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Poprawka 16
Isabel Carvalhais

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. Silne ramy europejskie mają 
zasadnicze znaczenie dla zapewnienia 
utrzymania wspólnotowego charakteru 
WPR i zagwarantowania równych szans. 
Odpowiedzialność za sposób realizacji 
celów i celów końcowych będzie również 
spoczywać w większym stopniu na 
państwach członkowskich. W związku z 
tym państwa członkowskie mają 
opracować oparte na analizie ex ante i 
ocenie potrzeb plany strategiczne WPR, 
które mają być zatwierdzane przez 
Komisję i wdrażane przez państwa 
członkowskie.

Or. en

Poprawka 17
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Stefania Zambelli, Rosanna Conte

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 

(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 
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państwach członkowskich. W związku z 
tym państwa członkowskie mają 
opracować plany strategiczne WPR, które 
mają być zatwierdzane przez Komisję i 
wdrażane przez państwa członkowskie.

państwach członkowskich. W związku z 
tym państwa członkowskie mają 
opracować, a następnie wdrożyć, plany 
strategiczne WPR, zatwierdzone uprzednio 
przez Komisję. Są one sporządzane z 
uwzględnieniem, w stosownych 
przypadkach, kompetencji regionów w 
zakresie rolnictwa przysługujących im 
zgodnie z krajowymi konstytucjami.

Or. it

Uzasadnienie

Zasadnicze znaczenie, i prawnie wiążący charakter, ma zapewnienie, aby krajowy plan 
strategiczny nie zagrażał roli regionów w zakresie zarządzania i planowania w rolnictwie, 
jeśli jest ona przewidziana w tekście konstytucji państwa członkowskiego.

Poprawka 18
Isabel Carvalhais

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) Ciągłość i przewidywalność 
wsparcia dla rolników w ramach wspólnej 
polityki rolnej ma zasadnicze znaczenie 
dla stabilności sektora rolnego, jak 
również dla utrzymania żywotności 
obszarów i regionów wiejskich oraz dla 
przyczyniania się do zrównoważenia 
środowiskowego.

Or. en

Poprawka 19
Raffaele Fitto, Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk, Valdemar Tomaševski, 
Izabela-Helena Kloc, Krzysztof Jurgiel, Veronika Vrecionová

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4
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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 należy wprowadzić dwuletni 
okres przejściowy do dnia 31 grudnia 2022 
r. oraz 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).
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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).

13 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 229/2013 z 

13 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 229/2013 z 
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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).

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 20
Bronis Ropė
w imieniu grupy Verts/ALE

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 kolejnego 
jednego roku lub, w stosownych 
przypadkach, dwóch kolejnych 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 7 Rozporządzenie Parlamentu 
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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).

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 
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 11 Rozporządzenie Parlamentu 
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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).

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 21
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 

(5) W związku z tym, że Unia powinna 
w dalszym ciągu wspierać rozwój 
obszarów wiejskich w trakcie okresu 
przejściowego, państwa członkowskie, 
które wykażą potrzebę środków 
finansowych na podjęcie nowych 
zobowiązań prawnych w odniesieniu do 
wszystkich lub niektórych działań i 
wynikających z nich wydatków zgodnie z 
rozporządzeniem (UE) nr 1305/2013, 
powinny mieć możliwość przedłużenia 
swoich programów rozwoju obszarów 
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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.

wiejskich lub niektórych swoich 
regionalnych programów rozwoju 
obszarów wiejskich wspieranych z 
EFRROW do końca okresu przejściowego 
i finansowania tych przedłużonych 
programów z odpowiedniego przydziału 
środków budżetowych na dany okres. Te 
państwa członkowskie, które mają 
potrzebę przeniesienia części przydziału 
środków z budżetu EFRROW na okres 
przejściowy zgodnie z nowymi 
zobowiązaniami prawnymi tylko w 
odniesieniu do niektórych działań, 
powinny mieć możliwość przeniesienia na 
okres przejściowy części przydziału 
środków z budżetu EFRROW, która nie 
została wykorzystana do przedłużenia ich 
programów rozwoju obszarów wiejskich, 
na poczet przydziałów środków 
finansowych na pozostałe lata okresu 
programowania, zgodnie z 
rozporządzeniem Rady (UE) 
.../...[rozporządzenie określające 
wieloletnie ramy finansowe na lata 2021–
2027]. Zgodnie z potrzebą przesunięcia 
całości przydziału środków z budżetu 
EFRROW na okres przejściowy w 
przedłużonych programach powinien być 
utrzymany co najmniej taki sam poziom 
ambicji w zakresie środowiska i klimatu.

Or. en

Uzasadnienie

Uważamy, że konieczne jest zapewnienie elastycznego przedłużenia programu rozwoju 
obszarów wiejskich (PROW). W 2021 r. (w roku przedłużenia PROW) musi istnieć możliwość 
uruchomienia środków z nowego okresu finansowego (EFRROW), przy uwzględnieniu 
rzeczywistego zapotrzebowania na środki w poszczególnych interwencjach PROW. 
Proponowane podejście do przesunięcia unijnych funduszy (pomiędzy okresami) w myśl 
zasady „wszystko albo nic” nie daje takiej możliwości. Taka możliwość mogłaby być oparta 
na istniejącej praktyce, przejściu z okresu 2007–2013 do okresu 2014–2020, jak przewidziano 
w art. 1 rozporządzenia PE i Rady nr 1310/2013 (17 grudnia 2013 r.).

Poprawka 22
Raffaele Fitto, Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk, Valdemar Tomaševski, 
Izabela-Helena Kloc, Krzysztof Jurgiel, Veronika Vrecionová
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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 2022 r. i 
finansowania tych przedłużonych 
programów z odpowiedniego przydziału 
środków budżetowych na rok 2021 i 2022. 
W przedłużonych programach powinien 
być utrzymany na co najmniej taki sam 
poziom ambicji w zakresie środowiska i 
klimatu.

Or. en

Poprawka 23
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 

(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 
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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.

obszarów wiejskich, lub też uzupełniania 
pozostałych funduszy częścią środków 
przyznanych na lata okresu przejściowego 
zgodnie z zapotrzebowaniem. Te państwa 
członkowskie powinny mieć możliwość 
przeniesienia przydziału środków z 
budżetu EFRROW na lata okresu 
przejściowego lub części przydziału 
środków z budżetu EFRROW, które nie 
zostały wykorzystane do przedłużenia ich 
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 24
Raffaele Fitto, Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk, Valdemar Tomaševski, 
Izabela-Helena Kloc, Krzysztof Jurgiel, Veronika Vrecionová

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 

(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 
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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.

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 25
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 sfinansować je częściowo ze 
środków pozostałych z poprzedniego 
przydziału budżetowego, i w związku z 
tym jaka odpowiednia kwota z przydziału 
budżetowego na lata okresu przejściowego 
ma nie być przeniesiona na kolejne lata.

Or. en
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Poprawka 26
Raffaele Fitto, Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk, Valdemar Tomaševski, 
Izabela-Helena Kloc, Krzysztof Jurgiel, Veronika Vrecionová

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 2021 i 
2022 ma nie być przeniesiona na kolejne 
lata.

Or. en

Poprawka 27
Raffaele Fitto, Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk, Valdemar Tomaševski, 
Izabela-Helena Kloc, Krzysztof Jurgiel, Veronika Vrecionová

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 

(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 
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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.

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 2021.

Or. en

Poprawka 28
Bronis Ropė
w imieniu grupy Verts/ALE

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 

(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. lub, w stosownych 
przypadkach, 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 
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odniesieniu do wdrażania wsparcia 
przyznanego z EFRROW na rok 
programowania 2021.

sporządzony przez państwa członkowskie i 
Komisję w odniesieniu do wdrażania 
wsparcia przyznanego z EFRROW na rok 
programowania 2021 lub, w stosownych 
przypadkach, na rok programowania 
2022.

Or. en

Poprawka 29
Raffaele Fitto, Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk, Valdemar Tomaševski, 
Izabela-Helena Kloc, Krzysztof Jurgiel, Veronika Vrecionová

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 

(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 
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 
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kalendarzowego. 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. en

Poprawka 30
Bronis Ropė
w imieniu grupy Verts/ALE

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 

(10) Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1310/201315 
oraz rozporządzenie delegowane Komisji 
(UE) nr 807/201416 stanowią, że wydatki 
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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.

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 lub, w 
stosownych przypadkach, w roku 
programowania 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 
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 16 Rozporządzenie delegowane Komisji 
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(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).

(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 31
Bronis Ropė
w imieniu grupy Verts/ALE

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 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]. 
Zgodnie z zasadami określonymi w 
europejskim kodeksie postępowania w 
zakresie partnerstwa państwa 
członkowskie powinny zapewnić udział 
władz regionalnych i lokalnych oraz 
organizacji społeczeństwa obywatelskiego, 
w tym beneficjentów, na wszystkich 
etapach przygotowania, wdrażania, 
monitorowania i oceny środków i 
programów przejściowych.

__________________ __________________
18 Rozporządzenie (UE) …/… Parlamentu 
Europejskiego i Rady [w sprawie planu 

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

strategicznego WPR] (Dz.U. L … z …, s. 
…).

Or. en

Poprawka 32
Raffaele Fitto, Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk, Valdemar Tomaševski, 
Izabela-Helena Kloc, Krzysztof Jurgiel, Veronika Vrecionová

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. 
…).

Or. en

Poprawka 33
Isabel Carvalhais

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Jeżeli chodzi o program pomocy w 
sektorze oliwy z oliwek i oliwek 

(17) Jeżeli chodzi o program pomocy w 
sektorze oliwy z oliwek i oliwek 
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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.

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 również mieć 
możliwość utrzymania programu 
operacyjnego do czasu jego zakończenia.

Or. en

Poprawka 34
Bronis Ropė
w imieniu grupy Verts/ALE

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. lub, w stosownych 
przypadkach, na rok programowania 2022 
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 35
Isabel Carvalhais

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 18
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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 i programów 
operacyjnych.

Or. en

Poprawka 36
Raffaele Fitto, Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk, Valdemar Tomaševski, 
Izabela-Helena Kloc, Krzysztof Jurgiel, Veronika Vrecionová

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 

(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 2022 r. i do czasu zakończenia 
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tych programów pomocy. tych programów pomocy.

Or. en

Poprawka 37
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 
roku.

(19) Aby ograniczyć znaczną liczbę 
zobowiązań przenoszonych z obecnego 
okresu programowania w zakresie rozwoju 
obszarów wiejskich do planów 
strategicznych WPR, przedłużenie 
istniejących wieloletnich zobowiązań w 
zakresie działań rolno-środowiskowo-
klimatycznych, rolnictwa ekologicznego i 
działań leśno-środowiskowych należy 
ograniczyć w taki sposób, aby 
zobowiązania te nie przekraczały 5 lat.

Or. en

Poprawka 38
Mathilde Androuët

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 

(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 
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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.

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. W celu jak najlepszego 
zagwarantowania lokalnego rozwoju 
działalności rolniczej państwa 
członkowskie zobowiązują się do 
wspierania krótkich łańcuchów dostaw 
stosownie do lokalnych potrzeb.

Or. fr

Poprawka 39
Raffaele Fitto, Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk, Valdemar Tomaševski, 
Izabela-Helena Kloc, Krzysztof Jurgiel, Veronika Vrecionová

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 

(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 
obszarów wiejskich do dnia 31 grudnia 
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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.

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 2022 r., który to przydział oblicza 
się przed przeniesieniem kwot z płatności 
bezpośrednich.

Or. en

Poprawka 40
Bronis Ropė
w imieniu grupy Verts/ALE

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 

(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 lub, w 
stosownych przypadkach, w roku 
programowania 2022, 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 
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się przed przeniesieniem kwot z płatności 
bezpośrednich.

wiejskich przedłużonego do dnia 31 
grudnia 2021 r. lub, w stosownych 
przypadkach, do dnia 31 grudnia 2022 r., 
który to przydział oblicza się przed 
przeniesieniem kwot z płatności 
bezpośrednich.

Or. en

Poprawka 41
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Stefania Zambelli, Rosanna Conte

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 r. rezerwę na wypadek kryzysów w 
sektorze rolnym oraz określić odpowiednią 
kwotę rezerwy na rok 2021; po 
zakończeniu okresu przejściowego środki 
z rezerwy na wypadek kryzysów powinny 
zostać wyłączone z mechanizmu 
dyscypliny finansowej i być finansowane z 
niezależnego rozdziału wydatków budżetu 
UE.

Or. it

Poprawka 42
Raffaele Fitto, Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk, Valdemar Tomaševski, 
Izabela-Helena Kloc, Krzysztof Jurgiel, Veronika Vrecionová

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 

(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 
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kwotę rezerwy na rok 2021. 2022.

Or. en

Poprawka 43
Bronis Ropė
w imieniu grupy Verts/ALE

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 r. lub, w stosownych przypadkach, w 
2022 r. rezerwę na wypadek kryzysów w 
sektorze rolnym oraz określić odpowiednią 
kwotę rezerwy na rok 2021 i, w 
stosownych przypadkach, na rok 2022.

Or. en

Poprawka 44
Raffaele Fitto, Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk, Valdemar Tomaševski, 
Izabela-Helena Kloc, Krzysztof Jurgiel, Veronika Vrecionová

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
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Poprawka 45
Bronis Ropė
w imieniu grupy Verts/ALE

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 2021 
r. lub, w stosownych przypadkach, do dnia 
31 grudnia 2022 r. nie powinno prowadzić 
do dodatkowego prefinansowania 
przedmiotowych programów.

Or. en

Poprawka 46
Mathilde Androuët

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 2021 
r. nie powinno prowadzić do dodatkowego 
prefinansowania przedmiotowych 
programów. Przedłużenie okresu 
finansowania 2014–2020 nie oznacza w 
żaden sposób możliwości finansowania w 
okresie 2021–2027. Przedsiębiorstwa i 
gospodarstwa kwalifikujące się do tego 
finansowania zachowają swoje możliwości 
finansowania w kolejnym okresie.

Or. fr
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Poprawka 47
Raffaele Fitto, Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk, Valdemar Tomaševski, 
Izabela-Helena Kloc, Krzysztof Jurgiel, Veronika Vrecionová

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. en

Poprawka 48
Bronis Ropė
w imieniu grupy Verts/ALE

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 

(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 
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również powiadomić o swoich decyzjach 
oraz o szacunkowej kwocie takich 
zmniejszeń za rok kalendarzowy 2021.

również powiadomić o swoich decyzjach 
oraz o szacunkowej kwocie takich 
zmniejszeń za rok kalendarzowy 2021 lub, 
w stosownych przypadkach, za rok 
kalendarzowy 2022.

Or. en

Poprawka 49
Raffaele Fitto, Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk, Valdemar Tomaševski, 
Izabela-Helena Kloc, Krzysztof Jurgiel, Veronika Vrecionová

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 2022 (czyli roku 
budżetowego 2023).

Or. en

Poprawka 50
Bronis Ropė
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 24

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24) Art. 14 rozporządzenia (UE) nr 
1307/2013 zezwala państwom 
członkowskim na przenoszenie środków 

(24) Art. 14 rozporządzenia (UE) nr 
1307/2013 zezwala państwom 
członkowskim na przenoszenie środków 
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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).

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, w stosownych 
przypadkach, do roku kalendarzowego 
2022 (czyli roku budżetowego 2023).

