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Poprawka  1 

Stefan Eck 

 

Projekt rezolucji 

Umocowanie 1 a (nowe) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 – uwzględniając art. 13 Traktatu o 

funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

Or. en 

 

Poprawka  2 

Michel Dantin, Esther Herranz García, Mairead McGuinness, Nuno Melo, Czesław 

Adam Siekierski, Daniel Buda, Norbert Erdős, Gabriel Mato, Ramón Luis Valcárcel 

Siso, Anne Sander, Alberto Cirio, Tom Vandenkendelaere, Marijana Petir, Sofia 

Ribeiro, Vladimir Urutchev, Francis Zammit Dimech, Angélique Delahaye 

 

Projekt rezolucji 

Umocowanie 2 a (nowe) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 – uwzględniając art. 40 i 42 Traktatu 

o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 

(TFUE), które ustanawiają wspólną 

organizację rynków w zakresie produktów 

rolnych oraz określają zakres, w jakim 

reguły konkurencji stosuje się do 

produkcji rolnej i handlu produktami 

rolnymi, 

Or. en 

 

Poprawka  3 

Sofia Ribeiro 

 

Projekt rezolucji 

Umocowanie 2 a (nowe) 
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Projekt rezolucji Poprawka 

 – uwzględniając art. 349 Traktatu 

UE, który definiuje status regionów 

najbardziej oddalonych oraz określa 

warunki stosowania postanowień 

Traktatów w odniesieniu do tych 

regionów, 

Or. en 

 

Poprawka  4 

Anja Hazekamp 

 

Projekt rezolucji 

Umocowanie 3 a (nowe) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 – uwzględniając dyrektywę Rady 

98/58/WE z dnia 20 lipca 1998 r. 

dotyczącą ochrony zwierząt hodowlanych, 

Or. nl 

 

Poprawka  5 

Nicola Caputo, Jean-Paul Denanot, Karin Kadenbach, Maria Noichl 

 

Projekt rezolucji 

Umocowanie 4 a (nowe) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 – uwzględniając sprawozdanie 

specjalne Europejskiego Trybunału 

Obrachunkowego nr 4/2014 pt. 

„Włączenie celów polityki wodnej UE do 

WPR: częściowy sukces”, 

Or. en 

 

Poprawka  6 

Sofia Ribeiro 
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Projekt rezolucji 

Umocowanie 4 a (nowe) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 – uwzględniając rozporządzenie 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

228/2013 z dnia 13 marca 2013 r. 

ustanawiające szczególne środki w 

dziedzinie rolnictwa na rzecz regionów 

najbardziej oddalonych w Unii 

Europejskiej i uchylające rozporządzenie 

Rady (WE) nr 247/2006, 

Or. en 

 

Poprawka  7 

Thomas Waitz 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji 

Umocowanie 4 a (nowe) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 – uwzględniając sprawozdanie 

specjalne Europejskiego Trybunału 

Obrachunkowego nr 4/2014 pt. 

„Włączenie celów polityki wodnej UE do 

WPR: częściowy sukces”, 

Or. en 

 

Poprawka  8 

Nicola Caputo, Jean-Paul Denanot, Karin Kadenbach, Maria Noichl 

 

Projekt rezolucji 

Umocowanie 4 b (nowe) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 – uwzględniając dyrektywę 

2009/128/WE w sprawie zrównoważonego 

stosowania pestycydów oraz sprawozdanie 

Komisji dla Parlamentu Europejskiego i 
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Rady w sprawie krajowych planów 

działania państw członkowskich oraz 

postępów we wdrażaniu dyrektywy 

2009/128/WE w sprawie zrównoważonego 

stosowania pestycydów, 

Or. en 

 

Poprawka  9 

Thomas Waitz 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji 

Umocowanie 4 b (nowe) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 – uwzględniając dokument roboczy 

służb Komisji w sprawie rolnictwa i 

zrównoważonej gospodarki wodnej, 

Or. en 

 

Poprawka  10 

Thomas Waitz 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji 

Umocowanie 4 c (nowe) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 – uwzględniając dyrektywę (UE) 

2009/128 w sprawie zrównoważonego 

stosowania pestycydów oraz sprawozdanie 

Komisji dla Parlamentu Europejskiego i 

Rady w sprawie krajowych planów 

działania państw członkowskich oraz 

postępów we wdrażaniu tej dyrektywy, 

Or. en 

 

Poprawka  11 
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Nicola Caputo, Jean-Paul Denanot, Karin Kadenbach, Maria Noichl 

 

Projekt rezolucji 

Umocowanie 4 c (nowe) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 – uwzględniając komunikat Komisji 

z dnia 27 maja 2016 r. pt. „Osiągnięcie 

korzyści z polityki ochrony środowiska UE 

poprzez regularny przegląd wdrażania tej 

polityki”, 

Or. en 

 

Poprawka  12 

Thomas Waitz 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji 

Umocowanie 5 a (nowe) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 – uwzględniając komunikat Komisji 

z dnia 14 lutego 2018 r. pt. „Nowe, 

nowoczesne wieloletnie ramy finansowe 

dla Unii Europejskiej, która skutecznie 

realizuje swoje priorytety po 2020 r.”, 

Or. en 

 

Poprawka  13 

Sofia Ribeiro, Michel Dantin 

 

Projekt rezolucji 

Umocowanie 5 a (nowe) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 – uwzględniając opinię Komisji 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi dla Komisji 

Budżetowej w sprawie następnych WRF: 

przygotowanie stanowiska Parlamentu 

dotyczącego WRF na okres po 2020 r. 
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(2017/2052(INI)), 

Or. en 

 

Poprawka  14 

Sofia Ribeiro, Michel Dantin 

 

Projekt rezolucji 

Umocowanie 5 b (nowe) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 – uwzględniając sprawozdanie 

Parlamentu Europejskiego A8-0048/2018 

w sprawie następnych WRF: 

przygotowanie stanowiska Parlamentu 

dotyczącego WRF na okres po 2020 r., 

Or. en 

 

Poprawka  15 

Angélique Delahaye 

 

Projekt rezolucji 

Umocowanie 6 a (nowe) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 – uwzględniając swoją rezolucję z 

dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie 

instrumentów WPR służących 

ograniczeniu zmienności cen na rynkach 

rolnych, 

Or. en 

 

Poprawka  16 

Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot, Marc Tarabella 

 

Projekt rezolucji 

Umocowanie 6 a (nowe) 
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Projekt rezolucji Poprawka 

 – uwzględniając swoją rezolucję z 

dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie 

instrumentów WPR służących 

ograniczeniu zmienności cen na rynkach 

rolnych, 

Or. fr 

 

Poprawka  17 

Marijana Petir 

 

Projekt rezolucji 

Umocowanie 6 a (nowe) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 – uwzględniając swoją rezolucję z 

dnia 1 marca 2018 r. w sprawie 

perspektyw i wyzwań dla unijnego sektora 

pszczelarskiego, 

Or. hr 

 

Poprawka  18 

Maria Lidia Senra Rodríguez, Matt Carthy, Estefanía Torres Martínez, Marie-Pierre 

Vieu, Miguel Viegas 

 

Projekt rezolucji 

Umocowanie 6 a (nowe) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 – uwzględniając swoją rezolucję z 

dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie kobiet i 

ich roli na obszarach wiejskich, 

Or. es 

 

Poprawka  19 

Annie Schreijer-Pierik 
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Projekt rezolucji 

Umocowanie 6 a (nowe) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 – uwzględniając swoją rezolucję z 

dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie 

„Planu działania UE na rzecz przyrody, 

ludzi i gospodarki”, 

Or. nl 

 

Poprawka  20 

Maria Lidia Senra Rodríguez, Matt Carthy, Estefanía Torres Martínez, Marie-Pierre 

Vieu, Miguel Viegas 

 

Projekt rezolucji 

Umocowanie 6 b (nowe) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 – uwzględniając swoją rezolucję z 

dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie 

aktualnego stanu koncentracji gruntów 

rolnych w UE: jak ułatwić rolnikom 

dostęp do gruntów?, 

Or. es 

 

Poprawka  21 

Marijana Petir 

 

Projekt rezolucji 

Umocowanie 6 b (nowe) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 – uwzględniając swoją rezolucję z 

dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie nowej 

strategii leśnej UE na rzecz lasów i 

sektora leśno-drzewnego, 

Or. hr 
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Poprawka  22 

Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot, Marc Tarabella 

 

Projekt rezolucji 

Umocowanie 6 b (nowe) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 – uwzględniając swoją rezolucję z 

dnia 1 marca 2018 r. w sprawie 

perspektyw i wyzwań dla unijnego sektora 

pszczelarskiego, 

Or. fr 

 

Poprawka  23 

Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot, Marc Tarabella 

 

Projekt rezolucji 

Umocowanie 6 c (nowe) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 – uwzględniając swoją rezolucję z 

dnia 27 października 2016 r. w sprawie 

sposobu, w jaki WPR może usprawnić 

tworzenie miejsc pracy na obszarach 

wiejskich, 

Or. fr 

 

Poprawka  24 

Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot, Marc Tarabella 

 

Projekt rezolucji 

Umocowanie 6 d (nowe) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 – uwzględniając swoją rezolucję z 

dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie 

zwiększania innowacji i rozwoju 

gospodarczego w przyszłym zarządzaniu 

gospodarstwami rolnymi w Europie, 
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Or. fr 

 

Poprawka  25 

Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot, Marc Tarabella 

 

Projekt rezolucji 

Umocowanie 6 e (nowe) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 – uwzględniając swoją rezolucję z 

dnia 7 lipca 2015 r. w sprawie perspektyw 

przemysłu mleczarskiego UE – przegląd 

wdrożenia pakietu mlecznego, 

Or. fr 

 

Poprawka  26 

Nicola Caputo, Momchil Nekov, Jean-Paul Denanot, Karin Kadenbach, Maria Noichl 

 

Projekt rezolucji 

Umocowanie 9 a (nowe) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 – uwzględniając europejską 

inicjatywę obywatelską „Zakaz stosowania 

glifosatu i ochrona ludzi i środowiska 

przed toksycznymi pestycydami”, 

Or. en 

 

Poprawka  27 

Thomas Waitz 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji 

Umocowanie 9 a (nowe) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 – uwzględniając europejską 

inicjatywę obywatelską w sprawie 

glifosatu i dążenia do wyeliminowania 
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pestycydów ze środowiska, 

Or. en 

 

Poprawka  28 

Marijana Petir 

 

Projekt rezolucji 

Umocowanie 10 a (nowe) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 – uwzględniając komunikat Komisji 

z dnia 20 września 2013 r. do Parlamentu 

Europejskiego, Rady, Europejskiego 

Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i 

Komitetu Regionów „Nowa strategia 

leśna UE na rzecz lasów i sektora leśno-

drzewnego”, 

Or. hr 

 

Poprawka  29 

Herbert Dorfmann 

 

Projekt rezolucji 

Umocowanie 10 a (nowe) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 – uwzględniając komunikat Komisji 

z dnia 20 września 2013 r. pt. „Nowa 

strategia leśna UE na rzecz lasów i 

sektora leśno-drzewnego”, 

Or. en 

 

Poprawka  30 

Elsi Katainen, Hilde Vautmans, Fredrick Federley, Ulrike Müller, Petri Sarvamaa 

 

Projekt rezolucji 

Umocowanie 10 a (nowe) 
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Projekt rezolucji Poprawka 

 – uwzględniając strategię leśną UE, 

Or. en 

 

Poprawka  31 

Othmar Karas 

 

Projekt rezolucji 

Umocowanie 10 a (nowe) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 – uwzględniając sprawozdanie i 

konkluzje grupy zadaniowej ds. rynków 

rolnych z listopada 2016 r. pt. „Improving 

Market Outcomes: enhancing the position 

of farmers in the supply chain” [Poprawa 

wyników rynkowych: wzmocnienie pozycji 

rolników w łańcuchu dostaw], 

Or. en 

 

Poprawka  32 

Thomas Waitz 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji 

Umocowanie 10 a (nowe) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 – uwzględniając deklarację z 

trzeciego Europejskiego Parlamentu 

Wiejskiego przyjętą w dniu 16 

października 2017 r. przez przedstawicieli 

ruchów na rzecz obszarów wiejskich z 40 

krajów (państwa członkowskie UE i kraje 

sąsiadujące), 

Or. en 
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Poprawka  33 

Esther Herranz García, Michel Dantin, Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato, 

Alberto Cirio, Manolis Kefalogiannis, Francis Zammit Dimech, Sofia Ribeiro, Marijana 

Petir 

 

Projekt rezolucji 

Umocowanie 10 a (nowe) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 – uwzględniając sprawozdanie XXX 

Parlamentu Europejskiego w sprawie 

obecnej sytuacji i perspektyw na 

przyszłość dla unijnych sektorów hodowli 

owiec i kóz, 

Or. en 

 

Poprawka  34 

Manolis Kefalogiannis 

 

Projekt rezolucji 

Umocowanie 10 a (nowe) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 – uwzględniając sprawozdanie XXX 

Parlamentu Europejskiego w sprawie 

bieżącej sytuacji i perspektyw na 

przyszłość dla unijnych sektorów hodowli 

owiec i kóz, 

Or. en 

 

Poprawka  35 

Esther Herranz García, Michel Dantin, Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato, 

Alberto Cirio, Manolis Kefalogiannis, Francis Zammit Dimech, Sofia Ribeiro, Marijana 

Petir 

 

Projekt rezolucji 

Umocowanie 10 b (nowe) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 – uwzględniając zalecenia 

Europejskiego Forum ds. Baraniny 
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zorganizowanego w latach 2015 i 2016 

pod egidą Komisji Europejskiej, 

Or. en 

 

Poprawka  36 

Manolis Kefalogiannis 

 

Projekt rezolucji 

Umocowanie 10 b (nowe) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 – uwzględniając zalecenia 

Europejskiego Forum ds. Baraniny 

zorganizowanego w latach 2015 i 2016 

pod egidą Komisji Europejskiej, 

Or. en 

 

Poprawka  37 

Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot, Marc Tarabella 

 

Projekt rezolucji 

Umocowanie 10 b (nowe) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 – uwzględniając sprawozdanie z 

własnej inicjatywy 2017/2116 w sprawie 

europejskiej strategii na rzecz 

promowania roślin wysokobiałkowych, 

Or. fr 

 

Poprawka  38 

Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot, Marc Tarabella 

 

Projekt rezolucji 

Umocowanie 10 c (nowe) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 
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 – uwzględniając sprawozdanie z 

własnej inicjatywy (2017/2117) w sprawie 

obecnej sytuacji i perspektyw na 

przyszłość dla unijnych sektorów hodowli 

owiec i kóz, 

Or. fr 

 

Poprawka  39 

Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Jean-Paul Denanot, Younous 

Omarjee 

 

Projekt rezolucji 

Umocowanie 10 d (nowe) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 – uwzględniając sprawozdanie 

Komisji z dnia 15 grudnia 2016 r. w 

sprawie realizacji programu szczególnych 

opcji na rzecz rolnictwa regionów 

najbardziej oddalonych w Unii (POSEI), 

Or. fr 

 

Poprawka  40 

Gabriel Mato, Esther Herranz García, Maurice Ponga, Cláudia Monteiro de Aguiar, 

Ramón Luis Valcárcel Siso, Sofia Ribeiro, Ricardo Serrão Santos 

 

Projekt rezolucji 

Umocowanie 10 d (nowe) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 – uwzględniając sprawozdanie 

Komisji z dnia 15 grudnia 2016 r. w 

sprawie realizacji programu szczególnych 

opcji na rzecz rolnictwa regionów 

najbardziej oddalonych w Unii, 

Or. fr 

 

Poprawka  41 
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Anja Hazekamp 

 

Projekt rezolucji 

Umocowanie 10 d (nowe) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 – uwzględniając specjalne badanie 

Eurobarometr nr 442 pt. „Attitudes of 

Europeans towards Animal Welfare” 

[Postawy Europejczyków wobec 

dobrostanu zwierząt], opublikowane w 

2016 r., 

Or. nl 

 

Poprawka  42 

Thomas Waitz 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji 

Umocowanie 10 d (nowe) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 – uwzględniając metabadanie pt. „Is 

the CAP fit for purpose? An evidence-

based fitness check assessment” [Czy 

WPR odpowiednio służy osiągnięciu 

założonego celu? Oparta na materiale 

dowodowym ocena adekwatności] (Pe’er i 

in., 2017 r., Niemiecki Ośrodek 

Zintegrowanych Badań nad 

Różnorodnością Biologiczną, iDiv), 

Or. en 

 

Poprawka  43 

Thomas Waitz 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji 

Umocowanie 10 e (nowe) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 



 

AM\1148602PL.docx 19/163 PE619.267v01-00 

 PL 

 – uwzględniając toczący się na 

forum ONZ proces, w ramach którego 

powstał zespół ds. międzynarodowej oceny 

wpływu nauk i technologii rolniczych na 

rozwój (IAASTD) oceniający potencjał 

żywności i zrównoważoności, 

Or. en 

 

Poprawka  44 

Thomas Waitz 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji 

Umocowanie 10 f (nowe) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 – uwzględniając sprawozdanie 

specjalnego sprawozdawcy ONZ ds. prawa 

do pożywienia (A/HRC/34/48), 

Or. en 

 

Poprawka  45 

Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot, Marc Tarabella 

 

Projekt rezolucji 

Motyw A 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

A. mając na uwadze, że w 

komunikacie Komisji w sprawie 

przyszłości rolnictwa i produkcji żywności 

stwierdza się, że wspólna polityka rolna 

(WPR) jest najbardziej zintegrowaną 

polityką w UE, która umożliwia sektorowi 

rolnictwa w UE zaspokajanie potrzeb 

obywateli w zakresie bezpieczeństwa 

żywnościowego, a także bezpiecznej, 

wysokiej jakości i zrównoważonej 

żywności, ale też troski o środowisko, 

działań w dziedzinie zmiany klimatu oraz 

norm dotyczących dobrostanu zwierząt; 

A. mając na uwadze, że w 

komunikacie Komisji w sprawie 

przyszłości rolnictwa i produkcji żywności 

stwierdza się, że wspólna polityka rolna 

(WPR) jest najbardziej zintegrowaną 

polityką w UE opracowaną w celu 

umożliwienia sektorowi rolnictwa w UE 

zaspokajanie potrzeb obywateli w zakresie 

bezpieczeństwa żywnościowego, a także 

bezpiecznej, wysokiej jakości i 

zrównoważonej żywności, ale też troski o 

środowisko, działań w dziedzinie zmiany 

klimatu oraz norm dotyczących dobrostanu 
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zwierząt; 

Or. fr 

 

Poprawka  46 

Jean-Paul Denanot, Marc Tarabella, Eric Andrieu 

 

Projekt rezolucji 

Motyw A 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

A. mając na uwadze, że w 

komunikacie Komisji w sprawie 

przyszłości rolnictwa i produkcji żywności 

stwierdza się, że wspólna polityka rolna 

(WPR) jest najbardziej zintegrowaną 

polityką w UE, która umożliwia sektorowi 

rolnictwa w UE zaspokajanie potrzeb 

obywateli w zakresie bezpieczeństwa 

żywnościowego, a także bezpiecznej, 

wysokiej jakości i zrównoważonej 

żywności, ale też troski o środowisko, 

działań w dziedzinie zmiany klimatu oraz 

norm dotyczących dobrostanu zwierząt; 

A. mając na uwadze, że w 

komunikacie Komisji w sprawie 

przyszłości rolnictwa i produkcji żywności 

stwierdza się, że wspólna polityka rolna 

(WPR) jest najbardziej zintegrowaną 

polityką w UE, która ulegała stopniowej 

liberalizacji; mając na uwadze, że 

powinna ona umożliwiać sektorowi 

rolnictwa w UE zaspokajanie potrzeb 

obywateli w zakresie bezpieczeństwa 

żywnościowego, a także bezpiecznej, 

wysokiej jakości i zrównoważonej 

żywności, ale też troski o środowisko, 

działań w dziedzinie zmiany klimatu oraz 

norm dotyczących dobrostanu zwierząt; 

Or. fr 

 

Poprawka  47 

Paolo De Castro, Clara Eugenia Aguilera García, Ricardo Serrão Santos 

 

Projekt rezolucji 

Motyw A 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

A. mając na uwadze, że w 

komunikacie Komisji w sprawie 

przyszłości rolnictwa i produkcji żywności 

stwierdza się, że wspólna polityka rolna 

(WPR) jest najbardziej zintegrowaną 

polityką w UE, która umożliwia sektorowi 

rolnictwa w UE zaspokajanie potrzeb 

A. mając na uwadze, że w 

komunikacie Komisji w sprawie 

przyszłości rolnictwa i produkcji żywności 

stwierdza się, że wspólna polityka rolna 

(WPR) jest najbardziej zintegrowaną 

polityką w UE, która umożliwia sektorowi 

rolnictwa w UE zaspokajanie potrzeb 
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obywateli w zakresie bezpieczeństwa 

