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Poprawkę złożył Gábor Harangozó

Poprawka 23
Punkt uzasadnienia 6

(6) Działalność Europejskiego Funduszu 
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich, zwanego dalej „Funduszem”, 
oraz operacje, do których Fundusz się 
przyczynia, muszą być spójne i zgodne z 
innymi politykami Wspólnoty oraz zgodne z 
całym prawodawstwem Wspólnoty.

(6) Działalność Europejskiego Funduszu 
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich, zwanego dalej „Funduszem”, 
oraz operacje, do których Fundusz się 
przyczynia, muszą być spójne i zgodne z 
innymi politykami Wspólnoty, zwłaszcza z 
tymi, które dotyczą społeczno-ekonomicznej 
i terytorialnej spójności obszarów wiejskich
oraz zgodne z całym prawodawstwem 
Wspólnoty.

Or. en
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Uzasadnienie

Odnosząc się do specyfiki terytorialnej, Fundusze Strukturalne interweniują na obszarach 
wiejskich. Zapewnienie spójności i strategicznego planowania z interwencjami EFRROW ma 
kluczowe znaczenie.

Poprawkę złożyła Bernadette Bourzai

Poprawka 24
Punkt uzasadnienia 6

(6) Działalność Europejskiego Funduszu 
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich, zwanego dalej „Funduszem”, 
oraz operacje, do których Fundusz się 
przyczynia, muszą być spójne i zgodne z 
innymi politykami Wspólnoty oraz zgodne z 
całym prawodawstwem Wspólnoty.

(6) Działalność Europejskiego Funduszu 
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich, zwanego dalej „Funduszem”, 
oraz operacje, do których Fundusz się 
przyczynia, muszą być spójne i zgodne z
polityką spójności na obszarach wiejskich i 
innymi politykami Wspólnoty oraz zgodne z 
całym prawodawstwem Wspólnoty.

Or. fr

Uzasadnienie

Na obszarach wiejskich nadal intensywnie korzysta się z Funduszy Strukturalnych zgodnie ze 
specjalnymi postanowieniami związanymi z podejściem do charakterystyk lokalnych. Należy 
zatem już na początku upewnić się, że działania wykonywane w ramach EFRROW są zgodne z 
polityką spójności (a nawet względem niej komplementarne).

Poprawkę złożył Gábor Harangozó

Poprawka 25
Punkt uzasadnienia 7

(7) W swych działaniach na rzecz rozwoju 
obszarów wiejskich Wspólnota troszczy się 
o sprzyjanie eliminacji różnic oraz promocji 
równości kobiet i mężczyzn zgodnie z art. 2 
i 3 Traktatu.

(7) W swych działaniach na rzecz rozwoju 
obszarów wiejskich Wspólnota troszczy się 
o sprzyjanie eliminacji różnic oraz promocji 
niedyskryminacji i równości kobiet i 
mężczyzn zgodnie z art. 2 i 3 Traktatu.

Or. en

Uzasadnienie

Zasada niedyskryminacji wykracza poza kryteria oparte na płci. Zgodnie z art. 13 Traktatu 
należy wziąć pod uwagę wszelkie formy dyskryminacji.
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Poprawkę złożyły Jillian Evans i Elisabeth Schroedter

Poprawka 26
Punkt uzasadnienia 8 lit. a (nowa)

(8a) Rozwój kulturalny, jakość środowiska 
naturalnego i środowiska stworzonego 
przez człowieka, jakościowy i kulturowy 
wymiar życia oraz rozwój zrównoważonej 
turystyki przyczyniają się do zwiększenia 
ekonomicznej i społecznej atrakcyjności 
obszarów wiejskich, o ile wspierają 
tworzenie trwałego zatrudnienia.

Or. en

Poprawkę złożył Stavros Arnaoutakis

Poprawka 27
Punkt uzasadnienia 10

(10) Programowanie rozwoju obszarów 
wiejskich powinno być zgodne z 
priorytetami Wspólnoty i priorytetami 
narodowymi oraz uzupełniać inne polityki 
Wspólnoty, w szczególności politykę rynku 
rolnego, politykę spójności oraz wspólną
politykę rybołówstwa.

(10) Programowanie rozwoju obszarów 
wiejskich powinno być zgodne z 
priorytetami Wspólnoty i priorytetami 
narodowymi oraz uzupełniać inne polityki 
Wspólnoty, w szczególności politykę rynku 
rolnego, politykę spójności, polityki 
integracji społecznej, niedyskryminacji i 
promowania równych szans oraz wspólną 
politykę rybołówstwa

Or. el

Uzasadnienie

Odniesienie do „niedyskryminacji”, które zupełnie słusznie proponuje pani Harkin 
niekoniecznie oznacza również promowanie „równych szans”.

Poprawkę złożył Gábor Harangozó

Poprawka 28
Punkt uzasadnienia 10

(10) Programowanie rozwoju obszarów (10) Programowanie rozwoju obszarów 
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wiejskich powinno być zgodne z 
priorytetami Wspólnoty i priorytetami 
narodowymi oraz uzupełniać inne polityki 
Wspólnoty, w szczególności politykę rynku 
rolnego, politykę spójności oraz wspólną 
politykę rybołówstwa.

wiejskich powinno być zgodne z 
priorytetami Wspólnoty i priorytetami 
narodowymi oraz uzupełniać inne polityki 
Wspólnoty, w szczególności politykę rynku 
rolnego, politykę spójności oraz wspólną 
politykę rybołówstwa. Zastosowanie 
EFRROW powinno zatem przyczynić się do 
utrzymania synergii pomiędzy celem 
konwergencji i celem konkurencyjności na 
obszarach wiejskich poprzez włączenie 
działań EFRR i EFS do planów 
strategicznych związanych z wsią. Należy 
zapewnić spójność zarówno na poziomie 
programowania, jak i na poziomie 
wdrażania.

Or. en

Poprawkę złożyły Jillian Evans i Elisabeth Schroedter

Poprawka 29
Punkt uzasadnienia 30

(30) Wsparcie dla szczegółowych metod 
zarządzania gruntami powinno przyczynić 
się do zrównoważonego rozwoju poprzez 
zachęcanie rolników i właścicieli lasów, w 
szczególności do stosowania metod 
użytkowania ziemi zgodnych z potrzebą 
ochrony środowiska naturalnego i otoczenia 
przyrodniczego oraz ochrony i poprawy 
zasobów naturalnych. Powinno ono sprzyjać 
wdrażaniu szóstego wspólnotowego 
programu działań w zakresie środowiska 
naturalnego oraz konkluzji Prezydencji 
dotyczących strategii zrównoważonego 
rozwoju. Do kluczowych kwestii, którymi 
należy się zająć, zalicza się 
bioróżnorodność, zarządzanie siedliskami 
sieci NATURA 2000, ochronę wód i gleby, 
łagodzenie zmian klimatycznych, łącznie z 
redukcją emisji gazów cieplarnianych, 
redukcją emisji amoniaku oraz 
zrównoważonym stosowaniem pestycydów. 

(30) Wsparcie dla szczegółowych metod 
zarządzania gruntami powinno przyczynić 
się do zrównoważonego rozwoju poprzez 
zachęcanie rolników i właścicieli lasów, w 
szczególności do stosowania metod 
użytkowania ziemi zgodnych z potrzebą 
ochrony środowiska naturalnego i otoczenia 
przyrodniczego oraz ochrony i poprawy 
zasobów naturalnych. Powinno ono sprzyjać 
wdrażaniu szóstego wspólnotowego 
programu działań w zakresie środowiska 
naturalnego oraz konkluzji Prezydencji 
dotyczących strategii zrównoważonego 
rozwoju. Do kluczowych kwestii, którymi 
należy się zająć, zalicza się 
bioróżnorodność, zarządzanie siedliskami 
sieci NATURA 2000, ochronę wód i gleby, 
łagodzenie zmian klimatycznych, łącznie z 
redukcją emisji gazów cieplarnianych, 
redukcją emisji amoniaku oraz 
zrównoważonym stosowaniem pestycydów. 
Działalność związana z zarządzaniem 
programem Natura 2000, która nie może 
być finansowana z Funduszy 



AM\561694PL.doc 5/43 PE 355.754v01-00

PL

Strukturalnych ani z Funduszy Rozwoju 
Wsi, powinna być finansowana z 
wydzielonego funduszu UE dla 
bioróżnorodności w ramach projektu 
LIFE+.

Or. en

Uzasadnienie

W rezolucji w sprawie finansowania programu Natura 2000 z dnia 10 marca 2005 r. 
Parlament Europejski uznał wkład Funduszy Rozwoju Wsi i Funduszy Strukturalnych za 
niewystarczający dla odpowiedniego współfinansowania programu Natura 2000 i w związku 
z tym nalegał na utworzenie dla tego celu wydzielonego funduszu w ramach projektu LIFE+.

Poprawkę złożyła Jillian Evans

Poprawka 30
Punkt uzasadnienia 43 a (nowy)

(43a) Każda rewizja statusu mniej 
uprzywilejowanych obszarów powinna 
odbywać się w porozumieniu z 
interesariuszami na poziomie krajowym, 
regionalnym i lokalnym oraz powinna brać 
pod uwagę wskaźniki społeczno-
ekonomiczne.