Or. en

Poprawka 51
Raffaele Fitto, Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk, Valdemar Tomaševski, 
Izabela-Helena Kloc, Krzysztof Jurgiel, Veronika Vrecionová

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. i 1 sierpnia 2021 r. zgłosić 
swoje decyzje dotyczące przydziałów 
środków finansowych w podziale na 
systemy na rok kalendarzowy 2021 i 2022.

Or. en

Poprawka 52
Bronis Ropė
w imieniu grupy Verts/ALE

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 i, w stosownych 
przypadkach, do dnia 1 sierpnia 2021 r. – 
decyzje dotyczące przydziałów środków 
finansowych w podziale na systemy na rok 
kalendarzowy 2022.

Or. en

Poprawka 53
Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 26 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26a) Państwa członkowskie powinny 
mieć nadal możliwość korzystania z 
przejściowego wsparcia krajowego w 
okresie obowiązywania niniejszego 
rozporządzenia.

Or. ro

Poprawka 54
Raffaele Fitto, Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk, Valdemar Tomaševski, 
Izabela-Helena Kloc, Krzysztof Jurgiel, Veronika Vrecionová

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 27
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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. en

Poprawka 55
Bronis Ropė
w imieniu grupy Verts/ALE

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, w stosownych 
przypadkach, roku kalendarzowego 2022.

Or. en

Poprawka 56
Bronis Ropė
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w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 27 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(27a) Duże dysproporcje w zakresie 
płatności bezpośrednich uniemożliwiają 
rolnikom podejmowanie zrównoważonych 
inicjatyw na rzecz neutralności 
klimatycznej i ochrony środowiska, a 
także zakłócają konkurencję w UE, 
dlatego też, aby zapewnić poszanowanie 
zasad uczciwej konkurencji i równości 
między państwami członkowskimi, 
konieczne jest zapewnienie dalszego 
stopniowego wdrażania procesu 
konwergencji zewnętrznej w okresie 
przejściowym w celu jego jak najszybszego 
zakończenia.

Or. en

Poprawka 57
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 
zryczałtowanej dla wszystkich uprawnień 
do płatności na poziomie krajowym lub 
regionalnym począwszy od 2015 r. 

(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 
regionalnym począwszy od 2015 r. 
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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.

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 58
Mathilde Androuët

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 28 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28a) Pojęcie „jednolitej wartości” musi 
być definiowane z uwzględnieniem 
lokalnych i krajowych standardów życia, 
uwarunkowań kulturowych i interesów 
gospodarczych. 

Or. fr

Poprawka 59
Mathilde Androuët

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 28 b (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28b) Utrzymanie finansowania WPR 
wymaga równego traktowania w każdym z 
państw członkowskich, w tym 
przestrzegania norm sanitarnych i 
środowiskowych obowiązujących w 
państwie wywozu.

Or. fr

Poprawka 60
Raffaele Fitto, Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk, Valdemar Tomaševski, 
Izabela-Helena Kloc, Krzysztof Jurgiel, Veronika Vrecionová

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 
dostosowaniu rezerwy zgodnie z art. 22 

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

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 61
Bronis Ropė
w imieniu grupy Verts/ALE

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 
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. 

(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 oraz, w stosownych przypadkach, 
roku kalendarzowego 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 dostosowaniu rezerwy 
zgodnie z art. 22 ust. 5 tego 
rozporządzenia. W każdym kolejnym roku 
wartość uprawnień do płatności 
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22 ust. 5. przydzielonych z rezerwy powinna zostać 
dostosowana zgodnie z art. 22 ust. 5.

Or. en

Poprawka 62
Raffaele Fitto, Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk, Valdemar Tomaševski, 
Izabela-Helena Kloc, Krzysztof Jurgiel, Veronika Vrecionová

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. en

Poprawka 63
Bronis Ropė
w imieniu grupy Verts/ALE

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 

(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 
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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.

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. i, w 
stosownych przypadkach, w 2022 r.

Or. en

Poprawka 64
Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava

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 korekty 
decyzji w sprawie płatności 
redystrybucyjnej po odpowiednim 
powiadomieniu Komisji o każdej takiej 
decyzji.

Or. ro

Poprawka 65
Isabel Carvalhais

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 33 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(33a) Ze względu na swoje położenie 
geograficzne (oddalenie, wyspiarski 
charakter, mniejszy rozmiar, trudną 
topografię i wymagający klimat) regiony 
najbardziej oddalone borykają się ze 
szczególnymi problemami społeczno-
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gospodarczymi związanymi z 
zaopatrzeniem w żywność i produkty rolne 
niezbędne do konsumpcji lub produkcji 
rolnej. W rozporządzeniu (UE) nr 
228/2013 ustanowiono szczególne środki 
w dziedzinie rolnictwa mające na celu 
zaradzenie trudnościom spowodowanym 
wyjątkową sytuacją tych regionów, o 
których mowa w art. 349 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Or. en

Poprawka 66
Isabel Carvalhais

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 
określone w rozporządzeniu (UE) nr 
228/2013 i w rozporządzeniu (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 67
Stéphane Bijoux

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 34 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(34a) Organizacje międzybranżowe 
uznane na mocy art. 157 rozporządzenia 
(UE) nr 1308/2013 są podmiotami 
gospodarczymi o zasadniczym znaczeniu 
dla rozwoju zdywersyfikowanych sektorów 
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rolnictwa w regionach najbardziej 
oddalonych, w szczególności w sektorach 
produkcji zwierzęcej. 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. Wspomniane organizacje 
międzybranżowe skupiają wszystkie 
podmioty gospodarcze działające na 
wszystkich etapach funkcjonowania rynku 
i z tego tytułu podejmują wspólne 
działania mające na celu zapewnienie 
konkurencyjności produkcji lokalnej 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 tylko produkcji lokalnej lub 
gdy składki te są pobierane na innym 
etapie wprowadzania do obrotu.

Or. fr

Uzasadnienie

Rozporządzenie w sprawie POSEI powinno zawierać szczególny przepis dotyczący 
organizacji międzybranżowych w regionach najbardziej oddalonych. Organizacje te są 
podmiotami o zasadniczym znaczeniu dla rozwoju sektorów, w których rynki są narażone na 
wahania cen. Organizacje te podejmują działania w zakresie gromadzenia lub 
rozpowszechniania danych, a państwa członkowskie powinny mieć możliwość rozszerzenia 
poboru składek w ramach tych umów na wszystkie produkty rolne wprowadzane na rynek 
lokalny, niezależnie od ich pochodzenia.
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Poprawka 68
Raffaele Fitto, Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk, Valdemar Tomaševski, 
Izabela-Helena Kloc, Krzysztof Jurgiel, Veronika Vrecionová

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 i związanego z nim 
wniosku dotyczącego rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
[rozporządzenie w sprawie planów 
strategicznych WPR] oraz daty publikacji 
w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej, okres przejściowy wynosi 
dwa lata, do dnia 31 grudnia 2022 r.

Or. en

Poprawka 69
Isabel Carvalhais

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł -1 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł -1
1. Aby zapewnić możliwość wsparcia 
rolników i innych beneficjentów z 
Europejskiego Funduszu Rolniczego 
Gwarancji (EFRG) i Europejskiego 
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich (EFRROW), Unia 
powinna w okresie przejściowym nadal 
udzielać takiego wsparcia zgodnie z 
obowiązującymi ramami prawnymi.
2. Do celów niniejszego rozporządzenia 
okres przejściowy oznacza rok 2021.
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3. Na zasadzie odstępstwa od ust. 2 
niniejszego artykułu i tylko w przypadku, 
gdy procedura ustawodawcza nie zostanie 
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 2022 r., okres 
przejściowy powinien zostać przedłużony o 
dodatkowy rok do końca 2022 r. W takim 
przypadku przepisy ustanowione w 
niniejszym rozporządzeniu na okres 
przejściowy wskazany w ust. 2 niniejszego 
artykułu stosuje się nadal w trakcie 
przedłużonego okresu przejściowego.
4. Czas trwania okresu przejściowego jest 
taki sam dla wszystkich państw 
członkowskich.

Or. en

Uzasadnienie

Ciągłość i przewidywalność wsparcia udzielanego rolnikom w ramach wspólnej polityki 
rolnej ma zasadnicze znaczenie dla stabilności sektora rolnego.  Wszystkie elementy 
umożliwiające skuteczne wdrożenie nowej wspólnej polityki rolnej powinny zostać 
wprowadzone w odpowiednim czasie i należy przewidzieć roczny okres przejściowy. Niemniej 
jednak w celu zapewnienia ciągłości wsparcia dla rolników wskazane byłoby zapewnienie 
możliwości ewentualnego przedłużenia tego okresu, jeśli zajdzie taka potrzeba. Możliwość 
takiego przedłużenia powinna być odzwierciedlona w całym tekście niniejszego 
rozporządzenia.

Poprawka 70
Elżbieta Kruk, Raffaele Fitto, Andżelika Anna Możdżanowska, Izabela-Helena Kloc, 
Valdemar Tomaševski, Krzysztof Jurgiel, Veronika Vrecionová

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 

W odniesieniu do programów wspieranych 
z Europejskiego Funduszu Rolnego na 
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
(EFRROW) państwa członkowskie, które z 
powodu braku środków finansowych mogą 
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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.

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 71
Bronis Ropė
w imieniu grupy Verts/ALE

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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 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 
nie zostały przyjęte i opublikowane w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 
do dnia 30 września 2020 r., do celów 
niniejszego rozporządzenia okres 
przejściowy zostaje przedłużony do dnia 
31 grudnia 2022 r.

Or. en
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Poprawka 72
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 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 okres 
przejściowy środków budżetowych w 
ramach rocznego podziału, jak określono w 
załączniku I do rozporządzenia (UE) nr 
1305/2013.

Or. en

Poprawka 73
Raffaele Fitto, Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk, Valdemar Tomaševski, 
Izabela-Helena Kloc, Krzysztof Jurgiel, Veronika Vrecionová

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, 

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, 
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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.

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. en

Poprawka 74
Isabel Carvalhais

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 2 
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 75
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Stefania Zambelli, Rosanna Conte

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. 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 76
Isabel Carvalhais

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. Komisja 
dokona oceny wniosku o przedłużenie na 
podstawie jasnych i obiektywnych 
kryteriów, które zostaną przekazane 
państwu członkowskiemu.

Or. en

Poprawka 77
Bronis Ropė
w imieniu grupy Verts/ALE

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.

Jeżeli Komisja uzna, że przedłużenie 
okresu na mocy akapitu pierwszego nie jest 
uzasadnione, informuje o tym dane 
państwo członkowskie w terminie 8 
tygodni od otrzymania powiadomienia, o 
którym mowa w akapicie drugim.

Or. en

Poprawka 78
Elżbieta Kruk, Raffaele Fitto, Andżelika Anna Możdżanowska, Izabela-Helena Kloc, 
Valdemar Tomaševski, Krzysztof Jurgiel, Veronika Vrecionová

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 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

Poprawka 79
Bronis Ropė
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – akapit 4
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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 i, jeżeli 
zastosowanie ma art.1 ust. 1 akapit 1a 
(nowy) niniejszego rozporządzenia, na rok 
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

Poprawka 80
Elżbieta Kruk, Raffaele Fitto, Andżelika Anna Możdżanowska, Izabela-Helena Kloc, 
Valdemar Tomaševski, Krzysztof Jurgiel, Veronika Vrecionová

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 rok 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. en

Poprawka 81
Bronis Ropė
w imieniu grupy Verts/ALE
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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 rok 2021 i, jeżeli 
zastosowanie ma art.1 ust. 1 akapit 1a 
(nowy) niniejszego rozporządzenia, na rok 
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. en

Poprawka 82
Raffaele Fitto, Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk, Valdemar Tomaševski, 
Izabela-Helena Kloc, Krzysztof Jurgiel, Veronika Vrecionová

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 2021 i 2022 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.

Or. en
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Poprawka 83
Bronis Ropė
w imieniu grupy Verts/ALE

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 2021 r. i, jeżeli 
zastosowanie ma art. 1 niniejszego 
rozporządzenia, na rok 2022, 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 84
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 
skorzystać z możliwości przewidzianej w 
ust. 1 niniejszego artykułu, mogą 
przenieść na lata okresu przejściowego 
część przydziału środków z budżetu 
EFRROW, które nie zostały wykorzystane 
do przedłużenia ich programów rozwoju 
obszarów wiejskich, na poczet  
przydziałów środków finansowych na 
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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 
niniejszego ustępu, będzie 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 ust. 2 akapit pierwszy 
w odniesieniu do programów, które są 
przedłużane. 

Or. en

Poprawka 85
Bronis Ropė
w imieniu grupy Verts/ALE

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 czas trwania 
okresu przejściowego.

Or. en

Poprawka 86
Elżbieta Kruk, Raffaele Fitto, Andżelika Anna Możdżanowska, Izabela-Helena Kloc, 
Valdemar Tomaševski, Krzysztof Jurgiel, Veronika Vrecionová
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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 87
Bronis Ropė
w imieniu grupy Verts/ALE

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 w okresie 
przejściowym.

Or. en

Poprawka 88
Elżbieta Kruk, Raffaele Fitto, Andżelika Anna Możdżanowska, Izabela-Helena Kloc, 
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Valdemar Tomaševski, Krzysztof Jurgiel, Veronika Vrecionová

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 89
Bronis Ropė
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Kwalifikowalność niektórych rodzajów 
wydatków w 2021 r.

Kwalifikowalność niektórych rodzajów 
wydatków w okresie przejściowym.

Or. en

Poprawka 90
Raffaele Fitto, Andżelika Anna Możdżanowska, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, 
Valdemar Tomaševski, Krzysztof Jurgiel, Veronika Vrecionová

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – nagłówek
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Kwalifikowalność niektórych rodzajów 
wydatków w 2021 r.

Kwalifikowalność niektórych rodzajów 
wydatków w 2021 i 2022 r.

Or. en

Poprawka 91
Bronis Ropė
w imieniu grupy Verts/ALE

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 okres 
przejściowy 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 92
Raffaele Fitto, Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk, Valdemar Tomaševski, 
Izabela-Helena Kloc, Krzysztof Jurgiel, Veronika Vrecionová

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit 1 – wprowadzenie
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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 2021 i 
2022 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:

Or. en

Poprawka 93
Bronis Ropė
w imieniu grupy Verts/ALE

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 okresu 
przejściowego;

Or. en

Poprawka 94
Elżbieta Kruk, Raffaele Fitto, Andżelika Anna Możdżanowska, Izabela-Helena Kloc, 
Valdemar Tomaševski, Krzysztof Jurgiel, Veronika Vrecionová

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 odpowiednich programach rozwoju 
obszarów wiejskich na 2021 i 2022 r.;

Or. en

Poprawka 95
Bronis Ropė
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Tytuł I – rozdział II – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

II 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 objętych zakresem 
stosowania rozporządzenia przejściowego

Or. en

Poprawka 96
Raffaele Fitto, Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk, Valdemar Tomaševski, 
Izabela-Helena Kloc, Krzysztof Jurgiel, Veronika Vrecionová

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Tytuł I – rozdział II – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

II 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 
roku programowania 2021 i 2022

Or. en
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Poprawka 97
Raffaele Fitto, Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk, Valdemar Tomaševski, 
Izabela-Helena Kloc, Krzysztof Jurgiel, Veronika Vrecionová

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 lub wielu źródeł, zgodnie z art. 
25–28 rozporządzenia (UE) [nowe 
rozporządzenie w sprawie wspólnych 
przepisów].

Or. en

Poprawka 98
Bronis Ropė
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie zapewniają udział 
władz lokalnych i regionalnych, a także 
partnerów gospodarczych i społecznych, w 
szczególności lokalnych grup działania w 
ramach programów LEADER, w procesie 
decyzyjnym dotyczącym wyboru 
programów, dla których należy przedłużyć 
okres 2014-2020.