żywnościowego, a także bezpiecznej, 

wysokiej jakości i zrównoważonej 

żywności, ale też troski o środowisko, 

działań w dziedzinie zmiany klimatu oraz 

norm dotyczących dobrostanu zwierząt; 

obywateli w zakresie bezpieczeństwa 

żywnościowego, a także bezpiecznej, 

wysokiej jakości i zrównoważonej 

żywności, ale też troski o środowisko, 

ochrony różnorodności biologicznej i 

zasobów naturalnych, działań w dziedzinie 

zmiany klimatu oraz wysokich norm 

dotyczących dobrostanu zwierząt; 

Or. en 

 

Poprawka  48 

Thomas Waitz 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji 

Motyw A 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

A. mając na uwadze, że w 

komunikacie Komisji w sprawie 

przyszłości rolnictwa i produkcji żywności 

stwierdza się, że wspólna polityka rolna 

(WPR) jest najbardziej zintegrowaną 

polityką w UE, która umożliwia sektorowi 

rolnictwa w UE zaspokajanie potrzeb 

obywateli w zakresie bezpieczeństwa 

żywnościowego, a także bezpiecznej, 

wysokiej jakości i zrównoważonej 

żywności, ale też troski o środowisko, 

działań w dziedzinie zmiany klimatu oraz 

norm dotyczących dobrostanu zwierząt; 

A. mając na uwadze, że w 

komunikacie Komisji w sprawie 

przyszłości rolnictwa i produkcji żywności 

stwierdza się, że wspólna polityka rolna 

(WPR) jest najbardziej zintegrowaną 

polityką w UE, choć wymaga jeszcze wiele 

pracy, aby umożliwić sektorowi rolnictwa 

w UE spełnianie potrzeb obywateli w 

zakresie bezpieczeństwa żywnościowego, a 

także bezpiecznej, wysokiej jakości i 

zrównoważonej żywności, ale też ochrony 

środowiska, działań w dziedzinie zmiany 

klimatu oraz wysokich norm dotyczących 

dobrostanu zwierząt; 

Or. en 

 

Poprawka  49 

Othmar Karas 

 

Projekt rezolucji 

Motyw A 

 
Projekt rezolucji Poprawka 
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A. mając na uwadze, że w 

komunikacie Komisji w sprawie 

przyszłości rolnictwa i produkcji żywności 

stwierdza się, że wspólna polityka rolna 

(WPR) jest najbardziej zintegrowaną 

polityką w UE, która umożliwia sektorowi 

rolnictwa w UE zaspokajanie potrzeb 

obywateli w zakresie bezpieczeństwa 

żywnościowego, a także bezpiecznej, 

wysokiej jakości i zrównoważonej 

żywności, ale też troski o środowisko, 

działań w dziedzinie zmiany klimatu oraz 

norm dotyczących dobrostanu zwierząt; 

A. mając na uwadze, że w 

komunikacie Komisji w sprawie 

przyszłości rolnictwa i produkcji żywności 

stwierdza się, że wspólna polityka rolna 

(WPR) jest najbardziej zintegrowaną 

polityką w UE, o globalnym znaczeniu 

strategicznym, która umożliwia sektorowi 

rolnictwa w UE zaspokajanie potrzeb 

obywateli w zakresie bezpieczeństwa 

żywnościowego, a także bezpiecznej, 

wysokiej jakości i zrównoważonej 

żywności, ale też troski o środowisko, 

działań w dziedzinie zmiany klimatu oraz 

wysokich norm dotyczących dobrostanu 

zwierząt; 

Or. en 

 

Poprawka  50 

Marco Zullo, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao, Eleonora Evi 

 

Projekt rezolucji 

Motyw A 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

A. mając na uwadze, że w 

komunikacie Komisji w sprawie 

przyszłości rolnictwa i produkcji żywności 

stwierdza się, że wspólna polityka rolna 

(WPR) jest najbardziej zintegrowaną 

polityką w UE, która umożliwia sektorowi 

rolnictwa w UE zaspokajanie potrzeb 

obywateli w zakresie bezpieczeństwa 

żywnościowego, a także bezpiecznej, 

wysokiej jakości i zrównoważonej 

żywności, ale też troski o środowisko, 

działań w dziedzinie zmiany klimatu oraz 

norm dotyczących dobrostanu zwierząt; 

A. mając na uwadze, że w 

komunikacie Komisji w sprawie 

przyszłości rolnictwa i produkcji żywności 

stwierdza się, że wspólna polityka rolna 

(WPR) jest najbardziej zintegrowaną 

polityką w UE, która umożliwia sektorowi 

rolnictwa w UE zaspokajanie potrzeb 

obywateli w zakresie bezpieczeństwa 

żywnościowego, a także bezpiecznej, 

wysokiej jakości i zrównoważonej 

żywności, ale też zrównoważenia 

środowiskowego, działań w dziedzinie 

zmiany klimatu, wysokich norm 

dotyczących dobrostanu zwierząt oraz 

wpływu na bezrobocie; 

Or. it 

 

Poprawka  51 
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Herbert Dorfmann 

 

Projekt rezolucji 

Motyw A 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

A. mając na uwadze, że w 

komunikacie Komisji w sprawie 

przyszłości rolnictwa i produkcji żywności 

stwierdza się, że wspólna polityka rolna 

(WPR) jest najbardziej zintegrowaną 

polityką w UE, która umożliwia sektorowi 

rolnictwa w UE zaspokajanie potrzeb 

obywateli w zakresie bezpieczeństwa 

żywnościowego, a także bezpiecznej, 

wysokiej jakości i zrównoważonej 

żywności, ale też troski o środowisko, 

działań w dziedzinie zmiany klimatu oraz 

norm dotyczących dobrostanu zwierząt; 

A. mając na uwadze, że w 

komunikacie Komisji w sprawie 

przyszłości rolnictwa i produkcji żywności 

stwierdza się, że wspólna polityka rolna 

(WPR) jest najbardziej zintegrowaną 

polityką w UE, która umożliwia sektorom 

rolnictwa i leśnictwa w UE zaspokajanie 

potrzeb obywateli w zakresie 

bezpieczeństwa żywnościowego, a także 

bezpiecznej, wysokiej jakości i 

zrównoważonej żywności, ale też troski o 

środowisko, działań w dziedzinie zmiany 

klimatu, usług ekosystemowych oraz 

wysokich norm dotyczących dobrostanu 

zwierząt; 

Or. en 

 

Poprawka  52 

Maria Noichl, Jean-Paul Denanot, Paul Brannen, Karin Kadenbach, Marc Tarabella, 

Tibor Szanyi 

 

Projekt rezolucji 

Motyw A 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

A. mając na uwadze, że w 

komunikacie Komisji w sprawie 

przyszłości rolnictwa i produkcji żywności 

stwierdza się, że wspólna polityka rolna 

(WPR) jest najbardziej zintegrowaną 

polityką w UE, która umożliwia sektorowi 

rolnictwa w UE zaspokajanie potrzeb 

obywateli w zakresie bezpieczeństwa 

żywnościowego, a także bezpiecznej, 

wysokiej jakości i zrównoważonej 

żywności, ale też troski o środowisko, 

działań w dziedzinie zmiany klimatu oraz 

norm dotyczących dobrostanu zwierząt; 

A. mając na uwadze, że w 

komunikacie Komisji w sprawie 

przyszłości rolnictwa i produkcji żywności 

stwierdza się, że wspólna polityka rolna 

(WPR) jest najbardziej zintegrowaną 

polityką w UE, za pomocą której sektor 

rolnictwa w UE musi zaspokajać 

uzasadnione potrzeby obywateli w 

zakresie bezpieczeństwa żywnościowego, a 

także bezpiecznej, wysokiej jakości i 

zrównoważonej żywności, ale też troski o 

środowisko, działań w dziedzinie zmiany 

klimatu, różnorodności biologicznej oraz 
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wysokich norm dotyczących dobrostanu 

zwierząt; 

Or. en 

 

Poprawka  53 

Gabriel Mato, Esther Herranz García, Ramón Luis Valcárcel Siso 

 

Projekt rezolucji 

Motyw A 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

A. mając na uwadze, że w 

komunikacie Komisji w sprawie 

przyszłości rolnictwa i produkcji żywności 

stwierdza się, że wspólna polityka rolna 

(WPR) jest najbardziej zintegrowaną 

polityką w UE, która umożliwia sektorowi 

rolnictwa w UE zaspokajanie potrzeb 

obywateli w zakresie bezpieczeństwa 

żywnościowego, a także bezpiecznej, 

wysokiej jakości i zrównoważonej 

żywności, ale też troski o środowisko, 

działań w dziedzinie zmiany klimatu oraz 

norm dotyczących dobrostanu zwierząt; 

A. mając na uwadze, że w 

komunikacie Komisji w sprawie 

przyszłości rolnictwa i produkcji żywności 

stwierdza się, że wspólna polityka rolna 

(WPR) jest najbardziej zintegrowaną 

polityką w UE, która umożliwia sektorowi 

rolnictwa w UE zaspokajanie potrzeb 

obywateli w zakresie bezpieczeństwa 

żywnościowego, a także bezpiecznej, 

wysokiej jakości i zrównoważonej 

żywności, ale też troski o środowisko, 

działań w dziedzinie zmiany klimatu, 

rozwoju obszarów wiejskich oraz wysokich 

norm dotyczących dobrostanu zwierząt; 

Or. en 

 

Poprawka  54 

Luke Ming Flanagan 

 

Projekt rezolucji 

Motyw A 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

A. mając na uwadze, że w 

komunikacie Komisji w sprawie 

przyszłości rolnictwa i produkcji żywności 

stwierdza się, że wspólna polityka rolna 

(WPR) jest najbardziej zintegrowaną 

polityką w UE, która umożliwia sektorowi 

rolnictwa w UE zaspokajanie potrzeb 

A. mając na uwadze, że w 

komunikacie Komisji w sprawie 

przyszłości rolnictwa i produkcji żywności 

stwierdza się, że wspólna polityka rolna 

(WPR) jest jedną z najstarszych i 

najbardziej zintegrowanych polityk w UE, 

która umożliwia sektorowi rolnictwa w UE 
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obywateli w zakresie bezpieczeństwa 

żywnościowego, a także bezpiecznej, 

wysokiej jakości i zrównoważonej 

żywności, ale też troski o środowisko, 

działań w dziedzinie zmiany klimatu oraz 

norm dotyczących dobrostanu zwierząt; 

zaspokajanie potrzeb obywateli w zakresie 

bezpieczeństwa żywnościowego, a także 

bezpiecznej, wysokiej jakości i 

zrównoważonej żywności, ale też troski o 

środowisko, działań w dziedzinie zmiany 

klimatu oraz wysokich norm dotyczących 

dobrostanu zwierząt; 

Or. en 

 

Poprawka  55 

Nicola Caputo, Paolo De Castro, Jean-Paul Denanot, Marc Tarabella, Karin 

Kadenbach, Michela Giuffrida, Maria Noichl 

 

Projekt rezolucji 

Motyw A 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

A. mając na uwadze, że w 

komunikacie Komisji w sprawie 

przyszłości rolnictwa i produkcji żywności 

stwierdza się, że wspólna polityka rolna 

(WPR) jest najbardziej zintegrowaną 

polityką w UE, która umożliwia sektorowi 

rolnictwa w UE zaspokajanie potrzeb 

obywateli w zakresie bezpieczeństwa 

żywnościowego, a także bezpiecznej, 

wysokiej jakości i zrównoważonej 

żywności, ale też troski o środowisko, 

działań w dziedzinie zmiany klimatu oraz 

norm dotyczących dobrostanu zwierząt; 

A. mając na uwadze, że w 

komunikacie Komisji w sprawie 

przyszłości rolnictwa i produkcji żywności 

stwierdza się, że wspólna polityka rolna 

(WPR) jest najbardziej zintegrowaną 

polityką w UE, która umożliwia sektorowi 

rolnictwa w UE zaspokajanie potrzeb 

obywateli w zakresie bezpieczeństwa 

żywnościowego, a także bezpiecznej, 

wysokiej jakości i zrównoważonej 

żywności, ale też troski o środowisko, 

działań w dziedzinie zmiany klimatu, 

zdrowia oraz wysokich norm dotyczących 

dobrostanu zwierząt; 

Or. en 

 

Poprawka  56 

Anja Hazekamp 

 

Projekt rezolucji 

Motyw A 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

A. mając na uwadze, że w A. mając na uwadze, że w 
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komunikacie Komisji w sprawie 

przyszłości rolnictwa i produkcji żywności 

stwierdza się, że wspólna polityka rolna 

(WPR) jest najbardziej zintegrowaną 

polityką w UE, która umożliwia sektorowi 

rolnictwa w UE zaspokajanie potrzeb 

obywateli w zakresie bezpieczeństwa 

żywnościowego, a także bezpiecznej, 

wysokiej jakości i zrównoważonej 

żywności, ale też troski o środowisko, 

działań w dziedzinie zmiany klimatu oraz 

norm dotyczących dobrostanu zwierząt; 

komunikacie Komisji w sprawie 

przyszłości rolnictwa i produkcji żywności 

stwierdza się, że wspólna polityka rolna 

(WPR) jest najbardziej zintegrowaną 

polityką i największą pozycją wydatków w 

UE oraz że rolnictwo w UE powinno 

zaspokajać potrzeby obywateli w zakresie 

bezpieczeństwa żywnościowego, a także 

bezpiecznej, wysokiej jakości i 

zrównoważonej żywności, ale też troski o 

środowisko, działań w dziedzinie zmiany 

klimatu oraz wysokich norm dotyczących 

dobrostanu zwierząt; 

Or. nl 

 

Poprawka  57 

Maria Noichl, Jean-Paul Denanot, Paul Brannen, Karin Kadenbach, Marc Tarabella, 

Tibor Szanyi 

 

Projekt rezolucji 

Motyw A a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 Aa. mając na uwadze, że 

transformacja WPR zmierzająca w 

kierunku zrównoważonego rolnictwa i 

precyzyjnie ukierunkowanego 

finansowania jest nieodzowna, ponieważ 

w sprawozdaniu specjalnym nr 21/2017 

Europejskiego Trybunału 

Obrachunkowego stwierdza się, że jest 

mało prawdopodobne, aby zazielenianie 

WPR w obecnie wdrażanej formie 

doprowadziło do osiągnięcia zakładanego 

celu, głównie ze względu na niski poziom 

wymagań, które zasadniczo 

odzwierciedlają normalne praktyki 

rolnicze, oraz że zazielenianie 

doprowadziło do zmian w praktykach 

rolniczych tylko na ok. 5 % wszystkich 

użytków rolnych w UE; 

Or. en 
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Poprawka  58 

Stefan Eck 

 

Projekt rezolucji 

Motyw A a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 Aa. mając na uwadze, że 

prognozowany zakres wzrostu globalnej 

średniej temperatury powierzchni Ziemi, 

do którego ma dojść w XXI w., oraz jego 

bezpośrednie następstwa pod względem 

warunków klimatycznych wymagają 

systemu żywnościowego, który będzie 

zrównoważony pod względem 

środowiskowym, będzie gwarantował 

bezpieczną i obfitą produkcję, a 

jednocześnie nie będzie uzależniał Unii od 

innych rynków; 

Or. en 

 

Poprawka  59 

Paul Brannen 

 

Projekt rezolucji 

Motyw A a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 Aa. mając na uwadze, że praktyki 

opierające się na agroekologii, w tym 

agroleśnictwo, są jedynymi praktykami 

wyraźnie wymienionymi w rozporządzeniu 

regulującym działania UE w dziedzinie 

klimatu w sektorze użytkowania gruntów, 

zmiany użytkowania gruntów i leśnictwa 

jako sposoby skutecznego łagodzenia 

zmiany klimatu i dostosowania się do niej, 

jak również wzmocnienia odporności 

rolnictwa; 

Or. en 
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Poprawka  60 

Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot, Marc Tarabella 

 

Projekt rezolucji 

Motyw A a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 Aa. mając na uwadze, że należy 

stwierdzić, iż WPR powinna obecnie 

zostać zreformowana, aby w bardziej 

zadowalający sposób odpowiadała ona 

potrzebom zarówno jej głównych 

odbiorców, czyli rolników, jak i wszystkich 

obywateli; 

Or. fr 

 

Poprawka  61 

Thomas Waitz 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji 

Motyw A a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 Aa. mając na uwadze, że istnieje 

wyraźne oczekiwanie ze strony 

społeczeństwa, aby nie utrzymywać 

obecnego stanu rzeczy w zakresie unijnej 

polityki żywnościowej, przy czym apeluje 

się o poprawę oddziaływania WPR na 

środowisko, na zdrowie publiczne i 

zdrowie zwierząt oraz na społeczeństwo; 

Or. en 

 

Poprawka  62 

Jean-Paul Denanot, Marc Tarabella, Eric Andrieu 

 

Projekt rezolucji 

Motyw A a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 
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 Aa. mając na uwadze, że WPR, w 

powiązaniu z usługami świadczonymi w 

interesie ogólnym, może posłużyć do 

nadania dynamicznego charakteru 

obszarom wiejskim i górskim; 

Or. fr 

 

Poprawka  63 

Jens Rohde, Fredrick Federley, Jan Huitema, Ulrike Müller 

 

Projekt rezolucji 

Motyw A a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 Aa. mając na uwadze, że zmiany 

obecnej WPR muszą opierać się na celach 

strategicznych zmierzających do 

wzmocnienia konkurencyjności oraz 

zapewnienia pełnowartościowej i 

bezpiecznej żywności; 

Or. en 

 

Poprawka  64 

Maria Noichl, Jean-Paul Denanot, Paul Brannen, Karin Kadenbach, Marc Tarabella, 

Tibor Szanyi 

 

Projekt rezolucji 

Motyw A b (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 Ab. mając na uwadze, że 17 celów 

zrównoważonego rozwoju wyznacza nowe 

i wyraźne kierunki dla WPR po 2020 r.; 

Or. en 

 

Poprawka  65 

Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot, Marc Tarabella 
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Projekt rezolucji 

Motyw B 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

B. mając na uwadze, że nadrzędny cel 

Unii Europejskiej, jakim jest 

wielofunkcyjne rolnictwo, którego siłą 

napędową są gospodarstwa rodzinne, ma 

kluczowe znaczenie dla zapewniania 

pozytywnych efektów zewnętrznych i dóbr 

publicznych, których oczekują europejscy 

obywatele; 

B. mając na uwadze, że nadrzędny cel 

Unii Europejskiej, jakim jest 

wielofunkcyjne, generujące miejsca pracy, 

sprawiedliwe i zrównoważone rolnictwo, 

którego siłą napędową są opłacalne, 

dostępne i możliwe do przekazania 

kolejnym pokoleniom gospodarstwa 

rodzinne, ma kluczowe znaczenie dla 

zapewniania pozytywnych efektów 

zewnętrznych i dóbr publicznych 

(żywności, produktów nieżywnościowych i 

usług), których oczekują europejscy 

obywatele; 

Or. fr 

 

Poprawka  66 

Paul Brannen 

 

Projekt rezolucji 

Motyw B 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

B. mając na uwadze, że nadrzędny cel 

Unii Europejskiej, jakim jest 

wielofunkcyjne rolnictwo, którego siłą 

napędową są gospodarstwa rodzinne, ma 

kluczowe znaczenie dla zapewniania 

pozytywnych efektów zewnętrznych i dóbr 

publicznych, których oczekują europejscy 

obywatele; 

B. mając na uwadze, że nadrzędny cel 

Unii Europejskiej, jakim jest 

wielofunkcyjne rolnictwo i leśnictwo 

służące osiągnięciu wielu celów, w tym w 

zakresie łagodzenia zmiany klimatu i 

dostosowania się do niej oraz 

różnorodności biologicznej, ma kluczowe 

znaczenie dla zapewniania pozytywnych 

efektów zewnętrznych i dóbr publicznych, 

których oczekują europejscy obywatele; 

Or. en 

 

Poprawka  67 

Luke Ming Flanagan 
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Projekt rezolucji 

Motyw B 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

B. mając na uwadze, że nadrzędny cel 

Unii Europejskiej, jakim jest 

wielofunkcyjne rolnictwo, którego siłą 

napędową są gospodarstwa rodzinne, ma 

kluczowe znaczenie dla zapewniania 

pozytywnych efektów zewnętrznych i dóbr 

publicznych, których oczekują europejscy 

obywatele; 