Or. en

Poprawkę złożył Richard Seeber

Poprawka 31
Punkt uzasadnienia 45

(45) Istnieje potrzeba towarzyszenia 
zmianom na obszarach wiejskich poprzez 
udzielanie im pomocy w dywersyfikowaniu 
działalności rolniczej w kierunku 
działalności nierolniczej i rozwijaniu 
sektorów nierolniczych, promowaniu 
zatrudnienia, poprawie podstawowych usług 
i dokonywaniu inwestycji czyniących 
obszary wiejskie bardziej atrakcyjnymi w 
celu odwrócenia trendów zanikania bytności 
gospodarczej i społecznej oraz wyludniania 

(45) Istnieje potrzeba towarzyszenia 
zmianom na obszarach wiejskich poprzez 
udzielanie im pomocy w dywersyfikowaniu 
działalności rolniczej w kierunku 
działalności nierolniczej i rozwijaniu 
sektorów nierolniczych, promowaniu 
zatrudnienia, poprawie podstawowych usług 
i dokonywaniu inwestycji czyniących 
obszary wiejskie bardziej atrakcyjnymi w 
celu odwrócenia trendów zanikania bytności 
gospodarczej i społecznej oraz wyludniania 
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na terenach wiejskich. Konieczne w tym 
względzie jest również poczynienie 
wysiłków na rzecz poprawy potencjału 
ludzkiego.

na terenach wiejskich. Nierolnicza 
działalność gospodarcza, taka jak 
rzemiosło, przedsiębiorstwa turystyczne, 
lokalne restauracje i rozpoczynanie 
działalności poza sektorem rolnym 
stanowią istotne filary gospodarki rolnej. 
Wspieranie takiej działalności gospodarczej 
nie tylko zapobiega wyludnianiu obszarów 
wiejskich, lecz również wzmacnia je i jest 
zgodne z celem lizbońskim oraz unijnym 
priorytetem wzrostu i tworzenia miejsc 
pracy. Konieczne w tym względzie jest 
również poczynienie wysiłków na rzecz 
poprawy potencjału ludzkiego

Or. en

Uzasadnienie

Wnioski konferencji na temat rozwoju obszarów wiejskich w Salzburgu (2003r.) wyraźnie i 
trafnie pokazują, że rozwój obszarów wiejskich nie może dłużej opierać się wyłącznie na 
rolnictwie, i że dywersyfikacja zarówno w obrębie sektora rolnego jak i poza nim jest 
niezbędna w celu promowania rentownych i trwałych społeczności wiejskich. Wniosek ten 
został podkreślony w celu lizbońskim i w priorytecie UE dotyczącym rozwoju i zatrudnienia. 
Poprawka podkreśla ważność nierolniczych czynników w gospodarce rolnej i jest zgodna z 
tymi priorytetami.

Poprawkę złożyła Bernadette Bourzai

Poprawka 32
Punkt uzasadnienia 56

(56) Poza tymi kwotami Państwa 
Członkowskie muszą wziąć pod uwagę 
kwoty generowane przez modulację, jak 
przewidziano w art. 12 ust. 2 rozporządzenia 
(WE) nr …/… [w sprawie finansowania 
WPR].

(56) Poza tymi kwotami Państwa 
Członkowskie muszą wziąć pod uwagę 
kwoty generowane przez modulację, jak 
przewidziano w art. 12 ust. 2 rozporządzenia 
(WE) nr …/… [w sprawie finansowania 
WPR] i upewnić się, że są one
wykorzystywane w celu wspierania polityki 
rozwoju obszarów wiejskich jako całości. 

Or. fr

Uzasadnienie

Kwoty generowane w wyniku modulacji muszą być alokowane do drugiego filaru celem 
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umożliwienia odzyskania równowagi pomiędzy dotacjami przydzielanymi rolnikom a 
dotacjami przyznawanymi innym podmiotom zaangażowanym w rozwój obszarów wiejskich. 
Wartość modulacji (wraz z określonym kosztem administracyjnym) będzie otwarta na pytanie, 
czy jej jedynym celem jest dystrybucja generowanych przez nią funduszy pomiędzy rolników, 
w przypadku których jednorazowa pomoc finansowa została zredukowana właśnie ze względu 
na tę modulację.

Poprawkę złożyła Bernadette Bourzai

Poprawka 33
Punkt uzasadnienia 60

(60) Aby zapewnić skuteczność, 
obiektywizm i zrównoważony efekt pracy 
Funduszu powinny istnieć przepisy 
gwarantujące, aby inwestycje w 
przedsięwzięcia były trwałe, oraz 
uniemożliwiały korzystanie z Funduszu dla 
celów nieuczciwej konkurencji.

(60) Aby zapewnić skuteczność, 
obiektywizm i zrównoważony efekt pracy 
Funduszu powinny istnieć przepisy 
gwarantujące, aby inwestycje w 
przedsięwzięcia były trwałe, oraz 
uniemożliwiały korzystanie z Funduszu dla 
celów nieuczciwej konkurencji; należy 
przestrzegać postanowień zawartych w 
Karcie Małych Przedsiębiorstw (przyjętej 
przez Radę Europejską w Santa Maria de 
Feira w 2000 r.).

Or. fr

Uzasadnienie

Przyjęcie Europejskiej Karty Małych Przedsiębiorstw podkreśliło istotny wkład, jaki wnoszą 
małe przedsiębiorstwa w rozwój, konkurencyjność i zatrudnienie w Unii Europejskiej. Takie 
przedsiębiorstwa mają do odegrania nadrzędną rolę w rewitalizacji obszarów wiejskich i 
tworzeniu pomiędzy nimi spójności.

Poprawkę złożyły Jillian Evans i Elisabeth Schroedter

Poprawka 34
Artykuł 3

Fundusz przyczynia się do promowania 
zrównoważonego rozwoju obszarów 
wiejskich na terenie całej Wspólnoty w 
sposób komplementarny względem polityki 
wsparcia rynku i dochodów wspólnej 
polityki rolnej, polityki spójności oraz 
wspólnej polityki rybołówstwa.

Fundusz przyczynia się do promowania 
zrównoważonego rozwoju obszarów 
wiejskich na terenie całej Wspólnoty i do 
zapobiegania wyludnianiu obszarów 
wiejskich w sposób komplementarny 
względem polityki wsparcia rynku i 
dochodów wspólnej polityki rolnej, polityki 
spójności oraz wspólnej polityki 



PE 355.754v01-00 8/43 AM\561694PL.doc

PL

rybołówstwa.

Or. en
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Poprawkę złożył Stavros Arnaoutakis

Poprawka 35
Artykuł 3

Fundusz przyczynia się do promowania 
zrównoważonego rozwoju obszarów 
wiejskich na terenie całej Wspólnoty w 
sposób komplementarny względem polityki 
wsparcia rynku i dochodów wspólnej 
polityki rolnej, polityki spójności oraz 
wspólnej polityki rybołówstwa.

Fundusz przyczynia się do promowania 
zrównoważonego rozwoju obszarów 
wiejskich na terenie całej Wspólnoty w 
sposób komplementarny względem polityki 
wsparcia rynku i dochodów wspólnej 
polityki rolnej, polityki spójności, polityk 
integracji społecznej, niedyskryminacji i 
promowania równych szans oraz wspólnej 
polityki rybołówstwa.

Or. el

Uzasadnienie

Odniesienie do „niedyskryminacji”, które zupełnie słusznie proponuje pani Harkin 
niekoniecznie oznacza również promowanie „równych szans”.

Poprawkę złożyły Jillian Evans i Elizabeth Schroedter

Poprawka 36
Art. 4 ust. 1 lit. c)

c) poprawy jakości życia na obszarach 
wiejskich oraz popierania dywersyfikacji 
działalności gospodarczej.

c) poprawy jakości życia i rozwoju 
kulturalnego na obszarach wiejskich oraz 
popierania dywersyfikacji działalności 
gospodarczej.

Or. en
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Poprawkę złożył Gábor Harangozó

Poprawka 37
Art. 4, ust. 1, lit. c)

c) poprawy jakości życia na obszarach 
wiejskich oraz popierania dywersyfikacji 
działalności gospodarczej.

c) poprawy jakości życia na obszarach 
wiejskich oraz popierania rozwoju i 
dywersyfikacji działalności gospodarczej.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawy jakości życia na obszarach wiejskich nie można osiągnąć jedynie poprzez 
popieranie nowych działalności gospodarczych. Równie istotne jest wspieranie rozwoju 
istniejących działalności gospodarczych.

Poprawkę złożyła Bairbre de Brún

Poprawka 38
Art. 4 ust. 1 lit. ca) (nowa)

ca) :integracji społecznej i 
niedyskryminacji na obszarach wiejskich.

Or. en

Uzasadnienie

Potrzeba rozszerzenia wspólnotowej polityki integracji społecznej i niedyskryminacji powinna 
znaleźć odzwierciedlenie w rozwoju obszarów wiejskich.

Poprawkę złożyła Elspeth Attwooll

Poprawka 39
Art. 5 ust. 2

2. Komisja oraz Państwa Członkowskie 
zapewniają, aby pomoc z Funduszu i Państw 
Członkowskich była spójna z działalnością, 
polityką i priorytetami Wspólnoty. Pomoc z 
Funduszu musi być spójna z celami 
spójności gospodarczej i społecznej, a w 
szczególności z celami Europejskiego 

2. Komisja oraz Państwa Członkowskie 
zapewniają, aby pomoc z Funduszu i Państw 
Członkowskich była spójna z działalnością, 
polityką i priorytetami Wspólnoty. Pomoc z 
Funduszu musi być spójna z celami 
spójności gospodarczej i społecznej, a w 
szczególności z celami Europejskiego 
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Funduszu Rybołówstwa. Funduszu Rybołówstwa i polityki ochrony 
środowiska.

Or. en

Poprawkę złożył Gábor Harangozó

Poprawka 40
Art. 5 ust. 2

2. Pomoc z Funduszu musi być spójna z 
celami spójności gospodarczej i społecznej, 
a w szczególności z celami Europejskiego 
Funduszu Rybołówstwa.

