organizacjom 
producentów, aby programy operacyjne wygasające z dniem 31 grudnia 2021 r. były 
kontynuowane do ich zakończenia, tak jak to miało miejsce w poprzednim okresie 
przejściowym.

Poprawka 291
Clara Aguilera, Paolo De Castro, Isabel Carvalhais, Pina Picierno, Ivo Hristov, Marc 
Tarabella, Robert Hajšel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – akapit 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Uznana organizacja producentów w 
sektorze owoców i warzyw mająca 
program operacyjny, o którym mowa w art. 
33 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013, 
zatwierdzony przez państwo członkowskie 
na okres wykraczający poza 31 grudnia 
2021 r., przedkłada temu państwu 
członkowskiemu do dnia 15 września 2021 
r. wniosek potwierdzający, że jej program 
operacyjny:

Uznana organizacja producentów w 
sektorze owoców i warzyw mająca 
program operacyjny, o którym mowa w art. 
33 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013, 
zatwierdzony przez państwo członkowskie 
na okres wykraczający poza koniec okresu 
przejściowego, przedkłada temu państwu 
członkowskiemu do dnia 15 września 2021 
r. wniosek potwierdzający, że jej program 
operacyjny:

Or. en
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Uzasadnienie

Organizacje producentów w sektorze owoców i warzyw wdrażające programy operacyjne, 
które wygasają z dniem 31 grudnia 2021 r., powinny również mieć możliwość wyboru między 
zmianą lub zastąpieniem swoich odpowiednich programów, w celu dostosowania ich do 
nowego rozporządzenia w sprawie planów strategicznych, a pozostawieniem ich bez zmian do 
czasu wygaśnięcia, zgodnie z przepisami, które obowiązywały w chwili ich zatwierdzenia 
(rozporządzenie (UE) nr 1308/2013, art. 32, 33, 34 itd.). W sektorze owoców i warzyw 
powinny być dostępne takie same możliwości, jak w sektorze wina i w sektorze pszczelarskim.

Poprawka 292
Zbigniew Kuźmiuk, Krzysztof Jurgiel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) zostanie zastąpiony nowym 
programem operacyjnym zatwierdzonym 
na podstawie rozporządzenia (UE) 
[rozporządzenie w sprawie planu 
strategicznego WPR].

b) zostanie zastąpiony nowym 
programem operacyjnym zatwierdzonym 
na podstawie rozporządzenia (UE) 
[rozporządzenie w sprawie planu 
strategicznego WPR]; lub

Or. en

Poprawka 293
Paolo De Castro, Pina Picierno

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) zostanie zastąpiony nowym 
programem operacyjnym zatwierdzonym 
na podstawie rozporządzenia (UE) 
[rozporządzenie w sprawie planu 
strategicznego WPR].

b) zostanie zastąpiony nowym 
programem operacyjnym zatwierdzonym 
na podstawie rozporządzenia (UE) 
[rozporządzenie w sprawie planu 
strategicznego WPR]; lub

Or. it
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Poprawka 294
Mazaly Aguilar

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – akapit 1 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) będzie realizowany przez 
organizację producentów do czasu jego 
zakończenia zgodnie z wcześniej 
obowiązującymi przepisami.

Or. es

Uzasadnienie

Organizacje producentów w sektorze owoców i warzyw powinny mieć takie same możliwości 
jak organizacje producentów w sektorze winiarskim i sektorze pszczelarskim.

Poprawka 295
Zbigniew Kuźmiuk, Krzysztof Jurgiel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – akapit 1 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) będzie obowiązywał nadal aż do 
jego zakończenia, na warunkach 
mających zastosowanie na podstawie 
przepisów obowiązujących w dniu jego 
zatwierdzenia.

Or. en

Uzasadnienie

Przepisy przejściowe dotyczące interwencji w sektorze owoców i warzyw należy uzupełnić o 
możliwość kontynuacji programów operacyjnych organizacji producentów na „starych" 
zasadach zatwierdzonych na mocy rozporządzenia nr 1308/2013, do czasu aż w sposób 
naturalny dobiegną końca. Brak takich przepisów przejściowych budzi obawy dotyczące 
konsekwencji finansowych, jakie poniosą organizacje producentów, które nie dostosują 
swoich programów operacyjnych do nowych zasad przed dniem 31 grudnia 2021 r.
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Poprawka 296
Paolo De Castro, Pina Picierno

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – akapit 1 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) zostanie ukończony zgodnie z 
przepisami obowiązującymi na dzień jego 
zatwierdzenia.