B. mając na uwadze, że nadrzędny cel 

Unii Europejskiej, jakim jest 

wielofunkcyjne rolnictwo, którego siłą 

napędową są zrównoważone praktyki 

rolnicze, ma kluczowe znaczenie dla 

zapewniania pozytywnych efektów 

zewnętrznych i dóbr publicznych, które 

europejscy obywatele chcą wspierać; 

Or. en 

 

Poprawka  68 

Angelo Ciocca, Mara Bizzotto 

 

Projekt rezolucji 

Motyw B 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

B. mając na uwadze, że nadrzędny cel 

Unii Europejskiej, jakim jest 

wielofunkcyjne rolnictwo, którego siłą 

napędową są gospodarstwa rodzinne, ma 

kluczowe znaczenie dla zapewniania 

pozytywnych efektów zewnętrznych i dóbr 

publicznych, których oczekują europejscy 

obywatele; 

B. mając na uwadze, że nadrzędny cel 

Unii Europejskiej, jakim jest rozwój 

wielofunkcyjnego i zróżnicowanego 

rolnictwa, w tym dzięki działalności 

gospodarstw rodzinnych, ma kluczowe 

znaczenie dla zapewnienia ochrony 

wiejskiego krajobrazu i dóbr publicznych, 

których oczekują europejscy obywatele; 

Or. it 

 

Poprawka  69 

Thomas Waitz 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji 

Motyw B 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

B. mając na uwadze, że nadrzędny cel 

Unii Europejskiej, jakim jest 

B. mając na uwadze, że nadrzędny cel 

Unii Europejskiej, jakim jest 
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wielofunkcyjne rolnictwo, którego siłą 

napędową są gospodarstwa rodzinne, ma 

kluczowe znaczenie dla zapewniania 

pozytywnych efektów zewnętrznych i dóbr 

publicznych, których oczekują europejscy 

obywatele; 

wielofunkcyjne rolnictwo, którego siłą 

napędową są małe gospodarstwa i 

gospodarstwa rodzinne, ma kluczowe 

znaczenie dla zapewniania pozytywnych 

efektów zewnętrznych i minimalizowania 

negatywnych efektów zewnętrznych, a 

także dla zapewnienia dóbr publicznych, 

których oczekują europejscy obywatele; 

Or. en 

 

Poprawka  70 

Marco Zullo, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao, Eleonora Evi 

 

Projekt rezolucji 

Motyw B 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

B. mając na uwadze, że nadrzędny cel 

Unii Europejskiej, jakim jest 

wielofunkcyjne rolnictwo, którego siłą 

napędową są gospodarstwa rodzinne, ma 

kluczowe znaczenie dla zapewniania 

pozytywnych efektów zewnętrznych i dóbr 

publicznych, których oczekują europejscy 

obywatele; 

B. mając na uwadze, że nadrzędny cel 

Unii Europejskiej, jakim jest 

wielofunkcyjne rolnictwo i leśnictwo, 

których siłą napędową są gospodarstwa 

rodzinne, ma kluczowe znaczenie dla 

zapewniania pozytywnych efektów 

zewnętrznych i dóbr publicznych, których 

oczekują europejscy obywatele; 

Or. it 

 

Poprawka  71 

Othmar Karas 

 

Projekt rezolucji 

Motyw B 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

B. mając na uwadze, że nadrzędny cel 

Unii Europejskiej, jakim jest 

wielofunkcyjne rolnictwo, którego siłą 

napędową są gospodarstwa rodzinne, ma 

kluczowe znaczenie dla zapewniania 

pozytywnych efektów zewnętrznych i dóbr 

publicznych, których oczekują europejscy 

B. mając na uwadze, że nadrzędny cel 

Unii Europejskiej, jakim jest 

wielofunkcyjne rolnictwo i leśnictwo, 

którego siłą napędową są gospodarstwa 

rodzinne, ma kluczowe znaczenie dla 

zapewniania pozytywnych efektów 

zewnętrznych i dóbr publicznych, których 
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obywatele; oczekują europejscy obywatele; 

Or. en 

 

Poprawka  72 

Momchil Nekov, Ricardo Serrão Santos, Tibor Szanyi 

 

Projekt rezolucji 

Motyw B 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

B. mając na uwadze, że nadrzędny cel 

Unii Europejskiej, jakim jest 

wielofunkcyjne rolnictwo, którego siłą 

napędową są gospodarstwa rodzinne, ma 

kluczowe znaczenie dla zapewniania 

pozytywnych efektów zewnętrznych i dóbr 

publicznych, których oczekują europejscy 

obywatele; 

B. mając na uwadze, że nadrzędny cel 

Unii Europejskiej, jakim jest 

wielofunkcyjne rolnictwo, którego siłą 

napędową są gospodarstwa rodzinne i małe 

gospodarstwa, ma kluczowe znaczenie dla 

zapewniania pozytywnych efektów 

zewnętrznych i dóbr publicznych, których 

oczekują europejscy obywatele; 

Or. en 

 

Poprawka  73 

Herbert Dorfmann 

 

Projekt rezolucji 

Motyw B 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

B. mając na uwadze, że nadrzędny cel 

Unii Europejskiej, jakim jest 

wielofunkcyjne rolnictwo, którego siłą 

napędową są gospodarstwa rodzinne, ma 

kluczowe znaczenie dla zapewniania 

pozytywnych efektów zewnętrznych i dóbr 

publicznych, których oczekują europejscy 

obywatele; 

B. mając na uwadze, że nadrzędny cel 

Unii Europejskiej, jakim jest 

wielofunkcyjne rolnictwo, którego siłą 

napędową są gospodarstwa rodzinne i 

leśnictwo, ma kluczowe znaczenie dla 

zapewniania pozytywnych efektów 

zewnętrznych i dóbr publicznych, których 

oczekują europejscy obywatele; 

Or. en 

 

Poprawka  74 
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Ivan Jakovčić, Pavel Telička, Jozo Radoš 

 

Projekt rezolucji 

Motyw B 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

B. mając na uwadze, że nadrzędny cel 

Unii Europejskiej, jakim jest 

wielofunkcyjne rolnictwo, którego siłą 

napędową są gospodarstwa rodzinne, ma 

kluczowe znaczenie dla zapewniania 

pozytywnych efektów zewnętrznych i dóbr 

publicznych, których oczekują europejscy 

obywatele; 

B. mając na uwadze, że nadrzędny cel 

Unii Europejskiej, jakim jest 

wielofunkcyjne rolnictwo, ma kluczowe 

znaczenie dla zapewniania pozytywnych 

efektów zewnętrznych i dóbr publicznych, 

których oczekują europejscy obywatele; 

Or. en 

 

Poprawka  75 

Fredrick Federley, Hilde Vautmans 

 

Projekt rezolucji 

Motyw B 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

B. mając na uwadze, że nadrzędny cel 

Unii Europejskiej, jakim jest 

wielofunkcyjne rolnictwo, którego siłą 

napędową są gospodarstwa rodzinne, ma 

kluczowe znaczenie dla zapewniania 

pozytywnych efektów zewnętrznych i dóbr 

publicznych, których oczekują europejscy 

obywatele; 

B. mając na uwadze, że nadrzędny cel 

Unii Europejskiej, jakim jest sektor 

wielofunkcyjnego rolnictwa, ma kluczowe 

znaczenie dla zapewniania pozytywnych 

efektów zewnętrznych i dóbr publicznych, 

których oczekują europejscy obywatele; 

Or. en 

 

Poprawka  76 

Angélique Delahaye 

 

Projekt rezolucji 

Motyw B a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 
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 Ba. mając na uwadze, że celem WPR 

powinno być zapewnienie bezpieczeństwa 

żywności i suwerenności żywnościowej 

oraz odporności i zrównoważoności 

unijnych systemów rolnictwa i obszarów 

wiejskich;  

Or. en 

 

Poprawka  77 

Miguel Viegas, Maria Lidia Senra Rodríguez, Marie-Pierre Vieu 

 

Projekt rezolucji 

Motyw B a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 Ba. mając na uwadze zasadniczą 

konieczność, by zatrzymać i odwrócić 

obecną tendencję do koncentracji władzy 

przez duże przedsiębiorstwa handlu 

detalicznego i duże przedsiębiorstwa 

przemysłowe; 

Or. pt 

 

Poprawka  78 

Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot, Marc Tarabella 

 

Projekt rezolucji 

Motyw C 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

C. mając na uwadze, że na przestrzeni 

lat WPR poddawano regularnemu 

przeprogramowaniu zgodnie z nowymi 

wyzwaniami, niemniej obecnie należy 

poczynić kolejny krok w tym ciągłym 

procesie modernizacji i uproszczenia w 

oparciu o dotychczasowe reformy; 

C. mając na uwadze, że od ponad 25 

lat WPR poddawano regularnym 

reformom wymuszonym przez otwarcie 

europejskiego rolnictwa na rynki 

międzynarodowe i pojawianie się nowych 

wyzwań, jak środowisko i klimat, niemniej 

obecnie należy poczynić kolejny krok w 

tym ciągłym procesie dostosowania w celu 

jej uproszczenia, modernizacji i zmiany 

ukierunkowania, aby służyła ona do 

zabezpieczenia dochodów rolników i w 
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większym stopniu odpowiadała 

oczekiwaniom całego społeczeństwa, w 

szczególności w zakresie jakości żywności 

i bezpieczeństwa żywnościowego, 

środowiska, klimatu, zdrowia publicznego 

i zatrudnienia; 

Or. fr 

 

Poprawka  79 

Martin Häusling 

 

Projekt rezolucji 

Motyw C 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

C. mając na uwadze, że na przestrzeni 

lat WPR poddawano regularnemu 

przeprogramowaniu zgodnie z nowymi 

wyzwaniami, niemniej obecnie należy 

poczynić kolejny krok w tym ciągłym 
procesie modernizacji i uproszczenia w 

oparciu o dotychczasowe reformy; 

C. mając na uwadze, że na przestrzeni 

lat WPR poddawano regularnemu 

przeprogramowaniu zgodnie z nowymi 

wyzwaniami, jednak dotychczasowe 

ukierunkowanie WPR nie uwzględnia w 

wystarczającym stopniu kwestii 

oddziaływania ani na środowisko, ani na 

klimat, a na tych kwestiach należy 

ostatecznie skoncentrować się w procesie 

dalszego rozwoju; 

Or. de 

 

Poprawka  80 

Thomas Waitz 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji 

Motyw C 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

C. mając na uwadze, że na przestrzeni 

lat WPR poddawano regularnemu 

przeprogramowaniu zgodnie z nowymi 

wyzwaniami, niemniej obecnie należy 

poczynić kolejny krok w tym ciągłym 

procesie modernizacji i uproszczenia w 

C. mając na uwadze, że na przestrzeni 

lat WPR poddawano regularnemu 

przeprogramowaniu zgodnie z nowymi 

wyzwaniami, co okazywało się skuteczne 

jedynie w ograniczonym zakresie; 



 

AM\1148602PL.docx 37/163 PE619.267v01-00 

 PL 

oparciu o dotychczasowe reformy; 

Or. en 

 

Poprawka  81 

Philippe Loiseau, Jacques Colombier, Mara Bizzotto, Angelo Ciocca 

 

Projekt rezolucji 

Motyw C 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

C. mając na uwadze, że na przestrzeni 

lat WPR poddawano regularnemu 

przeprogramowaniu zgodnie z nowymi 

wyzwaniami, niemniej obecnie należy 

poczynić kolejny krok w tym ciągłym 

procesie modernizacji i uproszczenia w 

oparciu o dotychczasowe reformy; 

C. mając na uwadze, że na przestrzeni 

lat WPR poddawano regularnemu 

przeprogramowaniu zgodnie z nowymi 

wyzwaniami, niemniej dotychczasowe 

reformy, wraz z oddzieleniem płatności od 

produkcji, wdrożeniem jednolitej wspólnej 

organizacji rynku i kontraktowaniem, nie 

pozwoliły na utrzymane dochodów 

rolników na przyzwoitym poziomie; 

Or. fr 

 

Poprawka  82 

Matt Carthy 

 

Projekt rezolucji 

Motyw C 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

C. mając na uwadze, że na przestrzeni 

lat WPR poddawano regularnemu 

przeprogramowaniu zgodnie z nowymi 

wyzwaniami, niemniej obecnie należy 

poczynić kolejny krok w tym ciągłym 

procesie modernizacji i uproszczenia w 

oparciu o dotychczasowe reformy; 

C. mając na uwadze, że na przestrzeni 

lat WPR poddawano regularnemu 

przeprogramowaniu zgodnie z nowymi 

wyzwaniami i że obecnie doszła ona do 

etapu, na którym drobne i stopniowe 

zmiany są niewystarczające, co sprawia, 

że bardziej radykalny program 
modernizacji i uproszczenia nabiera 

istotnego znaczenia, aby możliwe było 

uzyskanie pożądanych rezultatów dla 

rolników; 

Or. en 



 

PE619.267v01-00 38/163 AM\1148602PL.docx 

PL 

 

Poprawka  83 

Luke Ming Flanagan 

 

Projekt rezolucji 

Motyw C 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

C. mając na uwadze, że na przestrzeni 

lat WPR poddawano regularnemu 

przeprogramowaniu zgodnie z nowymi 

wyzwaniami, niemniej obecnie należy 

poczynić kolejny krok w tym ciągłym 

procesie modernizacji i uproszczenia w 

oparciu o dotychczasowe reformy; 

C. mając na uwadze, że na przestrzeni 

lat WPR poddawano regularnemu 

przeprogramowaniu zgodnie z nowymi 

wyzwaniami, niemniej obecnie należy 

poczynić kolejny krok w tym ciągłym 

procesie modernizacji w oparciu o 

dotychczasowe reformy, traktując to jako 

element dodatkowy w stosunku do 

faktycznego uproszczenia, które – mimo 

zobowiązań podjętych w tym zakresie – 

nie zostało dotychczas zrealizowane; 

Or. en 

 

Poprawka  84 

Richard Ashworth 

 

Projekt rezolucji 

Motyw C 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

C. mając na uwadze, że na przestrzeni 

lat WPR poddawano regularnemu 

przeprogramowaniu zgodnie z nowymi 

wyzwaniami, niemniej obecnie należy 

poczynić kolejny krok w tym ciągłym 

procesie modernizacji i uproszczenia w 

oparciu o dotychczasowe reformy; 

C. mając na uwadze, że na przestrzeni 

lat WPR poddawano regularnemu 

przeprogramowaniu zgodnie z nowymi 

wyzwaniami, niemniej obecnie należy 

poczynić kolejny krok w tym ciągłym 

procesie modernizacji i uproszczenia w 

oparciu o dotychczasowe reformy przy 

jednoczesnym zapewnieniu temu 

sektorowi pewności polityki i 

bezpieczeństwa finansowego; 

Or. en 
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Poprawka  85 

Maria Noichl, Jean-Paul Denanot, Momchil Nekov, Paul Brannen, Karin Kadenbach, 

Marc Tarabella, Tibor Szanyi 

 

Projekt rezolucji 

Motyw C 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

C. mając na uwadze, że na przestrzeni 

lat WPR poddawano regularnemu 

przeprogramowaniu zgodnie z nowymi 

wyzwaniami, niemniej obecnie należy 

poczynić kolejny krok w tym ciągłym 

procesie modernizacji i uproszczenia w 

oparciu o dotychczasowe reformy; 

C. mając na uwadze, że na przestrzeni 

lat WPR poddawano regularnemu 

przeprogramowaniu zgodnie z nowymi 

wyzwaniami, niemniej obecnie należy 

poczynić kolejny krok w tym ciągłym 

procesie modernizacji i uproszczenia w 

oparciu o dotychczasowe reformy w celu 

uzyskania zrównoważonego charakteru 

obszarów wiejskich i zapewnienia, by 

zostały osiągnięte cele Europy w 

dziedzinie klimatu i środowiska; 

Or. en 

 

Poprawka  86 

Michel Dantin, Esther Herranz García, Mairead McGuinness, Czesław Adam 

Siekierski, Daniel Buda, Norbert Erdős, Nuno Melo, Sofia Ribeiro, Vladimir Urutchev, 

Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato, Alberto Cirio, Tom Vandenkendelaere, Anne 

Sander, Francis Zammit Dimech 

 

Projekt rezolucji 

Motyw C 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

C. mając na uwadze, że na przestrzeni 

lat WPR poddawano regularnemu 

przeprogramowaniu zgodnie z nowymi 

wyzwaniami, niemniej obecnie należy 

poczynić kolejny krok w tym ciągłym 

procesie modernizacji i uproszczenia w 

oparciu o dotychczasowe reformy; 

C. mając na uwadze, że na przestrzeni 

lat WPR poddawano regularnemu 

przeprogramowaniu zgodnie z nowymi 

wyzwaniami, niemniej obecnie należy 

poczynić kolejny krok w tym ciągłym 

procesie modernizacji i uproszczenia w 

oparciu o dotychczasowe reformy w celu 

sprostania wyzwaniom dotyczącym 

bezpieczeństwa żywnościowego, ochrony 

środowiska i zmiany klimatu oraz 

zwiększenia wartości dodanej UE; 

Or. en 
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Poprawka  87 

Jean-Paul Denanot, Marc Tarabella, Eric Andrieu 

 

Projekt rezolucji 

Motyw C 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

C. mając na uwadze, że na przestrzeni 

lat WPR poddawano regularnemu 

przeprogramowaniu zgodnie z nowymi 

wyzwaniami, niemniej obecnie należy 

poczynić kolejny krok w tym ciągłym 

procesie modernizacji i uproszczenia w 

oparciu o dotychczasowe reformy; 

C. mając na uwadze, że na przestrzeni 

lat WPR poddawano regularnemu 

przeprogramowaniu zgodnie z nowymi 

wyzwaniami, niemniej obecnie należy 

poczynić kolejny krok w tym ciągłym 

procesie modernizacji, uproszczenia i 

zazielenienia w oparciu o dotychczasowe 

reformy; 

Or. fr 

 

Poprawka  88 

Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot, Marc Tarabella 

 

Projekt rezolucji 

Motyw C a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 Ca. mając na uwadze, że od 1992 r. 

stopniowe reformy WPR pozwoliły na 

zwiększenie konkurencyjności 

europejskiego przemysłu rolno-

spożywczego przez stworzenie możliwości 

kupowania surowców rolnych po niskich i 

przystępnych cenach i nadszedł czas, by 

skoncentrować się na innych celach 

WPR, takich jak jak poziom życia 

rolników, czy też celach dotyczących 

środowiska, klimatu i zdrowia 

publicznego; 

Or. fr 

 

Poprawka  89 
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Clara Eugenia Aguilera García, Ricardo Serrão Santos, Paolo De Castro 

 

Projekt rezolucji 

Motyw C a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 Ca. mając na uwadze, że nowa WPR 

powinna ostatecznie rozwiązać kwestię 

dylematu między konkurencyjnością a 

zrównoważonością, którymi 

charakteryzują się dwa typy rolnictwa 

występujące w UE, przy czym każdy z nich 

jest niezbędny i może funkcjonować w 

sposób zrównoważony, lecz ma inne 

potrzeby, ponieważ jeden z nich wymaga 

przede wszystkim odpowiednich 

instrumentów rynkowych, a drugi – 

skutecznego wsparcia dochodów; 

Or. es 

 

Poprawka  90 

Michel Dantin, Esther Herranz García, Mairead McGuinness, Czesław Adam 

Siekierski, Daniel Buda, Norbert Erdős, Nuno Melo, Angélique Delahaye, Gabriel Mato, 

Ramón Luis Valcárcel Siso, Alberto Cirio, Sofia Ribeiro, Vladimir Urutchev, Anne 

Sander, Francis Zammit Dimech 

 

Projekt rezolucji 

Motyw C a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 Ca. mając na uwadze, że rolnictwo UE 

znajduje się w punkcie zwrotnym pod 

względem gospodarczym, 

technologicznym i środowiskowym oraz że 

silna i odnowiona ambicja na szczeblu UE 

musi zapewnić unijnemu sektorowi 

rolnictwa widoczność i pewność w 

odniesieniu do wyzwań wynikających ze 

skutków brexitu oraz skutków 

wielostronnej i dwustronnej agendy 

handlowej; 

Or. en 
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Poprawka  91 

Martin Häusling, Thomas Waitz 

 

Projekt rezolucji 

Motyw C a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 Ca. mając na uwadze, że rolnictwo 

ekologiczne przyczynia się do ochrony 

środowiska, minimalizuje degradację 

gleby, wspiera zachowanie różnorodności 

biologicznej, wyklucza stosowanie 

pestycydów, a tym samym chroni przed 

zanieczyszczaniem wód podziemnych, a 

mimo to obecne ukierunkowanie WPR w 

znaczącym stopniu nie uwzględnia 

pozytywnych aspektów rolnictwa 

ekologicznego; 

