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8.3.2018 A8-0048/50 

Poprawka  50 

Gérard Deprez 

w imieniu grupy ALDE 

 

Sprawozdanie A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Następne WRF: przygotowanie stanowiska Parlamentu dotyczącego WRF na okres po 2020 r. 

2017/2052(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 101 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

101. potwierdza, że unowocześniona 

wspólna polityka rolna ma podstawowe 

znaczenie dla bezpieczeństwa 

żywnościowego i niezależności 

żywnościowej, ograniczania odpływu 

ludności z terenów wiejskich i ochrony 

miejsc pracy, zrównoważonego rozwoju, 

zrównoważenia środowiskowego, rolnego 

i leśnego oraz dostarczania 

Europejczykom zdrowych, wysokiej 

jakości produktów żywnościowych po 

przystępnych cenach; zwraca uwagę, że 

zapotrzebowanie na żywność wzrosło, 

podobnie jak potrzeba wspierania 

rolników w przechodzeniu na praktyki 

rolnicze przyjazne dla środowiska i 

potrzeba przeciwdziałania zmianie 

klimatu; podkreśla potrzebę wspierania 

bezpieczeństwa dochodów rolników i 

wzmocnienia związku między WPR a 

dostarczaniem dóbr publicznych; 

podkreśla, że WPR jest jedną z najbardziej 

zintegrowanych dziedzin polityki i jest 

finansowana głównie na szczeblu UE, a 

zatem zastępuje wydatki krajowe; 

101. podkreśla potrzebę zrównoważonej 

polityki rolnej i potwierdza, że 

unowocześniona wspólna polityka rolna 

(WPR) ma podstawowe znaczenie dla 

osiągnięcia celów wyznaczonych w 

traktatach; podkreśla potrzebę 

zagwarantowania, że wydatki na WPR 

skutecznie osiągają wyznaczone cele; 

podkreśla w związku z tym potrzebę 

większej spójności między różnymi 

obszarami polityki w celu poprawy 

zrównoważonego zarządzania zasobami 

naturalnymi oraz udoskonalenia 

instrumentów przeznaczonych do tego 

celu w ramach WPR; zwraca uwagę, że 

odbudowa, modernizacja i rozbudowa 

infrastruktury badawczo-rozwojowej, wraz 

ze wsparciem odpowiedniego kształcenia 

ustawicznego, są kluczowymi elementami 

napędzającymi innowacje i  

wspierającymi przejście na bardziej 

zrównoważone i  przyjazne dla klimatu 

praktyki rolnicze, które zapewniają 

bezpieczeństwo żywnościowe i  

bezpieczeństwo żywności; z zadowoleniem 

przyjmuje strategiczne podejście Komisji 

przedstawione w komunikacie „Przyszłość 

żywności i rolnictwa” zapewniające 

państwom członkowskim większą 

elastyczność w poszukiwaniu 

odpowiednich środków umożliwiających 

ukierunkowanie ich sektora rolnego na 
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osiągnięcie wspólnych celów 

środowiskowych w jak najskuteczniejszy 

sposób; podkreśla ponadto potrzebę 

wzmocnienia związku między WPR a 

dostarczaniem dóbr publicznych, które 

przynoszą rzeczywistą wartość dodaną; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/51 

Poprawka  51 

Gérard Deprez 

w imieniu grupy ALDE 

 

Sprawozdanie A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Następne WRF: przygotowanie stanowiska Parlamentu dotyczącego WRF na okres po 2020 r. 

2017/2052(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 102 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

102. podkreśla, że budżet przeznaczony 

na WPR w następnych WRF powinien 

zostać co najmniej utrzymany na obecnym 

poziomie w UE-27 w cenach stałych; 
podkreśla, że nowe wyzwania, przed 

którymi stanie kolejna WPR, wymagają 

rozsądnego przydziału środków 

finansowych w oparciu o analizę obecnej 

polityki i przyszłych potrzeb; podkreśla, że 

płatności bezpośrednie generują wyraźną 

wartość dodaną UE i wzmacniają 

jednolity rynek poprzez unikanie zakłóceń 

konkurencji między państwami 

członkowskimi; sprzeciwia się 

jakiejkolwiek formie renacjonalizacji i 

krajowego współfinansowania płatności 

bezpośrednich w tym względzie; podkreśla 
potrzebę kontynuowania działań na rzecz 