Or. it

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu zapewnienie jednolitości pod koniec stosowania przepisów sektorowych 
w ramach wspólnej organizacji rynku (wina, oliwy i miodu), aby nie tworzyć luk prawnych i 
finansowych dla rolników. Uważa się zatem, że należy wprowadzić zmiany umożliwiające 
organizacjom producentów sektora owoców i warzyw ukończenie programów operacyjnych, 
które zostały już zatwierdzone zgodnie z wcześniej obowiązującymi przepisami, bez 
konieczności ich zmieniania lub zastępowania innymi programami operacyjnymi.

Poprawka 297
Clara Aguilera, Paolo De Castro, Isabel Carvalhais, Pina Picierno, Ivo Hristov, Marc 
Tarabella, Robert Hajšel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – akapit 1 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) będzie obowiązywał nadal aż do 
jego zakończenia zgodnie z warunkami 
mającymi zastosowanie na podstawie 
rozporządzenia (UE) nr 1308/2013.

Or. en

Uzasadnienie

Organizacje producentów w sektorze owoców i warzyw wdrażające programy operacyjne, 
które wygasają z dniem 31 grudnia 2021 r., powinny również mieć możliwość wyboru między 
zmianą lub zastąpieniem swoich odpowiednich programów, w celu dostosowania ich do 
nowego rozporządzenia w sprawie planów strategicznych, a pozostawieniem ich bez zmian do 
czasu wygaśnięcia, zgodnie z przepisami, które obowiązywały w chwili ich zatwierdzenia 
(rozporządzenie (UE) nr 1308/2013, art. 32, 33, 34 itd.). W sektorze owoców i warzyw 
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powinny być dostępne takie same możliwości, jak w sektorze wina i w sektorze pszczelarskim.

Poprawka 298
Zbigniew Kuźmiuk, Krzysztof Jurgiel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – akapit 1 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) będzie obowiązywał nadal aż do jego 
zakończenia, na warunkach mających 
zastosowanie na podstawie przepisów 
obowiązujących w dniu jego 
zatwierdzenia.

Or. en

Poprawka 299
Isabel Carvalhais

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli uznana organizacja producentów nie 
złoży takiego wniosku do dnia 15 września 
2021 r., jej program operacyjny 
zatwierdzony na podstawie rozporządzenia 
(UE) nr 1308/2013 zakończy się dnia 31 
grudnia 2021 r.

Jeżeli uznana organizacja producentów nie 
złoży takiego wniosku, jej program 
operacyjny zatwierdzony na podstawie 
rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 nadal 
będzie podlegał właściwym przepisom 
wspomnianego rozporządzenia, aż do 
czasu zakończenia programu 
operacyjnego. Taki program operacyjny 
nie wybiega jednak poza swoje pierwotnie 
zatwierdzone ramy czasowe.

Or. en

Uzasadnienie

Organizacje producentów w sektorze owoców i warzyw realizujące program operacyjny o 
czasie trwania wykraczającym poza koniec okresu przejściowego powinny mieć możliwość 
kontynuacji programu w zatwierdzonej formie aż do jego zakończenia.
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Poprawka 300
Anne Sander

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli uznana organizacja producentów nie 
złoży takiego wniosku do dnia 15 września 
2021 r., jej program operacyjny 
zatwierdzony na podstawie rozporządzenia 
(UE) nr 1308/2013 zakończy się dnia 31 
grudnia 2021 r.

Jeżeli uznana organizacja producentów nie 
złoży takiego wniosku do dnia 15 września 
2021 r., do jej programu operacyjnego do 
jego zakończenia mają zastosowanie 
przepisy przewidziane w rozporządzeniu 
(UE) nr 1308/2013.

Or. fr

Uzasadnienie

Celem tej poprawki jest zapewnienie państwom członkowskim możliwości zaproponowania 
uznanym organizacjom producentów, by program operacyjny kończący się po 31 grudnia 
2021 r. można było przedłużyć, aż do jego zakończenia, podobnie jak w poprzednim okresie 
przejściowym.