Or. de 

 

Poprawka  92 

Angélique Delahaye 

 

Projekt rezolucji 

Motyw C a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 Ca. mając na uwadze, że WPR będąca 

jednocześnie polityką sektorową i 

wspólnotową powinna pobudzać i 

wzmacniać wkład, który każdy rolnik 

wnosi na rzecz sprostania wyzwaniom 

środowiskowym, oraz powinna promować 

przejście na rolnictwo łączące normy z 

zakresu wyników gospodarczych z 

normami dotyczącymi wyników w zakresie 

oddziaływania na środowisko; 

Or. en 
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Poprawka  93 

Paul Brannen 

 

Projekt rezolucji 

Motyw C a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 Ca. mając na uwadze, że w rezolucji z 

dnia 2 lutego 2016 r. w sprawie 

śródokresowego przeglądu unijnej 

strategii ochrony różnorodności 

biologicznej Parlament Europejski 

uznaje, iż w ramach wspólnej polityki 

rolnej w latach 2013–2020 dotowano 

również działania szkodliwe dla 

środowiska, oraz wzywa do stopniowego 

wycofania dotacji szkodliwych dla 

środowiska; 

Or. en 

 

Poprawka  94 

Momchil Nekov, Karin Kadenbach, Paolo De Castro, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, 

Michela Giuffrida, Maria Noichl 

 

Projekt rezolucji 

Motyw C a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 Ca. mając na uwadze, że dostępne są 

inne instrumenty nadające się do 

wykorzystania w społecznościach 

wiejskich za pośrednictwem funduszy 

strukturalnych i funduszy spójności, które 

niekoniecznie tworzą należyte synergie z 

WPR, mimo iż pomogłoby to regionom w 

szybszym zwiększaniu ich 

konkurencyjności; 

Or. en 

 

Poprawka  95 

Stefan Eck 
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Projekt rezolucji 

Motyw C a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 Ca. mając na uwadze, że obecna WPR 

doprowadziła do zwiększonej koncentracji 

produkcji, zwiększenia poziomów 

intensywnego rolnictwa i niewłaściwego 

traktowania zwierząt, pogłębienia 

dysproporcji regionalnych i zewnętrznej 

zależności od źródeł zagranicznych w 

zakresie produktów rolnych, co sprzyja 

największym i najbogatszym 

gospodarkom; 

Or. en 

 

Poprawka  96 

Paolo De Castro, Clara Eugenia Aguilera García 

 

Projekt rezolucji 

Motyw C a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 Ca. mając na uwadze, że w 

rozporządzeniu zbiorczym przewidziano 

już faktyczne uproszczenie WPR oraz 

znaczące usprawnienie środków mających 

sprzyjać podnoszeniu poziomu odporności 

rolników, a także wzmacnianiu ich pozycji 

w łańcuchach dostaw żywności; 

Or. en 

 

Poprawka  97 

Thomas Waitz 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji 

Motyw C a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 
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 Ca. mając na uwadze, że obecnie wciąż 

stoimy przed coraz pilniejszymi 

wyzwaniami, takimi jak nieustanny 

spadek liczby małych gospodarstw i 

koncentracja gruntów, a także zmiana 

klimatu i spadek różnorodności 

biologicznej, pogorszenie jakości wody i 

powietrza oraz pogłębiona erozja gleb1a; 

 _________________ 

 1a Sprawozdanie dotyczące stanu 

środowiska, Europejska Agencja Ochrony 

Środowiska, 2015 r. 

Or. en 

 

Poprawka  98 

Thomas Waitz 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji 

Motyw C b (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 Cb. mając na uwadze, że wiele z tych 

wyzwań długotrwale niweczy płodność i 

wydajność naszych systemów rolnych; 

Or. en 

 

Poprawka  99 

Thomas Waitz 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji 

Motyw C c (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 Cc. mając na uwadze, że należy teraz 

poczynić kolejny krok w tym ciągłym 

procesie reform realizowanym w oparciu 

o dotychczasowe reformy; 
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Or. en 

 

Poprawka  100 

Philippe Loiseau, Jacques Colombier, Angelo Ciocca, Mara Bizzotto 

 

Projekt rezolucji 

Motyw D 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

D. mając na uwadze, że nowy model 

realizacji stanowi podstawowy element 

komunikatu Komisji w sprawie 

przyszłości rolnictwa i produkcji żywności 

oraz że model ten należy przyjąć z 

zadowoleniem, pod warunkiem że zapewni 

faktyczne uproszczenie, nie tylko na 

szczeblu UE, ale także na szczeblu państw 

członkowskich i regionalnym, jak również 

elastyczność dla rolników, bez nakładania 

kolejnych ograniczeń na państwa 

członkowskie, a zatem nowego poziomu 

złożoności; 

D. mając na uwadze, że wprawdzie 

Komisja zatytułowała swój komunikat na 

temat trwającej reformy WPR jako 

„komunikat w sprawie przyszłości 

rolnictwa i produkcji żywności”, jednak 

nie przedstawiła żadnych gwarancji w 

odniesieniu do utrzymania pierwszego 

filaru i jego budżetu, a koniecznym jest 

uwzględnienie tych punktów w projekcie 
oraz zagwarantowanie faktycznego 

uproszczenia, nie tylko na szczeblu UE, 

ale także na szczeblu państw 

członkowskich i regionalnym, jak również 

elastyczności dla rolników, bez nakładania 

kolejnych ograniczeń na państwa 

członkowskie, a zatem nowego poziomu 

złożoności; 

Or. fr 

 

Poprawka  101 

Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot, Marc Tarabella 

 

Projekt rezolucji 

Motyw D 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

D. mając na uwadze, że nowy model 

realizacji stanowi podstawowy element 

komunikatu Komisji w sprawie przyszłości 

rolnictwa i produkcji żywności oraz że 

model ten należy przyjąć z zadowoleniem, 

pod warunkiem że zapewni faktyczne 

uproszczenie, nie tylko na szczeblu UE, 

ale także na szczeblu państw 

D. mając na uwadze, że nowy model 

realizacji, który stanowi podstawowy 

element komunikatu Komisji w sprawie 

przyszłości rolnictwa i produkcji żywności, 

nie jest zbyt precyzyjny, lecz jest podstawą 

do prac, wprawdzie niepełną, do 

włączenia WPR w ramy prawdziwej 

reformy politycznej; mając na uwadze, że 
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członkowskich i regionalnym, jak również 

elastyczność dla rolników, bez nakładania 

kolejnych ograniczeń na państwa 

członkowskie, a zatem nowego poziomu 

złożoności; 

model ten powinien nie tylko 

zagwarantować faktyczne uproszczenie 

dla Unii, państw członkowskich i 

regionów, ale również zapewnić większą 

elastyczność i swobodę dla rolników, jeśli 

chodzi o ich zdolność przystosowania się 

do przyszłych zmian związanych z 

przejściem do modelu zrównoważonego 

rozwoju; 

Or. fr 

 

Poprawka  102 

Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Paolo De Castro, Karin Kadenbach, 

Ricardo Serrão Santos, Momchil Nekov, Michela Giuffrida, Marc Tarabella, Maria 

Gabriela Zoană, Nicola Caputo, Jean-Paul Denanot, Tibor Szanyi 

 

Projekt rezolucji 

Motyw D 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

D. mając na uwadze, że nowy model 

realizacji stanowi podstawowy element 

komunikatu Komisji w sprawie przyszłości 

rolnictwa i produkcji żywności oraz że 

model ten należy przyjąć z zadowoleniem, 

pod warunkiem że zapewni faktyczne 

uproszczenie, nie tylko na szczeblu UE, ale 

także na szczeblu państw członkowskich i 

regionalnym, jak również elastyczność dla 

rolników, bez nakładania kolejnych 

ograniczeń na państwa członkowskie, a 

zatem nowego poziomu złożoności; 

D. mając na uwadze, że nowy model 

realizacji stanowiący podstawowy element 

komunikatu Komisji w sprawie przyszłości 

rolnictwa i produkcji żywności budzi wiele 

wątpliwości dotyczących jego wdrożenia i 

można go przyjąć z zadowoleniem, pod 

warunkiem że nie doprowadzi do 

renacjonalizacji WPR, nie przyniesie 

szkody należytemu funkcjonowaniu 

jednolitego rynku i zapewni faktyczne 

uproszczenie, nie tylko na szczeblu UE, ale 

także na szczeblu państw członkowskich i 

regionalnym, jak również elastyczność dla 

rolników, bez nakładania kolejnych 

ograniczeń na państwa członkowskie, a 

zatem nowego poziomu złożoności; 

Or. en 

 

Poprawka  103 

Marco Zullo, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao, Eleonora Evi 

 

Projekt rezolucji 
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Motyw D 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

D. mając na uwadze, że nowy model 

realizacji stanowi podstawowy element 

komunikatu Komisji w sprawie przyszłości 

rolnictwa i produkcji żywności oraz że 

model ten należy przyjąć z zadowoleniem, 

pod warunkiem że zapewni faktyczne 

uproszczenie, nie tylko na szczeblu UE, ale 

także na szczeblu państw członkowskich i 

regionalnym, jak również elastyczność dla 

rolników, bez nakładania kolejnych 

ograniczeń na państwa członkowskie, a 

zatem nowego poziomu złożoności; 

D. mając na uwadze, że nowy model 

realizacji stanowi podstawowy element 

komunikatu Komisji w sprawie przyszłości 

rolnictwa i produkcji żywności oraz że 

model ten należy uważnie ocenić, aby 

upewnić się, że zapewni faktyczne 

uproszczenie, nie tylko na szczeblu UE, ale 

także na szczeblu państw członkowskich i 

regionalnym, jak również elastyczność i 

czytelność stosowania dla rolników, bez 

nakładania kolejnych ograniczeń na 

państwa członkowskie – a zatem nowego 

poziomu złożoności – i bez ponownego 

nadawania WPR charakteru krajowego, 

co pozbawiłoby tę politykę wspólnotowego 

charakteru; 

Or. it 

 

Poprawka  104 

Elsi Katainen, Fredrick Federley, Hilde Vautmans, Jan Huitema, Ulrike Müller, Pavel 

Telička, Petri Sarvamaa 

 

Projekt rezolucji 

Motyw D 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

D. mając na uwadze, że nowy model 

realizacji stanowi podstawowy element 

komunikatu Komisji w sprawie przyszłości 

rolnictwa i produkcji żywności oraz że 

model ten należy przyjąć z zadowoleniem, 

pod warunkiem że zapewni faktyczne 

uproszczenie, nie tylko na szczeblu UE, ale 

także na szczeblu państw członkowskich i 

regionalnym, jak również elastyczność dla 

rolników, bez nakładania kolejnych 

ograniczeń na państwa członkowskie, a 

zatem nowego poziomu złożoności; 

D. mając na uwadze, że nowy model 

realizacji stanowi podstawowy element 

komunikatu Komisji w sprawie przyszłości 

rolnictwa i produkcji żywności oraz że 

model ten należy przyjąć z zadowoleniem, 

pod warunkiem że zapewni faktyczne 

uproszczenie, nie tylko na szczeblu UE, ale 

także na szczeblu państw członkowskich i 

regionalnym, jak również elastyczność i 

uproszczenie dla beneficjentów, bez 

nakładania kolejnych ograniczeń na 

państwa członkowskie, a zatem nowego 

poziomu złożoności, przy jednoczesnym 

zapewnieniu funkcjonowania rynku 

wewnętrznego i równych warunków 
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działania; 

Or. en 

 

Poprawka  105 

Thomas Waitz 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji 

Motyw D 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

D. mając na uwadze, że nowy model 

realizacji stanowi podstawowy element 

komunikatu Komisji w sprawie przyszłości 

rolnictwa i produkcji żywności oraz że 

model ten należy przyjąć z zadowoleniem, 

pod warunkiem że zapewni faktyczne 

uproszczenie, nie tylko na szczeblu UE, ale 

także na szczeblu państw członkowskich i 

regionalnym, jak również elastyczność dla 

rolników, bez nakładania kolejnych 

ograniczeń na państwa członkowskie, a 

zatem nowego poziomu złożoności; 

D. mając na uwadze, że nowy model 

realizacji stanowi podstawowy element 

komunikatu Komisji w sprawie przyszłości 

rolnictwa i produkcji żywności oraz że 

model ten należy przyjąć z zadowoleniem, 

pod warunkiem że zapewni faktyczne 

uproszczenie, nie tylko na szczeblu UE, ale 

także na szczeblu państw członkowskich i 

regionalnym, jak również nie zniweczy 

ambitnych celów z zakresu polityki oraz 

zapewni elastyczność dla beneficjentów; 

mając na uwadze, że w nowym modelu 

realizacji należy również określić jasne i 

ambitne cele oraz mechanizmy 

egzekwowania, które mogą zostać 

wdrożone przez państwa członkowskie; 

Or. en 

 

Poprawka  106 

Herbert Dorfmann 

 

Projekt rezolucji 

Motyw D 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

D. mając na uwadze, że nowy model 

realizacji stanowi podstawowy element 

komunikatu Komisji w sprawie przyszłości 

rolnictwa i produkcji żywności oraz że 

model ten należy przyjąć z zadowoleniem, 

D. mając na uwadze, że nowy model 

realizacji stanowi podstawowy element 

komunikatu Komisji w sprawie przyszłości 

rolnictwa i produkcji żywności oraz że 

model ten należy przyjąć z zadowoleniem, 
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pod warunkiem że zapewni faktyczne 

uproszczenie, nie tylko na szczeblu UE, ale 

także na szczeblu państw członkowskich i 

regionalnym, jak również elastyczność dla 

rolników, bez nakładania kolejnych 

ograniczeń na państwa członkowskie, a 

zatem nowego poziomu złożoności; 

pod warunkiem że zapewni faktyczne 

uproszczenie dla beneficjentów, nie tylko 

na szczeblu UE, ale także na szczeblu 

państw członkowskich i regionalnym, oraz 

dla rolników i właścicieli lasów, bez 

nakładania na państwa członkowskie 

kolejnych ograniczeń związanych z jego 

wdrożeniem, a zatem nowego poziomu 

złożoności, a także zapewniając 

elastyczność dla rolników; 

Or. en 

 

Poprawka  107 

Mairead McGuinness 

 

Projekt rezolucji 

Motyw D 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

D. mając na uwadze, że nowy model 

realizacji stanowi podstawowy element 

komunikatu Komisji w sprawie przyszłości 

rolnictwa i produkcji żywności oraz że 

model ten należy przyjąć z zadowoleniem, 

pod warunkiem że zapewni faktyczne 

uproszczenie, nie tylko na szczeblu UE, ale 

także na szczeblu państw członkowskich i 

regionalnym, jak również elastyczność dla 

rolników, bez nakładania kolejnych 

ograniczeń na państwa członkowskie, a 

zatem nowego poziomu złożoności; 

D. mając na uwadze, że nowy model 

realizacji stanowi podstawowy element 

komunikatu Komisji w sprawie przyszłości 

rolnictwa i produkcji żywności oraz że 

model ten należy przyjąć z zadowoleniem, 

pod warunkiem że zapewni faktyczne 

uproszczenie, nie tylko na szczeblu UE, ale 

także na szczeblu państw członkowskich i 

regionalnym, jak również elastyczność dla 

rolników, bez nakładania kolejnych 

ograniczeń na państwa członkowskie, a 

zatem nowego poziomu złożoności, co 

doprowadziłoby do opóźnień we 

wdrażaniu strategii krajowych; 

Or. en 

 

Poprawka  108 

Luke Ming Flanagan 

 

Projekt rezolucji 

Motyw D 
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Projekt rezolucji Poprawka 

D. mając na uwadze, że nowy model 

realizacji stanowi podstawowy element 

komunikatu Komisji w sprawie przyszłości 

rolnictwa i produkcji żywności oraz że 

model ten należy przyjąć z zadowoleniem, 

pod warunkiem że zapewni faktyczne 

uproszczenie, nie tylko na szczeblu UE, ale 

także na szczeblu państw członkowskich i 

regionalnym, jak również elastyczność dla 

rolników, bez nakładania kolejnych 

ograniczeń na państwa członkowskie, a 

zatem nowego poziomu złożoności; 

D. mając na uwadze, że nowy model 

realizacji stanowi podstawowy element 

komunikatu Komisji w sprawie przyszłości 

rolnictwa i produkcji żywności oraz że 

model ten może okazać się korzystny, pod 

warunkiem że zapewni faktyczne 

uproszczenie pracy rolników, nie tylko na 

szczeblu UE, ale także na szczeblu państw 

członkowskich i regionalnym, jak również 

elastyczność dla rolników, bez nakładania 

kolejnych ograniczeń na państwa 

członkowskie ani podważania 

wspólnotowego charakteru WPR, a zatem 

nowego poziomu złożoności; 

Or. en 

 

Poprawka  109 

Jean-Paul Denanot, Marc Tarabella 

 

Projekt rezolucji 

Motyw D 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

D. mając na uwadze, że nowy model 

realizacji stanowi podstawowy element 

komunikatu Komisji w sprawie przyszłości 

rolnictwa i produkcji żywności oraz że 

model ten należy przyjąć z zadowoleniem, 

pod warunkiem że zapewni faktyczne 

uproszczenie, nie tylko na szczeblu UE, ale 

także na szczeblu państw członkowskich i 

regionalnym, jak również elastyczność dla 

rolników, bez nakładania kolejnych 

ograniczeń na państwa członkowskie, a 

zatem nowego poziomu złożoności; 

D. mając na uwadze, że nowy model 

realizacji stanowi podstawowy element 

komunikatu Komisji w sprawie przyszłości 

rolnictwa i produkcji żywności oraz że 

model ten należy przyjąć z zadowoleniem, 

pod warunkiem że zapewni faktyczne 

uproszczenie, nie tylko na szczeblu UE, ale 

także na szczeblu państw członkowskich, 

regionalnym i lokalnym, jak również 

elastyczność dla rolników, przy 

zapewnieniu ambitnych celów 

środowiskowych, bez nakładania kolejnych 

ograniczeń na państwa członkowskie, a 

zatem nowego poziomu złożoności; 

Or. fr 

 

Poprawka  110 
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Maria Noichl, Jean-Paul Denanot, Momchil Nekov, Karin Kadenbach, Marc Tarabella, 

Tibor Szanyi 

 

Projekt rezolucji 

Motyw D 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

D. mając na uwadze, że nowy model 

realizacji stanowi podstawowy element 

komunikatu Komisji w sprawie przyszłości 

rolnictwa i produkcji żywności oraz że 

model ten należy przyjąć z zadowoleniem, 

pod warunkiem że zapewni faktyczne 

uproszczenie, nie tylko na szczeblu UE, ale 

także na szczeblu państw członkowskich i 

regionalnym, jak również elastyczność dla 

rolników, bez nakładania kolejnych 

ograniczeń na państwa członkowskie, a 

zatem nowego poziomu złożoności; 

D. mając na uwadze, że nowy model 

realizacji stanowi podstawowy element 

komunikatu Komisji w sprawie przyszłości 

rolnictwa i produkcji żywności oraz że 

model ten należy przyjąć z zadowoleniem, 

pod warunkiem że zapewni faktyczne 

uproszczenie, nie tylko na szczeblu UE, ale 

także na szczeblu państw członkowskich i 

regionalnym, jak również elastyczność dla 

rolników oraz osiąganie celów nowej 

WPR bez nakładania kolejnych ograniczeń 

na państwa członkowskie, a zatem nowego 

poziomu złożoności; 

Or. en 

 

Poprawka  111 

Othmar Karas 

 

Projekt rezolucji 

Motyw D 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

D. mając na uwadze, że nowy model 

realizacji stanowi podstawowy element 

komunikatu Komisji w sprawie przyszłości 

rolnictwa i produkcji żywności oraz że 

model ten należy przyjąć z zadowoleniem, 

pod warunkiem że zapewni faktyczne 

uproszczenie, nie tylko na szczeblu UE, ale 

także na szczeblu państw członkowskich i 

regionalnym, jak również elastyczność dla 

rolników, bez nakładania kolejnych 

ograniczeń na państwa członkowskie, a 

zatem nowego poziomu złożoności; 

D. mając na uwadze, że nowy model 

realizacji stanowi podstawowy element 

komunikatu Komisji w sprawie przyszłości 

rolnictwa i produkcji żywności oraz że 

model ten należy przyjąć z zadowoleniem, 

pod warunkiem że zapewni faktyczne 

uproszczenie na szczeblu UE, na szczeblu 

państw członkowskich i na szczeblu 

regionalnym, jak również faktyczne 

uproszczenie, elastyczność i pewność 

prawa dla rolników, bez nakładania na 

państwa członkowskie kolejnych 

ograniczeń związanych z jego 

wdrożeniem, a zatem nowego poziomu 

złożoności; 