utrzymania produkcji w sektorach o 

zasadniczym znaczeniu dla obszarów 

wrażliwych, zreformowania rezerwy 

kryzysowej dla rolnictwa, zwiększenia 

finansowania stosownie do reakcji na 

poszczególne kryzysy cykliczne we 

wrażliwych sektorach oraz stworzenia 

nowych instrumentów, które mogą 

ograniczyć niestabilność cen i zwiększyć 

finansowanie programów szczególnych 

opcji na rzecz regionów oddalonych i 

wyspiarskich (POSEI); wzywa Komisję do 

kontynuowania procesu ujednolicania 

102. podkreśla, że budżet przeznaczony 

na WPR w następnych WRF powinien  

zostać uproszczony i ukierunkowany na 

wyniki, kładąc nacisk na podejście 

ukierunkowane i zapewnienie śledzenia i 

monitorowania, co wzmacnia pewność co 

do budżetu; podkreśla, że kolejna WPR 

wymaga odpowiedniego przydziału 

środków finansowych, w przypadku gdy 

przyznawanie wsparcia na rzecz sektora 

rolnictwa jest powiązane z osiąganiem 

wyników i dostarczaniem dóbr 

publicznych, biorąc pod uwagę wrażliwość 

niektórych obszarów oraz potrzebę 

kontynuowania działań na rzecz 

utrzymania produkcji w sektorach o 

zasadniczym znaczeniu dla tych obszarów; 

podkreśla potrzebę zabezpieczenia 

produkcji rolnej we wszystkich częściach 

UE, a także na obszarach z 

ograniczeniami naturalnymi; podkreśla 

potrzebę zreformowania rezerwy 

kryzysowej dla rolnictwa i stworzenia 

nowych instrumentów i mechanizmów, 

które mogą ograniczyć niestabilność cen; 

wzywa Komisję do zapewnienia 

koniecznych ram finansowych i prawnych 

dla łańcucha dostaw żywności w celu 

zwalczania nieuczciwych praktyk 

handlowych; 
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płatności bezpośrednich oraz do 

zapewnienia koniecznych ram finansowych 

i prawnych dla łańcucha dostaw żywności 

w celu zwalczania nieuczciwych praktyk 

handlowych; zwraca uwagę, że obszary 

wiejskie w UE borykają się z poważnymi 

problemami, a zatem wymagają 

szczególnego wsparcia; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/52 

Poprawka  52 

Gérard Deprez 

w imieniu grupy ALDE 

 

Sprawozdanie A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Następne WRF: przygotowanie stanowiska Parlamentu dotyczącego WRF na okres po 2020 r. 

2017/2052(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 103 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

103. podkreśla społeczno-ekonomiczne i 

ekologiczne znaczenie sektora 

rybołówstwa, środowiska morskiego i  

„niebieskiej gospodarki” oraz ich wkład w 

zrównoważoną niezależność żywnościową 

UE pod względem zapewnienia 

zrównoważonego rozwoju europejskiej 

akwakultury i rybołówstwa oraz 

łagodzenia wpływu na środowisko; 

wskazuje, że wspólna polityka 
rybołówstwa jest wyłączną kompetencją 

UE; podkreśla w związku z tym 

konieczność utrzymania specjalnego, 

znacznego, niezależnego i dostępnego 

funduszu na rzecz rybołówstwa w celu 

realizacji tej polityki; wzywa do 

ponownego ustanowienia programu 

szczególnych opcji na rzecz regionów 

oddalonych i wyspiarskich (POSEI), 

ponieważ jest to bardzo ważny program 

dla najbardziej oddalonych regionów UE; 

domaga się co najmniej utrzymania 

poziomu środków finansowych 

przeznaczonych na sektor rybołówstwa w 

obecnych WRF oraz, jeśli pojawią się 

nowe potrzeby, zwiększenia środków 

finansowych przeznaczonych na 

gospodarkę morską; ostrzega przed 

możliwymi negatywnymi skutkami 

twardego brexitu w tym sektorze; zauważa, 

że inne instrumenty finansowe, oprócz 

103. podkreśla znaczenie społeczno-

gospodarcze i ekologiczne sektora 

rybołówstwa i „niebieskiej gospodarki” i 

ich wkład w niezależność żywnościową 

UE; wskazuje, że  zachowanie morskich 

zasobów biologicznych w ramach 

wspólnej polityki rybołówstwa (WPRyb) 

jest wyłączną kompetencją UE; podkreśla, 

że Europejski Fundusz Morski i Rybacki 

(EFMR) jest głównym narzędziem 

finansowym wspierającym WPRyb; 

podkreśla, że EFMR jest mechanizmem 

współfinansowania i w związku z tym 

podkreśla konieczność utrzymania 

specjalnego, przejrzystego i dostępnego 

funduszu na rzecz rybołówstwa, by 

osiągnąć cele WPRyb, zwłaszcza by 

promować konkurencyjne, zrównoważone 

środowiskowo, rentowne ekonomicznie i 

odpowiedzialne społecznie sektory 

rybołówstwa i akwakultury; ostrzega przed 

możliwymi negatywnymi skutkami 

twardego brexitu w tym sektorze oraz 

zauważa, że inne instrumenty finansowe 

budżetu UE mogłyby zapewnić dodatkowe 

możliwości finansowania w sektorze 

rybołówstwa i spraw morskich; 
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pomocy bezzwrotnej, mogłyby zapewnić 

dodatkowe możliwości finansowania; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/53 

Poprawka  53 

Gérard Deprez 

w imieniu grupy ALDE 

 

Sprawozdanie A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Następne WRF: przygotowanie stanowiska Parlamentu dotyczącego WRF na okres po 2020 r. 