Poprawka 301
Eric Andrieu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli uznana organizacja producentów nie 
złoży takiego wniosku do dnia 15 września 
2021 r., jej program operacyjny 
zatwierdzony na podstawie rozporządzenia 
(UE) nr 1308/2013 zakończy się dnia 31 
grudnia 2021 r.

Jeżeli uznana organizacja producentów nie 
złoży takiego wniosku do dnia 15 września 
2021 r., do jej programu operacyjnego do 
jego zakończenia mają zastosowanie 
przepisy przewidziane w rozporządzeniu 
(UE) nr 1308/2013.

Or. fr

Uzasadnienie

Należy zapewnić państwom członkowskim możliwość zaproponowania uznanym organizacjom 
producentów, by program operacyjny kończący się po 31 grudnia 2021 r. można było 
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przedłużyć, aż do jego zakończenia, podobnie jak w poprzednim okresie przejściowym.

Poprawka 302
Jérémy Decerle, Irène Tolleret

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli uznana organizacja producentów nie 
złoży takiego wniosku do dnia 15 września 
2021 r., jej program operacyjny 
zatwierdzony na podstawie rozporządzenia 
(UE) nr 1308/2013 zakończy się dnia 31 
grudnia 2021 r.

Jeżeli uznana organizacja producentów nie 
złoży takiego wniosku do dnia 15 września 
2021 r., przepisy rozporządzenia (UE) nr 
1308/2013 będą miały zastosowanie do jej 
programu operacyjnego do czasu, aż 
dobiegnie on końca.

Or. en

Uzasadnienie

Państwa członkowskie powinny mieć możliwość zaproponowania uznanym organizacjom 
producentów, aby programy operacyjne wygasające z dniem 31 grudnia 2021 r. były 
kontynuowane do ich zakończenia, tak jak to miało miejsce w poprzednim okresie 
przejściowym.

Poprawka 303
Eric Andrieu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Programy wsparcia w sektorze 
wina, o których mowa w art. 40 
rozporządzenia (UE) nr 1308/2013, kończą 
się w dniu 15 października 2023 r. Art. 39–
54 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 
stosuje się nadal po dniu 31 grudnia 2021 r. 
w odniesieniu do wydatków poniesionych i 
płatności dokonanych na rzecz operacji 
wdrażanych na mocy tego rozporządzenia 
przed dniem 16 października 2023 r. w 
ramach programu pomocy, o którym mowa 

3. Programy wsparcia w sektorze 
wina, o których mowa w art. 40 
rozporządzenia (UE) nr 1308/2013, kończą 
się w dniu 15 października 2023 r. Art. 39–
54 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 
stosuje się nadal po dniu 31 grudnia 2021 r. 
do operacji wybranych zgodnie z tym 
rozporządzeniem przed dniem 16 
października 2023 r. w odniesieniu do 
wydatków poniesionych i płatności 
dokonanych na rzecz operacji wdrażanych 
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w art. 39–52 tego rozporządzenia. na mocy tego rozporządzenia przed dniem 
16 października 2023 r. w ramach 
programu pomocy, o którym mowa w art. 
39–52 tego rozporządzenia.

Or. fr

Uzasadnienie

Aktualny przepis stworzyłby bardzo niepewną pod względem prawnym sytuację dla 
beneficjentów i agencji płatniczych. Istotne jest, by zobowiązania podjęte przed 16 
października 2023 r. mogły nadal być wypłacane po tej dacie zgodnie z zasadami 
kwalifikowalności przewidzianymi w aktualnym planie krajowym zgłoszonym na okres 2019–
2023.

Poprawka 304
Jérémy Decerle, Irène Tolleret

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Programy wsparcia w sektorze 
wina, o których mowa w art. 40 
rozporządzenia (UE) nr 1308/2013, kończą 
się w dniu 15 października 2023 r. Art. 39–
54 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 
stosuje się nadal po dniu 31 grudnia 2021 r. 
w odniesieniu do wydatków poniesionych i 
płatności dokonanych na rzecz operacji 
wdrażanych na mocy tego rozporządzenia 
przed dniem 16 października 2023 r. w 
ramach programu pomocy, o którym mowa 
w art. 39–52 tego rozporządzenia.

3. Programy wsparcia w sektorze 
wina, o których mowa w art. 40 
rozporządzenia (UE) nr 1308/2013, kończą 
się w dniu 15 października 2023 r. Art. 39–
54 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 
stosuje się nadal po dniu 31 grudnia 2021 r. 
do operacji wybranych na mocy tego 
rozporządzenia przed dniem 16 
października 2023 r. w odniesieniu do 
wydatków poniesionych i płatności 
dokonanych w ramach programu pomocy, 
o którym mowa w art. 39–52 tego 
rozporządzenia.