 

AM\1148602PL.docx 53/163 PE619.267v01-00 

 PL 

Or. en 

 

Poprawka  112 

James Nicholson 

 

Projekt rezolucji 

Motyw D 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

D. mając na uwadze, że nowy model 

realizacji stanowi podstawowy element 

komunikatu Komisji w sprawie przyszłości 

rolnictwa i produkcji żywności oraz że 

model ten należy przyjąć z zadowoleniem, 

pod warunkiem że zapewni faktyczne 

uproszczenie, nie tylko na szczeblu UE, ale 

także na szczeblu państw członkowskich i 

regionalnym, jak również elastyczność dla 

rolników, bez nakładania kolejnych 

ograniczeń na państwa członkowskie, a 

zatem nowego poziomu złożoności; 

D. mając na uwadze, że nowy model 

realizacji stanowi podstawowy element 

komunikatu Komisji w sprawie przyszłości 

rolnictwa i produkcji żywności oraz że 

model ten należy przyjąć z zadowoleniem, 

pod warunkiem że zapewni faktyczne 

uproszczenie, nie tylko na szczeblu UE, ale 

także na szczeblu państw członkowskich, 

na szczeblu regionalnym i na szczeblu 

gospodarstw, jak również elastyczność dla 

rolników, bez nakładania kolejnych 

ograniczeń na państwa członkowskie, a 

zatem nowego poziomu złożoności; 

Or. en 

 

Poprawka  113 

Tom Vandenkendelaere 

 

Projekt rezolucji 

Motyw D 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

D. mając na uwadze, że nowy model 

realizacji stanowi podstawowy element 

komunikatu Komisji w sprawie przyszłości 

rolnictwa i produkcji żywności oraz że 

model ten należy przyjąć z zadowoleniem, 

pod warunkiem że zapewni faktyczne 

uproszczenie, nie tylko na szczeblu UE, ale 

także na szczeblu państw członkowskich i 

regionalnym, jak również elastyczność dla 

rolników, bez nakładania kolejnych 

ograniczeń na państwa członkowskie, a 

D. mając na uwadze, że nowy model 

realizacji stanowi podstawowy element 

komunikatu Komisji w sprawie przyszłości 

rolnictwa i produkcji żywności oraz że 

model ten należy przyjąć z zadowoleniem, 

pod warunkiem że zapewni faktyczne 

uproszczenie, nie tylko na szczeblu UE, ale 

także na szczeblu państw członkowskich i 

regionalnym, jak również możliwość 

elastycznego stosowania przez rolników, 

bez nakładania kolejnych ograniczeń na 

państwa członkowskie, a zatem nowego 
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zatem nowego poziomu złożoności; poziomu złożoności; 

Or. en 

 

Poprawka  114 

Maria Noichl, Paul Brannen, Karin Kadenbach, Marc Tarabella, Tibor Szanyi 

 

Projekt rezolucji 

Motyw D a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 Da. mając na uwadze, że w przyszłości 

finansowanie WPR musi być powiązane z 

wyraźną społeczną wartością dodaną, np. 

w dziedzinie zrównoważonego rolnictwa, 

wyników w zakresie oddziaływania na 

środowisko, zmiany klimatu i dobrostanu 

zwierząt, tak aby można było wykazać 

zasadność tej części budżetu UE wobec 

europejskich podatników; 

Or. en 

 

Poprawka  115 

Esther Herranz García, Michel Dantin, Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato, 

Alberto Cirio, Manolis Kefalogiannis, Francis Zammit Dimech, Sofia Ribeiro, Marijana 

Petir, Nuno Melo 

 

Projekt rezolucji 

Motyw D a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 Da. mając na uwadze, że nowy model 

realizacji powinien tworzyć bezpośredni 

związek między UE a europejskimi 

rolnikami; 

Or. en 

 

Poprawka  116 

Manolis Kefalogiannis 
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Projekt rezolucji 

Motyw D a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 Da. mając na uwadze, że nowy model 

realizacji powinien tworzyć bezpośredni 

związek między UE a europejskimi 

rolnikami; 

Or. en 

 

Poprawka  117 

Philippe Loiseau, Jacques Colombier, Angelo Ciocca, Mara Bizzotto 

 

Projekt rezolucji 

Motyw E 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

E. mając na uwadze, że WPR musi 

odegrać ważną rolę w rozwiązywaniu 

problemu stagnacji i zmienności 

dochodów gospodarstw, które pomimo 

koncentracji i intensyfikacji produkcji oraz 

zwiększającej się produktywności są nadal 

niższe niż w pozostałej części gospodarki; 

E. mając na uwadze, że WPR 

zapewnia niezbędny poziom dochodu 

większości rolników, lecz w obecnej 

postaci nie pozwala na zagwarantowanie 

cen sprzedaży produktów rolnych 

wyższych niż koszty produkcji ponoszone 

przez rolników, oraz że pomimo 

koncentracji i intensyfikacji produkcji oraz 

zwiększającej się produktywności dochody 

gospodarstw są nadal niższe niż w 

pozostałej części gospodarki, a w okresie 

kryzysu wielu rolników ponosi straty; 

Or. fr 

 

Poprawka  118 

Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot, Marc Tarabella 

 

Projekt rezolucji 

Motyw E 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

E. mając na uwadze, że WPR musi 

odegrać ważną rolę w rozwiązywaniu 

E. mając na uwadze, że WPR musi 

odegrać ważną rolę w rozwiązywaniu 
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problemu stagnacji i zmienności 

dochodów gospodarstw, które pomimo 

koncentracji i intensyfikacji produkcji oraz 

zwiększającej się produktywności są nadal 

niższe niż w pozostałej części gospodarki; 

problemu zmienności cen i niestabilności 

dochodów gospodarstw, które pomimo 

koncentracji, specjalizacji i intensyfikacji 

produkcji oraz zwiększającej się 

produktywności są nadal niższe niż w 

pozostałej części gospodarki, w 

szczególności z powodu zagrabiania 

wytworzonej wartości dodanej przez 

pozostałą część łańcucha dostaw 

żywności; mając na uwadze, że przede 

wszystkim sytuacja ta pokazuje, że model 

oparty na produktywności stracił 

aktualność, ponieważ generuje złe wyniki 

ekonomiczne, także w zakresie 

zatrudnienia, i nie przyczynia się w 

wystarczającym stopniu do ochrony 

zasobów naturalnych i przeciwdziałania 

globalnemu ociepleniu; 

Or. fr 

 

Poprawka  119 

Thomas Waitz 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji 

Motyw E 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

E. mając na uwadze, że WPR musi 

odegrać ważną rolę w rozwiązywaniu 

problemu stagnacji i zmienności dochodów 

gospodarstw, które pomimo koncentracji i 

intensyfikacji produkcji oraz 

zwiększającej się produktywności są nadal 

niższe niż w pozostałej części gospodarki; 

E. mając na uwadze, że WPR musi 

odegrać ważną rolę w rozwiązywaniu 

problemu stagnacji i zmienności dochodów 

gospodarstw, które są nadal niższe niż w 

pozostałej części gospodarki; 

Or. en 

 

Poprawka  120 

Maria Lidia Senra Rodríguez, Matt Carthy, Estefanía Torres Martínez, Marie-Pierre 

Vieu, Miguel Viegas 

 

Projekt rezolucji 
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Motyw E 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

E. mając na uwadze, że WPR musi 

odegrać ważną rolę w rozwiązywaniu 

problemu stagnacji i zmienności dochodów 

gospodarstw, które pomimo koncentracji i 

intensyfikacji produkcji oraz zwiększającej 

się produktywności są nadal niższe niż w 

pozostałej części gospodarki; 

E. mając na uwadze, że WPR musi 

odegrać ważną rolę w rozwiązywaniu 

problemu stagnacji i zmienności cen 

podstawowych i dochodów gospodarstw, 

które pomimo koncentracji i intensyfikacji 

produkcji oraz zwiększającej się 

produktywności są nadal niższe niż w 

pozostałej części gospodarki; 

Or. es 

 

Poprawka  121 

Fredrick Federley, Jan Huitema, Elsi Katainen, Jens Rohde, Hilde Vautmans, Ulrike 

Müller 

 

Projekt rezolucji 

Motyw E 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

E. mając na uwadze, że WPR musi 

odegrać ważną rolę w rozwiązywaniu 

problemu stagnacji i zmienności dochodów 

gospodarstw, które pomimo koncentracji i 

intensyfikacji produkcji oraz zwiększającej 

się produktywności są nadal niższe niż w 

pozostałej części gospodarki; 

E. mając na uwadze, że WPR musi 

odegrać ważną rolę w podnoszeniu 

poziomu konkurencyjności sektora i 

umożliwianiu rozwiązywania problemu 

stagnacji i zmienności dochodów 

gospodarstw, które pomimo koncentracji i 

intensyfikacji produkcji oraz zwiększającej 

się produktywności są nadal niższe niż w 

pozostałej części gospodarki; 

Or. en 

 

Poprawka  122 

Luke Ming Flanagan 

 

Projekt rezolucji 

Motyw E 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

E. mając na uwadze, że WPR musi 

odegrać ważną rolę w rozwiązywaniu 

E. mając na uwadze, że WPR musi 

odegrać ważną rolę w rozwiązywaniu 
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problemu stagnacji i zmienności dochodów 

gospodarstw, które pomimo koncentracji i 

intensyfikacji produkcji oraz zwiększającej 

się produktywności są nadal niższe niż w 

pozostałej części gospodarki; 

problemu stagnacji i zmienności dochodów 

gospodarstw, które pomimo koncentracji i 

intensyfikacji produkcji oraz zwiększającej 

się produktywności są nadal niższe niż w 

innych sektorach gospodarki, co podważa 

rentowność obszarów wiejskich; 

Or. en 

 

Poprawka  123 

Ivan Jakovčić, Pavel Telička, Jozo Radoš 

 

Projekt rezolucji 

Motyw E 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

E. mając na uwadze, że WPR musi 

odegrać ważną rolę w rozwiązywaniu 

problemu stagnacji i zmienności dochodów 

gospodarstw, które pomimo koncentracji i 

intensyfikacji produkcji oraz zwiększającej 

się produktywności są nadal niższe niż w 

pozostałej części gospodarki; 

E. mając na uwadze, że WPR musi 

odegrać ważną rolę w rozwiązywaniu 

problemu stagnacji i zmienności dochodów 

gospodarstw, które pomimo koncentracji i 

intensyfikacji produkcji oraz zwiększającej 

się produktywności są nadal niższe niż w 

pozostałej części gospodarki oraz w 

porównaniu z głównymi konkurentami 

UE; 

Or. en 

 

Poprawka  124 

Momchil Nekov, Tibor Szanyi 

 

Projekt rezolucji 

Motyw E 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

E. mając na uwadze, że WPR musi 

odegrać ważną rolę w rozwiązywaniu 

problemu stagnacji i zmienności dochodów 

gospodarstw, które pomimo koncentracji i 

intensyfikacji produkcji oraz zwiększającej 

się produktywności są nadal niższe niż w 

pozostałej części gospodarki; 

E. mając na uwadze, że WPR musi 

odegrać ważną rolę w rozwiązywaniu 

problemu stagnacji i zmienności dochodów 

producentów, które pomimo koncentracji i 

intensyfikacji produkcji oraz zwiększającej 

się produktywności są nadal niższe w 

uśrednionym ujęciu niż w pozostałej 

części gospodarki; 
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Or. en 

 

Poprawka  125 

Czesław Adam Siekierski, Pavel Svoboda 

 

Projekt rezolucji 

Motyw E 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

E. mając na uwadze, że WPR musi 

odegrać ważną rolę w rozwiązywaniu 

problemu stagnacji i zmienności dochodów 

gospodarstw, które pomimo koncentracji i 

intensyfikacji produkcji oraz zwiększającej 

się produktywności są nadal niższe niż w 

pozostałej części gospodarki; 

E. mając na uwadze, że WPR musi 

odegrać ważną rolę w rozwiązywaniu 

problemu stagnacji i zmienności dochodów 

gospodarstw, które pomimo koncentracji i 

intensyfikacji produkcji oraz zwiększającej 

się produktywności są nadal niższe niż w 

pozostałej części gospodarki oraz w 

porównaniu z głównymi konkurentami 

UE; 

Or. en 

 

Poprawka  126 

Thomas Waitz 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji 

Motyw E a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 Ea. mając na uwadze, że WPR musi 

odgrywać istotną rolę w zapewnianiu, by 

wszyscy rolnicy, w tym drobni producenci 

rolni, którzy dotychczas byli lekceważeni 

w ramach WPR, będą uzyskiwać godziwy 

przychód w postaci wynagrodzenia dzięki 

ukierunkowaniu na zrównoważony model 

gospodarczy sprzyjający gospodarkom 

regionalnym i lokalnym; mając na 

uwadze, że te gospodarki muszą opierać 

się na tworzeniu krótkich łańcuchów 

dostaw i pobudzaniu funkcji 

agroekosystemowych, a także na 

respektowaniu ograniczeń 

środowiskowych w celu zapewnienia 
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odporności i długoterminowej wydajności; 

Or. en 

 

Poprawka  127 

Esther Herranz García, Michel Dantin, Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato, 

Alberto Cirio, Manolis Kefalogiannis, Francis Zammit Dimech, Sofia Ribeiro, Marijana 

Petir, Angélique Delahaye 

 

Projekt rezolucji 

Motyw E a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 Ea. mając na uwadze, że płatności 

bezpośrednie stanowią pierwszy istotny 

poziom stabilności i formę zabezpieczenia 

dochodów rolniczych, ponieważ są 

wymierną częścią rocznych dochodów z 

rolnictwa sięgającą w niektórych 

regionach nawet 100 % dochodów 

rolniczych, oraz że powinny one w 

dalszym ciągu umożliwiać rolnikom 

konkurowanie z państwami trzecimi w 

oparciu o równe warunki działania; 

Or. en 

 

Poprawka  128 

Manolis Kefalogiannis 

 

Projekt rezolucji 

Motyw E a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 Ea. mając na uwadze, że płatności 

bezpośrednie stanowią pierwszy istotny 

poziom stabilności i formę zabezpieczenia 

dochodów rolniczych, ponieważ są 

wymierną częścią rocznych dochodów z 

rolnictwa sięgającą w niektórych 

regionach nawet 100 % dochodów 

rolniczych, oraz że powinny one w 

dalszym ciągu umożliwiać rolnikom 
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konkurowanie z państwami trzecimi w 

oparciu o równe warunki działania; 

Or. en 

 

Poprawka  129 

Maria Lidia Senra Rodríguez, Matt Carthy, Estefanía Torres Martínez, Marie-Pierre 

Vieu, Miguel Viegas 

 

Projekt rezolucji 

Motyw E a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 Ea. mając na uwadze, że koncentracja 

i intensyfikacja produkcji oraz 

zwiększająca się produktywność 

doprowadziły ponadto do negatywnych 

skutków, którymi są spadek liczby 

rolników, opuszczanie wsi oraz 

oddziaływanie na środowisko i na jakość 

produkcji; 

Or. es 

 

Poprawka  130 

Stefan Eck 

 

Projekt rezolucji 

Motyw E a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 Ea. mając na uwadze, że obecna WPR 

przyczyniła się do drastycznej ekspansji 

dużych przedsiębiorstw rolnych, co 

doprowadziło do zwiększenia skali 

stosowania pestycydów i nawozów, 

powodując większe zanieczyszczenie 

gruntów, wody i powietrza; 

Or. en 
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Poprawka  131 

Gabriel Mato, Esther Herranz García, Ramón Luis Valcárcel Siso 

 

Projekt rezolucji 

Motyw E a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 Ea. mając na uwadze, że nowe 

łańcuchy wartości na obszarach wiejskich 

w ramach biogospodarki mogą przynieść 

korzyści obszarom wiejskim w zakresie 

potencjalnego wzrostu gospodarczego i 

zatrudnienia; 

Or. en 

 

Poprawka  132 

Esther Herranz García, Michel Dantin, Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato, 

Alberto Cirio, Manolis Kefalogiannis, Francis Zammit Dimech, Sofia Ribeiro, Marijana 

Petir, Nuno Melo 

 

Projekt rezolucji 

Motyw E b (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 Eb. mając na uwadze, że płatności 

bezpośrednie muszą być bardziej 

ukierunkowane na rolników jako na 

osoby, które przyczyniają się do 

stabilności i budowania przyszłości 

naszych obszarów wiejskich i które 

stawiają czoła ryzyku rynkowemu 

mającemu podłoże gospodarcze; 

Or. en 

 

Poprawka  133 

Manolis Kefalogiannis 

 

Projekt rezolucji 

Motyw E b (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 
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 Eb. mając na uwadze, że płatności 

bezpośrednie muszą być bardziej 

ukierunkowane na rolników jako na 

osoby, które przyczyniają się do 

stabilności i budowania przyszłości 

naszych obszarów wiejskich i które 

stawiają czoła ryzyku rynkowemu 

mającemu podłoże gospodarcze; 

Or. en 

 

Poprawka  134 

Maria Lidia Senra Rodríguez, Matt Carthy, Estefanía Torres Martínez, Marie-Pierre 

Vieu, Miguel Viegas 

 

Projekt rezolucji 

Motyw F a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 Fa. mając na uwadze, że zmienność 

rynków międzynarodowych jest 

uwarunkowana wieloma czynnikami, 

często o charakterze spekulacyjnym, 

których nie można pogodzić z produkcją 

zdrowej żywności oraz utrzymaniem 

rolnictwa na małą i średnią skalę i 

odpowiednich dochodów; 

Or. es 

 

Poprawka  135 

Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot, Marc Tarabella 

 

Projekt rezolucji 

Motyw F 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

F. mając na uwadze, że w ostatnich 

kilku latach rolnicy doświadczali 

zwiększającej się zmienności cen, która 

odzwierciedlała wahania cen na 

globalnych rynkach oraz niepewność 

powodowaną przez zmiany 

F. mając na uwadze, że w ostatnich 

kilku latach rolnicy doświadczali 

zwiększającej się zmienności cen, która 

wynikała z coraz większego otwarcia na 

rynki międzynarodowe, likwidacji 

narzędzi regulacji wspólnej organizacji 
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makroekonomiczne, zewnętrzne strategie 

polityczne, kryzysy sanitarne oraz częstsze 

ekstremalne zdarzenia pogodowe w UE; 

rynku, kryzysów sanitarnych i 

powtarzających się ekstremalnych zdarzeń 

pogodowych związanych ze zmianą 

klimatu; 

Or. fr 

 

Poprawka  136 

Philippe Loiseau, Jacques Colombier, Angelo Ciocca, Mara Bizzotto 

 

Projekt rezolucji 

Motyw F 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

F. mając na uwadze, że w ostatnich 

kilku latach rolnicy doświadczali 

zwiększającej się zmienności cen, która 

odzwierciedlała wahania cen na globalnych 

rynkach oraz niepewność powodowaną 

przez zmiany makroekonomiczne, 

zewnętrzne strategie polityczne, kryzysy 

sanitarne oraz częstsze ekstremalne 

zdarzenia pogodowe w UE; 

F. mając na uwadze, że w ostatnich 

kilku latach rolnicy doświadczali 

zwiększającej się zmienności cen, która 

odzwierciedlała wahania cen na globalnych 

rynkach oraz niepewność powodowaną 

przez zmiany makroekonomiczne, 

zewnętrzne strategie polityczne, import z 

państw trzecich, kryzysy sanitarne oraz 

częstsze ekstremalne zdarzenia pogodowe 

w UE, a te różne czynniki doprowadziły do 

trwałego spadku cen głównych produktów 

rolnych, pozbawiając rolników należnych 

im dochodów; 

Or. fr 

 

Poprawka  137 

Thomas Waitz 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji 

Motyw F 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

F. mając na uwadze, że w ostatnich 

kilku latach rolnicy doświadczali 

zwiększającej się zmienności cen, która 

odzwierciedlała wahania cen na globalnych 

rynkach oraz niepewność powodowaną 

F. mając na uwadze, że w ostatnich 

kilku latach rolnicy doświadczali 

zwiększającej się zmienności cen, która 

odzwierciedlała wahania cen na globalnych 

rynkach oraz niepewność powodowaną 



 

