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28.5.2018 A8-0178/23 

Poprawka  23 

Marco Zullo, Rosa D’Amato 

w imieniu grupy EFDD 

 

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 może 

stanowić 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; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/24 

Poprawka  24 

Marco Zullo, Rosa D’Amato 

w imieniu grupy EFDD 

 

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 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 UE 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 A8-0178/25 

Poprawka  25 

Marco Zullo, Rosa D’Amato 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Przyszłość produkcji żywności i rolnictwa 

2018/2037(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 7 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

7. uważa, że państwom członkowskim 

powinien przysługiwać rozsądny poziom 

elastyczności w obrębie solidnych 

wspólnych ram unijnych przepisów, norm, 

narzędzi interwencyjnych, kontroli i 

środków finansowych uzgodnionych na 

poziomie UE przez współprawodawców, 

aby zagwarantować rolnikom równe 

warunki działania, a w szczególności 

unijne podejście do wsparcia w ramach 

pierwszego filaru, z myślą o zapewnieniu 

przestrzegania warunków uczciwej 

konkurencji; 

7. uważa, że państwom członkowskim 

powinien przysługiwać rozsądny poziom 

elastyczności nienaruszający solidnych 

wspólnych ram unijnych przepisów, norm, 

narzędzi interwencyjnych, kontroli i 

środków finansowych uzgodnionych na 

poziomie UE przez współprawodawców, 

aby zagwarantować rolnikom równe 

warunki działania, a w szczególności 

unijne podejście do wsparcia w ramach 

pierwszego filaru, z myślą o zapewnieniu 

przestrzegania warunków uczciwej 

konkurencji; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/26 

Poprawka  26 

Marco Zullo, Rosa D’Amato 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Przyszłość produkcji żywności i rolnictwa 

2018/2037(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 140 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

140. wyraża przekonanie, że choć 

umowy handlowe są korzystne dla sektora 

rolnego UE oraz konieczne dla 

wzmocnienia pozycji UE na globalnym 

rynku rolnym i korzystne dla gospodarki 

UE jako całości, wiąże się z nimi również 

szereg wyzwań, w szczególności dla 

małych i średnich gospodarstw i sektorów 

wrażliwych, które trzeba wziąć pod uwagę, 

takich jak przestrzeganie unijnych norm 

sanitarnych i fitosanitarnych, norm 

dotyczących dobrostanu zwierząt oraz 

norm środowiskowych i społecznych, co 

wymaga spójności między polityką 

handlową i niektórymi celami WPR i nie 

może prowadzić do osłabienia wysokich 

europejskich standardów ani narażać na 

ryzyko obszarów wiejskich Europy; 

140. wyraża przekonanie, że choć 

umowy handlowe mogą być korzystne dla 

sektora rolnego UE oraz konieczne dla 

wzmocnienia pozycji UE na globalnym 

rynku rolnym, a także korzystne dla 

gospodarki UE jako całości, wiąże się z 

nimi również szereg wyzwań, w 

szczególności dla małych i średnich 

gospodarstw i sektorów wrażliwych, które 

trzeba wziąć pod uwagę, takich jak 

przestrzeganie unijnych norm sanitarnych i 

fitosanitarnych, norm dotyczących 

dobrostanu zwierząt oraz norm 

środowiskowych i społecznych, co 

wymaga spójności między polityką 

handlową i niektórymi celami WPR i nie 

może prowadzić do osłabienia wysokich 

europejskich standardów ani narażać na 

ryzyko obszarów wiejskich Europy; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/27 

Poprawka  27 

Marco Zullo, Rosa D’Amato 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Przyszłość produkcji żywności i rolnictwa 

2018/2037(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 162 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

162. wyraża zadowolenie z postępów 

osiągniętych w zakresie promowania 

interesów unijnego sektora rolnictwa 

podczas niedawnych dwustronnych 

negocjacji handlowych, zwłaszcza jeżeli 

chodzi o dostęp do rynku dla wysokiej 

jakości produktów rolno-spożywczych z 

UE oraz o ochronę oznaczeń 

geograficznych w krajach trzecich; ufa, że 

tendencja ta utrzyma, a nawet umocni się; 

162. domaga się większych postępów w 

zakresie promowania interesów unijnego 

sektora rolnictwa podczas niedawnych 

dwustronnych negocjacji handlowych, 

zwłaszcza jeżeli chodzi o dostęp do rynku 

dla wysokiej jakości produktów rolno-

spożywczych z UE oraz o ochronę 

oznaczeń geograficznych w krajach 

trzecich; apeluje o utrzymanie tej 

tendencji, a nawet jej umocnienie; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/28 

Poprawka  28 

Marco Zullo, Rosa D’Amato 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Przyszłość produkcji żywności i rolnictwa 

2018/2037(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 67 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