Or. en
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Poprawka 99
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Stefania Zambelli, Rosanna Conte

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., a 
kwota tych uprawnień, którą uznaje się za 
legalną i prawidłową, jest równa 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 100
Bronis Ropė
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Wydatki związane ze 
zobowiązaniami prawnymi wobec 
beneficjentów poniesione w ramach 
środków, o których mowa w art. 23, 39 i 
43 rozporządzenia Rady (WE) nr 

1. Wydatki związane ze 
zobowiązaniami prawnymi wobec 
beneficjentów poniesione w ramach 
środków, o których mowa w art. 23, 39 i 
43 rozporządzenia Rady (WE) nr 
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1698/200519 , otrzymujących wsparcie na 
podstawie rozporządzenia (UE) nr 
1305/2013, nadal kwalifikują się do 
wkładu EFRROW w okresie 2022–2027 
objętym planem strategicznym WPR, z 
zastrzeżeniem następujących warunków:

1698/200519 , otrzymujących wsparcie na 
podstawie rozporządzenia (UE) nr 
1305/2013, nadal kwalifikują się do 
wkładu EFRROW w okresie 2022–2027 
lub, jeżeli zastosowanie ma art.1 ust. 1 
akapit 1a (nowy) niniejszego 
rozporządzenia, w okresie 2023–2027 
objętym planem strategicznym WPR, z 
zastrzeżeniem następujących warunków:

__________________ __________________
19 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) (Dz.U. L 277 z 21.10.2005, s. 
1).

19 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) (Dz.U. L 277 z 21.10.2005, s. 
1).

Or. en

Poprawka 101
Raffaele Fitto, Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk, Valdemar Tomaševski, 
Izabela-Helena Kloc, Krzysztof Jurgiel, Veronika Vrecionová

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 
rozporządzeniem (UE) [rozporządzenie 
horyzontalne];

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

Or. en

Poprawka 102
Bronis Ropė
w imieniu grupy Verts/ALE
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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 
rozporządzeniem (UE) [rozporządzenie 
horyzontalne];

a) wydatki takie są przewidziane w 
odpowiednim planie strategicznym WPR 
na okres 2022–2027 lub, jeżeli 
zastosowanie ma art. 1 ust. 1 akapit 1a 
(nowy) niniejszego rozporządzenia, na 
okres 2023–2027, zgodnie z 
rozporządzeniem (UE) [rozporządzenie w 
sprawie planu WPR] i są zgodne z 
rozporządzeniem (UE) [rozporządzenie 
horyzontalne];

Or. en

Poprawka 103
Raffaele Fitto, Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk, Valdemar Tomaševski, 
Izabela-Helena Kloc, Krzysztof Jurgiel, Veronika Vrecionová

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Poprawka 104
Raffaele Fitto, Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk, Valdemar Tomaševski, 
Izabela-Helena Kloc, Krzysztof Jurgiel, Veronika Vrecionová

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, art. 15, 
art. 17, art. 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

Poprawka 105
Bronis Ropė
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2 – wprowadzenie

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 

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 
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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:

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 lub, jeżeli 
zastosowanie ma art.1 ust. 1 akapit 1a 
(nowy) niniejszego rozporządzenia, w 
okresie 2023–2027 objętym planem 
strategicznym WPR, z zastrzeżeniem 
następujących warunków:

Or. en

Poprawka 106
Raffaele Fitto, Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk, Valdemar Tomaševski, 
Izabela-Helena Kloc, Krzysztof Jurgiel, Veronika Vrecionová

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

Poprawka 107
Bronis Ropė
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2 – litera a
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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 lub, jeżeli 
zastosowanie ma art. 1 ust. 1 akapit 1a 
(nowy) niniejszego rozporządzenia, na 
okres 2023–2027, zgodnie z 
rozporządzeniem (UE) [rozporządzenie w 
sprawie planu strategicznego WPR] i są 
zgodne z rozporządzeniem (UE) 
[rozporządzenie horyzontalne];

Or. en

Poprawka 108
Raffaele Fitto, Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk, Valdemar Tomaševski, 
Izabela-Helena Kloc, Krzysztof Jurgiel, Veronika Vrecionová

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

Poprawka 109
Bronis Ropė
w imieniu grupy Verts/ALE

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 

1. Programy prac mające na celu 
wsparcie sektora oliwy z oliwek i oliwek 
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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.

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 wraz z 
zakończeniem okresu przejściowego. 
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. lub, 
jeżeli zastosowanie ma art. 1 niniejszego 
rozporządzenia, do dnia 31 grudnia 2021 
r.

Or. en

Poprawka 110
Raffaele Fitto, Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk, Valdemar Tomaševski, 
Izabela-Helena Kloc, Krzysztof Jurgiel, Veronika Vrecionová

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 

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 
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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.

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 111
Bronis Ropė
w imieniu grupy Verts/ALE

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 okres 
przejściowy, może przedłożyć temu 
państwu członkowskiemu wniosek 
potwierdzający, że jej program operacyjny:

Or. en

Poprawka 112
Raffaele Fitto, Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk, Valdemar Tomaševski, 
Izabela-Helena Kloc, Krzysztof Jurgiel, Veronika Vrecionová

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

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
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ba) będzie kontynuowany do jego 
zakończenia na warunkach stosowanych 
na podstawie przepisów obowiązujących w 
dniu jego zatwierdzenia.

Or. en

Poprawka 113
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 będzie 
w dalszym ciągu podlegał odnośnym 
przepisom tego samego rozporządzenia do 
czasu zakończenia tego programu.

Te programy operacyjne nie mogą być 
jednak przedłużane poza pierwotnie 
przyjęte ramy czasowe.

Or. en

Uzasadnienie

Organizacje producentów w sektorze owoców i warzyw posiadające program operacyjny, 
którego czas trwania wykracza poza okres przejściowy, powinny mieć możliwość utrzymania 
takiego programu do czasu jego zakończenia zgodnie z decyzją o jego zatwierdzeniu.

Poprawka 114
Bronis Ropė
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – akapit 2
Rozporządzenie (UE) nr 1305/2013
Artykuł 7 – ustęp 2 – akapit 2
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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., jej program operacyjny 
zatwierdzony na podstawie rozporządzenia 
(UE) nr 1308/2013 zakończy się dnia 31 
grudnia 2021 r. lub, jeżeli zastosowanie 
ma art. 1 ust. 1 akapit 1a (nowy) 
niniejszego rozporządzenia, zakończy się 
dnia 31 grudnia 2022 r.

Or. en

Poprawka 115
Bronis Ropė
w imieniu grupy Verts/ALE

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 zakończeniu okresu 
przejściowego 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.

Or. en

Poprawka 116
Raffaele Fitto, Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk, Valdemar Tomaševski, 
Izabela-Helena Kloc, Krzysztof Jurgiel, Veronika Vrecionová
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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 2022 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.

Or. en

Poprawka 117
Bronis Ropė
w imieniu grupy Verts/ALE

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 zakończeniu okresu 
przejściowego w odniesieniu do wydatków 
poniesionych i płatności dokonanych na 
rzecz operacji wdrażanych na mocy tego 
rozporządzenia przed dniem 1 sierpnia 
2022 r. lub, jeżeli zastosowanie ma art. 1 
ust. 1 akapit 1a niniejszego 
rozporządzenia, przed dniem 1 sierpnia 
2023 r. w ramach programu pomocy, o 
którym mowa w art. 55 tego 
rozporządzenia.

Or. en
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Poprawka 118
Raffaele Fitto, Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk, Valdemar Tomaševski, 
Izabela-Helena Kloc, Krzysztof Jurgiel, Veronika Vrecionová

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 2022 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.

Or. en

Poprawka 119
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 

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 okresie przejściowym 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 
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zakończenia programów pomocy, o 
których mowa w ust. 3 i 4 niniejszego 
artykułu.

zakończenia programów pomocy, o 
których mowa w ust. 3 i 4 niniejszego 
artykułu oraz, w stosownych przypadkach, 
do zakończenia programów operacyjnych, 
o których mowa w ust. 2 niniejszego 
artykułu.

Or. en

Uzasadnienie

Organizacje producentów w sektorze owoców i warzyw posiadające program operacyjny, 
którego czas trwania wykracza poza okres przejściowy, powinny mieć możliwość utrzymania 
takiego programu do czasu jego zakończenia zgodnie z decyzją o jego zatwierdzeniu.

Poprawka 120
Bronis Ropė
w imieniu grupy Verts/ALE

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 zakończeniu tego 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

Poprawka 121
Raffaele Fitto, Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk, Valdemar Tomaševski, 
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Izabela-Helena Kloc, Krzysztof Jurgiel, Veronika Vrecionová

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 122
Bronis Ropė
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 7a
Przepisy finansowe

Przydziały środków finansowych 
określone w załączniku I i II ustala się w 
celu jak najszybszego wyeliminowania 
dużych dysproporcji w płatnościach 
bezpośrednich między państwami 
członkowskimi, co uniemożliwia rolnikom 
podejmowanie zrównoważonych inicjatyw 
na rzecz klimatu i środowiska, a także 
zakłóca uczciwą konkurencję w UE;
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Or. en

Poprawka 123
Isabel Carvalhais

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – akapit 1 – punkt -1 (nowy)
Rozporządzenie (UE) nr 1305/2013
Artykuł 17 – ustęp 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-1) w art. 17a dodaje się nowy ustęp w 
brzmieniu:
6a. W okresie przejściowym państwa 
członkowskie mogą nadal podejmować 
nowe zobowiązania prawne w odniesieniu 
do beneficjentów. Wnioski o wsparcie 
złożone przed 2021 r. i niezatwierdzone z 
powodu braku przydziału środków 
finansowych na to działanie w odnośnym 
programie w dalszym ciągu kwalifikują 
się do wsparcia w trakcie okresu 
przejściowego.

Or. en

Uzasadnienie

W niniejszym rozporządzeniu należy precyzyjnie określić możliwość przenoszenia wniosków 
dotyczących inwestycji w środki trwałe niezatwierdzonych w bieżącym okresie 
programowania ze względu na brak przydziału środków finansowych.

Poprawka 124
Bronis Ropė
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – akapit 1 – punkt 1
Rozporządzenie (UE) nr 1305/2013
Artykuł 28 – ustęp 5 – akapit 1a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku nowych zobowiązań, które Jeżeli państwa członkowskie przedłużają 
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mają zostać podjęte od 2021 r., państwa 
członkowskie określają w swoich 
programach rozwoju obszarów wiejskich 
krótszy okres od jednego do trzech lat. 
Jeżeli państwa członkowskie przedłużają 
czas realizacji zobowiązań o rok po 
zakończeniu okresu początkowego zgodnie 
z akapitem pierwszym, od roku 2021 
przedłużenie takie nie może przekraczać 
jednego roku. Od 2021 r. w przypadku 
nowych zobowiązań następujących 
bezpośrednio po wypełnieniu 
zobowiązania w okresie początkowym 
państwa członkowskie określają okres 
jednego roku w swoich programach 
rozwoju obszarów wiejskich.

czas realizacji zobowiązań o rok po 
zakończeniu okresu początkowego zgodnie 
z akapitem pierwszym, od początku okresu 
przejściowego przedłużenie takie nie może 
przekraczać jednego roku. Od początku 
okresu przejściowego w przypadku 
nowych zobowiązań następujących 
bezpośrednio po wypełnieniu 
zobowiązania w okresie początkowym 
państwa członkowskie określają okres 
jednego roku w swoich programach 
rozwoju obszarów wiejskich.;

Or. en

Poprawka 125
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Stefania Zambelli, Rosanna Conte

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – akapit 1 – punkt 1
Rozporządzenie (EU) nr 1305/2013
Artykuł 28 – ustęp 5 – akapit 1a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku nowych zobowiązań, które 
mają zostać podjęte od 2021 r., państwa 
członkowskie określają w swoich 
programach rozwoju obszarów wiejskich 
krótszy okres od jednego do trzech lat. 
Jeżeli państwa członkowskie przedłużają 
czas realizacji zobowiązań o rok po 
zakończeniu okresu początkowego zgodnie 
z akapitem pierwszym, od roku 2021 
przedłużenie takie nie może przekraczać 
jednego roku. Od 2021 r. w przypadku 
nowych zobowiązań następujących 
bezpośrednio po wypełnieniu 
zobowiązania w okresie początkowym 
państwa członkowskie określają okres 
jednego roku w swoich programach 
rozwoju obszarów wiejskich.

W przypadku nowych zobowiązań, które 
mają zostać podjęte od 2021 r., państwa 
członkowskie określają w swoich 
programach rozwoju obszarów wiejskich 
okres od jednego do siedmiu lat. Jeżeli 
państwa członkowskie przedłużają czas 
realizacji zobowiązań o rok po 
zakończeniu okresu początkowego zgodnie 
z akapitem pierwszym, od roku 2021 
przedłużenie takie nie może przekraczać 
jednego roku. Od 2021 r. w przypadku 
nowych zobowiązań następujących 
bezpośrednio po wypełnieniu 
zobowiązania w okresie początkowym 
państwa członkowskie określają okres 
jednego roku w swoich programach 
rozwoju obszarów wiejskich.
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Or. it

Uzasadnienie

Stosowne jest umożliwienie państwom członkowskim decydowania w sprawie czasu trwania 
nowych zobowiązań, które mają zostać podjęte od 2021 r., zapewniając im dłuższy okres 
stosowania.

Poprawka 126
Raffaele Fitto, Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk, Valdemar Tomaševski, 
Izabela-Helena Kloc, Krzysztof Jurgiel, Veronika Vrecionová

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – akapit 1 – punkt 1
 Rozporządzenie (UE) nr 1305/2013
Artykuł 28 – ustęp 5 – akapit 1a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku nowych zobowiązań, które 
mają zostać podjęte od 2021 r., państwa 
członkowskie określają w swoich 
programach rozwoju obszarów wiejskich 
krótszy okres od jednego do trzech lat. 
Jeżeli państwa członkowskie przedłużają 
czas realizacji zobowiązań o rok po 
zakończeniu okresu początkowego zgodnie 
z akapitem pierwszym, od roku 2021 
przedłużenie takie nie może przekraczać 
jednego roku. Od 2021 r. w przypadku 
nowych zobowiązań następujących 
bezpośrednio po wypełnieniu 
zobowiązania w okresie początkowym 
państwa członkowskie określają okres 
jednego roku w swoich programach 
rozwoju obszarów wiejskich.

W przypadku nowych zobowiązań, które 
mają zostać podjęte od 2021 r., państwa 
członkowskie określają w swoich 
programach rozwoju obszarów wiejskich 
krótszy okres od jednego do pięciu lat. 
Jeżeli państwa członkowskie przedłużają 
czas realizacji zobowiązań o rok po 
zakończeniu okresu początkowego zgodnie 
z akapitem pierwszym, od roku 2021 
przedłużenie takie nie może przekraczać 
jednego roku. Od 2021 r. w przypadku 
nowych zobowiązań następujących 
bezpośrednio po wypełnieniu 
zobowiązania w okresie początkowym 
państwa członkowskie określają okres od 
jednego roku do pięciu lat w swoich 
programach rozwoju obszarów wiejskich.