Or. en

Uzasadnienie

Obecny przepis stwarzałby dla beneficjentów i agencji płatniczych sytuację poważnej 
niepewności prawa, stanowiąc, że płatności z tytułu operacji rozpoczętych w obecnym okresie 
programowania należy dokonywać według przepisów dotyczących przyszłej WPR. Ważne jest 
zapewnienie, aby płatności z tytułu zobowiązań podjętych przed dniem 16 października 2023 
r. mogły być dokonywane po tym terminie, zgodnie z zasadami kwalifikowalności określonymi 
w obecnym planie krajowym, zgłoszonym na okres 2019–2023.
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Poprawka 305
Anne Sander

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Programy wsparcia w sektorze 
wina, o których mowa w art. 40 
rozporządzenia (UE) nr 1308/2013, kończą 
się w dniu 15 października 2023 r. Art. 39–
54 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 
stosuje się nadal po dniu 31 grudnia 2021 r. 
w odniesieniu do wydatków poniesionych i 
płatności dokonanych na rzecz operacji 
wdrażanych na mocy tego rozporządzenia 
przed dniem 16 października 2023 r. w 
ramach programu pomocy, o którym mowa 
w art. 39–52 tego rozporządzenia.

3. Programy wsparcia w sektorze 
wina, o których mowa w art. 40 
rozporządzenia (UE) nr 1308/2013, kończą 
się w dniu 15 października 2023 r. Art. 39–
54 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 
stosuje się nadal po dniu 31 grudnia 2021 r. 
do operacji wybranych zgodnie z tym 
rozporządzeniem przed dniem 16 
października 2023 r. w odniesieniu do 
wydatków poniesionych i płatności 
dokonanych w ramach programu pomocy, 
o którym mowa w art. 39–52 tego 
rozporządzenia.

Or. fr

Uzasadnienie

Aktualny przepis stworzyłby bardzo niepewną pod względem prawnym sytuację dla 
beneficjentów i agencji płatniczych poprzez zapis, zgodnie z którym operacje uruchomione w 
obecnym okresie programowania byłyby rozliczane zgodnie z zasadami przyszłej WPR. 
Istotne jest, by zobowiązania podjęte przed dniem 1 sierpnia 2022 r. mogły nadal być 
wypłacane po tej dacie zgodnie z zasadami kwalifikowalności przewidzianymi w aktualnym 
planie krajowym zgłoszonym na okres 2019–2022.

Poprawka 306
Jérémy Decerle, Irène Tolleret

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Programy krajowe w sektorze 
pszczelarskim, o których mowa w art. 55 
rozporządzenia (UE) nr 1308/2013, kończą 
się w dniu 31 lipca 2022 r. Art. 55, 56 i 57 

4. Programy krajowe w sektorze 
pszczelarskim, o których mowa w art. 55 
rozporządzenia (UE) nr 1308/2013, kończą 
się w dniu 31 lipca 2022 r. Art. 55, 56 i 57 
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rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 stosuje 
się nadal po dniu 31 grudnia 2021 r. w 
odniesieniu do wydatków poniesionych i 
płatności dokonanych na rzecz operacji 
wdrażanych na mocy tego rozporządzenia 
przed dniem 1 sierpnia 2022 r. w ramach 
programu pomocy, o którym mowa w art. 
55 tego rozporządzenia.

rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 stosuje 
się nadal po dniu 31 grudnia 2021 r. do 
operacji wybranych na mocy tego 
rozporządzenia przed dniem 1 sierpnia 
2022 r. w odniesieniu do wydatków 
poniesionych i płatności dokonanych w 
ramach programu pomocy, o którym mowa 
w art. 55 tego rozporządzenia.

Or. en

Uzasadnienie

Obecny przepis stwarzałby dla beneficjentów i agencji płatniczych sytuację poważnej 
niepewności prawa, stanowiąc, że płatności z tytułu operacji rozpoczętych w obecnym okresie 
programowania należy dokonywać według przepisów dotyczących przyszłej WPR.

