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28.5.2018 A8-0178/30 

Poprawka  30 

Thomas Waitz, Maria Heubuch 

w imieniu grupy Verts/ALE 

Jude Kirton-Darling, Pavel Poc, Karin Kadenbach, Maria Noichl, Marc Tarabella, 

Nicola Caputo, Maria Lidia Senra Rodríguez 

 

Sprawozdanie A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Przyszłość produkcji żywności i rolnictwa 

2018/2037(INI) 

Projekt rezolucji 

Umocowanie 10 a (nowe) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 – uwzględniając europejską 

inicjatywę obywatelską (EIO) 

zatytułowaną „Zakaz stosowania glifosatu 

i ochrona ludzi i środowiska przed 

toksycznymi pestycydami”, 

  

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/31 

Poprawka  31 

Thomas Waitz, Maria Heubuch 

w imieniu grupy Verts/ALE 

Jude Kirton-Darling, Pavel Poc, Karin Kadenbach, Maria Noichl, Marc Tarabella, 

Nicola Caputo, Maria Lidia Senra Rodríguez, Theresa Griffin 

 

Sprawozdanie A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Przyszłość produkcji żywności i rolnictwa 

2018/2037(INI) 

Projekt rezolucji 

Motyw B c (nowy) 

 

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 do 

zapotrzebowania UE 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; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/32 

Poprawka  32 

Thomas Waitz, Maria Heubuch 

w imieniu grupy Verts/ALE 

Jude Kirton-Darling, Pavel Poc, Karin Kadenbach, Maria Noichl, Marc Tarabella, 

Nicola Caputo, Maria Lidia Senra Rodríguez, Theresa Griffin 

 

Sprawozdanie A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Przyszłość produkcji żywności i rolnictwa 

2018/2037(INI) 

Projekt rezolucji 

Motyw B q (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

Bq. mając na uwadze, że należy 

opracować szczególny środek w ramach 

rozwoju obszarów wiejskich – 

koncentrujący się na ośmiu zasadach 

integrowanej ochrony roślin Unii 

Europejskiej – aby zachęcać do 

ograniczania stosowania silnych 

pestycydów oraz promowania stosowania 

niechemicznych środków alternatywnych; 

Bq. mając na uwadze, że należy 

opracować szczególny środek w ramach 

rozwoju obszarów wiejskich – 

koncentrujący się na ośmiu zasadach 

integrowanej ochrony roślin Unii 

Europejskiej – aby zachęcać do 

zdecydowanego ograniczania stosowania 

pestycydów oraz promowania stosowania 

niechemicznych środków alternatywnych; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/33 

Poprawka  33 

Thomas Waitz, Maria Heubuch 

w imieniu grupy Verts/ALE 

Jude Kirton-Darling, Pavel Poc, Karin Kadenbach, Maria Noichl, Marc Tarabella, 

Nicola Caputo, Maria Lidia Senra Rodríguez, Theresa Griffin 

 

Sprawozdanie A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Przyszłość produkcji żywności i rolnictwa 

2018/2037(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 2 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  2a. podkreśla, że reforma WPR 

powinna przyczynić się do stworzenia 

nowego europejskiego systemu 

żywnościowego zgodnego z 

transformacyjnym charakterem agendy 

na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 i 

porozumieniem paryskim; uważa, że w 

tym celu potrzebna jest zmiana 

paradygmatu z „zielonej rewolucji” na 

„podejście agroekologiczne” zgodnie z 

konkluzjami zespołu ds. międzynarodowej 

oceny wpływu nauk i technologii 

rolniczych na rozwój (IAASTD) i 

zaleceniami specjalnego sprawozdawcy 

ONZ ds. prawa do pożywienia 

(A/HRC/34/48), co oznacza uznanie 

wielofunkcyjności rolnictwa i szybkie 

przejście od upraw monokulturowych 

opartych na intensywnym stosowaniu 

środków chemicznych na 

zdywersyfikowane i zrównoważone 

rolnictwo bazujące na agroekologicznych 

praktykach rolniczych, wzmacnianie 

lokalnych systemów żywnościowych i 

rolnictwa na małą skalę oraz sprzyjanie 

tradycyjnym formom organizacji; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/34 

Poprawka  34 

Thomas Waitz, Maria Heubuch 

w imieniu grupy Verts/ALE 

Jude Kirton-Darling, Pavel Poc, Karin Kadenbach, Maria Noichl, Marc Tarabella, 

Nicola Caputo, Maria Lidia Senra Rodríguez, Theresa Griffin 

 