2017/2052(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 109 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

109. jest gotów rozważyć uproszczoną i 

usprawnioną strukturę instrumentów 

finansowania zewnętrznego, o ile zwiększy 

ona przejrzystość, rozliczalność, 

skuteczność, spójność i elastyczność oraz 

będzie w zgodzie z celami leżących u ich 

podstaw polityk; apeluje o utrzymanie 

odrębnych instrumentów przeznaczonych 

na pomoc przedakcesyjną, sąsiedztwo, 

rozwój i pomoc humanitarną ze względu 
na ich szczególne cechy polityczne i 

finansowe; odnotowuje, że struktura ta 

powinna obejmować uwzględnienie w 

budżecie EFR z przekroczeniem 

uzgodnionych pułapów bez Instrumentu 

na rzecz Pokoju w Afryce oraz bardziej 

przejrzyste włączenie odpowiednich 

funduszy i instrumentów powierniczych;

  

109. jest gotów rozważyć uproszczoną i 

usprawnioną strukturę instrumentów 

finansowania zewnętrznego, o ile zwiększy 

ona przejrzystość, rozliczalność, 

skuteczność, spójność i elastyczność oraz 

będzie w zgodzie z celami leżących u ich 

podstaw polityk; podkreśla, że celów tych 

nie można osiągnąć bez struktury 

zarządzania umożliwiającej kontrolę 

polityczną, opartej na strategii, 

integracyjnej i odpowiedzialnej oraz 

umożliwiającej solidną demokratyczną i 

przejrzystą kontrolę ze strony Parlamentu 

Europejskiego; zwraca się do Komisji i 

ESDZ o zaproponowanie planu reformy 

instrumentów obejmujących taką 

strukturę zarządzania; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/54 

Poprawka  54 

Gérard Deprez 

w imieniu grupy ALDE 

 

Sprawozdanie A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Następne WRF: przygotowanie stanowiska Parlamentu dotyczącego WRF na okres po 2020 r. 

2017/2052(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 109 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  109a. docenia zaangażowanie UE w 

takie kwestie, jak prawa człowieka, 

demokracja, wspieranie społeczeństwa 

obywatelskiego i pomoc humanitarna, a 

także różne cele i konkretną wartość 

polityczną i strategiczną obecnych 

instrumentów; podkreśla, że reforma nie 

powinna podważać celów politycznych 

poszczególnych instrumentów; rozumie 

istniejące obawy związane z  tymi 

instrumentami ze względu na ich 

specyfikę pod względem celów i realizacji i 

wzywa w związku z tym do utrzymania 

niezależnych instrumentów pomocy 

przedakcesyjnej, sąsiedztwa, pomocy na 

rzecz rozwoju, pomocy humanitarnej oraz 

na rzecz demokracji i praw człowieka ze 

względu na ich specyfikę i charakterystykę 

finansową; odnotowuje, że struktura ta 

powinna obejmować uwzględnienie w 

budżecie EFR z przekroczeniem 

uzgodnionych pułapów bez Instrumentu 

na rzecz Pokoju w Afryce oraz bardziej 

przejrzyste włączenie odpowiednich 

funduszy i instrumentów powierniczych; 

Or. en 



 

AM\1147972PL.docx  PE616.074v01-00 

PL Zjednoczona w różnorodności PL 

 

8.3.2018 A8-0048/55 

Poprawka  55 

Gérard Deprez 

w imieniu grupy ALDE 

 

Sprawozdanie A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Następne WRF: przygotowanie stanowiska Parlamentu dotyczącego WRF na okres po 2020 r. 

2017/2052(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 127 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  127a. uważa, że jeżeli przed wyborami 

europejskimi osiągnięte zostanie 

porozumienie w sprawie kolejnych WRF, 

to nowo wybrany parlament powinien 

przyjąć prawodawstwo sektorowe 

ustanawiające kolejną generację 

programów UE, wynegocjowane przez 

obecny Parlament; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/56 

Poprawka  56 

Gérard Deprez 

w imieniu grupy ALDE 

 

Sprawozdanie A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Następne WRF: przygotowanie stanowiska Parlamentu dotyczącego WRF na okres po 2020 r. 

2017/2052(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 127 b (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  127b. uważa, że nowo wybrany 

Parlament może, stanowiąc bezwzględną 

większością głosów swoich członków w 

ciągu sześciu miesięcy od wyborów 

europejskich, zwrócić się do Komisji o 

zaproponowanie zmiany przepisów 

sektorowych ustanawiających następne 

programy UE w kolejnych wieloletnich 

ramach finansowych, przyjętych przez 

poprzednią kadencję; 

Or. en 

 

 