AM\1148602PL.docx 65/163 PE619.267v01-00 

 PL 

przez zmiany makroekonomiczne, 

zewnętrzne strategie polityczne, kryzysy 

sanitarne oraz częstsze ekstremalne 

zdarzenia pogodowe w UE; 

przez zmiany makroekonomiczne, 

globalną spekulację towarami rolnymi, 

zaniżanie cen w wyniku nadprodukcji, 
zewnętrzne strategie polityczne, większe 

ukierunkowanie produkcji UE na eksport, 
kryzysy sanitarne oraz coraz częstsze 

ekstremalne zdarzenia pogodowe w UE 

wynikające ze zmiany klimatu; 

Or. en 

 

Poprawka  138 

Angélique Delahaye 

 

Projekt rezolucji 

Motyw F 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

F. mając na uwadze, że w ostatnich 

kilku latach rolnicy doświadczali 

zwiększającej się zmienności cen, która 

odzwierciedlała wahania cen na globalnych 

rynkach oraz niepewność powodowaną 

przez zmiany makroekonomiczne, 

zewnętrzne strategie polityczne, kryzysy 

sanitarne oraz częstsze ekstremalne 

zdarzenia pogodowe w UE; 

F. mając na uwadze, że w ostatnich 

kilku latach rolnicy doświadczali 

zwiększającej się zmienności cen, która 

odzwierciedlała wahania cen na globalnych 

rynkach oraz niepewność powodowaną 

przez zmiany makroekonomiczne, 

zewnętrzne strategie polityczne, takie jak 

handel, kwestie polityczno-dyplomatyczne, 
kryzysy sanitarne, zmiana klimatu oraz 

częstsze ekstremalne zdarzenia pogodowe 

w UE; 

Or. en 

 

Poprawka  139 

Maria Noichl, Jean-Paul Denanot, Momchil Nekov, Paul Brannen, Karin Kadenbach, 

Marc Tarabella, Tibor Szanyi 

 

Projekt rezolucji 

Motyw F 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

F. mając na uwadze, że w ostatnich 

kilku latach rolnicy doświadczali 

zwiększającej się zmienności cen, która 

F. mając na uwadze, że w ostatnich 

kilku latach rolnicy doświadczali 

zwiększającej się zmienności cen, która 
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odzwierciedlała wahania cen na globalnych 

rynkach oraz niepewność powodowaną 

przez zmiany makroekonomiczne, 

zewnętrzne strategie polityczne, kryzysy 

sanitarne oraz częstsze ekstremalne 

zdarzenia pogodowe w UE; 

odzwierciedlała wahania cen na globalnych 

rynkach oraz niepewność powodowaną 

przez zmiany makroekonomiczne, 

zewnętrzne strategie polityczne, kryzysy 

sanitarne, nadwyżki produkcyjne 

wytworzone samoistnie w niektórych 

europejskich sektorach oraz częstsze 

ekstremalne zdarzenia pogodowe w UE; 

Or. en 

 

Poprawka  140 

Jean-Paul Denanot, Marc Tarabella, Eric Andrieu 

 

Projekt rezolucji 

Motyw F 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

F. mając na uwadze, że w ostatnich 

kilku latach rolnicy doświadczali 

zwiększającej się zmienności cen, która 

odzwierciedlała wahania cen na globalnych 

rynkach oraz niepewność powodowaną 

przez zmiany makroekonomiczne, 

zewnętrzne strategie polityczne, kryzysy 

sanitarne oraz częstsze ekstremalne 

zdarzenia pogodowe w UE; 

F. mając na uwadze, że w ostatnich 

kilku latach rolnicy doświadczali 

zwiększającej się zmienności cen, która 

odzwierciedlała wahania cen na globalnych 

rynkach oraz niepewność powodowaną 

przez zmiany makroekonomiczne, 

zewnętrzne strategie polityczne, kryzysy 

sanitarne oraz częstsze ekstremalne 

zdarzenia pogodowe związane ze zmianą 

klimatu; mając na uwadze, że ta 

ekstremalna niestabilność wymaga 

wprowadzenia mechanizmów 

antycyklicznych; 

Or. fr 

 

Poprawka  141 

Luke Ming Flanagan 

 

Projekt rezolucji 

Motyw F 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

F. mając na uwadze, że w ostatnich 

kilku latach rolnicy doświadczali 

F. mając na uwadze, że w ostatnich 

kilku latach rolnicy doświadczali 



 

AM\1148602PL.docx 67/163 PE619.267v01-00 

 PL 

zwiększającej się zmienności cen, która 

odzwierciedlała wahania cen na 

globalnych rynkach oraz niepewność 

powodowaną przez zmiany 

makroekonomiczne, zewnętrzne strategie 

polityczne, kryzysy sanitarne oraz częstsze 

ekstremalne zdarzenia pogodowe w UE; 

zwiększającej się zmienności cen w 

związku z globalizacją rolnictwa, która 

odzwierciedlała wahania cen na 

światowych rynkach oraz niepewność 

powodowaną przez zmiany 

makroekonomiczne, zewnętrzne strategie 

polityczne, kryzysy sanitarne oraz częstsze 

ekstremalne zdarzenia pogodowe w UE; 

Or. en 

 

Poprawka  142 

Thomas Waitz 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji 

Motyw F a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 Fa. mając na uwadze, że rolnicy są 

doprowadzani do upadłości lub zmuszani 

do porzucenia produkcji głównie ze 

względu na brak godziwego dochodu za 

wykonywaną pracę; 

Or. en 

 

Poprawka  143 

Esther Herranz García, Michel Dantin, Gabriel Mato, Ramón Luis Valcárcel Siso, 

Alberto Cirio, Manolis Kefalogiannis, Francis Zammit Dimech, Sofia Ribeiro, Nuno 

Melo, Marijana Petir, Giovanni La Via 

 

Projekt rezolucji 

Motyw F a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 Fa. mając na uwadze, że specjalne 

narzędzia przeznaczone dla sektorów 

śródziemnomorskich powinny pozostać w 

pierwszym filarze; 

Or. en 
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Poprawka  144 

Manolis Kefalogiannis 

 

Projekt rezolucji 

Motyw F a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 Fa. mając na uwadze, że specjalne 

narzędzia przeznaczone dla sektorów 

śródziemnomorskich powinny pozostać w 

pierwszym filarze; 

Or. en 

 

Poprawka  145 

Michel Dantin, Esther Herranz García, Mairead McGuinness, Czesław Adam 

Siekierski, Nuno Melo, Marijana Petir, Norbert Erdős, Daniel Buda, Ramón Luis 

Valcárcel Siso, Gabriel Mato, Sofia Ribeiro, Angélique Delahaye, Vladimir Urutchev, 

Tom Vandenkendelaere, Anne Sander, Francis Zammit Dimech, Alberto Cirio 

 

Projekt rezolucji 

Motyw F a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 Fa. mając na uwadze, że istotne jest, 

aby zapewnić elastyczne i sprawnie 

działające narzędzia mające pomóc 

wrażliwym i strategicznym sektorom w 

poradzeniu sobie ze zmianami 

strukturalnymi, takimi jak potencjalne 

skutki brexitu czy zatwierdzonych 

dwustronnych umów handlowych z 

głównymi partnerami UE; 

Or. en 

 

Poprawka  146 

Angélique Delahaye 

 

Projekt rezolucji 

Motyw F a (nowy) 
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Projekt rezolucji Poprawka 

 Fa. podkreśla, że WPR musi 

wyeliminować te przyczyny braku 

pewności przez wdrożenie specjalnych 

narzędzi, takich jak fundusze wspólnego 

inwestowania, obserwatoria rynkowe czy 

wprowadzenie rozwiązań umownych; 

Or. en 

 

Poprawka  147 

Bronis Ropė 

 

Projekt rezolucji 

Motyw F a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 Fa. mając na uwadze, że nadal istnieją 

znaczne różnice między dotacjami w 

ramach WPR otrzymywanymi przez 

rolników w państwach członkowskich, 

które wstąpiły do UE przed 2004 r., w 

porównaniu z państwami, które dołączyły 

po 2004 r., przy czym wymogi dla 

rolników są zbliżone; 

Or. en 

 

Poprawka  148 

Momchil Nekov, Paolo De Castro, Ricardo Serrão Santos, Tibor Szanyi, Michela 

Giuffrida 

 

Projekt rezolucji 

Motyw F a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 Fa. mając na uwadze, że unijny sektor 

produkcji żywności był pośrednią, a 

jednocześnie główną ofiarą sankcji 

nałożonych przez Federację Rosyjską, 

które wywarły bezpośrednie, ale także 

wtórne skutki na produkcję żywności i 
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zaopatrzenie w żywność na jednolitym 

rynku; 

Or. en 

 

Poprawka  149 

Fredrick Federley, Elsi Katainen, Hilde Vautmans, Ulrike Müller 

 

Projekt rezolucji 

Motyw F a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 Fa. mając na uwadze, że rolnictwo jest 

wyjątkowo podatne na skutki zmiany 

klimatu, ponieważ działalność rolna jest 

bezpośrednio zależna od warunków 

pogodowych, takich jak opady deszczu czy 

temperatura; 

Or. en 

 

Poprawka  150 

Momchil Nekov, Karin Kadenbach, Jean-Paul Denanot, Ricardo Serrão Santos, Tibor 

Szanyi, Marc Tarabella, Maria Noichl 

 

Projekt rezolucji 

Motyw F b (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 Fb. mając na uwadze, że regiony w 

niekorzystnym położeniu, takie jak 

regiony górskie, odlegle i najbardziej 

oddalone, są w szczególnie niekorzystnej 

sytuacji pod względem rozwoju społeczno-

gospodarczego, ale także starzenia się 

społeczeństwa i wyludniania się; 

Or. en 

 

Poprawka  151 

Maria Lidia Senra Rodríguez, Matt Carthy, Estefanía Torres Martínez, Marie-Pierre 
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Vieu, Miguel Viegas 

 

Projekt rezolucji 

Motyw F b (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 Fb. mając na uwadze, że rynek 

międzynarodowy, który stanowi niewielką 

część europejskiej produkcji rolnej, ma 

większy wpływ na przyszłość rolników w 

Europie niż pomoc w ramach WPR; 

Or. es 

 

Poprawka  152 

Esther Herranz García, Michel Dantin, Gabriel Mato, Ramón Luis Valcárcel Siso, 

Alberto Cirio, Manolis Kefalogiannis, Francis Zammit Dimech, Sofia Ribeiro, Nuno 

Melo, Marijana Petir, Giovanni La Via 

 

Projekt rezolucji 

Motyw F b (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 Fb. mając na uwadze, że strategie 

sektorowe dotyczące owoców i warzyw, 

wina i wyrobów pszczelarskich powinny 

pozostać obowiązkowe dla krajów 

będących ich producentami, a specjalne 

rozwiązania przewidziane w tych 

narzędziach i zasadach powinny zostać 

utrzymane; 

Or. en 

 

Poprawka  153 

Manolis Kefalogiannis 

 

Projekt rezolucji 

Motyw F b (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 Fb. mając na uwadze, że strategie 

sektorowe dotyczące owoców i warzyw, 
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wina i wyrobów pszczelarskich powinny 

pozostać obowiązkowe dla krajów 

będących ich producentami, a specjalne 

rozwiązania przewidziane w tych 

narzędziach i zasadach powinny zostać 

utrzymane; 

Or. en 

 

Poprawka  154 

Thomas Waitz 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji 

Motyw F b (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 Fb. mając na uwadze, że utrzymujące 

się stale na wysokim poziomie tempo 

spadku liczby rolników (średnio ok. 100 

dziennie) bardzo negatywnie wpływa na 

tkankę społeczno-gospodarczą 

społeczności i regionów wiejskich; 

Or. en 

 

Poprawka  155 

Momchil Nekov, Karin Kadenbach, Jean-Paul Denanot, Ricardo Serrão Santos, Tibor 

Szanyi, Marc Tarabella, Maria Noichl 

 

Projekt rezolucji 

Motyw F c (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 Fc. mając na uwadze, że strategie 

rozwoju odnośnych regionów na szczeblu 

krajowym, makroregionalnym i 

europejskim mają potencjał do 

stymulowania dalszego i szybszego 

rozwoju tych regionów; 

Or. en 
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Poprawka  156 

Thomas Waitz 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji 

Motyw F c (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 Fc. mając na uwadze, że ten stan 

rzeczy stanowi porażkę prowadzonej 

polityki i jest niedopuszczalny; 

Or. en 

 

Poprawka  157 

Hilde Vautmans, Pavel Telička, Ulrike Müller, Elsi Katainen, Petri Sarvamaa 

 

Projekt rezolucji 

Motyw G 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

G. mając na uwadze, że zasadnicze 

znaczenie ma zapewnienie odpowiedniego 

poziomu życia w poszczególnych 

regionach i państwach członkowskich, 

przystępnych cen dla obywateli i 

konsumentów oraz dostępu do wysokiej 

jakości żywności i zdrowych nawyków 

żywieniowych, przy czym należy 

jednocześnie wypełniać zobowiązania w 

zakresie troski o środowisko, działań w 

dziedzinie klimatu oraz zdrowia i 

dobrostanu zwierząt i roślin; 

G. mając na uwadze, że zasadnicze 

znaczenie ma zapewnienie odpowiedniego 

poziomu życia rolników w poszczególnych 

regionach i państwach członkowskich 

gwarantującego, że działalność rolnicza 

jest prowadzona we wszystkich częściach 

Unii, w tym na obszarach z 

ograniczeniami naturalnymi, a także 

zapewnienie przystępnych cen dla 

obywateli i konsumentów oraz dostępu do 

wysokiej jakości żywności i zdrowych 

nawyków żywieniowych, przy czym 

należy jednocześnie wypełniać 

zobowiązania w zakresie troski o 

środowisko, działań w dziedzinie klimatu 

oraz zdrowia i dobrostanu zwierząt i roślin; 

Or. en 

 

Poprawka  158 
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Marco Zullo, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao, Eleonora Evi 

 

Projekt rezolucji 

Motyw G 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

G. mając na uwadze, że zasadnicze 

znaczenie ma zapewnienie odpowiedniego 

poziomu życia w poszczególnych 

regionach i państwach członkowskich, 

przystępnych cen dla obywateli i 

konsumentów oraz dostępu do wysokiej 

jakości żywności i zdrowych nawyków 

żywieniowych, przy czym należy 

jednocześnie wypełniać zobowiązania w 

zakresie troski o środowisko, działań w 

dziedzinie klimatu oraz zdrowia i 

dobrostanu zwierząt i roślin; 

G. mając na uwadze, że zasadnicze 

znaczenie ma zapewnienie odpowiedniego 

poziomu życia w poszczególnych 

regionach i państwach członkowskich oraz 

przystępnych cen dla obywateli i 

konsumentów, a także wspieranie 

spożywania żywności pewnego 

pochodzenia i wysokiej jakości oraz 

zdrowych nawyków żywieniowych przez 

ułatwianie dostępu do tych produktów, 

przy czym należy jednocześnie wypełniać 

zobowiązania w zakresie zrównoważenia 

społecznego i środowiskowego, działań w 

dziedzinie klimatu oraz zdrowia i 

dobrostanu zwierząt i roślin; 

Or. it 

 

Poprawka  159 

Luke Ming Flanagan 

 

Projekt rezolucji 

Motyw G 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

G. mając na uwadze, że zasadnicze 

znaczenie ma zapewnienie odpowiedniego 

poziomu życia w poszczególnych 

regionach i państwach członkowskich, 

przystępnych cen dla obywateli i 

konsumentów oraz dostępu do wysokiej 

jakości żywności i zdrowych nawyków 

żywieniowych, przy czym należy 

jednocześnie wypełniać zobowiązania w 

zakresie troski o środowisko, działań w 

dziedzinie klimatu oraz zdrowia i 

dobrostanu zwierząt i roślin; 

G. mając na uwadze, że zasadnicze 

znaczenie ma zapewnienie odpowiedniego 

poziomu życia ludności wiejskiej w 

rozumieniu art. 39 traktatu rzymskiego, w 
poszczególnych regionach i państwach 

członkowskich, przystępnych cen dla 

obywateli i konsumentów oraz dostępu do 

wysokiej jakości żywności i zdrowych 

nawyków żywieniowych, przy czym 

należy jednocześnie wypełniać 

zobowiązania w zakresie troski o 

środowisko, działań w dziedzinie klimatu 

oraz zdrowia i dobrostanu zwierząt i roślin; 
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Or. en 

 

Poprawka  160 

Sandra Kalniete, Krišjānis Kariņš, Artis Pabriks, Roberts Zīle, Algirdas Saudargas 

 

Projekt rezolucji 

Motyw G 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

G. mając na uwadze, że zasadnicze 

znaczenie ma zapewnienie odpowiedniego 

poziomu życia w poszczególnych 

regionach i państwach członkowskich, 

przystępnych cen dla obywateli i 

konsumentów oraz dostępu do wysokiej 

jakości żywności i zdrowych nawyków 

żywieniowych, przy czym należy 

jednocześnie wypełniać zobowiązania w 

zakresie troski o środowisko, działań w 

dziedzinie klimatu oraz zdrowia i 

dobrostanu zwierząt i roślin; 

G. mając na uwadze, że zasadnicze 

znaczenie ma zapewnienie równych 

warunków działania dla rolników we 

wszystkich państwach członkowskich, 
odpowiedniego poziomu życia w 

poszczególnych regionach i państwach 

członkowskich, przystępnych cen dla 

obywateli i konsumentów oraz dostępu do 

wysokiej jakości żywności i zdrowych 

nawyków żywieniowych, przy czym 

należy jednocześnie wypełniać 

zobowiązania w zakresie troski o 

środowisko, działań w dziedzinie klimatu 

oraz zdrowia i dobrostanu zwierząt i roślin; 

Or. en 

 

Poprawka  161 

Bronis Ropė, Ivari Padar, Sandra Kalniete, Zigmantas Balčytis, Vilija Blinkevičiūtė, 

Tunne Kelam, Indrek Tarand, Valdemar Tomaševski, Urmas Paet, Kaja Kallas, Yana 

Toom, Bogusław Liberadzki, Petras Auštrevičius 

 

Projekt rezolucji 

Motyw G 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

G. mając na uwadze, że zasadnicze 

znaczenie ma zapewnienie odpowiedniego 

poziomu życia w poszczególnych 

regionach i państwach członkowskich, 

przystępnych cen dla obywateli i 

konsumentów oraz dostępu do wysokiej 

jakości żywności i zdrowych nawyków 

żywieniowych, przy czym należy 

jednocześnie wypełniać zobowiązania w 

G. mając na uwadze, że zasadnicze 

znaczenie ma zapewnienie równych 

warunków działania dla rolników we 

wszystkich państwach członkowskich, 
odpowiedniego poziomu życia w 

poszczególnych regionach i państwach 

członkowskich, przystępnych cen dla 

obywateli i konsumentów oraz dostępu do 

wysokiej jakości żywności i zdrowych 
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zakresie troski o środowisko, działań w 

dziedzinie klimatu oraz zdrowia i 

dobrostanu zwierząt i roślin; 

nawyków żywieniowych, przy czym 

należy jednocześnie wypełniać 

zobowiązania w zakresie troski o 

środowisko, działań w dziedzinie klimatu 

oraz zdrowia i dobrostanu zwierząt i roślin; 

Or. en 

 

Poprawka  162 

Jean-Paul Denanot, Marc Tarabella 

 

Projekt rezolucji 

Motyw G 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

G. mając na uwadze, że zasadnicze 

znaczenie ma zapewnienie odpowiedniego 

poziomu życia w poszczególnych 

regionach i państwach członkowskich, 

przystępnych cen dla obywateli i 

konsumentów oraz dostępu do wysokiej 

jakości żywności i zdrowych nawyków 

żywieniowych, przy czym należy 

jednocześnie wypełniać zobowiązania w 

zakresie troski o środowisko, działań w 

dziedzinie klimatu oraz zdrowia i 

dobrostanu zwierząt i roślin; 

G. mając na uwadze, że zasadnicze 

znaczenie ma zapewnienie odpowiedniego 

poziomu życia w poszczególnych 

regionach i państwach członkowskich z 

uwagi na konieczność utrzymania 

równowagi terytorialnej, przystępnych cen 

dla obywateli i konsumentów oraz dostępu 

do wysokiej jakości żywności i zdrowych 

oraz trwałych nawyków żywieniowych, 

przy czym należy jednocześnie wypełniać 

zobowiązania w zakresie troski o 

środowisko, działań w dziedzinie klimatu 

oraz zdrowia i dobrostanu zwierząt i roślin; 

Or. fr 

 

Poprawka  163 

Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot, Marc Tarabella 

 