2. Pomoc z Funduszu musi być spójna z 
celami spójności gospodarczej, społecznej i 
terytorialnej, a w szczególności z celami 
Europejskiego Funduszu Rybołówstwa.

Or. en

Uzasadnienie

Należy wspomnieć o terytorialnym aspekcie europejskiej polityki spójności.

Poprawkę złożyła Bairbre de Brún

Poprawka 41
Art. 6 ust. 1 lit. c)

c) każdym innym odpowiednim podmiotem 
będącym przedstawicielem społeczeństwa, 
organizacji pozarządowych (szczególnie 
zajmujących się kwestiami środowiska 
naturalnego) oraz podmiotami 
odpowiedzialnymi za promowanie równości 
mężczyzn i kobiet.

c) każdym innym odpowiednim podmiotem 
będącym przedstawicielem społeczeństwa, 
organizacji pozarządowych (szczególnie 
zajmujących się kwestiami środowiska 
naturalnego) oraz podmiotami
odpowiedzialnymi za promowanie równości 
mężczyzn i kobiet i zwalczanie 
dyskryminacji ze względów określonych w 
art. 13 Traktatu.

Or. en

Uzasadnienie

Należy się upewnić, że wzięto pod uwagę wszystkie formy dyskryminacji.
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Poprawkę złożył Lambert van Nistelrooij

Poprawka 42
Artykuł 7

7. Państwa Członkowskie odpowiadają za 
wdrażanie programów rozwoju obszarów 
wiejskich na odpowiednim poziomie 
terytorialnym, zgodnie z ich własnymi 
ustaleniami instytucjonalnymi. 

7. Państwa Członkowskie odpowiadają za 
wdrażanie programów rozwoju obszarów 
wiejskich na odpowiednim poziomie 
terytorialnym, zgodnie z ich własnymi 
ustaleniami instytucjonalnymi i zasadami 
subsydiarności określonymi w Traktacie 
ustanawiającym Konstytucję dla Europy.

Or. en

Uzasadnienie

Nowa Konstytucja Europejska przyjęta przez Parlament Europejski podkreśla szczególną rolę 
parlamentów narodowych i regionów. Oznacza to, że krajowe porozumienia instytucjonalne 
obejmują dostosowaną do potrzeb współpracę w ramach krajowych, regionalnych i lokalnych 
.

Poprawkę złożyła Elspeth Attwooll

Poprawka 43
Art. 8, tytuł

Równość mężczyzn i kobiet Niedyskryminacja

Or. en

Uzasadnienie

Zapewnia zgodność z poprawką nr 6, którą zgłosiła sprawozdawczyni komisji opiniodawczej. 

Poprawkę złożyła Bairbre de Brún

Poprawka 44
Art. 8 ust. 1

Państwa Członkowskie i Komisja promują 
równość mężczyzn i kobiet na wszystkich 
różnych etapach wdrażania programów.

Państwa Członkowskie i Komisja promują 
równość mężczyzn i kobiet i 
niedyskryminację ze względów określonych 
w art. 13 Traktatu na wszystkich różnych 
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etapach wdrażania programów.

Or. en

Uzasadnienie

Polityki niedyskryminacji powinny obejmować wszystkie kategorie, a nie tylko płeć.

Poprawkę złożyła Jillian Evans

Poprawka 45
Art. 11 ust. 1

1. Państwo Członkowskie przedkłada 
narodowy plan strategiczny, wskazując w 
nim priorytety działań Funduszu oraz 
właściwego Państwa Członkowskiego, 
uwzględniając strategiczne wytyczne 
Wspólnoty dotyczące rozwoju obszarów 
wiejskich, ich szczegółowe cele, udział 
Funduszu i innych zasobów finansowych.

1. Państwo Członkowskie lub inna właściwa
władza przedkłada plany strategiczne, 
wskazując w nich priorytety działań 
Funduszu oraz właściwego Państwa 
Członkowskiego i regionów, uwzględniając 
strategiczne wytyczne Wspólnoty dotyczące 
rozwoju obszarów wiejskich, ich 
szczegółowe cele, udział Funduszu i innych 
zasobów finansowych.

Or. en

Uzasadnienie

Rozporządzenie powinno wziąć pod uwagę zasadę subsydiarności i fakt, że w niektórych 
Państwach Członkowskich kompetencje związane z rozwojem obszarów wiejskich są 
zdecentralizowane i nie należą wyłącznie do centralnego rządu.

Poprawkę złożył Lambert van Nistelrooij

Poprawka 46
Art. 11 ust. 1

1. Państwo Członkowskie przedkłada 
narodowy plan strategiczny, wskazując w 
nim priorytety działań Funduszu oraz 
właściwego Państwa Członkowskiego, 
uwzględniając strategiczne wytyczne 
Wspólnoty dotyczące rozwoju obszarów 
wiejskich, ich szczegółowe cele, udział 
Funduszu i innych zasobów finansowych.

1. Państwo Członkowskie przedkłada 
narodowy plan strategiczny, wskazując w 
nim priorytety działań Funduszu oraz 
właściwego Państwa Członkowskiego, 
uwzględniając wyniki, doświadczenia i 
oceny władz regionalnych oraz wkład 
wniesiony przez regiony i lokalne władze, 
strategiczne wytyczne Wspólnoty dotyczące 
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rozwoju obszarów wiejskich, ich 
szczegółowe cele, udział Funduszu i innych 
zasobów finansowych.

Or. en

Uzasadnienie

Narodowy plan strategiczny powinien odzwierciedlać wielopoziomowe doświadczenia władz 
w zakresie społeczeństwa rolniczego. Subsydiarność oznacza tu, że należy wziąć pod uwagę 
doświadczenia regionów i lokalnych władz oraz zablokować ewentualne tendencje w kierunku 
ponownego upaństwowienia. Istnieje potrzeba podejścia oddolnego.

Poprawkę złożyła Elspeth Attwooll

Poprawka 47
Art. 11 ust. 3 lit. e)

e) środki dla zapewnienia koordynacji z 
innymi instrumentami WPR oraz z polityką 
spójności;

e) środki dla zapewnienia koordynacji z 
innymi instrumentami WPR, Europejskim 
Funduszem Rybołówstwa, LIFE + oraz z 
polityką spójności;

Or. en

Poprawkę złożyła Bairbre de Brún

Poprawka 48
Art. 11 ust. 3 lit. g a) (nowa)

ga) opis sposobu, w jaki plan przyczynia się 
do integracji społecznej i niedyskryminacji

Or. en

Uzasadnienie

Plan powinien odzwierciedlać wszystkie powszechne cele wspólnotowe.

Poprawkę złożyła Bairbre de Brún

Poprawka 49
Art. 11a ust. 2 a (nowy)
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2a. Państwo Członkowskie wykonuje te 
czynności w określonym czasie 
uzgodnionym z Komisją w celu 
zapobiegania niepotrzebnym opóźnieniom 
w tworzeniu programu operacyjnego.

Or. en

Uzasadnienie

Niektóre Państwa Członkowskie i ministerstwa niepotrzebnie opóźniały tworzenie różnych 
mechanizmów koniecznych dla wdrożenia programów funduszowych. Znacznie nadwerężyło 
to zdolność władzy zarządzającej do wypełniania celów związanych z wydatkami. Państwa 
Członkowskie i ich ministerstwa powinny dostosować się do ustalonego terminarza tworzenia 
programu, aby zapobiegać podobnym sytuacjom w przyszłości.

Poprawkę złożyła Bairbre de Brún

Poprawka 50
art. 12 ust. 2 lit. b a) (nowa)

(ba) sposób, w jaki programy przyczyniają 
się do integracji społecznej i 
niedyskryminacji.

Or. en

Uzasadnienie

Konieczny jest coroczny raport mierzący postęp w zakresie integracji społecznej i 
niedyskryminacji.

Poprawkę złożyła Bernadette Bourzai

Poprawka 51
Art. 14 ust. 2

2. Państwo Członkowskie może przedłożyć 
bądź to pojedynczy program dla całego 
swego terytorium bądź też program dla 
każdego regionu.

2. Państwo Członkowskie może przedłożyć 
bądź to pojedynczy program dla całego 
swego terytorium bądź też program dla 
każdego regionu, lecz może również 
przedłożyć narodowy program dla pewnych 
środków i regionalne programy dla innych 
środków, które muszą być dopasowane do 
specyficznych sektorowych lub
geograficznych charakterystyk pewnych 
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regionów.

Or. fr

Uzasadnienie

Należy ustanowić przepis, który zapewnia czerpanie maksymalnych korzyści ze środków 
rozwoju obszarów wiejskich. Zgodnie z zasadą subsydiarności, działanie podejmowane jest 
na poziomie, który uznano za najwłaściwszy, biorąc pod uwagę sposób organizacji i 
przydzielania uprawnień i odpowiedzialności w Państwie Członkowskim UE. 

Poprawkę złożyła Elspeth Attwooll

Poprawka 52
Art. 15 lit. g)

g) dane dotyczące komplementarności ze 
środkami finansowanymi przez inne 
instrumenty WPR, poprzez politykę 
spójności, jak również przez Europejski 
Fundusz Rybołówstwa;

g) dane dotyczące komplementarności ze 
środkami finansowanymi przez inne 
instrumenty WPR, przez politykę spójności, 
przez LIFE + i przez Europejski Fundusz 
Rybołówstwa;

Or. en

Poprawkę złożyła Bernadette Bourzai

Poprawka 53
Artykuł 16

Wkład finansowy Wspólnoty w każdy z 
trzech celów, o których mowa w art. 4, 
obejmuje przynajmniej 15% całkowitego 
wkładu Funduszu w program dla osi 
priorytetowych I i III, o których mowa w 
sekcjach odpowiednio I i III w rozdziale I 
tytułu IV, oraz 25% całkowitego wkładu 
Funduszu w program dla osi priorytetowej 
II, o której mowa w sekcji II rozdziału I.