Or. en

Poprawka 127
Bronis Ropė
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – akapit 1 – punkt 2
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Rozporządzenie (UE) nr 1305/2013
Artykuł 29 – ustęp 3 – akapit 1a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku nowych zobowiązań, które 
mają zostać podjęte od 2021 r., państwa 
członkowskie określają w swoich 
programach rozwoju obszarów wiejskich 
krótszy okres od jednego do trzech lat. 
Jeżeli państwa członkowskie przedłużają 
czas realizacji utrzymania rolnictwa 
ekologicznego o rok po zakończeniu 
okresu początkowego zgodnie z akapitem 
pierwszym, od roku 2021 przedłużenie 
takie nie może przekraczać jednego roku. 
Od 2021 r. w przypadku nowych 
zobowiązań dotyczących utrzymania 
następujących bezpośrednio po 
wypełnieniu zobowiązania w okresie 
początkowym państwa członkowskie 
określają okres jednego roku w swoich 
programach rozwoju obszarów wiejskich.;

Jeżeli państwa członkowskie przedłużają 
czas realizacji utrzymania rolnictwa 
ekologicznego o rok po zakończeniu 
okresu początkowego zgodnie z akapitem 
pierwszym, od początku tego okresu 
przejściowego przedłużenie takie nie może 
przekraczać jednego roku. Od początku 
tego okresu przejściowego w przypadku 
nowych zobowiązań następujących 
bezpośrednio po wypełnieniu 
zobowiązania w okresie początkowym 
państwa członkowskie określają okres 
jednego roku w swoich programach 
rozwoju obszarów wiejskich.;

Or. en

Poprawka 128
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Stefania Zambelli, Rosanna Conte

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – akapit 1 – punkt 2
Rozporządzenie (EU) nr 1305/2013
Artykuł 29 – ustęp 3 – akapit 1a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku nowych zobowiązań, które 
mają zostać podjęte od 2021 r., państwa 
członkowskie określają w swoich 
programach rozwoju obszarów wiejskich 
krótszy okres od jednego do trzech lat. 
Jeżeli państwa członkowskie przedłużają 
czas realizacji utrzymania rolnictwa 
ekologicznego o rok po zakończeniu 
okresu początkowego zgodnie z akapitem 
pierwszym, od roku 2021 przedłużenie 
takie nie może przekraczać jednego roku. 

W przypadku nowych zobowiązań, które 
mają zostać podjęte od 2021 r., państwa 
członkowskie określają w swoich 
programach rozwoju obszarów wiejskich 
okres od jednego do siedmiu lat. Jeżeli 
państwa członkowskie przedłużają czas 
realizacji utrzymania rolnictwa 
ekologicznego o rok po zakończeniu 
okresu początkowego zgodnie z akapitem 
pierwszym, od roku 2021 przedłużenie 
takie nie może przekraczać jednego roku. 
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Od 2021 r. w przypadku nowych 
zobowiązań dotyczących utrzymania 
następujących bezpośrednio po 
wypełnieniu zobowiązania w okresie 
początkowym państwa członkowskie 
określają okres jednego roku w swoich 
programach rozwoju obszarów wiejskich.

Od 2021 r. w przypadku nowych 
zobowiązań dotyczących utrzymania 
następujących bezpośrednio po 
wypełnieniu zobowiązania w okresie 
początkowym państwa członkowskie 
określają okres jednego roku w swoich 
programach rozwoju obszarów wiejskich.

Or. it

Uzasadnienie

Stosowne jest umożliwienie państwom członkowskim decydowania w sprawie czasu trwania 
nowych zobowiązań, które mają zostać podjęte od 2021 r., zapewniając im dłuższy okres 
stosowania.

Poprawka 129
Raffaele Fitto, Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk, Valdemar Tomaševski, 
Izabela-Helena Kloc, Krzysztof Jurgiel, Veronika Vrecionová

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – akapit 1 – punkt 2
Rozporządzenie (UE) nr 1305/2013
Artykuł 29 – ustęp 3 – akapit 1a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku nowych zobowiązań, które 
mają zostać podjęte od 2021 r., państwa 
członkowskie określają w swoich 
programach rozwoju obszarów wiejskich 
krótszy okres od jednego do trzech lat. 
Jeżeli państwa członkowskie przedłużają 
czas realizacji utrzymania rolnictwa 
ekologicznego o rok po zakończeniu 
okresu początkowego zgodnie z akapitem 
pierwszym, od roku 2021 przedłużenie 
takie nie może przekraczać jednego roku. 
Od 2021 r. w przypadku nowych 
zobowiązań dotyczących utrzymania 
następujących bezpośrednio po 
wypełnieniu zobowiązania w okresie 
początkowym państwa członkowskie 
określają okres jednego roku w swoich 
programach rozwoju obszarów wiejskich.;

W przypadku nowych zobowiązań, które 
mają zostać podjęte od 2021 r., państwa 
członkowskie określają w swoich 
programach rozwoju obszarów wiejskich 
krótszy okres od jednego do pięciu lat. 
Jeżeli państwa członkowskie przedłużają 
czas realizacji utrzymania rolnictwa 
ekologicznego o rok po zakończeniu 
okresu początkowego zgodnie z akapitem 
pierwszym, od roku 2021 przedłużenie 
takie nie może przekraczać jednego roku. 
Od 2021 r. w przypadku nowych 
zobowiązań dotyczących utrzymania 
następujących bezpośrednio po 
wypełnieniu zobowiązania w okresie 
początkowym państwa członkowskie 
określają okres od jednego roku do pięciu 
lat w swoich programach rozwoju 
obszarów wiejskich.;
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Or. en

Poprawka 130
Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – akapit 1 – punkt 2 a (nowy)
Rozporządzenie (UE) nr 1305/2013
Artykuł 31 – ustęp 5

Tekst obowiązujący Poprawka

2a) art. 31 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
5. Poza płatnościami przewidzianymi 
w ust. 2 państwa członkowskie mogą w 
latach 2014–2020 udzielać płatności w 
ramach tego działania beneficjentom na 
obszarach, które w okresie programowania 
2007–2013 kwalifikowały się zgodnie z 
art. 36 lit. a) ppkt (ii) rozporządzenia (WE) 
nr 1698/2005. Dla beneficjentów na 
obszarach, które wskutek nowego 
wyznaczenia obszarów, o którym mowa w 
art. 32 ust. 3, nie kwalifikują się już do 
wsparcia, płatności te są stopniowo 
zmniejszane w okresie maksymalnie 
czterech lat. Okres ten rozpoczyna się w 
dniu zakończenia wyznaczania granic 
obszarów zgodnie z art. 32 ust. 3, a 
najpóźniej w 2019 r. Płatności te 
rozpoczynają się na poziomie nie wyższym 
niż 80 % średniej płatności ustalonej w 
programie na okres programowania 2007–
2013 zgodnie z art. 36 lit. a) ppkt (ii) 
rozporządzenia (WE) nr 1698/2005, a 
kończą się najpóźniej w 2020 r. na 
poziomie nie wyższym niż 20 %. Gdy w 
wyniku zastosowania stopniowego 
zmniejszania poziom płatności osiągnie 25 
EUR, państwa członkowskie mogą 
kontynuować płatności na tym poziomie do 
momentu zakończenia ich wycofywania.

„5. Poza płatnościami przewidzianymi 
w ust. 2 państwa członkowskie mogą w 
latach 2014–2020 udzielać płatności w 
ramach tego działania beneficjentom na 
obszarach, które w okresie programowania 
2007–2013 kwalifikowały się zgodnie z 
art. 36 lit. a) ppkt (ii) rozporządzenia (WE) 
nr 1698/2005. Dla beneficjentów na 
obszarach, które wskutek nowego 
wyznaczenia obszarów, o którym mowa w 
art. 32 ust. 3, nie kwalifikują się już do 
wsparcia, płatności te są stopniowo 
zmniejszane w okresie maksymalnie 
czterech lat. Okres ten rozpoczyna się w 
dniu zakończenia wyznaczania granic 
obszarów zgodnie z art. 32 ust. 3, a 
najpóźniej w 2019 r. Płatności te 
rozpoczynają się na poziomie nie wyższym 
niż 80 % średniej płatności ustalonej w 
programie na okres programowania 2007–
2013 zgodnie z art. 36 lit. a) ppkt (ii) 
rozporządzenia (WE) nr 1698/2005, a 
kończą się najpóźniej wraz z zakończeniem 
okresu przejściowego zgodnie z 
rozporządzeniem (UE).../... 
[rozporządzenie przejściowe] na poziomie 
nie wyższym niż 20 %. Gdy w wyniku 
zastosowania stopniowego zmniejszania 
poziom płatności osiągnie 25 EUR, 
państwa członkowskie mogą kontynuować 
płatności na tym poziomie do momentu 
zakończenia ich wycofywania.

Na zasadzie odstępstwa od akapitu Na zasadzie odstępstwa od akapitu 
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pierwszego, w przypadku gdy płatności 
degresywne uruchomione zostają dopiero 
w 2019 r., płatności te rozpoczynają się na 
poziomie nie wyższym niż 80 % średniej 
płatności ustalonej w okresie 
programowania 2014–2020. Poziom 
płatności określa się w taki sposób, aby 
poziom końcowy w 2020 r. wynosił 
połowę poziomu początkowego.

pierwszego, w przypadku gdy płatności 
degresywne uruchomione zostają dopiero 
w 2019 r., płatności te rozpoczynają się na 
poziomie nie wyższym niż 80 % średniej 
płatności ustalonej w okresie 
programowania 2014–2020. Poziom 
płatności określa się w taki sposób, aby 
poziom końcowy w 2020 r. wynosił 
połowę poziomu początkowego. Państwa 
członkowskie mogą w dalszym ciągu 
udzielać wsparcia na tym poziomie w 
okresie przejściowym zgodnie z 
rozporządzeniem (UE) .../... 
[rozporządzenie przejściowe]. Po 
ukończeniu wyznaczania obszarów, 
beneficjenci na obszarach, które wciąż się 
kwalifikują do wsparcia, otrzymują pełne 
płatności w ramach tego działania. ”

Po ukończeniu wyznaczania obszarów, 
beneficjenci na obszarach, które wciąż się 
kwalifikują do wsparcia, otrzymują pełne 
płatności w ramach tego działania.

(Zmiana dotyczy całości tekstu; jej 
przyjęcie wiąże się z koniecznością 
wprowadzenia zmian w całym 
dokumencie).

Or. en

(Artykuł 31 – ustęp 5)

Uzasadnienie

Przedłużony okres przejściowy dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi, które nie 
kwalifikują się już do wsparcia w ramach nowego wyznaczania obszarów, zapewnia rolnikom 
na tych obszarach płynne dostosowanie się do nowych warunków. Poprawka ta zapewnia 
pewność i ciągłość wsparcia dla rolników europejskich z obszarów o niekorzystnych 
warunkach gospodarowania w okresie przejściowym.

Poprawka 131
Bronis Ropė
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – akapit 1 – punkt 3
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Rozporządzenie (UE) nr 1305/2013
Artykuł 33 – ustęp 2 – akapit 2a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku nowych zobowiązań, które 
mają zostać podjęte od 2021 r., państwa 
członkowskie określają w swoich 
programach rozwoju obszarów wiejskich 
krótszy okres od jednego do trzech lat. 
Jeżeli państwa członkowskie przedłużają 
czas realizacji zobowiązań o rok po 
zakończeniu okresu początkowego zgodnie 
z akapitem pierwszym, od roku 2021 
przedłużenie takie nie może przekraczać 
jednego roku.;

Jeżeli państwa członkowskie przedłużają 
czas realizacji zobowiązań o rok po 
zakończeniu okresu początkowego zgodnie 
z akapitem pierwszym, od początku tego 
okresu przejściowego przedłużenie takie 
nie może przekraczać czasu trwania 
okresu przejściowego.;

Or. en

Poprawka 132
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Stefania Zambelli, Rosanna Conte

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – akapit 1 – punkt 3
Rozporządzenie (EU) nr 1305/2013
Artykuł 33 – ustęp 2 – akapit 2a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku nowych zobowiązań, które 
mają zostać podjęte od 2021 r., państwa 
członkowskie określają w swoich 
programach rozwoju obszarów wiejskich 
krótszy okres od jednego do trzech lat. 
Jeżeli państwa członkowskie przedłużają 
czas realizacji zobowiązań o rok po 
zakończeniu okresu początkowego zgodnie 
z akapitem pierwszym, od roku 2021 
przedłużenie takie nie może przekraczać 
jednego roku.

W przypadku nowych zobowiązań, które 
mają zostać podjęte od 2021 r., państwa 
członkowskie określają w swoich 
programach rozwoju obszarów wiejskich 
okres od jednego do siedmiu lat. Jeżeli 
państwa członkowskie przedłużają czas 
realizacji zobowiązań o rok po 
zakończeniu okresu początkowego zgodnie 
z akapitem pierwszym, od roku 2021 
przedłużenie takie nie może przekraczać 
jednego roku.

Or. it

Uzasadnienie

Stosowne jest umożliwienie państwom członkowskim decydowania w sprawie czasu trwania 
nowych zobowiązań, które mają zostać podjęte od 2021 r., zapewniając im dłuższy okres 
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stosowania.

Poprawka 133
Raffaele Fitto, Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk, Valdemar Tomaševski, 
Izabela-Helena Kloc, Krzysztof Jurgiel, Veronika Vrecionová

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – akapit 1 – punkt 5 a (nowy)
Rozporządzenie (UE) nr 1305/2013
Artykuł 51 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a) w art. 51 po ust. 2 dodaje się ustęp 
w brzmieniu:
„2a. W roku 2021 będącym okresem 
przejściowym państwa członkowskie mogą 
finansować zadania związane z 
wdrażaniem działań w ramach EFRG 
dotyczących okresu programowania 
2021–2027 ze środków przeznaczonych na 
pomoc techniczną w ramach EFRROW w 
okresie programowania 2014–2020”.

Or. en

Poprawka 134
Bronis Ropė
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – akapit 1 – punkt 6 – litera a
Rozporządzenie (UE) nr 1305/2013
Artykuł 58 – ustęp 1 – akapit 1a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Bez uszczerbku dla ust. 5, 6 i 7, całkowita 
kwota wsparcia unijnego na rzecz rozwoju 
obszarów wiejskich zgodnie z niniejszym 
rozporządzeniem na okres od dnia 1 
stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. 
wynosi maksymalnie 11 258 707 816 EUR 
w cenach bieżących, zgodnie z 
wieloletnimi ramami finansowymi na lata 

Bez uszczerbku dla ust. 5, 6 i 7, całkowita 
kwota wsparcia unijnego na rzecz rozwoju 
obszarów wiejskich zgodnie z niniejszym 
rozporządzeniem na okres od dnia 1 
stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. 
i, jeżeli zastosowanie ma art. 1 ust. 1 
akapit 1a (nowy) niniejszego 
rozporządzenia, od dnia 1 stycznia 2022 r. 
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2021–2027.; do dnia 31 grudnia 2022 r. wynosi 
maksymalnie XXX EUR w cenach 
bieżących, zgodnie z wieloletnimi ramami 
finansowymi na lata 2021–2027.;

Or. en

Poprawka 135
Isabel Carvalhais

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – akapit 1 – punkt 6 – litera a
Rozporządzenie (UE) nr 1305/2013
Artykuł 58 – ustęp 1 – akapit 1a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Bez uszczerbku dla ust. 5, 6 i 7, całkowita 
kwota wsparcia unijnego na rzecz rozwoju 
obszarów wiejskich zgodnie z niniejszym 
rozporządzeniem na okres od dnia 1 
stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 
r. wynosi maksymalnie 11 258 707 816 
EUR w cenach bieżących, zgodnie z 
wieloletnimi ramami finansowymi na lata 
2021–2027.

