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POPRAWKI

Komisja Budżetowa zwraca się do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, jako komisji 
przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) W wieloletnich ramach finansowych 
na lata 2021–2027 znaczna część unijnego 
budżetu nadal powinna być przeznaczana 
na rolnictwo, które jest wspólną polityką 
o znaczeniu strategicznym. W związku z 
tym pula środków finansowych na WPR 
powinna wynieść 383,255 mld EUR w 
cenach z 2018 r. (431,946 mld EUR w 
cenach bieżących).

Uzasadnienie

Zgodnie z decyzją Konferencji Przewodniczących z 13 września 2018 r. poprawka 
kompromisowa odzwierciedla najnowszy podział WRF na poszczególne programy zgodnie z 
propozycją sprawozdawców ds. WRF przyjętą we wstępnym sprawozdaniu w sprawie wniosku 
dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie wieloletnich ram finansowych na lata 2021–
2027 – stanowisko Parlamentu z myślą o osiągnięciu porozumienia.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1b) W przyjętych w dniach 14 marca i 
30 maja 2018 r. rezolucjach w sprawie 
wieloletnich ram finansowych (WRF) na 
lata 2021–2027 Parlament Europejski 
podkreślił znaczenie zasad 
horyzontalnych, które powinny leżeć u 
podstaw WRF na lata 2021–2027 oraz 
wszystkich powiązanych strategii 
politycznych Unii. Parlament potwierdził 
w tym kontekście swoje stanowisko, 
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zgodnie z którym Unia musi wywiązać się 
ze spoczywającego na niej zobowiązania, 
by pełnić rolę lidera we wdrażaniu celów 
zrównoważonego rozwoju ONZ, i wyraził 
ubolewanie z powodu faktu, że w tych 
wnioskach brak jest wyraźnego i 
widocznego zaangażowania. W związku z 
tym Parlament zwrócił się o 
uwzględnianie celów zrównoważonego 
rozwoju we wszystkich unijnych 
strategiach politycznych i inicjatywach w 
kolejnych WRF. Parlament podkreślił 
ponadto, że likwidacja dyskryminacji ma 
zasadnicze znaczenie dla wypełnienia 
zobowiązań UE na rzecz Europy 
sprzyjającej integracji społecznej, w 
związku z czym zaapelował o podjęcie 
zobowiązań do uwzględniania aspektu płci 
i równości płci we wszystkich strategiach 
politycznych i inicjatywach UE w 
kolejnych WRF. Podkreślił w rezolucji, że 
w związku z porozumieniem paryskim 
należy znacznie zwiększyć wydatki 
horyzontalne związane z klimatem w 
porównaniu z obecnymi WRF i osiągnąć 
poziom 30 % tak szybko, jak to możliwe, a 
najpóźniej do 2027 r.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1c) W rezolucji z dnia 30 maja 2018 r. 
w sprawie wieloletnich ram finansowych 
na lata 2021–2027 i zasobów własnych 
Parlament Europejski wyraził 
ubolewanie, że wniosek Komisji z dnia 2 
maja 2018 r. w sprawie wieloletnich ram 
finansowych na lata 2021–2027 
doprowadził bezpośrednio do zmniejszenia 
poziomu wspólnej polityki rolnej o 15 % 
oraz sprzeciwił się w szczególności 
wszelkim radykalnym cięciom, które mogą 
wywrzeć negatywny wpływ na samą istotę 