Wkład finansowy Wspólnoty w każdy z 
trzech celów, o których mowa w art. 4, 
obejmuje przynajmniej 15% całkowitego 
wkładu Funduszu w program dla osi 
priorytetowych I i III, o których mowa w 
sekcjach odpowiednio I i III w rozdziale I 
tytułu IV, oraz 25% całkowitego wkładu 
Funduszu w program dla osi priorytetowej 
II, o której mowa w sekcji II rozdziału I. 
Taka równowaga pomiędzy trzema osiami 
zapewnia przestrzeganie wielosektorowego i 
wielofunkcyjnego podejścia obranego przez 
Komisję i umożliwia polityce rozwoju 
obszarów wiejskich zaspokojenie potrzeb 
obszarów wiejskich.
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Or. fr

Uzasadnienie

Dwie pierwsze zmiany mają na celu skorygowanie literówek, które pojawiły się w tym 
ważnym artykule i które utrudniają jego zrozumienie.

Dodane sformułowanie podkreśla ważność propozycji, zgodnie z którą minimalna kwota 
finansowania powinna zostać przydzielona różnym osiom w celu stworzenia równowagi 
pomiędzy wymiarem sektorowym i terytorialnym oraz upewnienia się, że polityka rozwoju 
obszarów wiejskich nie faworyzuje rolnictwa.

Poprawkę złożył Stavros Arnaoutakis

Poprawka 54
Artykuł 17

1. Programy rozwoju obszarów wiejskich 
ustanawia Państwo Członkowskie na 
zasadzie bliskiej współpracy z partnerami, o 
których mowa w art. 6.

1. Programy rozwoju obszarów wiejskich 
ustanawia Państwo Członkowskie na 
zasadzie bliskiej współpracy z partnerami, o 
których mowa w art. 6. Każde Państwo 
Członkowskie powinno sporządzić i 
opublikować plan konsultacji, a następnie, 
przed przedłożeniem planów strategicznych, 
przedłożyć sprawozdanie dotyczące natury i 
wyniku procedury konsultacji.

Or. el

Uzasadnienie

Przejrzystość konsultacji jest sprawą kluczową, lecz wynik konsultacji powinien być 
publikowany w czasie pozwalającym na podjęcie działania w przypadku wykrycia 
nieprawidłowości.

Poprawkę złożyły Jillian Evans i Elisabeth Schroedter

Poprawka 55
Art. 17 ust. 1

1 Programy rozwoju obszarów wiejskich 
ustanawia Państwo Członkowskie na 
zasadzie bliskiej współpracy z partnerami, o 
których mowa w art. 6. 

1. Programy rozwoju obszarów wiejskich 
ustanawia Państwo Członkowskie w zgodzie 
ze swoją strukturą instytucjonalną, na 
zasadzie bliskiej współpracy z partnerami, o 
których mowa w art. 6. 
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Or. en

Uzasadnienie

W rozporządzeniu należy uwzględnić zasadę subsydiarności i fakt, że w niektórych Państwach 
Członkowskich kompetencje związane z rozwojem obszarów wiejskich są zdecentralizowane i 
nie należą wyłącznie do centralnego rządu. 

Poprawkę złożył Emanuel Jardim Fernandes

Poprawka 56
Art. 19, lit. b), pkt v) a (nowy)

va) stosowanie narzędzi inżynierii 
finansowej,

Or. pt

Uzasadnienie

Środki przeznaczone do restrukturyzacji i rozwoju potencjału fiskalnego oraz promowania 
innowacji powinny obejmować tworzenie narzędzi inżynierii finansowej, takich jak fundusze 
kapitału ryzyka i inne fundusze ruchome, fundusze własności rolnej oraz fundusze 
gwarancyjne i wspólne fundusze gwarancyjne.

Poprawkę złożył Emanuel Jardim Fernandes

Poprawka 57
Art. 19 lit. b), pkt v) b (nowy)

vb) rozwój badań;

Or. pt

Uzasadnienie

Środki przeznaczone do restrukturyzacji i rozwoju potencjału fiskalnego oraz promowania 
innowacji powinny obejmować wsparcie dla rozwoju badań w celu opracowania nowych 
produktów, metod produkcji i technologii oraz metod organizacji i zarządzania lub ulepszania 
produktów, technologii i metod, które są już produkowane lub stosowane.
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Poprawka którą złożyła Jillian Evans

Poprawka 58
Art. 19 lit. c) pkt iii a) (nowy)

iiia) wspieranie takich inicjatyw jak targi 
lokalnych rolników czy lokalne schematy 
zapewniania jakości żywności

Or. en

Poprawkę złożył Lambert van Nistelrooij

Poprawka 59
Art. 21 ust. 1 lit. c)

c) przedłożą plan biznesowy dotyczący 
rozwoju ich działalności rolniczej.

c) przedłożą plan biznesowy dotyczący 
rozwoju ich działalności rolniczej (ze 
specjalnym uwzględnieniem swojej 
zdolności do wprowadzania innowacji).

Or. en

Uzasadnienie

W celu wykorzystania dostępnego potencjału ludzkiego młodych rolników przy produkcji 
wysokokwalifikowanych dóbr rolnych, w projekcie Komisji i Rady powinny zostać ujęte 
innowacyjne metody produkcji i nowe metody techniczne.

Poprawkę złożył Emanuel Jardim Fernandes

Poprawka 60
Art. 22 ust. 2 akapit drugi lit. b) a (nowa)

ba) jest jednostką lub spółdzielnią, która 
przejmuje odstępowaną ziemię i przeznacza 
ją na użytek nierolniczy (przejmujący 
nierolniczy), taki jak leśnictwo lub 
tworzenie rezerw naturalnych w sposób 
zgodny z ochroną lub poprawą jakości 
środowiska i natury;

Or. pt
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Uzasadnienie

Należy sformułować postanowienie dotyczące przejęcia ziemi przez jednostki lub organy 
niezwiązane z rolnictwem.

Poprawkę złożył Emanuel Jardim Fernandes

Poprawka 61
Art. 22 ust. 3

3. Całkowity czas trwania wsparcia z tytułu 
wcześniejszego przejścia na emeryturę nie 
przekracza okresu 10 lat dla przenoszącego 
oraz dla pracownika gospodarstwa rolnego. 
Nie przekracza on momentu ukończenia 
przez przenoszącego 70 roku życia oraz 
normalnego wieku emerytalnego 
pracownika gospodarstwa rolnego.

3. Całkowity czas trwania wsparcia z tytułu 
wcześniejszego przejścia na emeryturę nie 
przekracza okresu 15 lat dla przenoszącego 
oraz dla pracownika gospodarstwa rolnego. 
Nie przekracza on momentu ukończenia 
przez przenoszącego 75 roku życia oraz 
normalnego wieku emerytalnego 
pracownika gospodarstwa rolnego.

Or. pt

Uzasadnienie

Obecne terminy i warunki odnoszące się do wieku przenoszącego (75 lat) i czasu trwania 
wsparcia (15 lat) powinny w dalszym ciągu obowiązywać .

Poprawkę złożył Lambert van Nistelrooij

Poprawka 62
Art. 25 ust. 1 lit. a)

a) poprawiają całkowitą wydajność 
gospodarstwa rolnego, oraz

a) poprawiają całkowitą wydajność 
gospodarstwa rolnego, wprowadzają 
innowacyjne metody produkcji, oraz

Or. en

Uzasadnienie

(Uzasadnienie 5, 9) Modernizacja gospodarstw jako specyficzny cel nie jest wystarczająca do 
restrukturyzacji potencjału fizycznego. Zgodnie z ogólną orientacją na zrównoważony rozwój 
i wnioskami Rady Europejskiej z Lizbony i Göteborga istnieje potrzeba bardziej 
zintegrowanego podejścia, aby umożliwić rozwój zdolności do innowacji.
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Poprawkę złożył Emanuel Jardim Fernandes

Poprawka 63
Art. 27 ust. 1

W przypadku inwestycji dokonywanych 
celem dostosowania do norm Wspólnoty 
wsparcia można udzielać jedynie tym 
inwestycjom, które są dokonywane przez 
mikroprzedsiębiorstwa, jak wspomniano w 
ust. 2, celem dostosowania do 
nowowprowadzonej normy Wspólnoty. W 
takim wypadku można udzielić okresu 
karencji, nieprzekraczającego okresu 36 
miesięcy od daty, w której dana norma 
zaczyna obowiązywać przedsiębiorstwo, 
celem spełnienia wymagań tej normy.

W przypadku inwestycji dokonywanych 
celem dostosowania do norm Wspólnoty 
wsparcia można udzielać jedynie tym 
inwestycjom, które są dokonywane przez 
mikroprzedsiębiorstwa i małe 
przedsiębiorstwa w rozumieniu zalecenia 
Komisji 2003/361/WE, celem dostosowania 
do nowowprowadzonej normy Wspólnoty. 
W takim wypadku można udzielić okresu 
karencji, nieprzekraczającego okresu 36 
miesięcy od daty, w której dana norma 
zaczyna obowiązywać przedsiębiorstwo, 
celem spełnienia wymagań tej normy.