Bez uszczerbku dla ust. 5, 6 i 7, całkowita 
kwota wsparcia unijnego na rzecz rozwoju 
obszarów wiejskich zgodnie z niniejszym 
rozporządzeniem na okres przejściowy 
wynosi maksymalnie XXX EUR w cenach 
bieżących, zgodnie z wieloletnimi ramami 
finansowymi na lata 2021–2027.

Or. en

Uzasadnienie

Parlament Europejski, w swojej rezolucji z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie wieloletnich 
ram finansowych na lata 2021–2027 – stanowisko Parlamentu z myślą o osiągnięciu 
porozumienia, potwierdził, że przydział środków budżetowych na wspólną politykę rolną w 
wieloletnich ramach finansowych na lata 2021–2027 powinien zostać utrzymany na poziomie 
z lat 2014–2020 w ujęciu realnym, do czego należy dodać wstępny przydział rezerwy rolnej. 
Dane liczbowe w niniejszym rozporządzeniu powinny odzwierciedlać osiągnięte za zgodą 
Parlamentu porozumienie w sprawie wieloletnich ram finansowych na lata 2021–2027.

Poprawka 136
Raffaele Fitto, Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk, Valdemar Tomaševski, 
Izabela-Helena Kloc, Krzysztof Jurgiel, Veronika Vrecionová

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – akapit 1 – punkt 6 – litera a
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Rozporządzenie (UE) nr 1305/2013
Artykuł 58 – ustęp 1 – akapit 1a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Bez uszczerbku dla ust. 5, 6 i 7, całkowita 
kwota wsparcia unijnego na rzecz rozwoju 
obszarów wiejskich zgodnie z niniejszym 
rozporządzeniem na okres od dnia 1 
stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. 
wynosi maksymalnie 11 258 707 816 EUR 
w cenach bieżących, zgodnie z 
wieloletnimi ramami finansowymi na lata 
2021–2027.;

Bez uszczerbku dla ust. 5, 6 i 7, całkowita 
kwota wsparcia unijnego na rzecz rozwoju 
obszarów wiejskich zgodnie z niniejszym 
rozporządzeniem na okres od dnia 1 
stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. 
wynosi maksymalnie 11 258 707 816 EUR 
w cenach bieżących, zgodnie z 
wieloletnimi ramami finansowymi na lata 
2021–2027.;

Or. en

Poprawka 137
Bronis Ropė
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – akapit 1 – punkt 1
Rozporządzenie (UE) nr 1306/2013
Artykuł 25 – akapit 2a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Na 2021 r. kwota rezerwy wynosi 400 mln 
EUR (w cenach z 2011 r.) i jest ujęta w 
dziale 3 wieloletnich ram finansowych 
zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia 
Rady (UE) [xxxx/xxxx]* [WRF].

Na każdy rok okresu przejściowego kwota 
rezerwy wynosi 400 mln EUR (w cenach z 
2011 r.) i jest ujęta w dziale 3 wieloletnich 
ram finansowych zgodnie z załącznikiem 
do rozporządzenia Rady (UE) 
[xxxx/xxxx]* [WRF].

Or. en

Poprawka 138
Bronis Ropė
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – akapit 1 – punkt 3
Rozporządzenie (UE) nr 1306/2013
Artykuł 35 – ustęp 5
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. W przypadku programów, w 
odniesieniu do których państwa 
członkowskie podejmują decyzję o 
przedłużeniu okresu 2014–2020 zgodnie z 
art. 1 ust. 1 rozporządzenia (UE) 
[XXXX/XXXX] [niniejsze 
rozporządzenie], nie udziela się 
prefinansowania dla przydziału na 2021 r.;

5. W przypadku programów, w 
odniesieniu do których państwa 
członkowskie podejmują decyzję o 
przedłużeniu okresu 2014–2020 zgodnie z 
art. 1 ust. 1 rozporządzenia (UE) 
[XXXX/XXXX] [niniejsze 
rozporządzenie], nie udziela się 
prefinansowania dla przydziałów w trakcie 
okresu przejściowego.;

Or. en

Poprawka 139
Bronis Ropė
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – akapit 1 – punkt 1
Rozporządzenie (UE) nr 1307/2013
Artykuł 11 – ustęp 6 – akapit 3a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W odniesieniu do roku 2021 państwa 
członkowskie powiadamiają Komisję do 
dnia 1 sierpnia 2020 r. o decyzjach 
podjętych zgodnie z niniejszym artykułem 
oraz o każdej szacunkowej kwocie 
zmniejszeń.;

W odniesieniu do każdego roku okresu 
przejściowego państwa członkowskie 
powiadamiają Komisję do dnia 1 sierpnia 
roku poprzedniego o decyzjach podjętych 
zgodnie z niniejszym artykułem oraz o 
każdej szacunkowej kwocie zmniejszeń.;

Or. en

Poprawka 140
Bronis Ropė
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – akapit 1 – punkt 3
Rozporządzenie (UE) nr 1307/2013
Artykuł 15a – nagłówek
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Powiadomienia dotyczące roku 
kalendarzowego 2021

Powiadomienia dotyczące lat 
kalendarzowych w trakcie okresu 
przejściowego

Or. en

Poprawka 141
Bronis Ropė
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – akapit 1 – punkt 3
Rozporządzenie (UE) nr 1307/2013
Artykuł 15a – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W odniesieniu do roku kalendarzowego 
2021 państwa członkowskie do dnia 1 
sierpnia 2020 r. zgłaszają wielkości 
procentowe rocznego pułapu krajowego, o 
których mowa w art. 22 ust. 2, art. 42 ust.1, 
art. 49 ust. 1, art. 51 ust. 1 i art. 53 ust. 6.;

W odniesieniu do każdego roku 
kalendarzowego okresu przejściowego 
państwa członkowskie do dnia 1 sierpnia 
roku poprzedniego zgłaszają wielkości 
procentowe rocznego pułapu krajowego, o 
których mowa w art. 22 ust. 2, art. 42 ust.1, 
art. 49 ust. 1, art. 51 ust. 1 i art. 53 ust. 6.;

Or. en

Poprawka 142
Bronis Ropė
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – akapit 1 – punkt 4
Rozporządzenie (UE) nr 1307/2013
Artykuł 22 – ustęp 5 – akapit 1a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W odniesieniu do roku kalendarzowego 
2021, jeżeli pułap dla państwa 
członkowskiego ustanowiony przez 
Komisję zgodnie z ust. 1 różni się od 

W odniesieniu do każdego roku 
kalendarzowego objętego zakresem 
stosowania rozporządzenia przejściowego, 
jeżeli pułap dla państwa członkowskiego 
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pułapu z roku poprzedniego z powodu 
zmiany kwoty określonej w załączniku II 
lub w wyniku jakiejkolwiek decyzji 
podjętej przez to państwo członkowskie 
zgodnie z ust. 3 niniejszego artykułu, art. 
14 ust. 1 lub 2, art. 42 ust. 1, art. 49 ust. 1, 
art. 51 ust. 1 lub art. 53, dane państwo 
członkowskie dokonuje liniowego 
zmniejszenia lub podwyższenia wartości 
wszystkich uprawnień do płatności lub 
zmniejszenia lub podwyższenia rezerwy 
krajowej lub rezerw regionalnych, aby 
zapewnić zgodność z ust. 4 niniejszego 
artykułu.;

ustanowiony przez Komisję zgodnie z ust. 
1 różni się od pułapu z roku poprzedniego 
z powodu zmiany kwoty określonej w 
załączniku II lub w wyniku jakiejkolwiek 
decyzji podjętej przez to państwo 
członkowskie zgodnie z ust. 3 niniejszego 
artykułu, art. 14 ust. 1 lub 2, art. 42 ust. 1, 
art. 49 ust. 1, art. 51 ust. 1 lub art. 53, dane 
państwo członkowskie dokonuje liniowego 
zmniejszenia lub podwyższenia wartości 
wszystkich uprawnień do płatności lub 
zmniejszenia lub podwyższenia rezerwy 
krajowej lub rezerw regionalnych, aby 
zapewnić zgodność z ust. 4 niniejszego 
artykułu.

Or. en

Poprawka 143
Bronis Ropė
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – akapit 1 – punkt 5
Rozporządzenie (UE) nr 1307/2013
Artykuł 23 – ustęp 6 – akapit 3a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W odniesieniu do roku kalendarzowego 
2021 państwa członkowskie stosujące ust. 
1 akapit pierwszy powiadamiają Komisję 
do dnia 1 sierpnia 2020 r. o decyzjach, o 
których mowa w ust. 2 i 3.;

W odniesieniu do każdego roku 
kalendarzowego okresu przejściowego 
państwa członkowskie stosujące ust. 1 
akapit pierwszy powiadamiają Komisję do 
dnia 1 sierpnia roku poprzedniego o 
decyzjach, o których mowa w ust. 2 i 3.;

Or. en

Poprawka 144
Bronis Ropė
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – akapit 1 – punkt 6
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Rozporządzenie (UE) nr 1307/2013
Artykuł 25 – ustęp 11 – akapit 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Po zastosowaniu dostosowania, o którym 
mowa w art. 22 ust. 5, państwa 
członkowskie, które skorzystały z 
odstępstwa przewidzianego w ust. 4 
niniejszego artykułu, mogą zdecydować, że 
w przypadku uprawnień do płatności 
posiadanych przez rolników w dniu 31 
grudnia 2019 r. o wartości niższej od 
krajowej lub regionalnej wartości 
jednostkowej na rok 2020, obliczonej 
zgodnie z akapitem drugim niniejszego 
ustępu, wartość jednostkową tych 
uprawnień zwiększa się do krajowej lub 
regionalnej wartości jednostkowej w 2020 
r. Wzrost wartości oblicza się z 
zachowaniem następujących warunków:

Po zastosowaniu dostosowania, o którym 
mowa w art. 22 ust. 5, państwa 
członkowskie, które skorzystały z 
odstępstwa przewidzianego w ust. 4 
niniejszego artykułu, mogą zdecydować, że 
w przypadku uprawnień do płatności 
posiadanych przez rolników w dniu 31 
grudnia 2019 r. i, jeżeli zastosowanie ma 
art. 1 ust. 1 akapit 1a (nowy) niniejszego 
rozporządzenia, w dniu 31 grudnia 2020 r. 
o wartości niższej od krajowej lub 
regionalnej wartości jednostkowej na rok 
2020 lub, jeżeli zastosowanie ma art. 1 
ust. 1 akapit 1a niniejszego 
rozporządzenia, na rok 2021, obliczonej 
zgodnie z akapitem drugim niniejszego 
ustępu, wartość jednostkową tych 
uprawnień zwiększa się do krajowej lub 
regionalnej wartości jednostkowej w 
odnośnym roku. Wzrost wartości oblicza 
się z zachowaniem następujących 
warunków:

Or. en

Poprawka 145
Bronis Ropė
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – akapit 1 – punkt 6
Rozporządzenie (UE) nr 1307/2013
Artykuł 25 – ustęp 11 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) w celu sfinansowania wzrostu 
obniża się wartość całości lub części 
uprawnień do płatności posiadanych w 
dniu 31 grudnia 2019 r. przez rolników, na 
własność lub w formie dzierżawy, o 
wartości wyższej niż krajowa lub 

b) w celu sfinansowania wzrostu 
obniża się wartość całości lub części 
uprawnień do płatności posiadanych w 
dniu 31 grudnia 2019 r. i, jeżeli 
zastosowanie ma art. 1 ust. 1 akapit 1a, w 
dniu 31 grudnia 2020 r. przez rolników, 
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regionalna wartość jednostkowa w roku 
2020, zgodnie z obliczeniem w akapicie 
drugim. Obniżka ta ma zastosowanie do 
różnicy między wartością tych uprawnień a 
krajową lub regionalną wartością 
jednostkową w 2020 r. Zastosowanie tej 
obniżki opiera się na obiektywnych i 
niedyskryminujących kryteriach, które 
mogą obejmować ustalenie maksymalnej 
wartości obniżki.

na własność lub w formie dzierżawy, o 
wartości wyższej niż krajowa lub 
regionalna wartość jednostkowa w 
kolejnym roku okresu przejściowego, 
zgodnie z obliczeniem w akapicie drugim. 
Obniżka ta ma zastosowanie do różnicy 
między wartością tych uprawnień a 
krajową lub regionalną wartością 
jednostkową w 2020 r. Zastosowanie tej 
obniżki opiera się na obiektywnych i 
niedyskryminujących kryteriach, które 
mogą obejmować ustalenie maksymalnej 
wartości obniżki.

Or. en

Poprawka 146
Bronis Ropė
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – akapit 1 – punkt 6
Rozporządzenie (UE) nr 1305/2013
Artykuł 25 – ustęp 11 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Krajową lub regionalną wartość 
jednostkową na rok 2020, o której mowa w 
akapicie pierwszym, oblicza się przez 
podzielenie pułapu krajowego lub 
regionalnego dla systemu płatności 
podstawowej, ustalonego zgodnie z art. 22 
ust. 1 lub art. 23 ust. 2 na rok 2020, z 
wyłączeniem kwoty rezerw krajowych lub 
regionalnych, przez liczbę uprawnień do 
płatności posiadanych przez rolników w 
dniu 31 grudnia 2019 r., na własność lub w 
formie dzierżawy.

Krajową lub regionalną wartość 
jednostkową na lata okresu przejściowego, 
o której mowa w akapicie pierwszym, 
oblicza się przez podzielenie pułapu 
krajowego lub regionalnego dla systemu 
płatności podstawowej, ustalonego zgodnie 
z art. 22 ust. 1 lub art. 23 ust. 2 na dany 
rok, z wyłączeniem kwoty rezerw 
krajowych lub regionalnych, przez liczbę 
uprawnień do płatności posiadanych przez 
rolników w dniu 31 grudnia roku 
poprzedniego, na własność lub w formie 
dzierżawy.

Or. en

Poprawka 147
Bronis Ropė
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w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – akapit 1 – punkt 6
Rozporządzenie (UE) nr 1307/2013
Artykuł 25 – ustęp 11 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Na zasadzie odstępstwa od akapitu 
pierwszego państwa członkowskie, które 
skorzystały z odstępstwa przewidzianego w 
ust. 4, mogą zdecydować o utrzymaniu 
wartości uprawnień do płatności 
obliczonej zgodnie z tym ustępem, z 
zastrzeżeniem dostosowania, o którym 
mowa w art. 22 ust. 5.

skreśla się

Or. en

Poprawka 148
Mathilde Androuët

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – akapit 1 – punkt 6 
Rozporządzenie (UE) nr 1307/2013
Artykuł 25 – ustęp 11 – akapit 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie mogą podjąć 
decyzję o częściowym lub całkowitym 
zawieszeniu międzynarodowych umów o 
wolnym handlu, co miałoby wpływ na 
wyniki, na podstawie których przyjęto 
finansowanie Unii w okresie 2014–2020.