i cele tej strategii politycznej. Poddał w 
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tym kontekście w wątpliwość zasadność 
zaproponowanego znacznego cięcia o 
ponad 25 % w odniesieniu do 
Europejskiego Funduszu Rolnego na 
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5a) W przyszłości w rolnictwie należy 
skoncentrować się na produkcji żywności 
o wysokiej jakości, ponieważ na tym 
właśnie polega przewaga konkurencyjna 
Europy. Należy utrzymać, a w miarę 
możliwości wzmocnić normy unijne oraz 
przewidzieć środki służące dalszej 
poprawie długoterminowej wydajności i 
konkurencyjności sektora produkcji 
żywności, a także wprowadzaniu nowych 
technologii i skuteczniejszemu 
korzystaniu z zasobów, a w konsekwencji 
wzmocnieniu roli Unii jako światowego 
lidera.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 7 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7a) Aby zapewnić sprawiedliwy podział 
płatności bezpośrednich między państwa 
członkowskie i wyeliminować różnice 
między poszczególnymi regionami Unii, 
należy uwzględnić wiarygodne wskaźniki 
społeczno-gospodarcze i koszty produkcji. 
W związku z tym niezwykle istotne jest, 
aby zapewnić wszystkim rolnikom w Unii 
równe warunki konkurencji, 
uwzględniając słabości i specyfikę 
gospodarek o małej skali, a także wdrożyć 
środki służące ograniczeniu zmienności 
cen.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11a) Aby osiągnąć unijne cele 
klimatyczne, poziomy docelowe w 
działaniach na rzecz klimatu ogólnie 
należy ustalić na co najmniej 25 % 
wydatków z budżetu UE na realizację 
celów klimatycznych w WRF na lata 
2021–2027, zaś roczny poziom docelowy 
30 % należy wprowadzić jak najszybciej, a 
najpóźniej do 2027 r. Aby uwzględnić 
zalecenia Europejskiego Trybunału 
Obrachunkowego, należy określić 
obowiązkowe cele działań w dziedzinie 
klimatu w przepisach dotyczących 
programu oraz wymagać przyznawania 
środków finansowych ex ante we 
wszystkich procesach programowania i 
planowania zamiast rozliczeń ex 
post. Uwzględnianie kwestii związanych z 
problematyką klimatu i mechanizmy 
uodparniania na klimat należy ujednolicić 
przez reformę, rozszerzenie i centralizację 
systemu wskaźnika z Rio, aby odróżnić 
działania łagodzące skutki zmiany klimatu 
od działań adaptacyjnych, a także 
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zapewnić rozróżnienie sektorowe, oraz 
przez prowadzenie ocen zgodnie z zasadą 
„efektywność energetyczna przede 
wszystkim” na etapie planowania 
inwestycji w infrastrukturę zgodnie z 
rozporządzeniem w sprawie zarządzania 
unią energetyczną, a także stosowanie 
jasnych kryteriów wykluczenia. Ramy 
wykonania powinny opierać się na 
odpowiednich i szczegółowych 
wskaźnikach produktu i rezultatu, ze 
wskazaniem poziomu ambicji, przy czym 
wyniki są rozpatrywane z perspektywy 
krajowych potrzeb, celów i możliwości.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 42