Sprawozdanie A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Przyszłość produkcji żywności i rolnictwa 

2018/2037(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 6 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  6a. podkreśla, że w celu zapewnienia 

równych warunków działania wymagany 

jest wspólny unijny scenariusz 

odniesienia, który gwarantuje prawa 

obywateli do zdrowego środowiska i 

zdrowej żywności o wysokiej wartości 

odżywczej; uważa, że ten scenariusz 

odniesienia powinien spełniać wymogi 

odpowiednich przepisów i zobowiązań 

międzynarodowych oraz przewidywać 

„brak szkody” dla środowiska lub 

społeczeństwa; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/35 

Poprawka  35 

Thomas Waitz, Maria Heubuch 

w imieniu grupy Verts/ALE 

Jude Kirton-Darling, Pavel Poc, Karin Kadenbach, Maria Noichl, Marc Tarabella, 

Nicola Caputo, Maria Lidia Senra Rodríguez, Theresa Griffin 

 

Sprawozdanie A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Przyszłość produkcji żywności i rolnictwa 

2018/2037(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 9 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  9a. nalega na podejście do płatności 

oparte na wynikach; proponuje zatem 

włączenie następujących kwestii jako 

wskaźników: 

– utrzymanie i tworzenie miejsc pracy w 

sektorze; 

– utrzymanie małych i średnich 

gospodarstw; 

– stan gleby i różnorodność biologiczna, 

bogactwo gatunków i taksonów; 

– ochrona i tworzenie wierzchniej warstwy 

gleby oraz pokrywa glebowa 

zapobiegająca erozji; 

– zmniejszona utrata składników 

odżywczych i lepsza jakość wody; 

– różnorodność biologiczna, w tym 

bogactwo i liczebność gatunków ptaków, 

dzikich zapylaczy i owadów; 

– ograniczanie uzależnienia od 

stosowania pestycydów oraz 

wprowadzanie integrowanej ochrony 

roślin1;  

______________ 

1 Zgodnie z dyrektywą w sprawie 

zrównoważonego stosowania pestycydów 
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(2009/128/WE) oraz art. 67 

rozporządzenia (WE) 1107/2009. 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/36 

Poprawka  36 

Thomas Waitz, Maria Heubuch 

w imieniu grupy Verts/ALE 

Jude Kirton-Darling, Pavel Poc, Karin Kadenbach, Maria Noichl, Marc Tarabella, 

Nicola Caputo, Maria Lidia Senra Rodríguez, Theresa Griffin 

 

Sprawozdanie A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Przyszłość produkcji żywności i rolnictwa 

2018/2037(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 25 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  25a. sprzeciwia się 25% cięciom w 

budżecie na rozwój obszarów wiejskich 

przewidzianym w najnowszym wniosku z 

dnia 2 maja 2018 r. w sprawie 

wieloletnich ram finansowych na lata 

2021–2027; podkreśla, że jakiekolwiek 

cięcia budżetowe w przypadku rolnictwa i 

rozwoju obszarów wiejskich nie mogą 

prowadzić do obniżenia poziomu ambicji 

w stosunku do obecnej WPR; 

  

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/37 

Poprawka  37 

Thomas Waitz, Maria Heubuch 

w imieniu grupy Verts/ALE 

Jude Kirton-Darling, Pavel Poc, Karin Kadenbach, Maria Noichl, Marc Tarabella, 

Nicola Caputo, Theresa Griffin 

 

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 są korzystne zwłaszcza 

dla największych podmiotów 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; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/38 

Poprawka  38 

Thomas Waitz, Maria Heubuch 

w imieniu grupy Verts/ALE 

Jude Kirton-Darling, Pavel Poc, Karin Kadenbach, Maria Noichl, Marc Tarabella, 

Nicola Caputo, Maria Lidia Senra Rodríguez, Theresa Griffin 

 

Sprawozdanie A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Przyszłość produkcji żywności i rolnictwa 

2018/2037(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 143 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

143. podkreśla, że choć ważne jest 

kontynuowanie działań na rzecz poprawy 

dostępu do rynku dla europejskich 

produktów rolnych, konieczne są 

odpowiednie środki ochrony rolnictwa 

europejskiego uwzględniające obawy 

typowe dla sektora, takie jak mechanizmy 

zabezpieczające, ewentualne wyłączenie 

najbardziej wrażliwych sektorów z 

negocjacji oraz stosowanie zasady 

wzajemności w warunkach produkcji w 

celu zapewnienia równych warunków 

działania dla rolników w Unii Europejskiej 

i ich zagranicznych konkurentów; nalega, 

aby nie osłabiać europejskiej produkcji 

przez gorszej jakości i niespełniający norm 

przywóz; 