Or. pt

Poprawkę złożył Emanuel Jardim Fernandes

Poprawka 64
Art. 27 ust. 2

2. Wsparcie na mocy ust. 1 ogranicza się do 
mikroprzedsiębiorstw i małych 
przedsiębiorstw w myśl zalecenia Komisji 
2003/361/WE11. W przypadku produkcji 
leśniczej wsparcie ogranicza się do 
mikroprzedsiębiorstw.

tekst zostaje skreślony

Or. pt

Uzasadnienie

Wsparcie powinno być dostępne dla wszystkich przedsiębiorstw, niezależnie od ich wielkości i 
rodzaju przedmiotowej inwestycji.

Poprawkę złożyła Elspeth Attwooll

Poprawka 65
Art. 29 ust. 1

Muszą to być normy nowowprowadzone do 
prawodawstwa krajowego i muszą one 

Muszą to być normy nowowprowadzone do 
prawodawstwa krajowego i muszą one 
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nakładać nowe obowiązki i ograniczenia na 
działalność rolniczą mające znaczący wpływ 
na typowe koszty działalności gospodarstwa 
rolnego i dotyczące znacznej liczby 
rolników.

nakładać nowe obowiązki i ograniczenia na 
działalność rolniczą mające znaczący wpływ 
na typowe koszty działalności gospodarstwa 
rolnego.

Or. en

Uzasadnienie

Bez względu na to, czy ustawodawstwo wspólnotowe dotyczy „znacznej liczby rolników” czy 
nie, powinno istnieć postanowienie dotyczące pomocy dla tych rolników, których takie 
ustawodawstwo dotyczy. 

Poprawkę złożył Emanuel Jardim Fernandes

Poprawka 66
Art. 34 lit. a) pkt i) a (nowy)

ia) dopłaty dla rolników tytułem 
rekompensaty za naturalne przeszkody w 
regionach peryferyjnych,

Or. pt

Uzasadnienie

Należy uwzględnić szczególną sytuację regionów peryferyjnych.

Poprawkę złożył Lambert van Nistelrooij

Poprawka 67
Art. 35 ust. 1 akapit drugi

Powinny one zrekompensować dodatkowe 
koszty rolników oraz rezygnację z 
dochodów związane z przeszkodą dla 
produkcji rolnej na właściwym obszarze.

Powinny one zrekompensować dodatkowe 
koszty rolników oraz rezygnację z 
dochodów związane z przeszkodą dla 
produkcji rolnej na właściwym obszarze dla 
rolników, właścicieli ziemskich i 
użytkowników ziemi.

Or. en

Uzasadnienie

Struktura organizacyjna niektórych państw i niedostępność ziemi doprowadziła do bardziej 
elastycznego korzystania z ziem rolnych i do większej różnorodności w gospodarce rolnej. 
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Funkcja rolnictwa rozszerza się i pogłębia, obejmując działalności nierolnicze, takie jak 
turystyka, działalność wodna, mieszkanie i praca.
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Poprawkę złożył Emanuel Jardim Fernandes

Poprawka 68
Art. 35 ust. 1

1. Dopłat przewidzianych w art. 34 lit. a) pkt 
i) oraz ii) udziela się corocznie na hektar 
użytkowanego obszaru rolniczego.

1. Dopłat przewidzianych w art. 34 lit. A) 
pkt i), ia) oraz ii) udziela się corocznie na 
hektar użytkowanego obszaru rolniczego.

Or. pt

Uzasadnienie

Zgodność z poprawką 66.

Poprawkę złożył Emanuel Jardim Fernandes

Poprawka 69
Art. 35 ust. 2

2. Dopłat udziela się rolnikom, którzy 
rozpoczęli działalność rolniczą na 
wyznaczonych obszarach zgodnie z art. 47 
ust. 2 i 3 przynajmniej pięć lat od pierwszej 
dopłaty.

2. Dopłat udziela się rolnikom, którzy 
rozpoczęli działalność rolniczą na 
obszarach, do których odnosi się art. 34 lit. 
a) pkt ia) oraz na wyznaczonych obszarach 
zgodnie z art. 47 ust. 2 i 3 przynajmniej pięć 
lat od pierwszej dopłaty.

Or. pt

Uzasadnienie

Zgodność z poprawką 66.

Poprawkę złożyła Elspeth Attwooll

Poprawka 70
Art. 39 ust. 2 a (nowy)

2a. Środki zalesiania proponowane w tej 
sekcji muszą być przedmiotem oceny 
oddziaływania celem zapewnienia 
zgodności z polityką ochrony środowiska 
UE.

Or. en
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Uzasadnienie

Zalesianie pewnych obszarów, na których występuje bogactwo fauny i flory może mieć 
negatywny wpływ na lokalną bioróżnorodność. Podobne względy stanowią część szerszego 
zaangażowania UE w zrównoważony rozwój.

Poprawkę złożył Gerardo Galeote Quecedo

Poprawka 71
Art. 45 ust. 2 a (nowy) i 2 b (nowy)

2 a. Wypłaty dla rolników mają na celu:
- utrzymanie i poprawę ekologicznej 
stabilności lasów na obszarach, gdzie 
ekologiczna i ochronna funkcja tych lasów 
leży w publicznym interesie i gdzie koszt 
środków ochrony i odnowienia lasów 
przewyższa zysk, jaki przyniesie ich 
eksploatacja,
- utrzymanie duktów za pomocą środków 
rolniczych.
2 b. Pomoc, o której mowa w ustępie 2a 
musi uwzględniać rzeczywiste koszty 
środków i jest przyznawana pod 
warunkiem, że odnośne lasy spełniają 
funkcję ekologiczną i ochronną w oparciu 
o trwałą podstawę, że środki, które mają 
zostać zastosowane ujęte są w formie 
umowy i że jednocześnie określony jest ich 
koszt.

Or. es

Uzasadnienie

Środki zapobiegania pożarom stanowią niezwykle istotny czynnik zachowania zalesionych 
obszarów Europy, które nieustannie się kurczą. Rolnicy mają do odegrania kluczową rolę w 
zapobieganiu pożarom lasów i ze względu na to pomoc zapewniona w rozporządzeniu 
1257/99 powinna zostać nie tylko zabezpieczona, ale również dookreślona celem 
umożliwienia pokrycia rzeczywistego kosztu środków zapobiegawczych.

Poprawkę złożył Gerardo Galeote Quecedo

Poprawka 72
Art. 45 ust. 2 lit. c (nowa)
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W ciągu sześciu miesięcy od daty wejścia w 
życie niniejszego rozporządzenia Komisja 
przedkłada wytyczne strategiczne dla 
wdrożenia środków zapobiegania pożarom 
ustanowionych w rozporządzeniu wraz ze 
środkami zapobiegawczymi wdrożonymi 
przez rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady nr (…) w sprawie 
instrumentu finansowego na rzecz ochrony 
środowiska (LIFE+). Państwa 
Członkowskie powinny sporządzić lub 
odpowiednio dostosować narodowe i/lub 
regionalne programy w celu 
zoptymalizowania środków walki z ogniem.

Or. es

Uzasadnienie

Należy określić różne wspólne cele dotyczące zapobiegania pożarom w celu 
zoptymalizowania wysiłków mających na celu walkę z pożarami lasów, w obliczu faktu, że 
takie pożary często dotykają więcej niż jedno państwo. Należy stworzyć narodowe i/lub 
regionalne programy, istniejące programy (które w pewnych przypadkach są przestarzałe) 
należy zaktualizować, a różne rozporządzenia wspólnotowe, w których ustanowiono środki 
zapobiegania pożarom lasów należy jasno skoordynować.

Poprawkę złożyły Jillian Evans i Elisabeth Schroedter

Poprawka 73
Art. 47 ust. 1

1. Państwa Członkowskie wyznaczają 
obszary kwalifikujące się do dopłat 
przewidzianych w art. 34 lit. a) pkt i), ii) 
oraz iii), jak również lit. b) pkt i), iii), iv)
oraz vi) tego artykułu z uwzględnieniem 
przepisów ust. 2, 3, 4 i 5 niniejszego 
artykułu.

1. Państwa Członkowskie wyznaczają, w 
zgodzie ze swoimi strukturami 
instytucjonalnymi, obszary kwalifikujące się 
do dopłat przewidzianych w art. 34 lit. a) pkt 
i), ii) oraz iii), jak również lit. b) pkt i), iii), 
iv) oraz vi) tego artykułu z uwzględnieniem 
przepisów ust. 2, 3, 4 i 5 niniejszego 
artykułu. 

Or. en

Uzasadnienie

W rozporządzeniu należy wziąć pod uwagę zasadę subsydiarności i fakt, że w niektórych 
Państwach Członkowskich kompetencje związane z rozwojem obszarów wiejskich są 
zdecentralizowane i nie należą wyłącznie do centralnego rządu.
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Poprawkę złożyła Bernadette Bourzai

Poprawka 74
Art. 47 ust. 3 lit. b)

b) dotkniętymi szczególnymi przeszkodami 
oraz na których zarządzanie gruntami 
powinno się kontynuować w celu ochrony 
środowiska lub poprawy jego stanu, 
utrzymania terenów wiejskich i zachowania 
potencjału turystycznego obszaru bądź też w 
celu ochrony linii brzegowej.

b) dotkniętymi szczególnymi przeszkodami 
(w szczególności związanymi z człowiekiem, 
takimi jak niska gęstość zaludnienia), oraz 
na których zarządzanie gruntami powinno 
się kontynuować w celu ochrony środowiska 
lub poprawy jego stanu, utrzymania terenów 
wiejskich i zachowania potencjału 
turystycznego obszaru bądź też w celu 
ochrony linii brzegowej.

Or. fr

Uzasadnienie

Jedną z głównych przeszkód, jakich doświadczają obszary wiejskie jest ich niska gęstość 
zaludnienia, która działa jak hamulec (na dobrą sprawę o charakterze strukturalnym) dla 
wszelkiego rozwoju społecznego, ekonomicznego i związanego z ziemią oraz dla odnawiania 
nieruchomości.