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(42) Mając na uwadze konieczność 
wyeliminowania luk inwestycyjnych 
w unijnym sektorze rolnictwa 
i usprawnienia dostępu do instrumentów 
finansowych dla grup priorytetowych, 
w szczególności dla młodych rolników 
i nowych podmiotów o wyższym profilu 
ryzyka, należy zachęcać do korzystania 
z gwarancji InvestEU oraz do łączenia 
dotacji z instrumentami finansowymi. 
Ponieważ korzystanie z instrumentów 
finansowych w państwach członkowskich 
jest mocno zróżnicowane ze względu na 
różnice dotyczące dostępu do 
finansowania, rozwoju sektora bankowego, 
obecności kapitału wysokiego ryzyka oraz 
obeznania administracji publicznych 
i potencjalnych beneficjentów 
z instrumentami finansowymi, państwa 
członkowskie powinny ustanowić w planie 
strategicznym WPR odpowiednie cele 
końcowe, beneficjentów i warunki 
preferencyjne, a także inne możliwe zasady 
kwalifikowalności.

(42) Mając na uwadze konieczność 
wyeliminowania luk inwestycyjnych w
unijnym sektorze rolnictwa i usprawnienia 
dostępu do instrumentów finansowych dla 
grup priorytetowych, w szczególności dla 
młodych rolników, kobiet i nowych 
podmiotów o wyższym profilu ryzyka, 
należy zachęcać do korzystania z gwarancji 
InvestEU oraz do łączenia dotacji z
instrumentami finansowymi. Ponieważ 
korzystanie z instrumentów finansowych 
w państwach członkowskich jest mocno 
zróżnicowane ze względu na różnice 
dotyczące dostępu do finansowania, 
rozwoju sektora bankowego, obecności 
kapitału wysokiego ryzyka oraz obeznania 
administracji publicznych i potencjalnych 
beneficjentów z instrumentami 
finansowymi, państwa członkowskie 
powinny ustanowić w planie strategicznym 
WPR odpowiednie cele końcowe, 
beneficjentów i warunki preferencyjne, 
a także inne możliwe zasady 
kwalifikowalności.
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Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 52

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(52) Odzwierciedlając znaczenie 
przeciwdziałania zmianie klimatu zgodnie 
ze zobowiązaniami Unii dotyczącymi 
realizacji porozumienia paryskiego i celów 
zrównoważonego rozwoju Organizacji 
Narodów Zjednoczonych, program ten
przyczyni się do uwzględnienia działań 
w dziedzinie klimatu w politykach Unii 
oraz do osiągnięcia celu końcowego, jakim 
jest przeznaczanie 25 % wydatków 
z budżetu UE na realizację celów 
związanych z klimatem. W odniesieniu do 
działań realizowanych w ramach WPR 
oczekuje się, że 40 % całkowitej puli 
środków finansowych WPR będzie 
przyczyniać się do realizacji celów 
klimatycznych. Odpowiednie działania 
zostaną określone w trakcie przygotowania 
i realizacji programu oraz zostaną poddane 
ponownej ocenie w kontekście 
odpowiednich ewaluacji i przeglądów.

(52) Odzwierciedlając znaczenie 
przeciwdziałania zmianie klimatu zgodnie 
ze zobowiązaniami Unii dotyczącymi 
realizacji porozumienia paryskiego i celów 
zrównoważonego rozwoju Organizacji 
Narodów Zjednoczonych, program ten 
przyczyni się do włączenia działań 
w dziedzinie klimatu do głównego nurtu 
polityki Unii oraz do osiągnięcia celu 
ogólnego, jakim jest przeznaczanie co 
najmniej 25 % wydatków z budżetu UE na 
realizację celów związanych z klimatem w 
WRF na lata 2021–2027, zaś celu 
rocznego na poziomie 30 % jak 
najszybciej, a najpóźniej do 2027 r. W 
odniesieniu do działań realizowanych w 
ramach WPR oczekuje się, że 45 % 
całkowitej puli środków finansowych WPR 
będzie przyczyniać się do realizacji celów 
klimatycznych. Odpowiednie działania 
zostaną określone w trakcie przygotowania 
i realizacji programu oraz zostaną poddane 
ponownej ocenie w kontekście 
odpowiednich ewaluacji i przeglądów.

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 55 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(55a) Nowy model realizacji nie może 
podważać integralności jednolitego rynku 
ani historycznie europejskiego charakteru 
WPR, która powinna pozostać prawdziwie 
wspólną polityką gwarantującą 
europejskie podejście i równe warunki 
działania.
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Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 79 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(79a) Po 2020 r. WPR musi skuteczniej 
wspierać rolników, aby zaradzić 
zmienności cen i dochodów.

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 80 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(80a) Umowy handlowe podpisane z 
krajami spoza UE, związane z sektorem 
rolnym, powinny zawierać mechanizmy i 
klauzule ochronne zapewniające równe 
warunki działania dla rolników z UE i 
spoza UE oraz ochronę konsumentów.

Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Do wsparcia finansowanego z 
EFRROW na podstawie niniejszego 
rozporządzenia mają zastosowanie 
przepisy tytułu II rozdział III, tytułu III 
rozdział II oraz art. 41 i 43 rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)26

[w sprawie wspólnych przepisów].

2. Aby zapewnić ciągłość między 
funduszami strukturalnymi i planami 
strategicznymi, do wsparcia 
finansowanego z EFRROW na podstawie 
niniejszego rozporządzenia mają 
zastosowanie przepisy tytułu II rozdział III, 
tytułu III rozdział II oraz art. 41 i 43 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE)26 [w sprawie wspólnych 
przepisów].

_________________ _________________

26 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) […/…] z dnia 
[data] [pełen tytuł] (Dz.U. L … z …, s. 

26 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) […/…] z dnia 
[data] [pełen tytuł] (Dz.U. L … z …, s. 
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…). …).

Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wsparcie z EFRG i EFRROW ma na celu 
dalszą poprawę zrównoważonego rozwoju 
rolnictwa, żywności i obszarów wiejskich 
oraz przyczynia się do osiągnięcia 
następujących celów ogólnych:

WPR pozostaje wspólną polityką Unii i 
odpowiednio się ją finansuje, aby 
osiągnąć jej cele i zrealizować ambicje 
zmienionej i skutecznej WPR. Wsparcie z 
EFRG i EFRROW ma na celu dalszą 
poprawę zrównoważonego rozwoju
rolnictwa, żywności i obszarów wiejskich 
oraz przyczynia się do osiągnięcia 
następujących celów ogólnych:

Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) przyciąganie młodych rolników 
i ułatwianie rozwoju działalności 
gospodarczej na obszarach wiejskich;

g) większe wsparcie dla gospodarstw 
rodzinnych, przyciąganie kobiet oraz 
młodych rolników i ułatwianie rozwoju 
działalności gospodarczej na obszarach 
wiejskich;

Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera h

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

h) promowanie zatrudnienia, wzrostu, 
włączenia społecznego i rozwoju lokalnego 
na obszarach wiejskich, w tym 
biogospodarki i zrównoważonego 
leśnictwa;

h) promowanie zatrudnienia, wzrostu, 
włączenia społecznego i rozwoju lokalnego 
na obszarach wiejskich, oddalonych, z 
ograniczeniami naturalnymi i górskich, w
tym biogospodarki i zrównoważonego 
leśnictwa;
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Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera h

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

h) promowanie zatrudnienia, wzrostu, 
włączenia społecznego i rozwoju lokalnego 
na obszarach wiejskich, w tym 
biogospodarki i zrównoważonego 
leśnictwa;

h) promowanie zatrudnienia, wzrostu, 
włączenia społecznego, równości płci, 
niedyskryminacji i rozwoju lokalnego na 
obszarach wiejskich, w tym biogospodarki 
i zrównoważonego leśnictwa;

Poprawka 19

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Realizując cele szczegółowe, państwa 
członkowskie zapewniają uproszczenie 
i dobre wyniki wsparcia w ramach WPR.

2. Realizując cele szczegółowe, państwa 
członkowskie zapewniają uproszczenie 
i dobre wyniki wsparcia w ramach WPR. 
Komisja zapewnia, aby zadania w zakresie 
kontroli i audytu finansów i wyników były 
wykonywane we wszystkich państwach 
członkowskich z zachowaniem takich 
samych rygorystycznych norm ciągłego 
udoskonalania, w pełnej zgodności z 
zasadami pomocniczości i elastyczności.