Poprawka 307
Anne Sander

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Programy krajowe w sektorze 
pszczelarskim, o których mowa w art. 55 
rozporządzenia (UE) nr 1308/2013, kończą 
się w dniu 31 lipca 2022 r. Art. 55, 56 i 57 
rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 stosuje 
się nadal po dniu 31 grudnia 2021 r. w 
odniesieniu do wydatków poniesionych i 
płatności dokonanych na rzecz operacji 
wdrażanych na mocy tego rozporządzenia 
przed dniem 1 sierpnia 2022 r. w ramach 
programu pomocy, o którym mowa w art. 
55 tego rozporządzenia.

4. Programy krajowe w sektorze 
pszczelarskim, o których mowa w art. 55 
rozporządzenia (UE) nr 1308/2013, kończą 
się w dniu 31 lipca 2022 r. Art. 55, 56 i 57 
rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 stosuje 
się nadal po dniu 31 grudnia 2021 r. do 
operacji wybranych zgodnie z tym 
rozporządzeniem przed dniem 1 sierpnia 
2022 r. w odniesieniu do wydatków 
poniesionych i płatności dokonanych w 
ramach programu pomocy, o którym mowa 
w art. 55 tego rozporządzenia.

Or. fr

Uzasadnienie

Aktualny przepis stworzyłby bardzo niepewną pod względem prawnym sytuację dla 
beneficjentów i agencji płatniczych poprzez zapis, zgodnie z którym operacje uruchomione w 
obecnym okresie programowania byłyby rozliczane zgodnie z zasadami przyszłej WPR. 
Istotne jest, by zobowiązania podjęte przed dniem 1 sierpnia 2022 r. mogły nadal być 
wypłacane po tej dacie zgodnie z zasadami kwalifikowalności przewidzianymi w aktualnym 
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planie krajowym zgłoszonym na okres 2019–2022.

Poprawka 308
Isabel Carvalhais

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. W przypadku programów pomocy, 
o których mowa w ust. 3 i 4 niniejszego 
artykułu, art. 7 ust. 3, art. 9, 21, 43, 51, 52, 
54, 59, 67, 68, 70–75, 77, 91–97, 99, 100, 
102 ust. 2, 110 i 111 rozporządzenia (UE) 
nr 1306/2013 oraz odpowiednie przepisy 
aktów delegowanych i wykonawczych 
odnoszące się do tych artykułów nadal 
stosuje się po dniu 31 grudnia 2021 r. w 
odniesieniu do wydatków poniesionych i 
płatności dokonanych na rzecz operacji 
realizowanych zgodnie z rozporządzeniem 
(UE) nr 1308/2013 po tej dacie i do czasu 
zakończenia programów pomocy, o 
których mowa w ust. 3 i 4 niniejszego 
artykułu.

6. W przypadku programów pomocy, 
o których mowa w ust. 2, 3 i 4 niniejszego 
artykułu, art. 7 ust. 3, art. 9, 21, 43, 51, 52, 
54, 59, 67, 68, 70–75, 77, 91–97, 99, 100, 
102 ust. 2, 110 i 111 rozporządzenia (UE) 
nr 1306/2013 oraz odpowiednie przepisy 
aktów delegowanych i wykonawczych 
odnoszące się do tych artykułów nadal 
stosuje się po zakończeniu okresu 
przejściowego w odniesieniu do wydatków 
poniesionych i płatności dokonanych na 
rzecz operacji realizowanych zgodnie z 
rozporządzeniem (UE) nr 1308/2013 po tej 
dacie i do czasu zakończenia programów 
pomocy, o których mowa w ust. 3 i 4 
niniejszego artykułu oraz do czasu 
zakończenia programów operacyjnych, o 
których mowa w ust. 2, stosownie do 
przypadku.

Or. en

Uzasadnienie

Organizacje producentów w sektorze owoców i warzyw realizujące program operacyjny o 
czasie trwania wykraczającym poza koniec okresu przejściowego powinny mieć możliwość 
kontynuacji programu w zatwierdzonej formie aż do jego zakończenia.