Poprawkę złożył Carlos José Iturgaiz Angulo

Poprawka 75
Art. 47, ust. 3 lit. b) a (nowa)

(ba) obszary bardzo wyludnione lub obszary 
z kurczącą się populacją, które w 
przeważającej mierze uzależnione są od 
rolnictwa i których przyspieszone 
podupadanie może zagrozić żywotności 
gospodarczej przedmiotowego obszaru i 
stworzyć ryzyko pustynnienia.

Or. es

Uzasadnienie

Polityka rozwoju obszarów wiejskich musi przyczyniać się do wzrostu gospodarczej 
rentowności znacznie wyludnionych regionów. Definicja „obszaru dotkniętego szczególnymi 
przeszkodami” musi objąć takie regiony w celu zapobiegania pogorszeniu się ich sytuacji 
gospodarczej. Wyludnienie stwarza również problem pustynnienia w wyniku zmniejszenia 
liczby roślin.
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Poprawkę złożyła Jillian Evans

Poprawka 76
Art. 49 lit. a) pkt i) 

i) dywersyfikację na działalność nierolniczą. i) dywersyfikację na działalność nierolniczą,
łącznie z działalnością na terenie 
gospodarstwa rolnego

Or. en

Poprawkę złożył Stavros Arnaoutakis

Poprawka 77
Art. 49 lit. a) pkt ii)

ii) wsparcie dla tworzenia i rozwoju 
mikroprzedsiębiorstw celem promowania 
przedsiębiorczości i rozwijania struktury 
gospodarczej,

ii) wsparcie dla tworzenia i rozwoju 
mikroprzedsiębiorstw – w tym 
przedsiębiorstw rodzinnych – celem 
promowania przedsiębiorczości i rozwijania 
struktury gospodarczej,

Or. el

Uzasadnienie

Definicja „mikroprzedsiębiorstwa” może różnić się w poszczególnych krajach. Ponieważ 
rodzina może działać jako ważne jądro rozwoju, powinniśmy ją chronić poprzez włączenie do 
kategorii „mikroprzedsiębiorstw”. 
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Poprawkę złożył Richard Seeber

Poprawka 78
Art. 49 lit. a) pkt ii) 

ii) wsparcie dla tworzenia i rozwoju 
mikroprzedsiębiorstw celem promowania 
przedsiębiorczości i rozwijania struktury 
gospodarczej,

ii) wsparcie dla tworzenia i rozwoju 
mikroprzedsiębiorstw i małych 
przedsiębiorstw celem promowania 
przedsiębiorczości i rozwijania struktury 
gospodarczej,

Or. de

Uzasadnienie

Definicja mikroprzedsiębiorstw jest zbyt wąska i za bardzo ogranicza zakres pomocy. 
Włączenie małych przedsiębiorstw pozwoliłoby na udzielanie pomocy przedsiębiorstwom 
zatrudniającym do 49 pracowników. Na obszarach wiejskich przedsiębiorstwo takiego 
rodzaju uważane jest za pracodawcę średniej wielkości i może stanowić instrument stymulacji 
lokalnej i regionalnej gospodarki.

Komisja wspólnie ze stronami związanymi z przemysłem turystycznym opracowuje Agendę 21 
dla zrównoważonej turystyki. Zatem ze względu na spójność należy wyraźnie zaznaczyć, że 
fundusze UE będą wykorzystywane tylko jako pomoc dla zrównoważonych projektów 
dotyczących turystyki.

Poprawkę złożył Richard Seeber

Poprawka 79
Art. 49 lit. a) pkt iii)

iii) zachęcanie do działań związanych z 
turystyką,

iii) zachęcanie do działań związanych ze
zrównoważoną turystyką,

Or. de

Uzasadnienie

Definicja mikroprzedsiębiorstw jest zbyt wąska i za bardzo ogranicza zakres pomocy. 
Włączenie małych przedsiębiorstw pozwoliłoby na udzielanie pomocy przedsiębiorstwom 
zatrudniającym do 49 pracowników. Na obszarach wiejskich przedsiębiorstwo takiego 
rodzaju uważane jest za pracodawcę średniej wielkości i może stanowić instrument stymulacji 
lokalnej i regionalnej gospodarki.

Komisja wspólnie ze stronami związanymi z przemysłem turystycznym opracowuje Agendę 21 
dla zrównoważonej turystyki. Zatem ze względu na spójność należy wyraźnie zaznaczyć, że 
fundusze UE będą wykorzystywane tylko jako pomoc dla zrównoważonych projektów 
dotyczących turystyki.
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Poprawkę złożyła Bernadette Bourzai

Poprawka 80
Art. 49 lit. a) pkt ii)

(ii) wsparcie dla tworzenia i rozwoju 
mikroprzedsiębiorstw celem promowania 
przedsiębiorczości i rozwijania struktury 
gospodarczej,

(ii) wsparcie dla tworzenia, przejmowania i 
rozwoju mikroprzedsiębiorstw celem 
promowania przedsiębiorczości i rozwijania 
struktury gospodarczej,

Or. fr

Uzasadnienie

Promowanie przedsiębiorczości i umacnianie struktury gospodarczej na obszarach wiejskich 
musi również obejmować przejmowanie istniejących mikroprzedsiębiorstw, które zostają 
porzucone, kiedy prowadząca je osoba przestaje pracować lub przechodzi na emeryturę. 
Trudności związane z przejmowaniem przedsiębiorstw powodują załamania w zaopatrzeniu w 
towary i usługi, co często ma ujemny wpływ na całą populację.

Poprawkę złożyła Elspeth Attwooll

Poprawka 81
Art. 49 lit. b) pkt i)

i) istotne dla gospodarki i ludności wiejskiej 
usługi,

i) istotne dla gospodarki i ludności wiejskiej 
usługi, w tym transport wiejski i 
infrastrukturę taką jak drogi, łączność 
morska, zaopatrzenie w wodę, wywóz 
odpadów i zaopatrzenie w energię, które 
należy wspierać.

Or. en

Uzasadnienie

Transport wiejski na obszarach słabo zaludnionych, w tym połączenia promowe pomiędzy 
wyspami i stałym lądem stanowi podstawową usługę i musi otrzymywać dotacje w ramach 
każdego programu rozwoju obszarów wiejskich. Bez konkurencyjnej infrastruktury nie może 
istnieć zrównoważony rozwój regionów i wsi.

Poprawkę złożył Stavros Arnaoutakis

Poprawka 82
Art. 49 lit. d) 
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d) Środka na rzecz zdobywania umiejętności 
i animacji celem przygotowania i wdrażania 
lokalnej strategii rozwoju.

d) Środka na rzecz zdobywania umiejętności 
oraz środka organizacyjnego mającego na 
celu promowanie działalności, o których 
mowa w lit. a) i b) tego artykułu celem 
przygotowania i wdrażania lokalnej strategii 
rozwoju..

Or. el

Uzasadnienie

Promowanie działań typowych dla gospodarki wiejskiej i takich, które podnoszą jakość życia 
na obszarach wiejskich pomaga w szerzeniu znajomości dobrych praktyk, stwarza zyski z 
turystyki i stanowi nagrodę dla tych, którzy angażują się w takie działania.

Poprawkę złożył Lambert van Nistelrooij

Poprawka 83
Art. 50 pkt 1)

Beneficjent pomocy, o której mowa w art. 
49 lit. a) pkt i), może być albo rolnikiem, 
jego lub jej współmałżonkiem(ą), lub 
jednym z ich dzieci.

Beneficjent pomocy, o której mowa w art. 
49 lit. a) pkt i), może być prywatnym 
właścicielem ziemskim albo rolnikiem, jego 
lub jej współmałżonkiem(ą), lub jednym z 
ich dzieci.

Or. en

Uzasadnienie

Tendencja w kierunku bardziej elastycznego wykorzystywania ziemi rolniczej i większego 
zróżnicowania gospodarki rolnej oznacza, że nie tylko rolnicy, lecz również prywatni 
właściciele ziemscy powinni mieć prawo do czerpania zysków z pomocy.

Poprawkę złożyła Bernadette Bourzai

Poprawka 84
Art.51

Wsparcie dla tworzenia i rozwoju biznesu Wsparcie dla tworzenia, przejmowania i 
rozwoju biznesu.

Or. fr
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Poprawkę złożyła Bernadette Bourzai

Poprawka 85
Art.54

Wsparcie, o którym mowa w art. 49 lit. b) 
pkt i), obejmuje ustanowienie 
podstawowych usług dotyczących jednej lub 
szeregu wsi oraz związanej z nimi małej 
infrastruktury.

Wsparcie, o którym mowa w art. 49 lit. b) 
pkt i), obejmuje ustanowienie 
podstawowych usług dotyczących jednej lub 
szeregu wsi oraz związanej z nimi małej 
infrastruktury. W zależności od lokalnych 
potrzeb, miejscowej populacji i osób 
aktywnie działających w sferze społeczno-
ekonomicznej, wsparcie to może przyjąć 
formę ośrodków opieki dziennej dla małych 
dzieci lub osób starszych, dotacji na 
mieszkania do wynajęcia, centrów 
kulturalnych i ulepszeń transportu 
publicznego oraz infrastruktury.

Or. fr

Uzasadnienie

Dostępność i zaopatrzenie w podstawowe usługi dla miejscowej populacji i osób aktywnie 
działających w sferze społeczno-ekonomicznej to czynniki, które zwiększają atrakcyjność 
obszarów wiejskich.
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Poprawkę złożył Stavros Arnaoutakis

Poprawka 86
Art.58

Lokalne strategie rozwoju

Środki wymienione w art. 49 najlepiej 
wdrażać poprzez lokalne strategie rozwoju.