Or. fr

Poprawka 149
Bronis Ropė
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – akapit 1 – punkt 7
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Rozporządzenie (UE) nr 1307/2013
Artykuł 25 – ustęp 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

12. W odniesieniu do roku 
kalendarzowego 2021 państwa 
członkowskie mogą zdecydować o 
dalszym stosowaniu ujednolicenia 
wewnętrznego poprzez zastosowanie ust. 
11 w odniesieniu do tego roku.;

12. W odniesieniu do lat 
kalendarzowych okresu przejściowego 
państwa członkowskie mogą zdecydować o 
dalszym stosowaniu ujednolicenia 
wewnętrznego poprzez zastosowanie ust. 
11 w odniesieniu do odpowiedniego roku.;

Or. en

Poprawka 150
Manolis Kefalogiannis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – akapit 1 – punkt 7
Rozporządzenie (UE) nr 1307/2013
Artykuł 25 – ustęp 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

12. W odniesieniu do roku 
kalendarzowego 2021 państwa 
członkowskie mogą zdecydować o 
dalszym stosowaniu ujednolicenia 
wewnętrznego poprzez zastosowanie ust. 
11 w odniesieniu do tego roku.;

12. W odniesieniu do lat 
kalendarzowych okresu przejściowego 
państwa członkowskie mogą zdecydować o 
dalszym stosowaniu ujednolicenia 
wewnętrznego poprzez zastosowanie ust. 
11 w odniesieniu do odpowiedniego roku.;

(Zmiana dotyczy całości tekstu; jej 
przyjęcie wiąże się z koniecznością 
wprowadzenia zmian w całym 
dokumencie).

Or. en

(Rozporządzenie (UE) nr 1307/2013, Artykuł 25 – ustęp 12).

Uzasadnienie

Poprawka ta daje możliwość przedłużenia stosowania rozporządzenia przejściowego do 
dwóch lat, w przypadku gdyby reforma WPR nie została przyjęta terminowo.
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Poprawka 151
Bronis Ropė
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – akapit 1 – punkt 8 a (nowy)
Rozporządzenie (UE) nr 1307/2013
Artykuł 29 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8a) po art. 29 dodaje się artykuł w 
brzmieniu:

Artykuł 29a
Jeżeli zastosowanie ma art. 1 ust. 1 akapit 
1a niniejszego rozporządzenia, do dnia 1 
sierpnia 2021 r. powiadamia się o 
wszelkich decyzjach, o których mowa w 
art. 25 ust. 12 niniejszego rozporządzenia, 
podjętych w odniesieniu do roku 2022.

Or. en

Poprawka 152
Bronis Ropė
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – akapit 1 – punkt 9
Rozporządzenie (UE) nr 1307/2013
Artykuł 30 – ustęp 8 – akapit 3a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku przydziałów z rezerwy w 
2021 r. kwotę rezerwy, która ma zostać 
wyłączona zgodnie z akapitem drugim, 
dostosowuje się zgodnie z art. 22 ust. 5 
akapit drugi. W przypadku przydziałów z 
rezerwy w 2021 r. akapit trzeci niniejszego 
ustępu nie ma zastosowania.;

W przypadku przydziałów z rezerwy w 
2021 r. oraz, jeżeli zastosowanie ma art. 1 
ust. 1 akapit 1a niniejszego 
rozporządzenia, w przypadku przydziałów 
z rezerwy w 2022 r. kwotę rezerwy, która 
ma zostać wyłączona zgodnie z akapitem 
drugim, dostosowuje się zgodnie z art. 22 
ust. 5 akapit drugi. W przypadku 
przydziałów z rezerwy w 2021 r. oraz, 
jeżeli zastosowanie ma art. 1 ust. 1 akapit 
1a niniejszego rozporządzenia, w 
przypadku przydziałów z rezerwy w 2022 r. 
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akapit trzeci niniejszego ustępu nie ma 
zastosowania.;

Or. en

Poprawka 153
Raffaele Fitto, Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk, Valdemar Tomaševski, 
Izabela-Helena Kloc, Krzysztof Jurgiel, Veronika Vrecionová

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – akapit 1 – punkt 10 a (nowy) – litera a (nowa)
Rozporządzenie (UE) nr 1307/2013
Artykuł 37 – ustęp 1

Tekst obowiązujący Poprawka

10a) w art. 37 wprowadza się 
następujące zmiany:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Państwa członkowskie stosujące 
system jednolitej płatności obszarowej 
zgodnie z art. 36 mogą podjąć decyzję o 
przyznaniu przejściowego wsparcia 
krajowego w latach 2015- 2020.

„1. Państwa członkowskie stosujące 
system jednolitej płatności obszarowej 
zgodnie z art. 36 mogą podjąć decyzję o 
przyznaniu przejściowego wsparcia 
krajowego w latach 2015- 2021.”

Or. en

Poprawka 154
Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – akapit 1 – punkt 10 a (nowy)
Rozporządzenie (UE) nr 1307/2013
Artykuł 37 – ustęp 1 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

10a) w art. 37 ust. 1 dodaje się akapit w 
brzmieniu:
„Państwa członkowskie, które przyznają 
przejściowe wsparcie krajowe w 2020 r., 
mogą kontynuować takie wsparcie 
podczas okresu przejściowego, o którym 
mowa w art. -1 rozporządzenia (UE) .../... 
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[rozporządzenie przejściowe] i mogą 
przedłużyć okres przejściowy wsparcia 
krajowego po wejściu w życie nowego 
rozporządzenia w sprawie WPR. Państwo 
członkowskie może dostosować przydziały 
środków finansowych dla poszczególnych 
sektorów, zmienić sektory i zmodyfikować 
warunki przyznawania indywidualnego 
wsparcia”. 
(Zmiana dotyczy całości tekstu; jej 
przyjęcie wiąże się z koniecznością 
wprowadzenia zmian w całym 
dokumencie).

Or. en

Poprawka 155
Stéphane Bijoux, Elsi Katainen, Mauri Pekkarinen, Daniel Buda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – akapit 1 – punkt 10 a (nowy)
Rozporządzenie (UE) nr 1307/2013
Artykuł 37 – ustęp 1 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

10a) w art. 37 ust. 1 dodaje się akapit w 
brzmieniu:
„Państwa członkowskie, które przyznają 
krajowe wsparcie przejściowe w 2020 r., 
mogą kontynuować takie wsparcie do 
końca okresu przejściowego, o którym 
mowa w art. -1 rozporządzenia (UE) .../... 
[rozporządzenie przejściowe]”.

Or. en

Uzasadnienie

Zlikwidowanie tych płatności z dnia na dzień miałoby duże negatywne skutki dla wielu 
wrażliwych sektorów. Dzięki kontynuowaniu płatności można będzie zapewnić rolnikom 
stabilność, przewidywalność i planowanie. Kontynuowanie jest zgodne z zasadą przedłużenia 
obecnych zasad na okres przejściowy i umożliwi odnośnym sektorom dostosowanie się.
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Poprawka 156
Raffaele Fitto, Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk, Valdemar Tomaševski, 
Izabela-Helena Kloc, Krzysztof Jurgiel, Veronika Vrecionová

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – akapit 1 – punkt 10 a (nowy) – litera b (nowa)
Rozporządzenie (UE) nr 1307/2013
Artykuł 37 – ustęp 11 – akapit 4 – tiret 6

Tekst obowiązujący Poprawka

b) w ust. 4 ostatnie tiret otrzymuje 
brzmienie:

— 50 % w 2020 r. „— 50 % w 2020 r. i 2021 r.”.

Or. en

Poprawka 157
Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – akapit 1 – punkt 10 a (nowy)
Rozporządzenie (UE) nr 1307/2013
Artykuł 37 – ustęp 4 – tiret 6 a i 6 b (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

w art. 37 ust. 4 dodaje się tiret w 
brzmieniu:
- 50 % w 2021 r.,
- S50 % w 2022 r., w razie 
konieczności.

Or. ro

Poprawka 158
Bronis Ropė
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – akapit 1 – punkt 13
Rozporządzenie (UE) nr 1307/2013
Artykuł 58 – ustęp 3 – akapit 1 – tiret 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– Bułgaria: 649,45 EUR, – Bułgaria: XXX EUR;

Or. en

Poprawka 159
Bronis Ropė
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – akapit 1 – punkt 13
Rozporządzenie (UE) nr 1307/2013
Artykuł 58 – ustęp 3 – akapit 1 – tiret 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– Grecja: 234,18 EUR, – Grecja: XXX EUR;

Or. en

Poprawka 160
Bronis Ropė
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – akapit 1 – punkt 13
Rozporządzenie (UE) nr 1307/2013
Artykuł 58 – ustęp 3 – akapit 1 – tiret 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– Hiszpania: 362,15 EUR, – Hiszpania: XXX EUR;

Or. en

Poprawka 161
Bronis Ropė
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – akapit 1 – punkt 13
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Rozporządzenie (UE) nr 1307/2013
Artykuł 58 – ustęp 3 – akapit 1 – tiret 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– Portugalia: 228,00 EUR. – Portugalia: XXX EUR;

Or. en

Poprawka 162
Isabel Carvalhais

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – akapit 1 – punkt 13
Rozporządzenie (UE) nr 1307/2013
Artykuł 58 – ustęp 3 – akapit 2 – tiret 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– Bułgaria: 624,11 EUR, – Bułgaria: X EUR,

Or. en

Uzasadnienie 

In its resolution of 14 November 2018 on the Multiannual Financial Framework 2021-2027 – 
Parliament’s position with a view to an agreement the European Parliament affirmed that the 
budget allocation for the common agricultural policy for the 2021-2027 MFF should be 
maintained at the level of 2014-2020 in real terms, to which should be added the initial 
allocation of the agricultural reserve. The figures in this regulation should reflect the 
agreement on the 2021-2027 MFF with the Parliament´s consent, if not adopted in time, on 
basis of the provisions established on the article 312.º (4) of the TFUE.

Poprawka 163
Bronis Ropė
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – akapit 1 – punkt 13 – akapit 2
Rozporządzenie (UE) nr 1307/2013
Artykuł 58 – ustęp 3 – akapit 2 – tiret 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– Bułgaria: 624,11 EUR, – Bułgaria: XXX EUR;
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Or. en

Poprawka 164
Bronis Ropė
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – akapit 1 – punkt 13
Rozporządzenie (UE) nr 1307/2013
Artykuł 58 – ustęp 3 – akapit 2 – tiret 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– Grecja: 225,04 EUR, – Grecja: XXX EUR;

Or. en

Poprawka 165
Isabel Carvalhais

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – akapit 1 – punkt 13
Rozporządzenie (UE) nr 1307/2013
Artykuł 58 – ustęp 3 – akapit 2 – tiret 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– Grecja: 225,04 EUR, – Grecja: X EUR,

Or. en

Uzasadnienie 

In its resolution of 14 November 2018 on the Multiannual Financial Framework 2021-2027 – 
Parliament’s position with a view to an agreement the European Parliament affirmed that the 
budget allocation for the common agricultural policy for the 2021-2027 MFF should be 
maintained at the level of 2014-2020 in real terms, to which should be added the initial 
allocation of the agricultural reserve. The figures in this regulation should reflect the 
agreement on the 2021-2027 MFF with the Parliament´s consent, if not adopted in time, on 
basis of the provisions established on the article 312.º (4) of the TFUE.

Poprawka 166
Bronis Ropė
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w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – akapit 1 – punkt 13
Rozporządzenie (UE) nr 1307/2013
Artykuł 58 – ustęp 3 – akapit 2 – tiret 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– Hiszpania: 348,03 EUR, – Hiszpania: XXX EUR;

Or. en

Poprawka 167
Isabel Carvalhais

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – akapit 1 – punkt 13
Rozporządzenie (UE) nr 1307/2013
Artykuł 58 – ustęp 3 – akapit 2 – tiret 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– Hiszpania: 348,03 EUR, – Hiszpania: X EUR,

Or. en

Uzasadnienie 

In its resolution of 14 November 2018 on the Multiannual Financial Framework 2021-2027 – 
Parliament’s position with a view to an agreement the European Parliament affirmed that the 
budget allocation for the common agricultural policy for the 2021-2027 MFF should be 
maintained at the level of 2014-2020 in real terms, to which should be added the initial 
allocation of the agricultural reserve. The figures in this regulation should reflect the 
agreement on the 2021-2027 MFF with the Parliament´s consent, if not adopted in time, on 
basis of the provisions established on the article 312.º (4) of the TFUE.

Poprawka 168
Bronis Ropė
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – akapit 1 – punkt 13
Rozporządzenie (UE) nr 1307/2013
Artykuł 58 – ustęp 3 – akapit 2 – tiret 4
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– Portugalia: 219,09 EUR.; – Portugalia: XXX EUR.;

Or. en

Poprawka 169
Isabel Carvalhais

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – akapit 1 – punkt 13
Rozporządzenie (UE) nr 1307/2013
Artykuł 58 – ustęp 3 – akapit 2 – tiret 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– Portugalia: 219,09 EUR.; – Portugalia: X EUR.;

Or. en

Uzasadnienie 

In its resolution of 14 November 2018 on the Multiannual Financial Framework 2021-2027 – 
Parliament’s position with a view to an agreement the European Parliament affirmed that the 
budget allocation for the common agricultural policy for the 2021-2027 MFF should be 
maintained at the level of 2014-2020 in real terms, to which should be added the initial 
allocation of the agricultural reserve. The figures in this regulation should reflect the 
agreement on the 2021-2027 MFF with the Parliament´s consent, if not adopted in time, on 
basis of the provisions established on the article 312.º (4) of the TFUE.

Poprawka 170
Bronis Ropė
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – akapit 1 – punkt 13
Rozporządzenie (UE) nr 1307/2013
Artykuł 58 – ustęp 3 – akapit 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli zastosowanie ma art. 1 ust. 1 akapit 
1a (nowy) niniejszego rozporządzenia, 
kwotę płatności specyficznej na hektar 
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kwalifikujących się obszarów oblicza się 
za 2022 r. przez pomnożenie wielkości 
plonów podanej w ust. 2 przez następujące 
kwoty referencyjne:
- Bułgaria: XXX EUR;
- Grecja: XXX EUR;
- Hiszpania: XXX EUR;
- Portugalia: XXX EUR.

Or. en

Poprawka 171
Bronis Ropė
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – akapit 1 – punkt 1
Rozporządzenie (UE) nr 1308/2013
Artykuł 29 – ustęp 2 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) 11 098 000 EUR dla Grecji; a) XXX EUR dla Grecji;

Or. en

Poprawka 172
Bronis Ropė
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – akapit 1 – punkt 1
Rozporządzenie (UE) nr 1308/2013
Artykuł 29 – ustęp 2 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) 576 000 EUR dla Francji; b) XXX EUR dla Francji;

Or. en
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Poprawka 173
Bronis Ropė
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – akapit 1 – punkt 1
Rozporządzenie (UE) nr 1308/2013
Artykuł 29 – ustęp 2 – akapit 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) 35 991 000 EUR dla Włoch. c) XXX EUR dla Włoch.

Or. en

Poprawka 174
Isabel Carvalhais

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – akapit 1 – punkt 1
Rozporządzenie (UE) nr 1308/2013
Artykuł 29 – ustęp 2 – akapit 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) 10 666 000 EUR dla Grecji; a) X EUR dla Grecji;

Or. en

Uzasadnienie 

In its resolution of 14 November 2018 on the Multiannual Financial Framework 2021-2027 – 
Parliament’s position with a view to an agreement the European Parliament affirmed that the 
budget allocation for the common agricultural policy for the 2021-2027 MFF should be 
maintained at the level of 2014-2020 in real terms, to which should be added the initial 
allocation of the agricultural reserve. The figures in this regulation should reflect the 
agreement on the 2021-2027 MFF with the Parliament´s consent, if not adopted in time, on 
basis of the provisions established on the article 312.º (4) of the TFUE.