Projekt rezolucji 

Motyw G 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

G. mając na uwadze, że zasadnicze 

znaczenie ma zapewnienie odpowiedniego 

poziomu życia w poszczególnych 

regionach i państwach członkowskich, 

przystępnych cen dla obywateli i 

G. mając na uwadze, że zasadnicze 

znaczenie ma zapewnienie odpowiedniego 

poziomu życia w poszczególnych 

regionach i państwach członkowskich, 

przystępnych cen dla obywateli i 
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konsumentów oraz dostępu do wysokiej 

jakości żywności i zdrowych nawyków 

żywieniowych, przy czym należy 

jednocześnie wypełniać zobowiązania w 

zakresie troski o środowisko, działań w 

dziedzinie klimatu oraz zdrowia i 

dobrostanu zwierząt i roślin; 

konsumentów oraz dostępu do wysokiej 

jakości żywności i zdrowych nawyków 

żywieniowych, przy czym należy 

jednocześnie wypełniać zobowiązania w 

zakresie troski o środowisko, działań w 

dziedzinie klimatu oraz zdrowia, 

dobrostanu zwierząt i zrównoważonego 

rozwoju obszarów wiejskich; 

Or. fr 

 

Poprawka  164 

Thomas Waitz 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji 

Motyw G 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

G. mając na uwadze, że zasadnicze 

znaczenie ma zapewnienie odpowiedniego 

poziomu życia w poszczególnych 

regionach i państwach członkowskich, 

przystępnych cen dla obywateli i 

konsumentów oraz dostępu do wysokiej 

jakości żywności i zdrowych nawyków 

żywieniowych, przy czym należy 

jednocześnie wypełniać zobowiązania w 

zakresie troski o środowisko, działań w 

dziedzinie klimatu oraz zdrowia i 

dobrostanu zwierząt i roślin; 

G. mając na uwadze, że zasadnicze 

znaczenie ma zapewnienie odpowiedniego 

poziomu życia w poszczególnych 

regionach i państwach członkowskich, 

godziwych cen dla rolników i 
przystępnych cen dla konsumentów oraz 

dostępu do wysokiej jakości żywności i 

zdrowych nawyków żywieniowych, przy 

czym należy jednocześnie wypełniać 

zobowiązania w zakresie troski o 

środowisko, działań w dziedzinie klimatu, 

zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz 

zdrowych ekosystemów; 

Or. en 

 

Poprawka  165 

Paolo De Castro, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Ricardo Serrão Santos 

 

Projekt rezolucji 

Motyw G 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

G. mając na uwadze, że zasadnicze G. mając na uwadze, że zasadnicze 
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znaczenie ma zapewnienie odpowiedniego 

poziomu życia w poszczególnych 

regionach i państwach członkowskich, 

przystępnych cen dla obywateli i 

konsumentów oraz dostępu do wysokiej 

jakości żywności i zdrowych nawyków 

żywieniowych, przy czym należy 

jednocześnie wypełniać zobowiązania w 

zakresie troski o środowisko, działań w 

dziedzinie klimatu oraz zdrowia i 

dobrostanu zwierząt i roślin; 

znaczenie ma zapewnienie wszystkim 

rolnikom odpowiedniego poziomu życia w 

poszczególnych regionach i państwach 

członkowskich UE, przystępnych cen dla 

obywateli i konsumentów oraz dostępu do 

wysokiej jakości żywności i zdrowych 

nawyków żywieniowych, przy czym 

należy jednocześnie wypełniać 

zobowiązania w zakresie troski o 

środowisko, działań w dziedzinie klimatu 

oraz zdrowia i dobrostanu zwierząt i roślin; 

Or. en 

 

Poprawka  166 

Stefan Eck 

 

Projekt rezolucji 

Motyw G 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

G. mając na uwadze, że zasadnicze 

znaczenie ma zapewnienie odpowiedniego 

poziomu życia w poszczególnych 

regionach i państwach członkowskich, 

przystępnych cen dla obywateli i 

konsumentów oraz dostępu do wysokiej 

jakości żywności i zdrowych nawyków 

żywieniowych, przy czym należy 

jednocześnie wypełniać zobowiązania w 

zakresie troski o środowisko, działań w 

dziedzinie klimatu oraz zdrowia i 

dobrostanu zwierząt i roślin; 

G. mając na uwadze, że zasadnicze 

znaczenie ma zapewnienie odpowiedniego 

poziomu życia w poszczególnych 

regionach i państwach członkowskich, 

przystępnych cen dla obywateli i 

konsumentów oraz dostępu do wysokiej 

jakości, zrównoważonej żywności i 

zdrowych nawyków żywieniowych, przy 

czym należy jednocześnie wypełniać 

zobowiązania w zakresie troski o 

środowisko, działań w dziedzinie klimatu 

oraz zdrowia i dobrostanu zwierząt i roślin; 

Or. en 

 

Poprawka  167 

Michel Dantin, Esther Herranz García, Mairead McGuinness, Czesław Adam 

Siekierski, Nuno Melo, Marijana Petir, Norbert Erdős, Daniel Buda, Angélique 

Delahaye, Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato, Sofia Ribeiro, Alberto Cirio, 

Vladimir Urutchev, Tom Vandenkendelaere, Anne Sander, Francis Zammit Dimech 

 

Projekt rezolucji 

Motyw G 
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Projekt rezolucji Poprawka 

G. mając na uwadze, że zasadnicze 

znaczenie ma zapewnienie odpowiedniego 

poziomu życia w poszczególnych 

regionach i państwach członkowskich, 

przystępnych cen dla obywateli i 

konsumentów oraz dostępu do wysokiej 

jakości żywności i zdrowych nawyków 

żywieniowych, przy czym należy 

jednocześnie wypełniać zobowiązania w 

zakresie troski o środowisko, działań w 

dziedzinie klimatu oraz zdrowia i 

dobrostanu zwierząt i roślin; 

G. mając na uwadze, że zasadnicze 

znaczenie ma zapewnienie odpowiedniego 

poziomu życia rolników w poszczególnych 

regionach i państwach członkowskich, 

przystępnych cen dla obywateli i 

konsumentów oraz dostępu do wysokiej 

jakości żywności i zdrowych nawyków 

żywieniowych, przy czym należy 

jednocześnie wypełniać zobowiązania w 

zakresie troski o środowisko, działań w 

dziedzinie klimatu oraz zdrowia i 

dobrostanu zwierząt i roślin; 

Or. en 

 

Poprawka  168 

Angelo Ciocca, Mara Bizzotto, Philippe Loiseau, Jacques Colombier 

 

Projekt rezolucji 

Motyw G 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

G. mając na uwadze, że zasadnicze 

znaczenie ma zapewnienie odpowiedniego 

poziomu życia w poszczególnych 

regionach i państwach członkowskich, 

przystępnych cen dla obywateli i 

konsumentów oraz dostępu do wysokiej 

jakości żywności i zdrowych nawyków 

żywieniowych, przy czym należy 

jednocześnie wypełniać zobowiązania w 

zakresie troski o środowisko, działań w 

dziedzinie klimatu oraz zdrowia i 

dobrostanu zwierząt i roślin; 

G. mając na uwadze, że zasadnicze 

znaczenie ma zapewnienie odpowiedniego 

poziomu życia wszystkim rolnikom w UE, 

przystępnych cen dla obywateli i 

konsumentów oraz dostępu do wysokiej 

jakości żywności i zdrowych nawyków 

żywieniowych, przy czym należy 

jednocześnie wypełniać zobowiązania w 

zakresie troski o środowisko, działań w 

dziedzinie klimatu oraz zdrowia i 

dobrostanu zwierząt i roślin; 

Or. it 

 

Poprawka  169 

Laurenţiu Rebega 

 

Projekt rezolucji 
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Motyw G 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

G. mając na uwadze, że zasadnicze 

znaczenie ma zapewnienie odpowiedniego 

poziomu życia w poszczególnych 

regionach i państwach członkowskich, 

przystępnych cen dla obywateli i 

konsumentów oraz dostępu do wysokiej 

jakości żywności i zdrowych nawyków 

żywieniowych, przy czym należy 

jednocześnie wypełniać zobowiązania w 

zakresie troski o środowisko, działań w 

dziedzinie klimatu oraz zdrowia i 

dobrostanu zwierząt i roślin; 

G. mając na uwadze, że zasadnicze 

znaczenie ma zapewnienie odpowiedniego 

poziomu życia wszystkim rolnikom w Unii 

Europejskiej, przystępnych cen dla 

obywateli i konsumentów oraz dostępu do 

wysokiej jakości żywności i zdrowych 

nawyków żywieniowych, przy czym 

należy jednocześnie wypełniać 

zobowiązania w zakresie troski o 

środowisko, działań w dziedzinie klimatu 

oraz zdrowia i dobrostanu zwierząt i roślin; 

Or. ro 

 

Poprawka  170 

Momchil Nekov, Jean-Paul Denanot, Tibor Szanyi, Marc Tarabella 

 

Projekt rezolucji 

Motyw G 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

G. mając na uwadze, że zasadnicze 

znaczenie ma zapewnienie odpowiedniego 

poziomu życia w poszczególnych 

regionach i państwach członkowskich, 

przystępnych cen dla obywateli i 

konsumentów oraz dostępu do wysokiej 

jakości żywności i zdrowych nawyków 

żywieniowych, przy czym należy 

jednocześnie wypełniać zobowiązania w 

zakresie troski o środowisko, działań w 

dziedzinie klimatu oraz zdrowia i 

dobrostanu zwierząt i roślin; 

G. mając na uwadze, że zasadnicze 

znaczenie ma zapewnienie odpowiedniego 

poziomu życia w poszczególnych 

regionach i państwach członkowskich, 

przystępnych cen dla obywateli i 

konsumentów oraz dostępu do wysokiej 

jakości żywności i zdrowych nawyków 

żywieniowych, przy czym należy 

jednocześnie wypełniać zobowiązania w 

zakresie troski o środowisko, działań w 

dziedzinie klimatu oraz zdrowia i 

dobrostanu zwierząt, gleby i roślin; 

Or. en 

 

Poprawka  171 

Maria Noichl, Jean-Paul Denanot, Paul Brannen, Karin Kadenbach, Marc Tarabella, 

Tibor Szanyi 



 

AM\1148602PL.docx 81/163 PE619.267v01-00 

 PL 

 

Projekt rezolucji 

Motyw G 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

G. mając na uwadze, że zasadnicze 

znaczenie ma zapewnienie odpowiedniego 

poziomu życia w poszczególnych 

regionach i państwach członkowskich, 

przystępnych cen dla obywateli i 

konsumentów oraz dostępu do wysokiej 

jakości żywności i zdrowych nawyków 

żywieniowych, przy czym należy 

jednocześnie wypełniać zobowiązania w 

zakresie troski o środowisko, działań w 

dziedzinie klimatu oraz zdrowia i 

dobrostanu zwierząt i roślin; 

G. mając na uwadze, że zasadnicze 

znaczenie ma zapewnienie odpowiedniego 

poziomu życia w poszczególnych 

regionach i państwach członkowskich, 

przystępnych cen dla obywateli i 

konsumentów oraz dostępu do wysokiej 

jakości i zrównoważonej żywności i 

zdrowych nawyków żywieniowych, przy 

czym należy jednocześnie wypełniać 

zobowiązania w zakresie troski o 

środowisko, działań w dziedzinie klimatu 

oraz dobrostanu zwierząt; 

Or. en 

 

Poprawka  172 

Jean Arthuis 

 

Projekt rezolucji 

Motyw G a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 Ga. mając na uwadze, że WPR dąży do 

nierozdzielnych celów o charakterze 

ekonomicznym i środowiskowym, i należy 

zachować, a nawet wzmocnić ten dualny 

charakter, w ramach reformy pierwszego 

filaru i mechanizmu zazieleniania, na 

rzecz przejścia na zrównoważony i 

wydajny model europejskiego rolnictwa; 

Or. fr 

 

Poprawka  173 

Maria Noichl, Jean-Paul Denanot, Momchil Nekov, Paul Brannen, Karin Kadenbach, 

Tibor Szanyi 

 

Projekt rezolucji 
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Motyw G a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 Ga. mając na uwadze, że rzekoma 

przystępność cen produktów rolnych dla 

konsumentów często wynika z faktu, że 

koszty zewnętrzne, takie jak 

zanieczyszczenie wód gruntowych, nie są 

w nich uwzględniane i muszą być 

ponoszone przez ogół społeczeństwa; 

Or. en 

 

Poprawka  174 

Philippe Loiseau, Jacques Colombier 

 

Projekt rezolucji 

Motyw G a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 Ga. mając na uwadze, że liczba 

rolników w Europie maleje i w ostatnich 

latach żadnej reformie WPR nie udało się 

odwrócić tej negatywnej tendencji; 

Or. fr 

 

Poprawka  175 

Philippe Loiseau, Jacques Colombier, Angelo Ciocca, Mara Bizzotto 

 

Projekt rezolucji 

Motyw G b (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 Gb. mając na uwadze, że kryzys 

gospodarczy w poważnym stopniu dotyka 

obszarów wiejskich, a w szczególności 

dochodów rolników, którzy systematycznie 

produkują ze stratą; 

Or. fr 
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Poprawka  176 

Ricardo Serrão Santos, Paolo De Castro 

 

Projekt rezolucji 

Motyw H 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

H. mając na uwadze, że istnieje 

zapotrzebowanie na zaktualizowany i 

bardziej sprawiedliwy system płatności, 

jako że w wielu państwach członkowskich 

obecny system uprawnień opiera się na 

historycznych wartościach odniesienia, 

które mają obecnie prawie 20 lat oraz 

które stanowią przeszkodę dla wymiany 

pokoleń i ograniczają dostęp młodych 

rolników do użytków rolnych, gdyż nowe 

podmioty nie posiadają uprawnień i 

znajdują się w związku z tym w 

niekorzystnym położeniu; 

H. mając na uwadze, że istnieje 

zapotrzebowanie na zaktualizowany i 

bardziej sprawiedliwy system płatności; 

Or. pt 

 

Poprawka  177 

Paolo De Castro, Clara Eugenia Aguilera García, Ricardo Serrão Santos 

 

Projekt rezolucji 

Motyw H 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

H. mając na uwadze, że istnieje 

zapotrzebowanie na zaktualizowany i 

bardziej sprawiedliwy system płatności, 

jako że w wielu państwach członkowskich 

obecny system uprawnień opiera się na 

historycznych wartościach odniesienia, 

które mają obecnie prawie 20 lat oraz 

które stanowią przeszkodę dla wymiany 

pokoleń i ograniczają dostęp młodych 

rolników do użytków rolnych, gdyż nowe 

podmioty nie posiadają uprawnień i 

znajdują się w związku z tym w 

niekorzystnym położeniu; 

H. mając na uwadze, że istnieje 

zapotrzebowanie na zaktualizowany 

system płatności, bardziej sprawiedliwy i 

będący w stanie lepiej wynagradzać 

rolników, którzy będą zapewniać wyższe 

poziomy innowacyjności, jakości 

produkcji, wartości dodanej i działalności 

zawodowej, przy jednoczesnym sprzyjaniu 

wymianie pokoleniowej i dostępowi 
młodych rolników i nowych podmiotów do 

użytków rolnych; 
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Or. en 

 

Poprawka  178 

Othmar Karas 

 

Projekt rezolucji 

Motyw H 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

H. mając na uwadze, że istnieje 

zapotrzebowanie na zaktualizowany i 

bardziej sprawiedliwy system płatności, 

jako że w wielu państwach członkowskich 

obecny system uprawnień opiera się na 

historycznych wartościach odniesienia, 

które mają obecnie prawie 20 lat oraz 

które stanowią przeszkodę dla wymiany 

pokoleń i ograniczają dostęp młodych 

rolników do użytków rolnych, gdyż nowe 

podmioty nie posiadają uprawnień i 

znajdują się w związku z tym w 

niekorzystnym położeniu; 

H. mając na uwadze, że istnieje 

zapotrzebowanie na zaktualizowany i 

prosty system płatności, który będzie 

ograniczał przeszkody utrudniające 

rozpoczęcie uprawy roli, takie jak na 

przykład płatności historyczne, oraz będzie 

wspierał dostęp młodych rolników do 

użytków rolnych; 

Or. en 

 

Poprawka  179 

Angelo Ciocca, Mara Bizzotto 

 

Projekt rezolucji 

Motyw H 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

H. mając na uwadze, że istnieje 

zapotrzebowanie na zaktualizowany i 

bardziej sprawiedliwy system płatności, 

jako że w wielu państwach członkowskich 

obecny system uprawnień opiera się na 

historycznych wartościach odniesienia, 

które mają obecnie prawie 20 lat oraz 

które stanowią przeszkodę dla wymiany 

pokoleń i ograniczają dostęp młodych 

rolników do użytków rolnych, gdyż nowe 

podmioty nie posiadają uprawnień i 

znajdują się w związku z tym w 

H. mając na uwadze, że należy 

zapewnić sprawiedliwy system płatności, 

przy czym należy zwrócić szczególną 

uwagę na wymianę pokoleń w kontekście 

prawa do pomocy oraz zapewnić zachęty 

do zakupu gruntów przez młodych 

rolników; 
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niekorzystnym położeniu; 

Or. it 

 

Poprawka  180 

Momchil Nekov, Jean-Paul Denanot, Ricardo Serrão Santos, Tibor Szanyi 

 

Projekt rezolucji 

Motyw H 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

H. mając na uwadze, że istnieje 

zapotrzebowanie na zaktualizowany i 

bardziej sprawiedliwy system płatności, 

jako że w wielu państwach członkowskich 

obecny system uprawnień opiera się na 

historycznych wartościach odniesienia, 

które mają obecnie prawie 20 lat oraz które 

stanowią przeszkodę dla wymiany pokoleń 

i ograniczają dostęp młodych rolników do 

użytków rolnych, gdyż nowe podmioty nie 

posiadają uprawnień i znajdują się w 

związku z tym w niekorzystnym położeniu; 

H. mając na uwadze, że istnieje 

zapotrzebowanie na zaktualizowany i 

bardziej sprawiedliwy system płatności, 

jako że producenci otrzymują wsparcie na 

bardzo zróżnicowanym poziomie z tytułu 

spełniania tych samych kryteriów w 

poszczególnych państwach członkowskich 

bądź w danym państwie członkowskim, a 

w wielu państwach członkowskich obecny 

system uprawnień opiera się na 

historycznych wartościach odniesienia, 

które mają obecnie prawie 20 lat oraz które 

stanowią przeszkodę dla wymiany pokoleń 

i ograniczają dostęp młodych rolników do 

użytków rolnych, gdyż nowe podmioty nie 

posiadają uprawnień i znajdują się w 

związku z tym w niekorzystnym położeniu; 

Or. en 

 

Poprawka  181 

Sandra Kalniete, Krišjānis Kariņš, Artis Pabriks, Roberts Zīle, Algirdas Saudargas 

 

Projekt rezolucji 

Motyw H 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

H. mając na uwadze, że istnieje 

zapotrzebowanie na zaktualizowany i 

bardziej sprawiedliwy system płatności, 

jako że w wielu państwach członkowskich 

obecny system uprawnień opiera się na 

H. mając na uwadze, że istnieje 

zapotrzebowanie na zaktualizowany i 

sprawiedliwy system płatności, jako że 

system uprawnień opiera się w wielu 

państwach członkowskich na 
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historycznych wartościach odniesienia, 

które mają obecnie prawie 20 lat oraz które 

stanowią przeszkodę dla wymiany pokoleń 

i ograniczają dostęp młodych rolników do 

użytków rolnych, gdyż nowe podmioty nie 

posiadają uprawnień i znajdują się w 

związku z tym w niekorzystnym położeniu; 

historycznych odniesieniach, które mają 

obecnie prawie dwadzieścia lat oraz które 

są przeszkodą dla wymiany pokoleń i 

dostępu młodych rolników do użytków 

rolnych ze względu na fakt, że nowe 

podmioty nie posiadają uprawnień i 

znajdują się w związku z tym w 

niekorzystnym położeniu; 

Or. en 

 

Poprawka  182 

Marco Zullo, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao, Eleonora Evi 

 

Projekt rezolucji 

Motyw H 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

H. mając na uwadze, że istnieje 

zapotrzebowanie na zaktualizowany i 

bardziej sprawiedliwy system płatności, 

jako że w wielu państwach członkowskich 

obecny system uprawnień opiera się na 

historycznych wartościach odniesienia, 

które mają obecnie prawie 20 lat oraz które 

stanowią przeszkodę dla wymiany pokoleń 

i ograniczają dostęp młodych rolników do 

użytków rolnych, gdyż nowe podmioty nie 

posiadają uprawnień i znajdują się w 

związku z tym w niekorzystnym położeniu; 