143. podkreśla, że choć ważne jest 

kontynuowanie działań na rzecz poprawy 

dostępu do rynku dla europejskich 

produktów rolnych, konieczne są 

odpowiednie środki ochrony rolnictwa 

europejskiego uwzględniające obawy 

typowe dla sektora, takie jak mechanizmy 

zabezpieczające służące unikaniu 

negatywnych skutków społeczno-

gospodarczych dla małych i średnich 

gospodarstw w UE i państwach trzecich, 

lub ewentualne wyłączenie najbardziej 

wrażliwych sektorów z negocjacji oraz 

stosowanie zasady wzajemności w 

warunkach produkcji w celu zapewnienia 

równych warunków działania dla rolników 

w Unii Europejskiej i ich zagranicznych 

konkurentów; nalega, aby nie osłabiać 

europejskiej produkcji przez gorszej 

jakości i niespełniający norm przywóz; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/39 

Poprawka  39 

Thomas Waitz, Maria Heubuch 

w imieniu grupy Verts/ALE 

Jude Kirton-Darling, Pavel Poc, Karin Kadenbach, Maria Noichl, Marc Tarabella, 

Nicola Caputo, Maria Lidia Senra Rodríguez, Theresa Griffin 

 

Sprawozdanie A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Przyszłość produkcji żywności i rolnictwa 

2018/2037(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 146 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  146a. uważa ponadto, że towarom, 

których produkcja wiąże się z 

wylesianiem, masowym wykupem ziemi i 

zasobów oraz naruszeniami praw 

człowieka, nie należy przyznawać dostępu 

do rynku UE; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/40 

Poprawka  40 

Thomas Waitz, Maria Heubuch 

w imieniu grupy Verts/ALE 

Jude Kirton-Darling, Pavel Poc, Karin Kadenbach, Maria Noichl, Marc Tarabella, 

Nicola Caputo, Maria Lidia Senra Rodríguez, Theresa Griffin 

 

Sprawozdanie A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Przyszłość produkcji żywności i rolnictwa 

2018/2037(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 168 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

168. przyznaje, że istotne jest włączenie 

w proces decyzyjny dotyczący WPR 

instytucji i ekspertów odpowiedzialnych za 

politykę w dziedzinie zdrowia i 

środowiska, która wpływa na różnorodność 

biologiczną, zmianę klimatu oraz 

zanieczyszczenie powietrza, gleby i wody; 

168. przyznaje, że wszystkie 

odpowiednie instytucje i wszyscy 

odpowiedni eksperci odpowiedzialni za 

politykę w dziedzinie zdrowia i 

środowiska, która wpływa na różnorodność 

biologiczną, zmianę klimatu oraz 

zanieczyszczenie powietrza, gleby i wody, 

powinni angażować się w proces 

podejmowania decyzji dotyczących WPR, 

zwłaszcza w planowanie strategiczne 

państw członkowskich; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/41 

Poprawka  41 

Thomas Waitz, Maria Heubuch 

w imieniu grupy Verts/ALE 

Jude Kirton-Darling, Pavel Poc, Karin Kadenbach, Maria Noichl, Nicola Caputo, Maria 

Lidia Senra Rodríguez, Theresa Griffin 

 

Sprawozdanie A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Przyszłość produkcji żywności i rolnictwa 

2018/2037(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 171 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

171. przypomina, że głód i 

niedożywienie w krajach rozwijających się 

związane są w dużej mierze z brakiem siły 

nabywczej lub niemożnością zachowania 

samowystarczalności przez ubogich 

mieszkańców obszarów wiejskich; w 

związku z tym wzywa UE do aktywnego 

wsparcia krajów rozwijających się w 

przezwyciężaniu przeszkód (takich jak 

słaba infrastruktura i logistyka) 

utrudniających własną produkcję rolną; 

171. przypomina, że głód i 

niedożywienie w krajach rozwijających się 

związane są w dużej mierze z brakiem siły 

nabywczej lub niemożnością zachowania 

samowystarczalności przez ubogich 

mieszkańców obszarów wiejskich; w 

związku z tym wzywa UE do aktywnego 

wsparcia krajów rozwijających się w 

przezwyciężaniu przeszkód (takich jak 

słaba infrastruktura i logistyka) 

utrudniających własną produkcję rolną, 

także dzięki zaprzestaniu stosowania 

praktyk dumpingowych związanych ze 

strategią agresywnego eksportu; 

Or. en 

 

 