Poprawka 175
Bronis Ropė
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – akapit 1 – punkt 1
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Rozporządzenie (UE) nr 1308/2013
Artykuł 29 – ustęp 2 – akapit 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) 10 666 000 EUR dla Grecji; a) XXX EUR dla Grecji;

Or. en

Poprawka 176
Bronis Ropė
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – akapit 1 – punkt 1
Rozporządzenie (UE) nr 1308/2013
Artykuł 29 – ustęp 2 – akapit 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) 554 000 EUR dla Francji; b) XXX EUR dla Francji;

Or. en

Poprawka 177
Isabel Carvalhais

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – akapit 1 – punkt 1
Rozporządzenie (UE) nr 1308/2013
Artykuł 29 – ustęp 2 – akapit 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) 554 000 EUR dla Francji; b) XXX EUR dla Francji;

Or. en

Uzasadnienie 

In its resolution of 14 November 2018 on the Multiannual Financial Framework 2021-2027 – 
Parliament’s position with a view to an agreement the European Parliament affirmed that the 
budget allocation for the common agricultural policy for the 2021-2027 MFF should be 
maintained at the level of 2014-2020 in real terms, to which should be added the initial 
allocation of the agricultural reserve. The figures in this regulation should reflect the 
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agreement on the 2021-2027 MFF with the Parliament´s consent, if not adopted in time, on 
basis of the provisions established on the article 312.º (4) of the TFUE.

Poprawka 178
Bronis Ropė
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – akapit 1 – punkt 1
Rozporządzenie (UE) nr 1308/2013
Artykuł 29 – ustęp 2 – akapit 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) 34 590 000 EUR dla Włoch.; c) XXX EUR dla Włoch.;

Or. en

Poprawka 179
Isabel Carvalhais

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – akapit 1 – punkt 1
Rozporządzenie (UE) nr 1308/2013
Artykuł 29 – ustęp 2 – akapit 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) 34 590 000 EUR dla Włoch.; c) XXX EUR dla Włoch.;

Or. en

Uzasadnienie 

In its resolution of 14 November 2018 on the Multiannual Financial Framework 2021-2027 – 
Parliament’s position with a view to an agreement the European Parliament affirmed that the 
budget allocation for the common agricultural policy for the 2021-2027 MFF should be 
maintained at the level of 2014-2020 in real terms, to which should be added the initial 
allocation of the agricultural reserve. The figures in this regulation should reflect the 
agreement on the 2021-2027 MFF with the Parliament´s consent, if not adopted in time, on 
basis of the provisions established on the article 312.º (4) of the TFUE.
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Poprawka 180
Bronis Ropė
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – akapit 1 – punkt 1
Rozporządzenie (UE) nr 1308/2013
Artykuł 29 – ustęp 2 – akapit 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli zastosowanie ma art. 1 ust. 1 akapit 
1a (nowy) niniejszego rozporządzenia, 
finansowanie przez Unię programów 
roboczych, o których mowa w ust. 1, 
wynosi na 2022 r.:
a) XXX EUR dla Grecji;
b) XXX EUR dla Francji; oraz
c) XXX EUR dla Włoch.

Or. en

Poprawka 181
Bronis Ropė
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – akapit 1 – punkt 2
Rozporządzenie (UE) nr 1308/2013
Artykuł 58 – ustęp 2 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Finansowanie przez Unię pomocy 
organizacjom producentów przewidzianej 
w ust. 1 wynosi dla Niemiec na 2020 r. 2 
277 000 EUR.

Finansowanie przez Unię pomocy 
organizacjom producentów przewidzianej 
w ust. 1 wynosi dla Niemiec na 2020 r. 
XXX EUR.

Or. en

Poprawka 182
Bronis Ropė
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w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – akapit 1 – punkt 2
Rozporządzenie (UE) nr 1308/2013
Artykuł 58 – ustęp 2 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Finansowanie przez Unię pomocy 
organizacjom producentów przewidzianej 
w ust. 1 wynosi dla Niemiec na 2021 r. 2 
188 000 EUR.;

Finansowanie przez Unię pomocy 
organizacjom producentów przewidzianej 
w ust. 1 wynosi dla Niemiec na 2021 r. 
XXX EUR.;

Or. en

Poprawka 183
Isabel Carvalhais

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – akapit 1 – punkt 2
Rozporządzenie (UE) nr 1308/2013
Artykuł 58 – ustęp 2 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Finansowanie przez Unię pomocy 
organizacjom producentów przewidzianej 
w ust. 1 wynosi dla Niemiec na 2021 r. 2 
188 000 EUR.;

Finansowanie przez Unię pomocy 
organizacjom producentów przewidzianej 
w ust. 1 wynosi dla Niemiec na 2021 r. X 
EUR.;

Or. en

Uzasadnienie 

In its resolution of 14 November 2018 on the Multiannual Financial Framework 2021-2027 – 
Parliament’s position with a view to an agreement the European Parliament affirmed that the 
budget allocation for the common agricultural policy for the 2021-2027 MFF should be 
maintained at the level of 2014-2020 in real terms, to which should be added the initial 
allocation of the agricultural reserve. The figures in this regulation should reflect the 
agreement on the 2021-2027 MFF with the Parliament´s consent, if not adopted in time, on 
basis of the provisions established on the article 312.º (4) of the TFUE.

Poprawka 184
Bronis Ropė
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w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – akapit 1 – punkt 2 a (nowy)
Rozporządzenie (UE) nr 1308/2013
Artykuł 58 – ustęp 2 – akapit 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a) w art. 58 po ust. 2 dodaje się ustęp 
w brzmieniu:
2a. Jeżeli zastosowanie ma art. 1 ust. 1 
akapit 1a niniejszego rozporządzenia, 
finansowanie przez Unię pomocy 
organizacjom producentów przewidzianej 
w ust. 1 wynosi dla Niemiec na 2022 r. 
XXX EUR.

Or. en

Poprawka 185
Stéphane Bijoux, Elsi Katainen, Mauri Pekkarinen, Daniel Buda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – akapit 1 – punkt 2 a (nowy)
Rozporządzenie (UE) nr 1308/2013
Artykuł 214 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a) w art. 214 po akapicie pierwszym 
dodaje się akapit w brzmieniu:
„W drodze odstępstwa od ust. 1 oraz pod 
warunkiem uzyskania zgody Komisji 
Finlandia może w trakcie okresu 
przejściowego przewidzianego w art. -1 
rozporządzenia (UE) .../... [rozporządzenie 
przejściowe] nadal przyznawać pomoc 
krajową, która została przyznana 
producentom w 2020 r. na podstawie tego 
artykułu”.

Or. en
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 214 rozporządzenia o wspólnej organizacji rynków Finlandia może – pod 
warunkiem uzyskania zgody Komisji – przyznawać płatności krajowe niektórym sektorom. 
Przedmiotowa poprawka ma na celu zapewnienie kontynuowania tej pomocy w okresie 
przejściowym, gdyż nagłe zlikwidowanie tych płatności miałoby poważne negatywne skutki 
dla wielu wrażliwych sektorów. Kontynuowanie płatności zapewni rolnikom stabilność, 
przewidywalność i planowanie. Kontynuowanie jest zgodne z zasadą przedłużenia obecnych 
zasad na okres przejściowy i umożliwi odnośnym sektorom dostosowanie się.

Poprawka 186
Stéphane Bijoux

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – akapit -1 (nowy)
Rozporządzenie (UE) nr 228/2013
Artykuł 22 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dodaje się artykuł w brzmieniu:
Artykuł 22a 

Organizacje międzybranżowe
1. Bez uszczerbku dla art. 164 i 165 
rozporządzenia (UE) nr 1308/2013, w 
przypadku gdy dana organizacja 
międzybranżowa jest uznana na mocy art. 
157 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013, 
działa w regionie najbardziej oddalonym i 
uważana jest za reprezentatywną dla 
produkcji, handlu lub przetwarzania 
danego produktu lub produktów, dane 
państwo członkowskie może, na wniosek 
tej organizacji, wprowadzić obowiązek 
zawierania porozumień, podejmowania 
decyzji lub stosowania uzgodnionych 
praktyk przyjętych w ramach tej 
organizacji na okres jednego roku, z 
możliwością przedłużenia, w odniesieniu 
do innych podmiotów gospodarczych, bez 
względu na to, czy są to osoby fizyczne, 
czy też nie, działających w danym regionie 
najbardziej oddalonym i niebędących 
członkami tej organizacji.
2. W przypadku gdy przepisy uznanej 
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organizacji międzybranżowej zostają 
rozszerzone na podstawie ust. 1 i gdy 
działalność objęta tymi przepisami leży w 
ogólnym interesie gospodarczym 
podmiotów gospodarczych, których 
działalność jest związana z produktami 
przeznaczonymi wyłącznie na rynek 
lokalny w tym samym najbardziej 
oddalonym regionie, państwo 
członkowskie może podjąć decyzję, po 
konsultacji z zainteresowanymi stronami, 
że poszczególne podmioty gospodarcze lub 
grupy podmiotów gospodarczych 
niebędące członkami organizacji 
działające na danym rynku są 
zobowiązane do wpłat na rzecz organizacji 
całości lub części wkładów finansowych 
wpłacanych przez członków, o ile są one 
przeznaczone na pokrycie kosztów 
bezpośrednio związanych z prowadzeniem 
danej działalności.
3. Państwo członkowskie informuje 
Komisję o wszelkich porozumieniach 
przedłużonych na mocy niniejszego 
artykułu.

Or. fr

Uzasadnienie

Ze względu na specyficzną organizację w regionach najbardziej oddalonych i wrażliwość ich 
sektora rolnego ważne jest, aby ustanowić specjalne środki na podstawie art. 349 TFUE dla 
organizacji międzybranżowych w tych regionach.

Poprawka 187
Bronis Ropė
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – akapit 1
Rozporządzenie (UE) nr 228/2013
Artykuł 30 – ustęp 2 – tiret 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

— dla francuskich departamentów — dla francuskich departamentów 
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zamorskich: 267 580 000 EUR, zamorskich: XXX EUR;

Or. en

Poprawka 188
Isabel Carvalhais

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – akapit 1
Rozporządzenie (UE) nr 228/2013
Artykuł 30 – ustęp 2 – tiret 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

— dla francuskich departamentów 
zamorskich: 267 580 000 EUR,

— dla francuskich departamentów 
zamorskich: 278 410 000 EUR,

Or. en

Uzasadnienie

Program POSEI ma zasadnicze znaczenie dla sprostania szczególnym wyzwaniom związanym 
ze specyficznym położeniem geograficznym regionów najbardziej oddalonych określonych w 
art. 349 TFUE. Przydziały środków finansowych powinny zostać utrzymane co najmniej na 
poziomach obecnie określonych w rozporządzeniu (UE) nr 228/2013. Niniejsza poprawka 
utrzymuje obecnie obowiązujące przepisy finansowe.

Poprawka 189
Stéphane Bijoux

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – akapit 1
Rozporządzenie (UE) nr 228/2013
Artykuł 30 – ustęp 2 – tiret 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– dla francuskich departamentów 
zamorskich: 267 580 000 EUR,

– dla francuskich departamentów 
zamorskich: 278 410 000 EUR;

Or. fr

Uzasadnienie

Należy przywrócić obecny poziom finansowania określony w POSEI.
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Poprawka 190
Bronis Ropė
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – akapit 1
Rozporządzenie (UE) nr 228/2013
Artykuł 30 – ustęp 2 – tiret 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

— dla Azorów i Madery: 102 080 000 
EUR,

— dla Azorów i Madery: XXX EUR;

Or. en

Poprawka 191
Isabel Carvalhais

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – akapit 1
Rozporządzenie (UE) nr 228/2013
Artykuł 30 – ustęp 2 – tiret 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

— dla Azorów i Madery: 102 080 000 
EUR,

— dla Azorów i Madery: 106 210 000 
EUR,

Or. en

Uzasadnienie

Program POSEI ma zasadnicze znaczenie dla sprostania szczególnym wyzwaniom związanym 
ze specyficznym położeniem geograficznym regionów najbardziej oddalonych określonych w 
art. 349 TFUE. Przydziały środków finansowych powinny zostać utrzymane co najmniej na 
poziomach obecnie określonych w rozporządzeniu (UE) nr 228/2013. Niniejsza poprawka 
utrzymuje obecnie obowiązujące przepisy finansowe.

Poprawka 192
Stéphane Bijoux
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – akapit 1
Rozporządzenie (UE) nr 228/2013
Artykuł 30 – ustęp 2 – tiret 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– dla Azorów i Madery: 102 080 000 
EUR;

– dla Azorów i Madery: 106 210 000 
EUR;

Or. fr

Uzasadnienie

Należy przywrócić obecny poziom finansowania określony w POSEI.

Poprawka 193
Bronis Ropė
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – akapit 1
Rozporządzenie (UE) nr 228/2013
Artykuł 30 – ustęp 2 – tiret 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

— dla Wysp Kanaryjskich: 257 970 
000 EUR.

— dla Wysp Kanaryjskich: XXX EUR.

Or. en

Poprawka 194
Isabel Carvalhais

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – akapit 1
Rozporządzenie (UE) nr 228/2013
Artykuł 30 – ustęp 2 – tiret 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

— dla Wysp Kanaryjskich: 257 970 
000 EUR.

— dla Wysp Kanaryjskich: 268 420 
000 EUR.
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Or. en

Uzasadnienie

Program POSEI ma zasadnicze znaczenie dla sprostania szczególnym wyzwaniom związanym 
ze specyficznym położeniem geograficznym regionów najbardziej oddalonych określonych w 
art. 349 TFUE. Przydziały środków finansowych powinny zostać utrzymane co najmniej na 
poziomach obecnie określonych w rozporządzeniu (UE) nr 228/2013. Niniejsza poprawka 
utrzymuje obecnie obowiązujące przepisy finansowe.

Poprawka 195
Stéphane Bijoux

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – akapit 1
Rozporządzenie (UE) nr 228/2013
Artykuł 30 – ustęp 2 – tiret 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– dla Wysp Kanaryjskich: 257 970 
000 EUR.

– dla Wysp Kanaryjskich: 268 420 
000 EUR.

Or. fr

Uzasadnienie

Należy przywrócić obecny poziom finansowania określony w POSEI.

Poprawka 196
Bronis Ropė
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – akapit 1
Rozporządzenie (UE) nr 228/2013
Artykuł 30 – ustęp 3 – akapit 1 – tiret 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

— dla francuskich departamentów 
zamorskich: 25 900 000 EUR,

— dla francuskich departamentów 
zamorskich: XXX EUR,

Or. en
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Poprawka 197
Isabel Carvalhais

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – akapit 1
Rozporządzenie (UE) nr 228/2013
Artykuł 30 – ustęp 3 – akapit 1 – tiret 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

— dla francuskich departamentów 
zamorskich: 25 900 000 EUR,

— dla francuskich departamentów 
zamorskich: 35 000 000 EUR,

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta zwiększa obecny pułap finansowy dla szczególnego systemu dostaw we 
francuskich regionach najbardziej oddalonych. Zmiana ta nie ma wpływu na całkowity budżet 
programu.

Poprawka 198
Stéphane Bijoux

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – akapit 1
Rozporządzenie (UE) nr 228/2013
Artykuł 30 – ustęp 3 – akapit 1 – tiret 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– dla francuskich departamentów 
zamorskich: 25 900 000 EUR;

– dla francuskich departamentów 
zamorskich: 35 000 000 EUR;

Or. fr

Uzasadnienie

Należy zwiększyć pułap środków dla szczególnego systemu dostaw ze względu na prognozy 
dotyczące produkcji we francuskich departamentach zamorskich.