67. wyraża przekonanie, że – pod 

ścisłymi warunkami zagwarantowania 

równych reguł działania na jednolitym 

rynku, zapobiegania zakłóceniom 

konkurencji, szczególnie w odniesieniu do 

towarów, zapewnienia zgodności z 

przepisami WTO oraz niepodważania 

wysiłków dążących do osiągnięcia celów w 

zakresie środowiska i klimatu – należy 

utrzymać płatności w ramach 

dobrowolnego wsparcia związanego z 

produkcją, lecz powinny one być 

uruchamiane wyłącznie po dokonaniu 

oceny przez Komisję; wyraża przekonanie, 

że dobrowolne wsparcie związane z 

produkcją jest narzędziem 

odpowiadającym na potrzeby wrażliwych 

sektorów i służącym szczegółowym celom 

związanym ze środowiskiem, klimatem lub 

jakością i wprowadzeniem produktów 

rolnych do obrotu, z zachęcaniem do 

prowadzenia praktyk rolniczych 

spełniających wysokie standardy 

środowiskowe i w zakresie dobrostanu 

zwierząt, ze zwalczaniem szczególnych 

trudności, zwłaszcza wynikających ze 

strukturalnych niekorzystnych warunków 

konkurencji panujących w regionach o 

niekorzystnym położeniu i górskich, a 

także trudności o bardziej tymczasowym 

charakterze, wynikających na przykład z 

67. wyraża przekonanie, że – pod 

ścisłymi warunkami zagwarantowania 

równych reguł działania na jednolitym 

rynku, zapobiegania zakłóceniom 

konkurencji, szczególnie w odniesieniu do 

towarów, zapewnienia zgodności z 

przepisami WTO oraz niepodważania 

wysiłków dążących do osiągnięcia celów w 

zakresie środowiska i klimatu – należy 

utrzymać płatności w ramach 

dobrowolnego wsparcia związanego z 

produkcją, lecz powinny one być 

uruchamiane wyłącznie po przekazaniu 

Komisji powiadomienia; wyraża 

przekonanie, że dobrowolne wsparcie 

związane z produkcją jest narzędziem 

odpowiadającym na potrzeby wrażliwych 

sektorów i służącym szczegółowym celom 

związanym ze środowiskiem, klimatem lub 

jakością i wprowadzeniem produktów 

rolnych do obrotu, z zachęcaniem do 

prowadzenia praktyk rolniczych 

spełniających wysokie standardy 

środowiskowe i w zakresie dobrostanu 

zwierząt, ze zwalczaniem szczególnych 

trudności, zwłaszcza wynikających ze 

strukturalnych niekorzystnych warunków 

konkurencji panujących w regionach o 

niekorzystnym położeniu i górskich, a 

także trudności o bardziej tymczasowym 

charakterze, wynikających na przykład z 
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odejścia od starego systemu uprawnień; 

wyraża przekonanie, że dobrowolne 

wsparcie związane z produkcją jest 

również narzędziem służącym do 

wspierania w przyszłości produkcji o 

znaczeniu strategicznym, np. roślin 

bogatych w białko, lub do 

skompensowania skutków umów o 

wolnym handlu; podkreśla ponadto, że 

płatności w ramach dobrowolnego 

wsparcia związanego z produkcją mają 

duże znaczenie dla utrzymania unijnej 

różnorodności produkcji rolnej, miejsc 

pracy w rolnictwie oraz zrównoważonych 

systemów produkcji; 

odejścia od starego systemu uprawnień; 

wyraża przekonanie, że dobrowolne 

wsparcie związane z produkcją jest 

również narzędziem służącym do 

wspierania w przyszłości produkcji o 

znaczeniu strategicznym, np. roślin 

bogatych w białko; podkreśla ponadto, że 

płatności w ramach dobrowolnego 

wsparcia związanego z produkcją mają 

duże znaczenie dla utrzymania unijnej 

różnorodności produkcji rolnej, miejsc 

pracy w rolnictwie oraz zrównoważonych 

systemów produkcji; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/29 

Poprawka  29 

Marco Zullo, Rosa D’Amato 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Przyszłość produkcji żywności i rolnictwa 

2018/2037(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 97 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

97. wyraża przekonanie, że minimalną 

kwotę z łącznego dostępnego budżetu w 

ramach drugiego filaru należy przydzielić 

na działania rolno-środowiskowo-

klimatyczne, w tym na rolnictwo 

ekologiczne, sekwestrację CO2, zdrowie 

gleby, środki służące zrównoważonemu 

zarządzaniu lasami, planowanie gospodarki 

składnikami odżywczymi w zakresie 

ochrony różnorodności biologicznej oraz 

zapylanie i różnorodność genetyczną 

zwierząt i roślin; podkreśla w tym 

kontekście znaczenie utrzymania płatności 

wynikających z programu Natura 2000 i 

zagwarantowania, że są one wystarczające, 

aby stanowić rzeczywistą zachętę dla 

rolników; 

97. wyraża przekonanie, że 

odpowiednią kwotę z łącznego dostępnego 

budżetu w ramach drugiego filaru należy 

przydzielić na działania rolno-

środowiskowo-klimatyczne, w tym na 

rolnictwo ekologiczne, sekwestrację CO2, 

zdrowie gleby, środki służące 

zrównoważonemu zarządzaniu lasami, 

planowanie gospodarki składnikami 

odżywczymi w zakresie ochrony 

różnorodności biologicznej oraz zapylanie 

i różnorodność genetyczną zwierząt i 

roślin; podkreśla w tym kontekście 

znaczenie utrzymania płatności 

wynikających z programu Natura 2000 i 

zagwarantowania, że są one wystarczające, 

aby stanowić rzeczywistą zachętę dla 

rolników; 

Or. en 

 

 