Poprawka 309
Clara Aguilera, Paolo De Castro, Pina Picierno, Ivo Hristov, Marc Tarabella, Robert 
Hajšel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 6
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. W przypadku programów pomocy, 
o których mowa w ust. 3 i 4 niniejszego 
artykułu, art. 7 ust. 3, art. 9, 21, 43, 51, 52, 
54, 59, 67, 68, 70–75, 77, 91–97, 99, 100, 
102 ust. 2, 110 i 111 rozporządzenia (UE) 
nr 1306/2013 oraz odpowiednie przepisy 
aktów delegowanych i wykonawczych 
odnoszące się do tych artykułów nadal 
stosuje się po dniu 31 grudnia 2021 r. w 
odniesieniu do wydatków poniesionych i 
płatności dokonanych na rzecz operacji 
realizowanych zgodnie z rozporządzeniem 
(UE) nr 1308/2013 po tej dacie i do czasu 
zakończenia programów pomocy, o 
których mowa w ust. 3 i 4 niniejszego 
artykułu.

6. W przypadku programów pomocy, 
o których mowa w ust. 2, 3 i 4 niniejszego 
artykułu, art. 7 ust. 3, art. 9, 21, 43, 51, 52, 
54, 59, 67, 68, 70–75, 77, 91–97, 99, 100, 
102 ust. 2, 110 i 111 rozporządzenia (UE) 
nr 1306/2013, art. 32, 33 i 34 
rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 oraz 
odpowiednie przepisy aktów 
delegowanych i wykonawczych odnoszące 
się do tych artykułów nadal stosuje się po 
zakończeniu okresu przejściowego w 
odniesieniu do wydatków poniesionych i 
płatności dokonanych na rzecz operacji 
realizowanych zgodnie z rozporządzeniem 
(UE) nr 1308/2013 po tej dacie i do czasu 
zakończenia programów pomocy, o 
których mowa w ust. 3 i 4 niniejszego 
artykułu.

Or. en

Uzasadnienie

Organizacje producentów w sektorze owoców i warzyw wdrażające programy operacyjne, 
które wygasają z dniem 31 grudnia 2021 r., powinny również mieć możliwość wyboru między 
zmianą lub zastąpieniem swoich odpowiednich programów, w celu dostosowania ich do 
nowego rozporządzenia w sprawie planów strategicznych, a pozostawieniem ich bez zmian do 
czasu wygaśnięcia, zgodnie z przepisami, które obowiązywały w chwili ich zatwierdzenia 
(rozporządzenie (UE) nr 1308/2013, art. 32, 33, 34 itd.). W sektorze owoców i warzyw 
powinny być dostępne takie same możliwości, jak w sektorze wina i w sektorze pszczelarskim.

Poprawka 310
Mazaly Aguilar

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. W przypadku programów pomocy, 
o których mowa w ust. 3 i 4 niniejszego 
artykułu, art. 7 ust. 3, art. 9, 21, 43, 51, 52, 
54, 59, 67, 68, 70–75, 77, 91–97, 99, 100, 
102 ust. 2, 110 i 111 rozporządzenia (UE) 

6. W przypadku programów pomocy, 
o których mowa w ust. 2, 3 i 4 niniejszego 
artykułu, art. 7 ust. 3, art. 9, 21, 43, 51, 52, 
54, 59, 67, 68, 70–75, 77, 91–97, 99, 100, 
102 ust. 2, 110 i 111 rozporządzenia (UE) 



PE648.383v01-00 140/142 AM\1199799PL.docx

PL

nr 1306/2013 oraz odpowiednie przepisy 
aktów delegowanych i wykonawczych 
odnoszące się do tych artykułów nadal 
stosuje się po dniu 31 grudnia 2021 r. w 
odniesieniu do wydatków poniesionych i 
płatności dokonanych na rzecz operacji 
realizowanych zgodnie z rozporządzeniem 
(UE) nr 1308/2013 po tej dacie i do czasu 
zakończenia programów pomocy, o 
których mowa w ust. 3 i 4 niniejszego 
artykułu.

nr 1306/2013, art. 32, 33 i 34 
rozporządzenia (UE) nr 1308/2013, a 
także odpowiednie przepisy aktów 
delegowanych i wykonawczych odnoszące 
się do tych artykułów nadal stosuje się po 
dniu 31 grudnia 2021 r. w odniesieniu do 
wydatków poniesionych i płatności 
dokonanych na rzecz operacji 
realizowanych zgodnie z rozporządzeniem 
(UE) nr 1308/2013 po tej dacie i do czasu 
zakończenia programów pomocy, o 
których mowa w ust. 2, 3 i 4 niniejszego 
artykułu.