Poprawka 199
Bronis Ropė
w imieniu grupy Verts/ALE
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – akapit 1
Rozporządzenie (UE) nr 228/2013
Artykuł 30 – ustęp 3 – akapit 1 – tiret 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

— dla Azorów i Madery: 20 400 000 
EUR,

— dla Azorów i Madery: XXX EUR,

Or. en

Poprawka 200
Isabel Carvalhais

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – akapit 1
Rozporządzenie (UE) nr 228/2013
Artykuł 30 – ustęp 3 – akapit 1 – tiret 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

— dla Azorów i Madery: 20 400 000 
EUR,

— dla Azorów i Madery: 21 200 000 
EUR,

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka utrzymuje obecne pułapy finansowe dla szczególnych systemów dostaw.

Poprawka 201
Stéphane Bijoux

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – akapit 1
Rozporządzenie (UE) nr 228/2013
Artykuł 30 – ustęp 3 – akapit 1 – tiret 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– dla Azorów i Madery: 20 400 000 
EUR;

– dla Azorów i Madery: 21 200 000 
EUR;

Or. fr
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Uzasadnienie

Należy przywrócić obecny pułap środków dla szczególnego systemu dostaw.

Poprawka 202
Bronis Ropė
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – akapit 1
Rozporządzenie (UE) nr 228/2013
Artykuł 30 – ustęp 3 – akapit 1 – tiret 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

— dla Wysp Kanaryjskich: 69 900 000 
EUR,

— dla Wysp Kanaryjskich: XXX EUR,

Or. en

Poprawka 203
Isabel Carvalhais

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – akapit 1
Rozporządzenie (UE) nr 228/2013
Artykuł 30 – ustęp 3 – akapit 1 – tiret 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

— dla Wysp Kanaryjskich: 69 900 000 
EUR,

— dla Wysp Kanaryjskich: 72 700 000 
EUR,

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka utrzymuje obecne pułapy finansowe dla szczególnych systemów dostaw.

Poprawka 204
Stéphane Bijoux

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – akapit 1
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Rozporządzenie (UE) nr 228/2013
Artykuł 30 – ustęp 3 – akapit 1 – tiret 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– dla Wysp Kanaryjskich: 69 900 000 
EUR.

– dla Wysp Kanaryjskich: 72 700 000 
EUR.

Or. fr

Uzasadnienie

Należy przywrócić obecny pułap środków dla szczególnego systemu dostaw.

Poprawka 205
Bronis Ropė
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – akapit 1
Rozporządzenie (UE) nr 229/2013
Artykuł 18 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Unia finansuje działania 
przewidziane w rozdziałach III i IV do 
kwoty 23 000 000 EUR.

2. Unia finansuje działania 
przewidziane w rozdziałach III i IV do 
kwoty XXX EUR.

Or. en

Poprawka 206
Manolis Kefalogiannis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – akapit 1
Rozporządzenie (UE) nr 229/2013
Artykuł 18 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Unia finansuje działania 
przewidziane w rozdziałach III i IV do 
kwoty 23 000 000 EUR.

2. Unia finansuje działania 
przewidziane w rozdziałach III i IV do 
kwoty 23 930 000 EUR.
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(Zmiana dotyczy całości tekstu; jej 
przyjęcie wiąże się z koniecznością 
wprowadzenia zmian w całym 
dokumencie).

Or. en

(Rozporządzenie (UE) nr 229/2013).

Uzasadnienie

Zgodnie ze stanowiskiem PE w sprawie WRF.

Poprawka 207
Isabel Carvalhais

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – akapit 1
Rozporządzenie (UE) 229/2013
Artykuł 18 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Unia finansuje działania 
przewidziane w rozdziałach III i IV do 
kwoty 23 000 000 EUR.

2. Unia finansuje działania 
przewidziane w rozdziałach III i IV do 
kwoty 23 930 000 EUR.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka utrzymuje obecnie obowiązujące przepisy finansowe określone w 
rozporządzeniu (UE) nr 229/2013.

Poprawka 208
Bronis Ropė
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – akapit 1
Rozporządzenie (UE) nr 229/2013
Artykuł 18 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Kwota przyznawana na szczególne 3. Kwota przyznawana na szczególne 
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uzgodnienia w sprawie dostaw, o których 
mowa w rozdziale III, nie może 
przekraczać 6 830 000 EUR.”.

uzgodnienia w sprawie dostaw, o których 
mowa w rozdziale III, nie może 
przekraczać XXX EUR.”.

Or. en

Poprawka 209
Manolis Kefalogiannis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – akapit 1
Rozporządzenie (UE) nr 229/2013
Artykuł 18 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Kwota przyznawana na szczególne 
uzgodnienia w sprawie dostaw, o których 
mowa w rozdziale III, nie może 
przekraczać 6 830 000 EUR.

3. Kwota przyznawana na szczególne 
uzgodnienia w sprawie dostaw, o których 
mowa w rozdziale III, nie może 
przekraczać 7 110 000 EUR.

(Zmiana dotyczy całości tekstu; jej 
przyjęcie wiąże się z koniecznością 
wprowadzenia zmian w całym 
dokumencie).

Or. en

(Rozporządzenie (UE) nr 229/2013).

Uzasadnienie

Zgodnie ze stanowiskiem PE w sprawie WRF.

Poprawka 210
Isabel Carvalhais

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – akapit 1
Rozporządzenie (UE) 229/2013
Artykuł 18 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Kwota przyznawana na szczególne 
uzgodnienia w sprawie dostaw, o których 

3. Kwota przyznawana na szczególne 
uzgodnienia w sprawie dostaw, o których 
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mowa w rozdziale III, nie może 
przekraczać 6 830 000 EUR.

mowa w rozdziale III, nie może 
przekraczać 7 110 000 EUR.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka utrzymuje obecne pułapy finansowe dla szczególnych systemów dostaw.

Poprawka 211
Bronis Ropė
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – akapit 1 – punkt 2
Rozporządzenie (UE) nr 1305/2013
Załącznik 1 – tytuł 1a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Część druga: Podział wsparcia unijnego na 
rzecz rozwoju obszarów wiejskich (2021)

Część druga: Podział wsparcia unijnego na 
rzecz rozwoju obszarów wiejskich (na 
początku okresu objętego zakresem 
stosowania rozporządzenia przejściowego)

Or. en

Poprawka 212
Isabel Carvalhais

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – akapit 1 – punkt 2
Rozporządzenie (UE) nr 1305/2013
Załącznik 1 – część 2 – tabela

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ceny bieżące w EUR) (ceny bieżące w EUR)

2021 2021 
Belgia 67 178 046 Belgia X 
Bułgaria 281 711 396 Bułgaria X 
Czechy 258 773 203 Czechy X 
Dania 75 812 623 Dania X 
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Niemcy 989 924 996 Niemcy X 
Estonia 87 875 887 Estonia X 
Irlandia 264 670 951 Irlandia X 
Grecja 509 591 606 Grecja X 
Hiszpania 1 001 202 880 Hiszpania X 
Francja 1 209 259 199 Francja X 
Chorwacja 281 341 503 Chorwacja X 
Włochy 1 270 310 371 Włochy X 
Cypr 15 987 284 Cypr X 
Łotwa 117 307 269 Łotwa X 
Litwa 195 182 517 Litwa X 
Luksemburg 12 290 956 Luksemburg X 
Węgry 416 202 472 Węgry X 
Malta 12 207 322 Malta X 
Niderlandy 73 151 195 Niderlandy X 
Austria 480 467 031 Austria X 
Polska 1 317 890 530 Polska X 
Portugalia 493 214 858 Portugalia X 
Rumunia 965 503 339 Rumunia X 
Słowenia 102 248 788 Słowenia X 
Słowacja 227 682 721 Słowacja X 
Finlandia 292 021 227 Finlandia X 
Szwecja 211 550 876 Szwecja X 
Razem w UE 11 230 561 046 Razem w UE X 
Pomoc techniczna 28 146 770 Pomoc techniczna X 
Razem 11 258 707 816 Razem X 

Or. en

Uzasadnienie 

In its resolution of 14 November 2018 on the Multiannual Financial Framework 2021-2027 – 
Parliament’s position with a view to an agreement the European Parliament affirmed that the 
budget allocation for the common agricultural policy for the 2021-2027 MFF should be 
maintained at the level of 2014-2020 in real terms, to which should be added the initial 
allocation of the agricultural reserve. The figures in this regulation should reflect the 
agreement on the 2021-2027 MFF with the Parliament´s consent, if not adopted in time, on 
basis of the provisions established on the article 312.º (4) of the TFUE.
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Poprawka 213
Bronis Ropė

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – akapit 1 – punkt 2
Rozporządzenie (UE) nr 1305/2013
Załącznik I – część 2 – tabela

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2021 Okres przejściowy (rocznie)
Belgia 67 178 046 Belgia X 
Bułgaria 281 711 396 Bułgaria X 
Czechy 258 773 203 Czechy X 
Dania 75 812 623 Dania X 
Niemcy 989 924 996 Niemcy X 
Estonia 87 875 887 Estonia X 
Irlandia 264 670 951 Irlandia X 
Grecja 509 591 606 Grecja X 
Hiszpania 1 001 202 880 Hiszpania X 
Francja 1 209 259 199 Francja X 
Chorwacja 281 341 503 Chorwacja X 
Włochy 1 270 310 371 Włochy X 
Cypr 15 987 284 Cypr X 
Łotwa 117 307 269 Łotwa X 
Litwa 195 182 517 Litwa X 
Luksemburg 12 290 956 Luksemburg X 
Węgry 416 202 472 Węgry X 
Malta 12 207 322 Malta X 
Niderlandy 73 151 195 Niderlandy X 
Austria 480 467 031 Austria X 
Polska 1 317 890 530 Polska X 
Portugalia 493 214 858 Portugalia X 
Rumunia 965 503 339 Rumunia X 
Słowenia 102 248 788 Słowenia X 
Słowacja 227 682 721 Słowacja X 
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Finlandia 292 021 227 Finlandia X 
Szwecja 211 550 876 Szwecja X 
Razem w UE 11 230 561 046 Razem w UE X 
Pomoc techniczna 28 146 770 Pomoc techniczna X 
Razem 11 258 707 816 Razem X 

Or. en

Poprawka 214
Isabel Carvalhais

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – akapit 1 – punkt 1
 Rozporządzenie (UE) nr 1307/2013
Załącznik II – tabela – kolumna 7a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2021 2021

485 604 X 
773 772 X 
838 844 X 
846 125 X 

4 823 108 X 
167 722 X 

1 163 938 X 
1 856 029 X 
4 710 172 X 
7 147 787 X 

344 340 X 
3 560 186 X 

46 750 X 
299 634 X 
510 820 X 
32 131 X 

1 219 770 X 
4 507 X 
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703 870 X 
664 820 X 

2 972 978 X 
584 650 X 

1 856 173 X 
129 053 X 
383 806 X 
506 000 X 
672 761 X 

Or. en

Uzasadnienie 

In its resolution of 14 November 2018 on the Multiannual Financial Framework 2021-2027 – 
Parliament’s position with a view to an agreement the European Parliament affirmed that the 
budget allocation for the common agricultural policy for the 2021-2027 MFF should be 
maintained at the level of 2014-2020 in real terms, to which should be added the initial 
allocation of the agricultural reserve. The figures in this regulation should reflect the 
agreement on the 2021-2027 MFF with the Parliament´s consent, if not adopted in time, on 
basis of the provisions established on the article 312.º (4) of the TFUE.

Poprawka 215
Bronis Ropė

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – akapit 1 – punkt 1
 Rozporządzenie (UE) nr 1307/2013
Załącznik II – tabela – kolumna 7a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2021 Okres przejściowy (rocznie)
485 604 X 
773 772 X 
838 844 X 
846 125 X 

4 823 108 X 
167 722 X 

1 163 938 X 
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1 856 029 X 
4 710 172 X 
7 147 787 X 

344 340 X 
3 560 186 X 

46 750 X 
299 634 X 
510 820 X 
32 131 X 

1 219 770 X 
4 507 X 

703 870 X 
664 820 X 

2 972 978 X 
584 650 X 

1 856 173 X 
129 053 X 
383 806 X 
506 000 X 
672 761 X 

Or. en

Poprawka 216
Isabel Carvalhais

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – akapit 1 – punkt 2
 Rozporządzenie (UE) nr 1307/2013
Załącznik III – tabela – kolumna 7a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2021 2021

485,6 X
776,3 X
838,8 X
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846,1 X
4 823,1 X

167,7 X
1 163,9 X
2 036,6 X
4 768,7 X
7 147,8 X

344,3 X
3 560,2 X

46,8 X
299,6 X
510,8 X

32,1 X
1 219,8 X

4,5 X
703,9 X
664,8 X

2 973,0 X
584,8 X

1 856,2 X
129,1 X
383,8 X
506,0 X
672,8 X

Or. en

Uzasadnienie 

In its resolution of 14 November 2018 on the Multiannual Financial Framework 2021-2027 – 
Parliament’s position with a view to an agreement the European Parliament affirmed that the 
budget allocation for the common agricultural policy for the 2021-2027 MFF should be 
maintained at the level of 2014-2020 in real terms, to which should be added the initial 
allocation of the agricultural reserve. The figures in this regulation should reflect the 
agreement on the 2021-2027 MFF with the Parliament´s consent, if not adopted in time, on 
basis of the provisions established on the article 312.º (4) of the TFUE.
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Poprawka 217
Bronis Ropė

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – akapit 1 – punkt 2
Rozporządzenie (UE) nr 1307/2013
Załącznik III – tabela – kolumna 7a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2021 Okres przejściowy (rocznie)
485,6 X
776,3 X
838,8 X
846,1 X

4 823,1 X
167,7 X

1 163,9 X
2 036,6 X
4 768,7 X
7 147,8 X

344,3 X
3 560,2 X

46,8 X
299,6 X
510,8 X

32,1 X
1 219,8 X

4,5 X
703,9 X
664,8 X

2 973,0 X
584,8 X

1 856,2 X
129,1 X
383,8 X
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506,0 X
672,8 X

Or. en

Poprawka 218
Isabel Carvalhais

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III
Rozporządzenie (UE) nr XXXX/2013
Załącznik VI – tabela – kolumna 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2021 i kolejne lata 2021 i kolejne lata

25 721 X
4 954 X

37 381 X
23 030 X

202 147 X
269 628 X
10 410 X

323 883 X
4 465 X

43 X
— X

27 970 X
— X

13 155 X
62 670 X
45 844 X
4 849 X
4 887 X

— X

Or. en
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Uzasadnienie 

In its resolution of 14 November 2018 on the Multiannual Financial Framework 2021-2027 – 
Parliament’s position with a view to an agreement the European Parliament affirmed that the 
budget allocation for the common agricultural policy for the 2021-2027 MFF should be 
maintained at the level of 2014-2020 in real terms, to which should be added the initial 
allocation of the agricultural reserve. The figures in this regulation should reflect the 
agreement on the 2021-2027 MFF with the Parliament´s consent, if not adopted in time, on 
basis of the provisions established on the article 312.º (4) of the TFUE.

Poprawka 219
Bronis Ropė

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III
Rozporządzenie (UE) nr XXXX/2013
Załącznik VI – tabela – kolumna 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2021 i kolejne lata 2021 i kolejne lata

25 721 X
4 954 X

37 381 X
23 030 X

202 147 X
269 628 X
10 410 X

323 883 X
4 465 X

43 X
— X

27 970 X
— X

13 155 X
62 670 X
45 844 X
4 849 X
4 887 X
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— X

Or. en