Lokalne strategie rozwoju

Środki wymienione w art. 49 najlepiej 
wdrażać poprzez lokalne strategie rozwoju, 
przy aktywnym zaangażowaniu lokalnych 
władz we wszystkie etapy.

Or. el

Uzasadnienie

Komentarz sprawozdawczyni komisji opiniodawczej do poprawki, którą złożyła do tego 
ustępu, w którym mówi, że „zapewnianie aktywnego udziału lokalnych władz w EFRROW 
umożliwi bardziej wszechstronne i spójne podejście do rozwoju wielu obszarów wiejskich”
jest absolutnie właściwy, jednak ponieważ lokalne władze doskonale znają problemy, 
szczególne cechy i zalety swoich obszarów, ważne jest, aby na etapie planowania wziąć pod 
uwagę również ich pomysły i wiedzę.

Poprawkę złożyła Bernadette Bourzai

Poprawka 87
Art. 60 lit. a) 

a) programy na bazie obszarowej 
przeznaczone dla właściwie określonych 
obszarów wiejskich o randze niższej niż 
regionalna;

a) programy na bazie obszarowej
przeznaczone dla właściwie określonych i 
odpowiednich obszarów wiejskich o randze 
niższej niż regionalna;

Or. fr

Uzasadnienie

Należy rozwinąć obszarowe podejście do rozwoju wsi i musi ono umożliwić stworzenie 
odpowiednich projektów rozwojowych na bazie obszarowej. Odpowiedniość obszaru działań 
musi zatem zostać przedstawiona w kategoriach wspólnych interesów i spójności 
terytorialnej.

Poprawkę złożył Stavros Arnaoutakis

Poprawka88
Art. 61 ust. 1 lit. b)
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b) muszą składać się bądź to z grupy już 
zakwalifikowanej do inicjatyw LEADER II
lub LEADER+, lub według podejścia 
LEADER, bądź też być nową grupą 
reprezentującą partnerów z różnych 
lokalnych sektorów 
społecznoekonomicznych na właściwym 
obszarze. Na poziomie podejmowania 
decyzji partnerzy społeczni i ekonomiczni, 
na których składają się stowarzyszenia 
rolnicze, kobiety wiejskie, młodzi ludzie 
oraz stowarzyszenia, muszą stanowić 
przynajmniej 50% składu partnerstwa 
lokalnego;

b) muszą składać się bądź to z grupy już 
zakwalifikowanej do inicjatyw LEADER II
lub LEADER+, lub według podejścia 
LEADER, bądź też – gdy nie ma takich 
grup – być nową grupą reprezentującą 
partnerów z różnych lokalnych sektorów 
społecznoekonomicznych na właściwym 
obszarze; w takim przypadku nowa grupa 
musi wykorzystać doświadczenie lokalnych 
grup, które wdrożyły inicjatywy LEADER 
II i LEADER +. Na poziomie 
podejmowania decyzji partnerzy społeczni i 
ekonomiczni, na których składają się 
stowarzyszenia rolnicze, kobiety wiejskie, 
młodzi ludzie oraz stowarzyszenia, muszą 
stanowić przynajmniej 50% składu 
partnerstwa lokalnego;

Or. el

Uzasadnienie

Jeśli nowe programy mają odnieść sukces, kluczową sprawą jest wykorzystanie 
doświadczenia zdobytego na poziomie lokalnych grup.

Poprawkę złożył Stavros Arnaoutakis

Poprawka 89
Art. 69 ust. 1 

Krajowa sieć obszarów wiejskich Krajowa sieć organizacji działających na 
rzecz obszarów wiejskich 

1. Każde Państwo Członkowskie ustanawia 
krajową sieć obszarów wiejskich, która 
gromadzi wszystkie organizacje i podmioty 
administracyjne zaangażowane w sferze 
rozwoju obszarów wiejskich.

1. Każde Państwo Członkowskie 
bezzwłocznie ustanawia krajową sieć 
obszarów wiejskich z możliwie najszerszą 
reprezentacją, wszystkie organizacje i 
podmioty administracyjne zaangażowane w 
sferze rozwoju obszarów wiejskich

Or. el

Uzasadnienie

Ponieważ określenia „wiejski” nie należy interpretować wyłącznie jako „rolniczy”, trzeba 
wyraźnie zaznaczyć, że ustęp ten zawiera odniesienie do różnych organizacji w szerszym 
sektorze „wiejskim”. Liczba organizacji i administracji zaangażowanych w rozwój obszarów 
wiejskich może być bardzo duża, co może oznaczać ryzyko nieskutecznej komunikacji. Może 
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ona stać się bardziej skuteczna, jeśli zainteresowane podmioty wyznaczą pewne organizacje i 
urzędy na swoich reprezentantów, przez co ulepszą dalszą organizację informacji.

Poprawkę złożyła Jillian Evans

Poprawka90
Art. 70 ust. 5 

b) wyników z przeszłości oraz tekst zostaje skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Zasoby należy rozdzielać w oparciu o konkretną sytuację i zapotrzebowanie, a nie wyniki z 
przeszłości.

Poprawkę złożył Emanuel Jardim Fernandes

Poprawka 91
Art. 71, ust. 3, część pierwsza, lit. b) a (nowa) 

ba) 85% kwalifikujących się wydatków 
publicznych w regionach peryferyjnych i na 
mniejszych wyspach Morza Egejskiego.

Or. pt

Uzasadnienie

Wysokość wkładu Funduszu w regionach peryferyjnych musi pozostać niezmieniona.

Poprawkę złożył Emanuel Jardim Fernandes

Poprawka 92
Art. 71 ust. 3, część druga, lit. b) a (nowa)

(ba) 85% kwalifikujących się wydatków 
publicznych w regionach peryferyjnych i na 
mniejszych wyspach Morza Egejskiego.

Or. pt
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Uzasadnienie

Wysokość wkładu Funduszu w regionach peryferyjnych musi pozostać niezmieniona.

Poprawkę złożył Emanuel Jardim Fernandes

Poprawka 93
Art. 71 ust. 4

4. Bez względu na górne granice 
wymienione w ust. 3, wkład Funduszu 
można zwiększyć o pięć punktów 
procentowych na programy regionów 
peryferyjnych oraz mniejszych wysp Morza 
Egejskiego.

tekst zostaje skreślony

Or. pt

Uzasadnienie

Zgodność z poprawkami 90 i 91.

Poprawkę złożył Emanuel Jardim Fernandes

Poprawka 94
Art. 72 ust. 3 lit. a)

a) VAT, a) odzyskiwalny VAT,

Or. pt

Uzasadnienie

Nieodzyskiwalny VAT musi pozostać kwalifikowany.

Poprawkę złożył Emanuel Jardim Fernandes

Poprawka 95
Art. 72 ust. 3 lit. c)

c) zakup ziemi kosztującej więcej niż 10% 
wszystkich kwalifikujących się wydatków 
na właściwą operację.

c) zakup ziemi kosztującej więcej niż 10% 
wszystkich kwalifikujących się wydatków 
na właściwą operację, z wyjątkiem 
przypadku operacji ochrony środowiska i o 
ile programy przyjęte przez Komisję nie 
ustanowią wyższej wartości procentowej.
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Or. pt

Uzasadnienie

Obecne warunki określające prawo do zakupu ziemi powinny pozostać niezmienione.

Poprawkę złożyły Jillian Evans i Elisabeth Schroedter

Poprawka 96
Art. 76, część wstępna i lit. a)

Dla każdego programu rozwoju obszarów 
wiejskich Państwo Członkowskie wyznacza:

Dla każdego programu rozwoju obszarów 
wiejskich Państwo Członkowskie wyznacza
w zgodzie ze swoją strukturą 
instytucjonalną:

a) urząd zarządzający, będący publicznym 
lub prywatnym, krajowym, regionalnym lub 
lokalnym podmiotem wyznaczonym przez 
Państwo Członkowskie, bądź też samym 
Państwem Członkowskim, kiedy to ono 
wykonuje zadanie, do zarządzania 
programem;

a) urząd zarządzający, będący publicznym 
lub prywatnym, krajowym, regionalnym lub 
lokalnym podmiotem wyznaczonym przez 
Państwo Członkowskie, w zgodzie z jego 
strukturą instytucjonalną, bądź też samym 
Państwem Członkowskim, kiedy to ono 
wykonuje zadanie, do zarządzania 
programem;

Or. en

Uzasadnienie

W rozporządzeniu należy wziąć pod uwagę zasadę subsydiarności i fakt, że w niektórych 
Państwach Członkowskich kompetencje związane z rozwojem obszarów wiejskich są 
zdecentralizowane i nie należą wyłącznie do centralnego rządu.

Poprawkę złożył Stavros Arnaoutakis

Poprawka 97
Art. 77 ust. 1 lit. a)

a) zapewnienie, aby operacje były wybierane 
do finansowania ze środków Funduszu 
zgodnie z kryteriami mającymi zastosowanie 
do programu rozwoju obszarów wiejskich 
oraz aby były zgodne w całym okresie ich 
wykonywania z odpowiednimi 
wspólnotowymi i krajowymi przepisami 
oraz politykami Wspólnoty;

a) zapewnienie, aby operacje były wybierane 
do finansowania ze środków Funduszu 
zgodnie z kryteriami mającymi zastosowanie 
do programu rozwoju obszarów wiejskich 
oraz aby były zgodne w całym okresie ich 
wykonywania z odpowiednimi 
wspólnotowymi i krajowymi przepisami 
oraz politykami Wspólnoty; te odpowiednie 
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wspólnotowe i krajowe przepisy nie 
powinny być nadmiernie rygorystyczne ani 
czasochłonne i powinny dopuszczać 
elastyczność w stopniu, który nie narusza 
ogólnych wytycznych polityki UE;

Or. el

Uzasadnienie

Zgodnie z opinią sprawozdawczyni komisji opiniodawczej, interesujące przedsięwzięcia mogą 
zostać zahamowane przez brak elastyczności, lecz również przez czasochłonne oficjalne 
procedury, czego należy unikać.