Or. es

Uzasadnienie

Konsekwencja dodania litery w art. 7 ust. 2 akapit pierwszy.

Poprawka 311
Ivan David
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. W przypadku programów pomocy, 
o których mowa w ust. 3 i 4 niniejszego 
artykułu, art. 7 ust. 3, art. 9, 21, 43, 51, 52, 
54, 59, 67, 68, 70–75, 77, 91–97, 99, 100, 
102 ust. 2, 110 i 111 rozporządzenia (UE) 
nr 1306/2013 oraz odpowiednie przepisy 
aktów delegowanych i wykonawczych 
odnoszące się do tych artykułów nadal 
stosuje się po dniu 31 grudnia 2021 r. w 
odniesieniu do wydatków poniesionych i 
płatności dokonanych na rzecz operacji 
realizowanych zgodnie z rozporządzeniem 
(UE) nr 1308/2013 po tej dacie i do czasu 
zakończenia programów pomocy, o 
których mowa w ust. 3 i 4 niniejszego 
artykułu.

6. W przypadku programów pomocy, 
o których mowa w ust. 3 i 4 niniejszego 
artykułu, art. 7 ust. 3, art. 9, 21, 43, 51, 52, 
54, 59, 67, 68, 70–75, 77, 91–97, 99, 100, 
102 ust. 2, 110 i 111 rozporządzenia (UE) 
nr 1306/2013 oraz odpowiednie przepisy 
aktów delegowanych i wykonawczych 
odnoszące się do tych artykułów nadal 
stosuje się po dniu 31 grudnia 2023 r. w 
odniesieniu do wydatków poniesionych i 
płatności dokonanych na rzecz operacji 
realizowanych zgodnie z rozporządzeniem 
(UE) nr 1308/2013 po tej dacie i do czasu 
zakończenia programów pomocy, o 
których mowa w ust. 3 i 4 niniejszego 
artykułu.

Or. en
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Poprawka 312
Ivan David

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. W przypadku programów pomocy, 
o których mowa w ust. 3 i 4 niniejszego 
artykułu, art. 7 ust. 3, art. 9, 21, 43, 51, 52, 
54, 59, 67, 68, 70–75, 77, 91–97, 99, 100, 
102 ust. 2, 110 i 111 rozporządzenia (UE) 
nr 1306/2013 oraz odpowiednie przepisy 
aktów delegowanych i wykonawczych 
odnoszące się do tych artykułów nadal 
stosuje się po dniu 31 grudnia 2021 r. w 
odniesieniu do wydatków poniesionych i 
płatności dokonanych na rzecz operacji 
realizowanych zgodnie z rozporządzeniem 
(UE) nr 1308/2013 po tej dacie i do czasu 
zakończenia programów pomocy, o 
których mowa w ust. 3 i 4 niniejszego 
artykułu.

6. W przypadku programów pomocy, 
o których mowa w ust. 3 i 4 niniejszego 
artykułu, art. 7 ust. 3, art. 9, 21, 43, 51, 52, 
54, 59, 67, 68, 70–75, 77, 91–97, 99, 100, 
102 ust. 2, 110 i 111 rozporządzenia (UE) 
nr 1306/2013 oraz odpowiednie przepisy 
aktów delegowanych i wykonawczych 
odnoszące się do tych artykułów nadal 
stosuje się po dniu 31 grudnia 2022 r. w 
odniesieniu do wydatków poniesionych i 
płatności dokonanych na rzecz operacji 
realizowanych zgodnie z rozporządzeniem 
(UE) nr 1308/2013 po tej dacie i do czasu 
zakończenia programów pomocy, o 
których mowa w ust. 3 i 4 niniejszego 
artykułu.

Or. en

Poprawka 313
Juozas Olekas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6a. Przydziały środków finansowych, 
określone w załącznikach I i II, ustala się 
w taki sposób, aby na koniec okresu 
przejściowego osiągnąć poziom docelowy 
odpowiadający 100 % średniej unijnej.

Or. en

Poprawka 314
Bronis Ropė
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w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Tytuł I – rozdział IV a – artykuł 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Rozdział IVa
Przepisy finansowe

Artykuł 7a
Przydziały środków finansowych, 
określone w załącznikach I i II, ustala się 
w taki sposób, aby na koniec okresu 
przejściowego osiągnąć poziom docelowy 
odpowiadający 100 % średniej unijnej.

Or. en


