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28.5.2018 A8-0178/3 

Poprawka  3 

Jacques Colombier, Angelo Ciocca, Olaf Stuger 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Przyszłość produkcji żywności i rolnictwa 

2018/2037(INI) 

Projekt rezolucji 

Motyw P 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

P. mając na uwadze, że w ostatnich 

kilku latach rolnicy doświadczali coraz 

większej zmienności cen będącej 

odzwierciedleniem wahań cen na 

globalnych rynkach oraz niepewności 

powodowanej zmianami 

makroekonomicznymi, zewnętrznymi 

strategiami politycznymi, takimi jak 

handel, kwestie polityczno-dyplomatyczne, 

kryzysy sanitarne, nadwyżki produkcyjne 

w niektórych sektorach europejskich, 

zmiana klimatu oraz częstsze ekstremalne 

zdarzenia pogodowe w UE; 

P. mając na uwadze, że w ostatnich 

kilku latach rolnicy doświadczali coraz 

większej zmienności cen będącej 

odzwierciedleniem wahań cen na 

globalnych rynkach oraz niepewności 

powodowanej zmianami 

makroekonomicznymi, zewnętrznymi 

strategiami politycznymi, takimi jak 

handel, kwestiami polityczno-

dyplomatycznymi, takimi jak zakaz 

wprowadzony przez Rosję w wyniku 

sankcji nałożonych przez UE, kryzysami 

sanitarnymi, nadwyżkami produkcyjnymi 

w niektórych sektorach europejskich, 

zmianą klimatu oraz częstszymi 

ekstremalnymi zdarzeniami pogodowymi 
w UE; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/4 

Poprawka  4 

Jacques Colombier, Angelo Ciocca, Olaf Stuger 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Przyszłość produkcji żywności i rolnictwa 

2018/2037(INI) 

Projekt rezolucji 

Motyw T 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

T. mając na uwadze, że konieczne jest 

zapewnienie równych warunków działania, 

uczciwych cen i godnego poziomu życia 

wszystkim rolnikom we wszystkich 

regionach i wszystkich państwach 

członkowskich UE, a tym samym 

zagwarantowanie przystępnych cen 

obywatelom i konsumentom oraz 

działalności rolniczej we wszystkich 

regionach Unii, w tym na obszarach o 

szczególnych ograniczeniach naturalnych; 

mając na uwadze, że kluczowe znaczenie 

ma promowanie konsumpcji i dostępu do 

wysokiej jakości żywności oraz zdrowego i 

zrównoważonego odżywiania, wypełniając 

przy tym zobowiązania na rzecz trwałego 

rozwoju społecznego i środowiskowego, 

działań w dziedzinie klimatu, zdrowia, 

dobrostanu i zdrowia zwierząt i roślin oraz 

zrównoważonego rozwoju obszarów 

wiejskich; 

T. mając na uwadze, że konieczne jest 

zapewnienie równych warunków działania, 

uczciwych cen i godnego poziomu życia 

wszystkim rolnikom we wszystkich 

regionach i wszystkich państwach 

członkowskich UE, a tym samym 

zagwarantowanie sprawiedliwych cen 

obywatelom i konsumentom oraz 

działalności rolniczej we wszystkich 

regionach Unii, w tym na obszarach o 

szczególnych ograniczeniach naturalnych; 

mając na uwadze, że kluczowe znaczenie 

ma promowanie konsumpcji i dostępu do 

wysokiej jakości żywności oraz zdrowego i 

zrównoważonego odżywiania, wypełniając 

przy tym zobowiązania na rzecz trwałego 

rozwoju społecznego i środowiskowego, 

działań w dziedzinie klimatu, zdrowia, 

dobrostanu i zdrowia zwierząt i roślin oraz 

zrównoważonego rozwoju obszarów 

wiejskich; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/5 

Poprawka  5 

Jacques Colombier, Angelo Ciocca, Olaf Stuger 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Przyszłość produkcji żywności i rolnictwa 

2018/2037(INI) 

Projekt rezolucji 

Motyw A a 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

Aa. mając na uwadze, że wzrost 

globalnej wymiany handlowej stanowi 

zarówno szansę, jak i wyzwania związane 

między innymi ze środowiskiem, zmianą 

klimatu, ochroną zasobów wodnych, 

brakiem gruntów rolnych i degradacją 

gleby, a zatem wymaga dostosowania 

zasad handlu międzynarodowego, tak by 

umożliwić tworzenie równych warunków 

działania w oparciu o wysokie standardy 

oraz sprawiedliwe i zrównoważone 

warunki do wymiany towarów i usług, a 

także odnowione i skuteczne mechanizmy 

obrony handlu, zgodnie z obowiązującymi 

standardami UE w obszarze spraw 

społecznych, gospodarczych, 

środowiskowych, zdrowotnych, 

sanitarnych, fitosanitarnych i dobrostanu 

zwierząt; 