Poprawka 20

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Realizacja celów, o których mowa w art. 5 
i 6 ust. 1, jest oceniana na podstawie 
wspólnych wskaźników dotyczących 
produktu, rezultatu i oddziaływania. 
Zestaw wspólnych wskaźników obejmuje:

Realizacja celów, o których mowa w art. 5 
i 6 ust. 1, jest oceniana z wykorzystaniem 
podejścia opartego na wynikach na 
podstawie wspólnych wskaźników 
dotyczących produktu, rezultatu 
i oddziaływania. Zestaw wspólnych 
wskaźników obejmuje:
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Poprawka 21

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Każde państwo członkowskie, które 
podejmuje decyzję o przyznaniu 
podstawowego wsparcia dochodu na 
podstawie uprawnień do płatności, 
prowadzi rezerwę krajową.

1. Każde państwo członkowskie, które 
podejmuje decyzję o przyznaniu 
podstawowego wsparcia dochodu na 
podstawie uprawnień do płatności, 
prowadzi rezerwę krajową zgodnie z 
ustawodawstwem krajowym.

Poprawka 22

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 79 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Całkowita kwota unijnego wsparcia 
na rodzaje interwencji związane z EFRG 
zgodnie z niniejszym rozporządzeniem na 
okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 
31 grudnia 2027 r. wynosi 
286,543 mld EUR w cenach z 2018 r. 
(322,948 mld EUR w cenach bieżących).

Uzasadnienie

Zgodnie z decyzją Konferencji Przewodniczących z 13 września 2018 r. poprawka 
kompromisowa odzwierciedla najnowszy podział WRF na poszczególne programy zgodnie z 
propozycją sprawozdawców ds. WRF przyjętą we wstępnym sprawozdaniu w sprawie wniosku 
dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie wieloletnich ram finansowych na lata 2021–
2027 – stanowisko Parlamentu z myślą o osiągnięciu porozumienia.

Poprawka 23

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 79 – ustęp 2 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Całkowita kwota unijnego wsparcia 
na rodzaje interwencji związane z EFRG 
zgodnie z niniejszym rozporządzeniem na 
okres od 1 dnia stycznia 2021 r. do 31 
dnia grudnia 2027 r. wynosi 
96,712 mld EUR w cenach z 2018 r. 
(108,999 mld EUR w cenach bieżących).

Uzasadnienie

Zgodnie z decyzją Konferencji Przewodniczących z 13 września 2018 r. poprawka 
kompromisowa odzwierciedla najnowszy podział WRF na poszczególne programy zgodnie z 
propozycją sprawozdawców ds. WRF przyjętą we wstępnym sprawozdaniu w sprawie wniosku 
dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie wieloletnich ram finansowych na lata 2021–
2027 – stanowisko Parlamentu z myślą o osiągnięciu porozumienia.

Poprawka 24

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 83 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Całkowita kwota unijnego 
wsparcia na rodzaje interwencji związane 
z rozwojem obszarów wiejskich zgodnie 
z niniejszym rozporządzeniem na okres od 
dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 
2027 r. wynosi 78 811 mln EUR w cenach 
bieżących zgodnie z wieloletnimi ramami 
finansowymi na lata 2021–202738.

skreśla się

__________________

38 Wniosek w sprawie rozporządzenia 
Rady określającego wieloletnie ramy 
finansowe na lata 2021–2027 Komunikat 
Komisji do Parlamentu Europejskiego, 
Rady, Europejskiego Komitetu 
Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu 
Regionów, COM(2018)322 final.
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Poprawka 25

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 83 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. 0,25 % zasobów, o których mowa 
w ust. 1, przeznacza się na finansowanie 
realizowanej z inicjatywy Komisji 
działalności w zakresie pomocy 
technicznej, o której mowa w art. 7 
rozporządzenia (UE) [horyzontalnego], 
w tym europejskiej sieci ds. wspólnej 
polityki rolnej, o której mowa w art. 113 
ust. 2 niniejszego rozporządzenia, 
i europejskiego partnerstwa innowacyjnego 
na rzecz wydajnego i zrównoważonego 
rolnictwa, o którym mowa w art. 114 
niniejszego rozporządzenia. Działalność ta 
może dotyczyć poprzednich i kolejnych 
okresów obowiązywania planów 
strategicznych WPR.

