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6.3.2013 B7-0079/99 

Poprawka  99 

Brian Simpson, Martin Häusling, Ulrike Rodust, Marita Ulvskog, Christel Schaldemose, 

Karin Kadenbach i inni 

 

Mandat w postaci poprawek ustawodawczych dotyczący negocjacji 

międzyinstytucjonalnych B7-0079/2013 

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Decyzja w sprawie rozpoczęcia negocjacji międzyinstytucjonalnych i określenia mandatu 

negocjacyjnego w sprawie płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów 

wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej 

(COM(2011)0625 – C7-0336/2011 – COM(2012)0552 – C7-0311/2012 – 2011/0280(COD) – 

2013/2528(RSP)) 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 43 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(43) Aby państwa członkowskie rozwijały 
politykę rozwoju obszarów wiejskich, 

naleŜy im umoŜliwić przekazywanie 

funduszy z pułapu dla płatności 

bezpośrednich do wsparcia 

przeznaczonego na rozwój obszarów 

wiejskich. Jednocześnie państwom 
członkowskim, w których wysokość 
wsparcia bezpośredniego jest niŜsza niŜ 90 
% średniej wysokości wsparcia w Unii, 
naleŜy umoŜliwić przekazywanie funduszy 
ze wsparcia przeznaczonego na rozwój 
obszarów wiejskich do pułapu dla 
płatności bezpośrednich. Takie decyzje 
naleŜy podjąć – w ramach określonych 

granic – raz na cały okres stosowania 

niniejszego rozporządzenia. 

(43) Aby państwa członkowskie rozwijały 
politykę rozwoju obszarów wiejskich, 

naleŜy im umoŜliwić przekazywanie 

funduszy z pułapu dla płatności 

bezpośrednich do wsparcia 

przeznaczonego na rozwój obszarów 

wiejskich. Wszystkie państwa 
członkowskie powinny móc powiększyć te 
przekazane środki o sumę proporcjonalną 
do niewykorzystanych środków na 
ekologizację, aby zapewnić dodatkowe 
wsparcie środkom rolno-środowiskowo-
klimatycznym. Taką decyzję naleŜy podjąć 
– w ramach określonych granic – raz na 

cały okres stosowania niniejszego 

rozporządzenia. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/100 

Poprawka  100 

Brian Simpson, Martin Häusling, Ulrike Rodust, Marita Ulvskog, Christel Schaldemose, 

Karin Kadenbach i inni 

 

Mandat w postaci poprawek ustawodawczych dotyczący negocjacji 

międzyinstytucjonalnych B7-0079/2013 

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Decyzja w sprawie rozpoczęcia negocjacji międzyinstytucjonalnych i określenia mandatu 

negocjacyjnego w sprawie płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów 

wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej 

(COM(2011)0625 – C7-0336/2011 – COM(2012)0552 – C7-0311/2012 – 2011/0280(COD) – 

2013/2528(RSP)) 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 14 – ustęp 1 – akapit pierwszy 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Do dnia 1 sierpnia 2013 r. państwa 
członkowskie mogą podjąć decyzję o 

udostępnieniu jako wsparcie dodatkowe 

dla środków w ramach programów rozwoju 

obszarów wiejskich finansowanych z 

EFRROW zgodnie z rozporządzeniem 
(UE) nr [...] [RDR] do 10% rocznych 

pułapów krajowych na lata kalendarzowe 

2014-2019 określonych w załączniku II do 

niniejszego rozporządzenia. W związku z 

tym odnośna kwota nie moŜe juŜ być 

dostępna na przyznawanie płatności 

bezpośrednich. 

1. Do dnia 1 sierpnia 2013 r. państwa 
członkowskie mogą podjąć decyzję o 

udostępnieniu jako wsparcie dodatkowe 

dla środków w ramach programów rozwoju 

obszarów wiejskich finansowanych z 

EFRROW zgodnie z rozporządzeniem 
(UE) nr [...] [RDR] do 20% rocznych 

pułapów krajowych na lata kalendarzowe 

2014-2019 określonych w załączniku II do 

niniejszego rozporządzenia. W związku z 

tym odnośna kwota nie moŜe juŜ być 

dostępna na przyznawanie płatności 

bezpośrednich. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/101 

Poprawka  101 

Brian Simpson, Ulrike Rodust, Marita Ulvskog, Christel Schaldemose, Karin 

Kadenbach i inni 

 

Mandat w postaci poprawek ustawodawczych dotyczący negocjacji 

międzyinstytucjonalnych B7-0079/2013 

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Decyzja w sprawie rozpoczęcia negocjacji międzyinstytucjonalnych i określenia mandatu 

negocjacyjnego w sprawie płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów 

wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej 

(COM(2011)0625 – C7-0336/2011 – COM(2012)0552 – C7-0311/2012 – 2011/0280(COD) – 

2013/2528(RSP)) 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 14 – ustęp 1 – akapit pierwszy a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Środki finansowe przekazywane jako 
dodatkowe wsparcie dla środków w 
ramach programów rozwoju obszarów 
wiejskich zgodnie z akapitem pierwszym 
nie podlegają współfinansowaniu. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/102 

Poprawka  102 

Brian Simpson, Martin Häusling, Ulrike Rodust, Marita Ulvskog, Christel Schaldemose, 

Karin Kadenbach i inni 

 

Mandat w postaci poprawek ustawodawczych dotyczący negocjacji 

międzyinstytucjonalnych B7-0079/2013 

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Decyzja w sprawie rozpoczęcia negocjacji międzyinstytucjonalnych i określenia mandatu 

negocjacyjnego w sprawie płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów 

wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej 

(COM(2011)0625 – C7-0336/2011 – COM(2012)0552 – C7-0311/2012 – 2011/0280(COD) – 

2013/2528(RSP)) 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 14 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Do dnia 1 sierpnia 2013 r. Bułgaria, 
Estonia, Finlandia, Hiszpania, Litwa, 
Łotwa, Polska, Portugalia, Rumunia, 
Słowacja, Szwecja i Zjednoczone 
Królestwo mogą podjąć decyzję o 
udostępnieniu w formie płatności 
bezpośrednich na podstawie niniejszego 
rozporządzenia do 5 % kwoty przyznanej 
na wsparcie dla środków w ramach 
programów rozwoju obszarów wiejskich 
finansowanych z EFRROW w okresie 
2015-2020 zgodnie z rozporządzeniem 
(UE) nr [...] [RDR]. W związku z tym 
odnośna kwota nie moŜe juŜ być dostępna 
na środki wspomagające w ramach 
programów rozwoju obszarów wiejskich. 

skreślony 

O decyzji, o której mowa w akapicie 
pierwszym, naleŜy powiadomić Komisję 
przed upływem terminu, o którym mowa 
we wspomnianym akapicie. 

 

Odsetek zgłoszony zgodnie z akapitem 
drugim jest taki sam w przypadku lat, o 
których mowa w ust. 1 akapit pierwszy. 

 

Or. en 
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