Aa. mając na uwadze, że wzrost 

globalnej wymiany handlowej niesie ze 

sobą zagrożenia związane między innymi z 

sytuacją socjalną rolników, ze 

środowiskiem, zmianą klimatu, ochroną 

zasobów wodnych, brakiem gruntów 

rolnych i degradacją gleby, a zatem 

wymaga dostosowania zasad handlu 

międzynarodowego, tak by umożliwić 

tworzenie równych warunków działania w 

oparciu o wysokie standardy oraz 

sprawiedliwe i zrównoważone warunki do 

wymiany towarów i usług, a także 

odnowione i skuteczne mechanizmy 

obrony handlu, zgodnie z obowiązującymi 

standardami UE w obszarze spraw 

społecznych, gospodarczych, 

środowiskowych, zdrowotnych, 

sanitarnych, fitosanitarnych i dobrostanu 

zwierząt; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/6 

Poprawka  6 

Jacques Colombier, Angelo Ciocca, Olaf Stuger 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Przyszłość produkcji żywności i rolnictwa 

2018/2037(INI) 

Projekt rezolucji 

Motyw A p 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

Ap. mając na uwadze, że spożycie 

tłuszczów nasyconych i czerwonego mięsa 

w Unii nadal znacznie przekracza 

zalecane poziomy zapotrzebowania na 

wartości odżywcze, a przemysł spożywczy 

nadal w istotnym stopniu przyczynia się 

do emisji gazów cieplarnianych i azotu; 

skreśla się 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/7 

Poprawka  7 

Jacques Colombier, Angelo Ciocca, Olaf Stuger 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Przyszłość produkcji żywności i rolnictwa 

2018/2037(INI) 

Projekt rezolucji 

Motyw B c 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

Bc. mając na uwadze, że należy 

dodatkowo wzmocnić pozycję rolników w 

łańcuchu dostaw żywności i 

zagwarantować uczciwą konkurencję w 

obrębie jednolitego rynku, z 

wykorzystaniem sprawiedliwych i 

przejrzystych zasad uwzględniających 

szczególny charakter rolnictwa w relacji 

produkcji do pozostałych części łańcucha 

dostaw żywności na różnych szczeblach, a 

także zapewnić zachęty do skutecznego 

zapobiegania ryzyku i kryzysom, w tym 

aktywne instrumenty zarządzania, które są 

w stanie lepiej dostosować ofertę do 

zapotrzebowania i mogą zostać 

umieszczone na szczeblu sektora przez 

organy publiczne, jak podkreślono w 

sprawozdaniu Grupy Zadaniowej ds. 

Rynków Rolnych; mając na uwadze, że 

należy odpowiednio rozważyć i 

monitorować aspekty wykraczające poza 

zakres WPR mające wpływ na 

konkurencyjność i równe warunki 

działania dla rolników; 

Bc. mając na uwadze, że należy 

dodatkowo wzmocnić pozycję rolników w 

łańcuchu dostaw żywności i 

zagwarantować uczciwą konkurencję w 

obrębie rynku wewnętrznego, z 

wykorzystaniem sprawiedliwych i 

przejrzystych zasad uwzględniających 

szczególny charakter rolnictwa w relacji 

produkcji do pozostałych części łańcucha 

dostaw żywności na różnych szczeblach, a 

także zapewnić zachęty do skutecznego 

zapobiegania ryzyku i kryzysom, w tym 

aktywne instrumenty zarządzania, które są 

w stanie lepiej dostosować ofertę do 

zapotrzebowania i mogą zostać 

umieszczone na szczeblu sektora przez 

organy publiczne, jak podkreślono w 

sprawozdaniu Grupy Zadaniowej ds. 

Rynków Rolnych; mając na uwadze, że 

należy odpowiednio rozważyć i 

monitorować aspekty wykraczające poza 

zakres WPR mające wpływ na 

konkurencyjność i równe warunki 

działania dla rolników, np. obowiązkowe 

oznaczanie kraju pochodzenia; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/8 

Poprawka  8 

Jacques Colombier, Angelo Ciocca, Olaf Stuger 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Przyszłość produkcji żywności i rolnictwa 

2018/2037(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 1 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

1. z zadowoleniem przyjmuje zamiar 

uproszczenia i modernizacji WPR, która 

przyniesie rolnikom korzyści gospodarcze, 

a także spełnienia oczekiwań obywateli, 

lecz podkreśla, że nadrzędnymi 

priorytetami reformy muszą być zasady 

określone w traktacie rzymskim, 

integralność jednolitego rynku i 

prawdziwie wspólna polityka, 

odpowiednio finansowana przez UE, która 

będzie nowoczesna i zorientowana na 

rezultaty, będzie wspierać zrównoważone 

rolnictwo, a także zapewni bezpieczną, 

wysokiej jakości i różnorodną żywność, 

zatrudnienie i rozwój obszarów wiejskich; 

1. z zadowoleniem przyjmuje zamiar 

uproszczenia i modernizacji WPR, która 

przyniesie rolnikom korzyści gospodarcze, 

a także spełnienia oczekiwań obywateli, 

lecz podkreśla, że nadrzędnymi 

priorytetami reformy muszą być zasady 

określone w traktacie rzymskim, właściwe 

funkcjonowanie rynku wewnętrznego i 

prawdziwie wspólna polityka, 

odpowiednio finansowana przez UE, która 

będzie nowoczesna i zorientowana na 

rezultaty, będzie wspierać zrównoważone 

rolnictwo, a także zapewni bezpieczną, 

wysokiej jakości i różnorodną żywność, 

zatrudnienie i rozwój obszarów wiejskich; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/9 

