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6.3.2013 B7-0081/180 

Poprawka  180 

Alyn Smith 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Mandat w postaci poprawek ustawodawczych B7-0081/2013 

dotyczący negocjacji międzyinstytucjonalnych 

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Decyzja w sprawie rozpoczęcia negocjacji międzyinstytucjonalnych i określenia mandatu 

negocjacyjnego w sprawie wspierania rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz 

Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) - 2011/0282(COD) 

(COM(2011)0627 final/3 – C7-0340/2011 – COM(2012)0553 – C7-0313/2012 – 

2011/0282(COD) – 2013/2530(RSP)) 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 42 – ustęp 1 a (nowy) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 1a. Lokalne grupy działania obejmują 

równieŜ istniejące grupy LEADER juŜ 

zakwalifikowane do inicjatyw Leader II
1
 

lub Leader+
2
 bądź określone w art. 62 

ROZPORZĄDZENIA RADY (WE) nr 

1698/2005 (EFRROW)
3
, pod warunkiem 

Ŝe spełniają one wszystkie wymogi 

ustanowione w art. 28, 29 i 30 

rozporządzenia [RWP]. 

 ______________ 

 1
 Obwieszczenie Komisji do państw 

członkowskich ustanawiające wytyczne 

dla dotacji globalnych lub zintegrowanych 

programów operacyjnych, względem 

których wzywa się państwa członkowskie 

do składania wniosków o pomoc 

w ramach inicjatywy Wspólnoty na rzecz 

rozwoju obszarów wiejskich (Leader II) 

(Dz.U. C 180 z 1.7.1994, s. 48). 

 2
 Obwieszczenie Komisji do państw 

członkowskich z dnia 14 kwietnia 2000 r. 

ustanawiające wytyczne inicjatywy 

Wspólnoty na rzecz rozwoju obszarów 

wiejskich (Leader+) (Dz.U. C 139 

z 18.5.2000, s. 5). Obwieszczenie ostatnio 

zmienione komunikatem Komisji 
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do państw członkowskich z dnia 14 

kwietnia 2000 r. ustanawiającym wytyczne 

inicjatywy Wspólnoty na rzecz rozwoju 

obszarów wiejskich (Leader+) (Dz.U. C 

294 z 4.12.2003, s. 11). 

 3 
Rozporządzenie Rady (WE) 

nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w 

sprawie wsparcia rozwoju obszarów 

wiejskich przez Europejski Fundusz 

Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów 

Wiejskich (EFRROW). 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0081/181 

Poprawka  181 

Alyn Smith 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Mandat w postaci poprawek ustawodawczych B7-0081/2013 

dotyczący negocjacji międzyinstytucjonalnych 

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Decyzja w sprawie rozpoczęcia negocjacji międzyinstytucjonalnych i określenia mandatu 

negocjacyjnego w sprawie wspierania rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz 

Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) - 2011/0282(COD) 

(COM(2011)0627 final/3 – C7-0340/2011 – COM(2012)0553 – C7-0313/2012 – 

2011/0282(COD) – 2013/2530(RSP)) 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 67 – ustęp 4 a (nowy) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 4a. Jeśli chodzi o wydatki kwoty VAT 

będą się kwalifikować, gdy nie podlegają 

one odzyskaniu na mocy krajowego 

ustawodawstwa dotyczącego VAT. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0081/182 

Poprawka  182 

Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski i inni 

 

Mandat w postaci poprawek ustawodawczych B7-0081/2013 

dotyczący negocjacji międzyinstytucjonalnych 

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Decyzja w sprawie rozpoczęcia negocjacji międzyinstytucjonalnych i określenia mandatu 

negocjacyjnego w sprawie wspierania rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz 

Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) - 2011/0282(COD) 

(COM(2011)0627 final/3 – C7-0340/2011 – COM(2012)0553 – C7-0313/2012 – 

2011/0282(COD) – 2013/2530(RSP)) 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 65 – ustęp 7 a (nowy) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 7a. Przynajmniej 25 % całkowitego 

wkładu EFRROW w program rozwoju 

obszarów wiejskich rezerwuje się na 

środki określone w art. 18 ust. 1 lit. d), art. 

22, 29, 30, 31, 32 i 35. 

Or. en 

 

Uzasadnienie 

Proponowany przez sprawozdawcę zakres stosowania środka, o którym mowa w art. 65 ust. 7 

projektu poprawki kompromisowej powinien zostać rozszerzony, aby objąć wszystkie środki 

mające dobroczynny wpływ na przeciwdziałanie zmianie klimatu i do przystosowanie się do 

niej oraz na gospodarowanie gruntami, a mianowicie płatności na rzecz wspierania 

inwestycji, które przyczyniają się do osiągnięcia ww. celów, na rzecz obszarów z 

ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami, środki związane z 

leśnictwem i płatności na rzecz obszarów Natura 2000 oraz płatności związane z wdraŜaniem 

ramowej dyrektywy wodnej. Jest to szczególnie waŜne w kontekście wyników negocjacji w 

sprawie wieloletnich ram finansowych oraz cięć w drugim filarze WPR.  
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6.3.2013 B7-0081/183 

Poprawka  183 

Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski i inni 

 

Mandat w postaci poprawek ustawodawczych B7-0081/2013 

dotyczący negocjacji międzyinstytucjonalnych 

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Decyzja w sprawie rozpoczęcia negocjacji międzyinstytucjonalnych i określenia mandatu 

negocjacyjnego w sprawie wspierania rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz 

Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) - 2011/0282(COD) 

(COM(2011)0627 final/3 – C7-0340/2011 – COM(2012)0553 – C7-0313/2012 – 

2011/0282(COD) – 2013/2530(RSP)) 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 70 – ustęp -1 (nowy) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 -1. Beneficjenci środków wsparcia, w tym 

lokalne grupy działania, mogą 

wnioskować o wypłatę zaliczki w 

wysokości do 50% pomocy publicznej, 

jeŜeli taką moŜliwość przewiduje program 

rozwoju obszarów wiejskich. 

Or. en 

 

Uzasadnienie 

W ramach programu rozwoju obszarów wiejskich moŜliwe jest wdroŜenie realizowanie 

zarówno operacji inwestycyjnych, jak i nieinwestycyjnych (szkoleń, usług doradztwa, działań 

informacyjnych i promocyjnych, współpracy), a zatem wprowadzanie zaliczek do projektu 

rozporządzenia tylko w przypadku operacji inwestycyjnych jest nieuzasadnione i prowadzi do 

nierównego traktowania beneficjentów programu rozwoju obszarów wiejskich. Aby 

uregulować kwestię zaliczek w jak najbardziej przejrzysty sposób sugerujemy, by umieścić 

wszystkie postanowienia dotyczące tej kwestii w art. 70. 

 

 