Poprawkę złożył Stavros Arnaoutakis

Poprawka98
Art. 80 ust. 2 lit. a)

a) informuje on potencjalnych 
beneficjentów, organizacje zawodowe, 
partnerów ekonomicznych i społecznych, 
podmioty zaangażowane w promowanie 
równości płci oraz właściwe organizacje 
pozarządowe o możliwościach, jakie oferuje 
program i zasadach uzyskania dostępu do 
finansowania programu ze środków 
Funduszu; 

a) informuje on lokalne władze, 
potencjalnych beneficjentów, organizacje 
zawodowe, partnerów ekonomicznych i 
społecznych, podmioty zaangażowane w 
promowanie równości płci oraz właściwe 
organizacje pozarządowe o możliwościach,
jakie oferuje program i zasadach uzyskania 
dostępu do finansowania programu ze 
środków Funduszu; 

Or. el

Uzasadnienie

Informowanie lokalnych władz od samego początku ułatwi dostarczanie informacji innym 
grupom wymienionym w tym ustępie.

Poprawkę złożyła Bairbre de Brún

Poprawka 99
Art. 82 lit. c)
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c) bada wyniki procesu wdrażania, 
szczególnie osiągnięcie celów wytyczonych 
dla każdej osi priorytetowej oraz bieżące 
oceny;

c) bada wyniki procesu wdrażania, 
szczególnie osiągnięcie celów wytyczonych 
dla każdej osi priorytetowej oraz bieżące 
oceny, w tym wkład funduszu w integrację 
społeczną i niedyskryminację.

Or. en

Uzasadnienie

Należy upewnić się, że ta powszechna polityka wspólnotowa znajduje odzwierciedlenie w 
ocenie.

Poprawkę złożyły Jillian Evans i Elisabeth Schroedter

Poprawka 100
Artykuł 86

Coroczne sprawozdanie z realizacji Sporządzane co dwa lata sprawozdanie z 
realizacji

1. Po raz pierwszy w roku 2008 oraz do 30 
czerwca każdego roku, Urząd Zarządzający 
wysyła Komisji coroczne sprawozdanie z 
realizacji dotyczące procesu wdrażania 
programu. Urząd Zarządzający wysyła 
Komisji ostatnie sprawozdanie z realizacji 
dotyczące procesu wdrażania programu 
najpóźniej do 30 czerwca 2016 roku.

1. Po raz pierwszy w roku 2008 oraz do 30 
czerwca co dwa lata, Urząd Zarządzający 
wysyła Komisji sporządzane co dwa lata
sprawozdanie z realizacji dotyczące procesu 
wdrażania programu. Urząd Zarządzający 
wysyła Komisji ostatnie sprawozdanie z 
realizacji dotyczące procesu wdrażania 
programu najpóźniej do 30 czerwca 2016 
roku.

2. Każde coroczne sprawozdanie z realizacji 
zawiera następujące elementy:

2. Każde sporządzane co dwa lata
sprawozdanie z realizacji zawiera 
następujące elementy:

Or. en

Poprawkę złożyła Bairbre de Brún

Poprawka 101
Art. 87 ust. 1

Coroczne badanie programów Przeprowadzane co dwa lata badanie 
programów

1. Każdego roku, po przedstawieniu 
corocznego sprawozdania z realizacji, 

1. Co dwa lata, po przedstawieniu 
dwuletniego sprawozdania z realizacji, 
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Komisja oraz Urząd Zarządzający badają 
główne wyniki poprzedniego roku zgodnie z 
procedurami, które zostaną określone w 
porozumieniu z Państwem Członkowskim 
oraz właściwym Urzędem Zarządzającym.

Komisja oraz Urząd Zarządzający badają 
główne wyniki poprzedniego roku zgodnie z 
procedurami, które zostaną określone w 
porozumieniu z Państwem Członkowskim 
oraz właściwym Urzędem Zarządzającym.

Or. en

Poprawkę złożyła Bernadette Bourzai

Poprawka 102
Art. 92 ust. 2 lit c) a (nowa)

c)a wysiłek poczyniony w zakresie 
współpracy i wymiany doświadczeń;

Or. fr

Uzasadnienie

Współpraca i podejście innowacyjne są głównymi aspektami schematu Leader, a zatem muszą 
być brane pod uwagę w każdej ocenie wyników.

Poprawkę złożyła Bernadette Bourzai

Poprawka 103
Art. 92 ust. 2 lit. d) a (nowa)

d)a zdolność do innowacji;

Or. fr

Uzasadnienie

Współpraca i podejście innowacyjne są głównymi aspektami schematu Leader, a zatem muszą 
być brane pod uwagę w każdej ocenie wyników.

Poprawkę złożyła Bairbre de Brún

Poprawka 104
Art. 92 ust. 2 lit. e a) (nowa)

ea) wkład w integrację społeczną
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Or. en

Uzasadnienie

Przy alokacji rezerw wspólnotowych należy uwzględniać postęp funduszy w promowaniu 
integracji społecznej

Poprawkę złożył Emanuel Jardim Fernandes

Poprawka 105
Załącznik 1, 26 ust. 3

Intensywność pomocy na rzecz podwyższenia 
wartości ekonomicznej lasów

Intensywność pomocy na rzecz podwyższenia 
wartości ekonomicznej lasów

• 50% – kwoty wartości kwalifikującej się 
inwestycji dokonywanej na obszarach, o 
których mowa w art. 34 lit. a) pkt i), ii) oraz 
iii)

• 90% – kwoty wartości kwalifikującej się 
inwestycji dokonywanej na obszarach, o 
których mowa w art. 34 lit. a) pkt i), ii) oraz 
iii)

• 40% – kwoty wartości kwalifikującej się 
inwestycji dokonywanej na innych obszarach

• 80% – kwoty wartości kwalifikującej się 
inwestycji dokonywanej na innych 
obszarach

• 75% – kwoty wartości kwalifikującej się 
inwestycji dokonywanej w regionach 
peryferyjnych 

• 100% – kwoty wartości kwalifikującej się 
inwestycji dokonywanej w regionach 
peryferyjnych (regiony, o których mowa w 
art. 34 lit. a) pkt ia))

Or. pt

Uzasadnienie

Należy utrzymać obecne poziomy pomocy.

Poprawka, którą zgłosił Emanuel Jardim Fernandes

Poprawka 106
Załącznik I, 27 ust. 3

65% – Kwoty wartości kwalifikującej się 
inwestycji dokonywanej w regionach 
peryferyjnych oraz na wyspach Morza 
Egejskiego

65% – Kwoty wartości kwalifikującej się 
inwestycji dokonywanej w regionach 
peryferyjnych oraz na wyspach Morza 
Egejskiego

75% – Kwoty wartości kwalifikującej się 
inwestycji w MŚP ulokowane w regionach 
peryferyjnych, których technologia i 
rynkowe produkty rolne pochodzą przede 
wszystkim z produkcji lokalnej i należące 
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do sektora, który zostanie określony w 
Planach Rozwoju Wsi.

Or. pt

Uzasadnienie

Poziomy pomocy dla regionów peryferyjnych muszą pozostać niezmienione.

Poprawkę złożył Emanuel Jardim Fernandes

Poprawka 107
Załącznik I, 35 ust. 3

• Minimalna dopłata z tytułu przeszkody–
25 euro – na hektar użytkowanego obszaru 
rolniczego

• Minimalna dopłata z tytułu przeszkody–
25 euro – na hektar użytkowanego obszaru 
rolniczego

• Maksymalna dopłata z tytułu przeszkody 
naturalnej – 250 euro – na hektar 
użytkowanego obszaru rolniczego

• Maksymalna dopłata z tytułu przeszkody 
– 250 euro – na hektar użytkowanego 
obszaru rolniczego

• Maksymalna opłata za obszary z innymi 
przeszkodami – 150 euro – na hektar 
użytkowanego obszaru rolniczego

Or. pt

Uzasadnienie

Maksymalna kwota dopłaty nie powinna być różna w poszczególnych obszarach.

Poprawkę złożył Emanuel Jardim Fernandes

Poprawka 108
Załącznik I, 40 ust. 4, 41 ust. 4 i 42 ust. 3

Intensywność pomocy z tytułu kosztów 
ustanowienia 

Intensywność pomocy z tytułu kosztów 
ustanowienia

• 50% – kwalifikujących się kosztów na 
obszarach, o których mowa w art. 34 lit. a) 
pkt i), ii) oraz iii)

• 90% – kwalifikujących się kosztów na 
obszarach, o których mowa w art. 34 lit. a) 
pkt i), ii) oraz iii)

• 40% – kwalifikujących się kosztów na 
innych obszarach

• 80% – kwalifikujących się kosztów na 
innych obszarach

• 75% – kwalifikujących się kosztów na • 100% – kwalifikujących się kosztów na 



AM\561694PL.doc 43/43 PE 355.754v01-00

PL

regionach peryferyjnych regionach peryferyjnych (regiony, o których 
mowa w art. 34 lit. a) pkt ia))

Or. pt

Uzasadnienie

Obecne poziomy pomocy powinny pozostać niezmienione.
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