2. 0,25 % zasobów, o których mowa 
w art. 79 ust. 3, przeznacza się na 
finansowanie realizowanej z inicjatywy 
Komisji działalności w zakresie pomocy 
technicznej, o której mowa w art. 7 
rozporządzenia (UE) [horyzontalnego], 
w tym europejskiej sieci ds. wspólnej 
polityki rolnej, o której mowa w art. 113 
ust. 2 niniejszego rozporządzenia, 
i europejskiego partnerstwa innowacyjnego 
na rzecz wydajnego i zrównoważonego 
rolnictwa, o którym mowa w art. 114 
niniejszego rozporządzenia. Działalność ta 
może dotyczyć poprzednich i kolejnych 
okresów obowiązywania planów 
strategicznych WPR.

Poprawka 26

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 91 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W oparciu o analizę SWOT, o której mowa 
w art. 103 ust. 2, i ocenę potrzeb, o której 
mowa w art. 96, w planach strategicznych 
WPR państwa członkowskie określają 
strategię interwencji, jak wskazano 
w art. 97, wyznaczając w niej ilościowe 
cele końcowe i cele pośrednie, prowadzące 
do realizacji celów szczegółowych, 
określonych w art. 6. Cele końcowe 
określa się za pomocą wspólnego zestawu 
wskaźników rezultatu, określonych 
w załączniku I.

W oparciu o analizę mocnych i słabych 
stron oraz szans i zagrożeń (SWOT), 
o której mowa w art. 103 ust. 2, i ocenę 
potrzeb, o której mowa w art. 96, 
w planach strategicznych WPR państwa 
członkowskie określają strategię 
interwencji, jak wskazano w art. 97, 
wyznaczając w niej ilościowe cele 
końcowe i cele pośrednie, prowadzące do 
realizacji celów szczegółowych, 
określonych w art. 6. Cele końcowe 
określa się za pomocą wspólnego zestawu 
wskaźników rezultatu, określonych 
w załączniku I.

Poprawka 27
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 127 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Przed końcem trzeciego roku od 
momentu rozpoczęcia realizacji planów 
strategicznych WPR Komisja 
przeprowadza ocenę śródokresową, by 
ocenić skuteczność, wydajność, 
przydatność, spójność i unijną wartość 
dodaną EFRG i EFRROW, 
z uwzględnieniem wskaźników 
określonych w załączniku I. Komisja może 
wykorzystywać dostępne już wszystkie 
istotne informacje zgodnie z art. [128] 
[nowego rozporządzenia finansowego].

2. Przed końcem trzeciego roku od 
momentu rozpoczęcia realizacji planów 
strategicznych WPR Komisja 
przeprowadza ocenę śródokresową, by 
ocenić skuteczność, wydajność, 
przydatność, spójność i unijną wartość 
dodaną EFRG i EFRROW, a także 
wykorzystanie przez państwa członkowskie 
przeniesień między alokacjami w formie 
płatności bezpośrednich a alokacjami z 
EFRROW zgodnie z art. 90 niniejszego 
rozporządzenia, z uwzględnieniem 
wskaźników określonych w załączniku I. 
Komisja może wykorzystywać dostępne 
już wszystkie istotne informacje zgodnie 
z art. [128] [nowego rozporządzenia 
finansowego].

Poprawka 28

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 127 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja przeprowadza ocenę ex 
post skuteczności, wydajności, 
przydatności, spójności i unijnej wartości 
dodanej EFRG i EFRROW.

3. Komisja przeprowadza ocenę ex 
post skuteczności, wydajności, 
przydatności, spójności i unijnej wartości 
dodanej EFRG i EFRROW, a także 
wykorzystania przez państwa 
członkowskie przeniesień między 
alokacjami w formie płatności 
bezpośrednich a alokacjami z EFRROW 
zgodnie z art. 90 niniejszego 
rozporządzenia.
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