Poprawka  9 

Jacques Colombier, Angelo Ciocca, Olaf Stuger 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Przyszłość produkcji żywności i rolnictwa 

2018/2037(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 29 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

29. z zadowoleniem przyjmuje wniosek 

Komisji w sprawie przyznania państwom 

członkowskim, regionom i rolnikom 

większej elastyczności w ramach wyższego 

progu finansowego w odniesieniu do zasad 

de minimis stosowanych w rolnictwie, przy 

jednoczesnym zachowaniu integralności 

rynku wewnętrznego; 

29. z zadowoleniem przyjmuje wniosek 

Komisji w sprawie przyznania państwom 

członkowskim, regionom i rolnikom 

większej elastyczności w ramach wyższego 

progu finansowego w odniesieniu do zasad 

de minimis stosowanych w rolnictwie, przy 

jednoczesnym zachowaniu właściwego 

funkcjonowania rynku wewnętrznego; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/10 

Poprawka  10 

Jacques Colombier, Angelo Ciocca, Olaf Stuger 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Przyszłość produkcji żywności i rolnictwa 

2018/2037(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 44 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

44. podkreśla znaczenie zapewnienia 

silnego budżetu w przypadku drugiego 

filaru (polityka rozwoju obszarów 

wiejskich) w ramach całościowego budżetu 

WPR; 

44. podkreśla znaczenie zapewnienia 

odpowiedniego budżetu w przypadku 

drugiego filaru (polityka rozwoju obszarów 

wiejskich) w ramach całościowego budżetu 

WPR; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/11 

Poprawka  11 

Jacques Colombier, Angelo Ciocca, Olaf Stuger 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Przyszłość produkcji żywności i rolnictwa 

2018/2037(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 50 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

50. wyraża przekonanie, że konieczne 

jest bardziej ukierunkowane wsparcie dla 

zróżnicowanych systemów rolniczych, 

szczególnie dla małych i średnich 

gospodarstw rodzinnych oraz młodych 

rolników, aby umacniać regionalne 

gospodarki przez rolnictwo wydajne pod 

względem ekonomicznym, 

środowiskowym i społecznym; uważa, że 

można to osiągnąć poprzez obowiązkową 

redystrybucyjną wyższą stawkę wsparcia 

przyznawanego na pierwsze hektary 

gospodarstwa, powiązaną ze średnią 

wielkością gospodarstwa rolnego w 

państwach członkowskich, ze względu na 

dużą rozbieżność powierzchni gospodarstw 

rolnych w całej UE; podkreśla, że wsparcie 

dla większych gospodarstw powinno mieć 

charakter degresywny i powinno 

odzwierciedlać korzyści skali, z 

obowiązkowym górnym limitem 

ustanawianym na szczeblu europejskim 

oraz kryteriami elastyczności, by móc 

uwzględnić potencjał gospodarstw rolnych 

i spółdzielni umożliwiający zapewnianie 

stabilnego zatrudnienia w celu zatrzymania 

ludzi na obszarach wiejskich; uważa, że 

środki uwolnione wskutek ustanowienia 

górnego limitu oraz degresji powinny 

pozostawać w państwie członkowskim lub 

regionie, z którego pochodzą; 

50. wyraża przekonanie, że konieczne 

jest bardziej ukierunkowane wsparcie dla 

zróżnicowanych systemów rolniczych, 

szczególnie dla małych i średnich 

gospodarstw rodzinnych oraz młodych 

rolników, aby umacniać regionalne 

gospodarki przez rolnictwo wydajne pod 

względem ekonomicznym, 

środowiskowym i społecznym; uważa, że 

można to osiągnąć poprzez obowiązkową 

redystrybucyjną wyższą stawkę wsparcia 

przyznawanego na pierwsze hektary 

gospodarstwa, powiązaną ze średnią 

wielkością gospodarstwa rolnego w 

państwach członkowskich, ze względu na 

dużą rozbieżność powierzchni gospodarstw 

rolnych w całej UE; podkreśla, że należy 

udzielić wsparcia degresywnego 

gospodarstwom znajdującym się pod 

kontrolą przedsiębiorstw, których 

podstawową działalnością nie jest 

rolnictwo, co odzwierciedli korzyści skali, 

z obowiązkowym górnym limitem 

ustanawianym na szczeblu europejskim 

oraz kryteriami elastyczności, by móc 

uwzględnić potencjał gospodarstw rolnych 

i spółdzielni umożliwiający zapewnianie 

stabilnego zatrudnienia w celu zatrzymania 

ludzi na obszarach wiejskich; uważa, że 

środki uwolnione wskutek ustanowienia 

górnego limitu oraz degresji powinny 
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pozostawać w państwie członkowskim lub 

regionie, z którego pochodzą; 

Or. en 

 

 