H. mając na uwadze, że istnieje 

zapotrzebowanie na zaktualizowany i 

bardziej sprawiedliwy system rozdziału 

płatności – oparty na nagradzaniu tych, 

którzy przyczyniają się do poprawy jakości 

i zatrudnienia – jako że w wielu 

państwach członkowskich obecny system 

uprawnień opiera się na historycznych 

wartościach odniesienia, które mają 

obecnie prawie 20 lat oraz które stanowią 

przeszkodę dla wymiany pokoleń i 

ograniczają dostęp młodych rolników do 

użytków rolnych, gdyż nowe podmioty nie 

posiadają uprawnień i znajdują się w 

związku z tym w niekorzystnym położeniu; 

Or. it 

 

Poprawka  183 

Bronis Ropė, Sandra Kalniete, Ivari Padar, Zigmantas Balčytis, Vilija Blinkevičiūtė, 

Kaja Kallas, Tunne Kelam, Bogusław Liberadzki, Indrek Tarand, Yana Toom, Urmas 

Paet, Petras Auštrevičius 

 

Projekt rezolucji 

Motyw H 
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Projekt rezolucji Poprawka 

H. mając na uwadze, że istnieje 

zapotrzebowanie na zaktualizowany i 

bardziej sprawiedliwy system płatności, 

jako że w wielu państwach członkowskich 

obecny system uprawnień opiera się na 

historycznych wartościach odniesienia, 

które mają obecnie prawie 20 lat oraz które 

stanowią przeszkodę dla wymiany pokoleń 

i ograniczają dostęp młodych rolników do 

użytków rolnych, gdyż nowe podmioty nie 

posiadają uprawnień i znajdują się w 

związku z tym w niekorzystnym położeniu; 

H. mając na uwadze, że istnieje 

zapotrzebowanie na zaktualizowany i 

sprawiedliwy system płatności, jako że 

system uprawnień opiera się w wielu 

państwach członkowskich na 

historycznych odniesieniach, które mają 

obecnie prawie 20 lat oraz które są 

przeszkodą dla wymiany pokoleń i dostępu 

młodych rolników do użytków rolnych ze 

względu na fakt, że nowe podmioty nie 

posiadają uprawnień i znajdują się w 

związku z tym w niekorzystnym położeniu; 

Or. en 

 

Poprawka  184 

Tom Vandenkendelaere 

 

Projekt rezolucji 

Motyw H 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

H. mając na uwadze, że istnieje 

zapotrzebowanie na zaktualizowany i 

bardziej sprawiedliwy system płatności, 

jako że w wielu państwach członkowskich 

obecny system uprawnień opiera się na 

historycznych wartościach odniesienia, 

które mają obecnie prawie 20 lat oraz które 

stanowią przeszkodę dla wymiany pokoleń 

i ograniczają dostęp młodych rolników do 

użytków rolnych, gdyż nowe podmioty nie 

posiadają uprawnień i znajdują się w 

związku z tym w niekorzystnym położeniu; 

H. mając na uwadze, że istnieje 

zapotrzebowanie na stopniowo 

aktualizowany i bardziej sprawiedliwy 

system płatności uwzględniający 

długoterminowe inwestycje 

zainteresowanych rolników i stosowany 

przez nich model gospodarczy, jako że w 

wielu państwach członkowskich obecny 

system uprawnień opiera się na 

historycznych wartościach odniesienia, 

które mają obecnie prawie 20 lat oraz które 

stanowią przeszkodę dla wymiany pokoleń 

i ograniczają dostęp młodych rolników do 

użytków rolnych, gdyż nowe podmioty nie 

posiadają uprawnień i znajdują się w 

związku z tym w niekorzystnym położeniu; 

Or. en 

 

Poprawka  185 
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Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot, Marc Tarabella 

 

Projekt rezolucji 

Motyw H 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

H. mając na uwadze, że istnieje 

zapotrzebowanie na zaktualizowany i 

bardziej sprawiedliwy system płatności, 

jako że w wielu państwach członkowskich 

obecny system uprawnień opiera się na 

historycznych wartościach odniesienia, 

które mają obecnie prawie 20 lat oraz które 

stanowią przeszkodę dla wymiany pokoleń 

i ograniczają dostęp młodych rolników do 

użytków rolnych, gdyż nowe podmioty nie 

posiadają uprawnień i znajdują się w 

związku z tym w niekorzystnym położeniu; 

H. mając na uwadze, że należy 

zapewnić większą sprawiedliwość i 

legitymizację w aktualnym systemie 
płatności, jako że w wielu państwach 

członkowskich obecny system uprawnień 

opiera się na historycznych wartościach 

odniesienia, które mają obecnie prawie 20 

lat oraz które stanowią przeszkodę dla 

wymiany pokoleń i ograniczają dostęp 

młodych rolników do użytków rolnych, 

gdyż nowe podmioty nie posiadają 

uprawnień i znajdują się w związku z tym 

w niekorzystnym położeniu; 

Or. fr 

 

Poprawka  186 

Maria Lidia Senra Rodríguez, Matt Carthy, Estefanía Torres Martínez, Marie-Pierre 

Vieu, Miguel Viegas 

 

Projekt rezolucji 

Motyw H 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

H. mając na uwadze, że istnieje 

zapotrzebowanie na zaktualizowany i 

bardziej sprawiedliwy system płatności, 

jako że w wielu państwach członkowskich 

obecny system uprawnień opiera się na 

historycznych wartościach odniesienia, 

które mają obecnie prawie 20 lat oraz które 

stanowią przeszkodę dla wymiany pokoleń 

i ograniczają dostęp młodych rolników do 

użytków rolnych, gdyż nowe podmioty nie 

posiadają uprawnień i znajdują się w 

związku z tym w niekorzystnym położeniu; 

H. mając na uwadze, że istnieje 

zapotrzebowanie na zaktualizowany i 

bardziej sprawiedliwy system płatności, 

jako że w wielu państwach członkowskich 

obecny system uprawnień opiera się na 

historycznych wartościach odniesienia, 

które mają obecnie prawie 20 lat oraz które 

stanowią przeszkodę dla wymiany pokoleń 

i ograniczają dostęp młodych rolników, w 

szczególności kobiet, do użytków rolnych, 

gdyż nowe podmioty nie posiadają 

uprawnień i znajdują się w związku z tym 

w niekorzystnym położeniu; 

Or. es 
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Poprawka  187 

Luke Ming Flanagan 

 

Projekt rezolucji 

Motyw H 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

H. mając na uwadze, że istnieje 

zapotrzebowanie na zaktualizowany i 

bardziej sprawiedliwy system płatności, 

jako że w wielu państwach członkowskich 

obecny system uprawnień opiera się na 

historycznych wartościach odniesienia, 

które mają obecnie prawie 20 lat oraz które 

stanowią przeszkodę dla wymiany pokoleń 

i ograniczają dostęp młodych rolników do 

użytków rolnych, gdyż nowe podmioty nie 

posiadają uprawnień i znajdują się w 

związku z tym w niekorzystnym położeniu; 

H. mając na uwadze, że istnieje 

zapotrzebowanie na zaktualizowany i 

bardziej sprawiedliwy system płatności, 

jako że w wielu państwach członkowskich 

obecny system uprawnień opiera się na 

historycznych wartościach odniesienia, 

które mają obecnie prawie 20 lat oraz które 

same w sobie nie były rzeczywistym 

odzwierciedleniem ówczesnych poziomów 

produkcji i stanowią przeszkodę dla 

wymiany pokoleń i ograniczają dostęp 

młodych rolników do użytków rolnych, 

gdyż nowe podmioty nie posiadają 

uprawnień i znajdują się w związku z tym 

w niekorzystnym położeniu; 

Or. en 

 

Poprawka  188 

Annie Schreijer-Pierik 

 

Projekt rezolucji 

Motyw H 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

H. mając na uwadze, że istnieje 

zapotrzebowanie na zaktualizowany i 

bardziej sprawiedliwy system płatności, 

jako że w wielu państwach członkowskich 

obecny system uprawnień opiera się na 

historycznych wartościach odniesienia, 

które mają obecnie prawie 20 lat oraz które 

stanowią przeszkodę dla wymiany pokoleń 

i ograniczają dostęp młodych rolników do 

użytków rolnych, gdyż nowe podmioty nie 

posiadają uprawnień i znajdują się w 

H. mając na uwadze, że istnieje 

zapotrzebowanie na zaktualizowany i 

sprawiedliwy system płatności, jako że w 

wielu państwach członkowskich obecny 

system uprawnień po części opiera się na 

historycznych wartościach odniesienia, 

które mają obecnie prawie 20 lat oraz które 

stanowią przeszkodę dla wymiany pokoleń 

i ograniczają dostęp młodych rolników do 

użytków rolnych, gdyż nowe podmioty nie 

posiadają uprawnień i znajdują się w 
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związku z tym w niekorzystnym położeniu; związku z tym w niekorzystnym położeniu; 

Or. nl 

 

Poprawka  189 

Othmar Karas 

 

Projekt rezolucji 

Motyw H 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

H. mając na uwadze, że istnieje 

zapotrzebowanie na zaktualizowany i 

bardziej sprawiedliwy system płatności, 

jako że w wielu państwach członkowskich 

obecny system uprawnień opiera się na 

historycznych wartościach odniesienia, 

które mają obecnie prawie 20 lat oraz które 

stanowią przeszkodę dla wymiany pokoleń 

i ograniczają dostęp młodych rolników do 

użytków rolnych, gdyż nowe podmioty nie 

posiadają uprawnień i znajdują się w 

związku z tym w niekorzystnym położeniu; 

H. mając na uwadze, że istnieje 

zapotrzebowanie na zaktualizowany i 

prostszy system płatności, jako że w wielu 

państwach członkowskich obecny system 

uprawnień opiera się na historycznych 

wartościach odniesienia, które mają 

obecnie prawie 20 lat oraz które stanowią 

przeszkodę dla wymiany pokoleń i 

ograniczają dostęp młodych rolników do 

użytków rolnych, gdyż nowe podmioty nie 

posiadają uprawnień i znajdują się w 

związku z tym w niekorzystnym położeniu; 

Or. en 

 

Poprawka  190 

Jean-Paul Denanot, Marc Tarabella 

 

Projekt rezolucji 

Motyw H 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

H. mając na uwadze, że istnieje 

zapotrzebowanie na zaktualizowany i 

bardziej sprawiedliwy system płatności, 

jako że w wielu państwach członkowskich 

obecny system uprawnień opiera się na 

historycznych wartościach odniesienia, 

które mają obecnie prawie 20 lat oraz które 

stanowią przeszkodę dla wymiany pokoleń 

i ograniczają dostęp młodych rolników do 

użytków rolnych, gdyż nowe podmioty nie 

H. mając na uwadze, że istnieje 

zapotrzebowanie na zaktualizowany i 

bardziej sprawiedliwy system płatności, 

jako że w wielu państwach członkowskich 

obecny system uprawnień opiera się na 

historycznych wartościach odniesienia, 

które mają obecnie prawie 20 lat oraz które 

stanowią przeszkodę dla wymiany pokoleń 

i ograniczają dostęp młodych rolników do 

użytków rolnych, gdyż nowe podmioty nie 
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posiadają uprawnień i znajdują się w 

związku z tym w niekorzystnym położeniu; 

posiadają uprawnień i znajdują się w 

związku z tym w niekorzystnym położeniu, 

tym bardziej jeśli nie pochodzą ze 

środowiska rolniczego; 

Or. fr 

 

Poprawka  191 

Marijana Petir 

 

Projekt rezolucji 

Motyw H a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 Ha. mając na uwadze, że przeciętne 

zarobki w sektorze rolnictwa są niższe niż 

w innych sektorach i innych formach 

działalności gospodarczej w Unii; 

Or. hr 

 

Poprawka  192 

Czesław Adam Siekierski, Zbigniew Kuźmiuk, Jarosław Kalinowski 

 

Projekt rezolucji 

Motyw H a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 Ha. mając na uwadze, że dalsze 

wzmacnianie zadań WPR w zakresie 

ochrony środowiska sprawia, że obecny 

model podziału płatności bezpośrednich 

między państwami członkowskimi jest 

nieistotny i przestarzały, a obszar 

powierzchnia gruntów rolnych jest 

najlepszym miernikiem skali wymagań i 

zadań, z jakimi muszą zmierzyć się rolnicy 

w związku ze zmodernizowaną WPR; 

Or. pl 
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Poprawka  193 

Philippe Loiseau, Jacques Colombier 

 

Projekt rezolucji 

Motyw H a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 Ha. mając na uwadze, że utrudnienia 

te jako skutki niedostosowanych reform 

WPR w żadnym wypadku nie powinny 

stanowić pretekstu do obniżania płatności 

bezpośrednich, lecz przeciwnie, zachęcać 

do łączenia płatności z produkcją; 

Or. fr 

 

Poprawka  194 

Beata Gosiewska 

 

Projekt rezolucji 

Motyw H a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 Ha. mając na uwadze, że dalsze 

wzmacnianie zadań WPR w zakresie 

ochrony środowiska sprawia, że obecny 

model podziału płatności bezpośrednich 

między państwami czlonkowskimi jest 

nieistotny i przestarzały, a obszar 

powierzchnia gruntów rolnych jest 

najlepszym miernikiem skali wymagań i 

zadań, z jakimi musza zmierzyć sie rolnicy 

w związku ze zmodernizowaną WPR; 

Or. pl 

 

Poprawka  195 

Daniel Buda, Norbert Erdős, Daciana Octavia Sârbu, Maria Gabriela Zoană 

 

Projekt rezolucji 

Motyw H a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 
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 Ha. mając na uwadze, że niedobór siły 

roboczej w rolnictwie jest czynnikiem 

ograniczającym rozwój sektora rolnictwa; 

Or. en 

 

Poprawka  196 

Jens Rohde, Jan Huitema, Ulrike Müller, Hilde Vautmans 

 

Projekt rezolucji 

Motyw H a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 Ha. mając na uwadze, że model 

uniwersalny nie sprawdza się w praktyce; 

mając na uwadze, że istnieje 

zapotrzebowanie na zaktualizowany i 

bardziej sprawiedliwy system płatności; 

Or. en 

 

Poprawka  197 

Thomas Waitz 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji 

Motyw H a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 Ha. mając na uwadze, że istnieją 

niesprawiedliwe dysproporcje w 

poziomach płatności w ramach WPR 

między Europą Zachodnią a Europą 

Środkowo-Wschodnią; 

Or. en 

 

Poprawka  198 

Maria Lidia Senra Rodríguez, Matt Carthy, Estefanía Torres Martínez, Marie-Pierre 

Vieu, Miguel Viegas 
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Projekt rezolucji 

Motyw H a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 Ha. mając na uwadze, że niskie 

emerytury w jeszcze większym stopniu 

utrudniają wymianę pokoleniową; 

Or. es 

 

Poprawka  199 

Marijana Petir 

 

Projekt rezolucji 

Motyw H b (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 Hb. mając na uwadze, że w 

prawodawstwie europejskim zawarte są 

pojęcia „młodego rolnika” i „rolnika 

rozpoczynającego działalność rolniczą”; 

Or. hr 

 

Poprawka  200 

Marijana Petir 

 

Projekt rezolucji 

Motyw H c (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 Hc. mając na uwadze, że do tej pory 

nie stworzono podprogramów 

tematycznych na rzecz kobiet na 

obszarach wiejskich i że udział kobiet w 

wykorzystaniu instrumentów dostępnych 

w ramach programów rozwoju obszarów 

wiejskich do 2014 r. był niestety niewielki; 

Or. hr 
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Poprawka  201 

Marijana Petir 

 

Projekt rezolucji 

Motyw H d (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 Hd. mając na uwadze, że w obecnej 

WPR brakuje instrumentów 

gwarantujących odpowiednie dochody 

potrzebne do zapewnienia godziwego życia 

starszym rolnikom; 

Or. hr 

 

Poprawka  202 

Marijana Petir 

 

Projekt rezolucji 

Motyw H e (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 He. mając na uwadze, że nie istnieją 

odpowiednie instrumenty zachęcające 

starsze pokolenie rolników do 

przekazywania działalności młodszym 

rolnikom; 

Or. hr 

 

Poprawka  203 

Marijana Petir 

 

Projekt rezolucji 

Motyw H f (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 Hf. mając na uwadze, że spośród 

6,1 mln uczestników szkoleń tylko 28 % 

stanowiły kobiety; 

Or. hr 



 

PE619.267v01-00 96/163 AM\1148602PL.docx 

PL 

 

Poprawka  204 

Marijana Petir 

 

Projekt rezolucji 

Motyw H g (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 Hg. mając na uwadze, że kobiety 

stanowiły jedynie 19 % beneficjentów 

inwestycji w środki trwałe w 

gospodarstwach rolnych na cele 

modernizacji, zaś w przypadku środków 

na cele dywersyfikacji rolnictwa ich udział 

wyniósł 33 %; 

Or. hr 

 

Poprawka  205 

Marijana Petir 

 

Projekt rezolucji 

Motyw H h (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 Hh. mając na uwadze, że w zakresie 

nowo utworzonych miejsc pracy w ramach 

zastosowania środków osi 3 

(dywersyfikacja gospodarki na obszarach 

wiejskich) kobiety stanowiły jedynie 38 % 

beneficjentów; 

Or. hr 

 

Poprawka  206 

Philippe Loiseau, Jacques Colombier, Angelo Ciocca, Mara Bizzotto 

 

Projekt rezolucji 

Motyw I 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

I. mając na uwadze, że pojawienie się I. mając na uwadze, że zawieranie 
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nowych wyzwań takich jak rozwój 

globalnego handlu wymaga 

sprawiedliwych i trwałych warunków dla 

globalnej wymiany towarów i usług, w 

ramach WTO i zgodnie z istniejącymi 

unijnymi normami socjalnymi, 

gospodarczymi i środowiskowymi, które 

należy wspierać; 

licznych umów o wolnym handlu pod 

naciskiem UE, wbrew woli rolników i 

pozostałych obywateli, tworzy warunki 

nieuczciwej konkurencji wobec 

producentów rolnych z państw 

członkowskich; mając na uwadze, że 

należy pilnie położyć kres tej sytuacji, 

ponieważ większość produktów 

importowanych w ramach umów o 

wolnym handlu nie spełnia istniejących 

unijnych norm socjalnych, gospodarczych 

i środowiskowych, które należy wspierać; 

Or. fr 

 

Poprawka  207 

Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot, Marc Tarabella 

 

Projekt rezolucji 

Motyw I 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

I. mając na uwadze, że pojawienie się 

nowych wyzwań takich jak rozwój 

globalnego handlu wymaga 

sprawiedliwych i trwałych warunków dla 

globalnej wymiany towarów i usług, w 

ramach WTO i zgodnie z istniejącymi 

unijnymi normami socjalnymi, 

gospodarczymi i środowiskowymi, które 

należy wspierać; 

I. mając na uwadze, że rozwój 

globalnego handlu w kontekście 

pojawiania się nowych globalnych 

wyzwań w dziedzinie środowiska i klimatu 
wymaga dostosowania zasad dotyczących 

handlu międzynarodowego w celu 

umożliwienia stworzenia sprawiedliwych i 

trwałych warunków wymiany towarów i 

usług, zgodnie z istniejącymi unijnymi 

normami socjalnymi, gospodarczymi, 

środowiskowymi i sanitarnymi; mając na 

uwadze, że normy te należy promować w 

skali globalnej, w szczególności w ramach 

WTO; 

Or. fr 

 

Poprawka  208 

Philippe Loiseau, Jacques Colombier, Angelo Ciocca, Mara Bizzotto 

 

Projekt rezolucji 

Motyw I 
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Projekt rezolucji Poprawka 

I. mając na uwadze, że pojawienie się 

nowych wyzwań takich jak rozwój 

globalnego handlu wymaga 

sprawiedliwych i trwałych warunków dla 

globalnej wymiany towarów i usług, w 

ramach WTO i zgodnie z istniejącymi 

unijnymi normami socjalnymi, 

gospodarczymi i środowiskowymi, które 

należy wspierać; 

I. mając na uwadze, że pojawienie się 

nowych wyzwań związanych z globalnym 

rynkiem wymaga polityki rolnej, w której 

szczególny nacisk położy się na 

zapewnienie sprawiedliwych i trwałych 

warunków przedsiębiorstwom 

wchodzącym na ten rynek, w ramach 

WTO i zgodnie z istniejącymi unijnymi 

normami socjalnymi, gospodarczymi i 

środowiskowymi, które należy wspierać i 

których należy przestrzegać na zasadzie 

wzajemności z państwami trzecimi; 

Or. it 

 

Poprawka  209 

Maria Noichl, Jean-Paul Denanot, Momchil Nekov, Paul Brannen, Karin Kadenbach, 

Marc Tarabella, Tibor Szanyi 

 

Projekt rezolucji 

Motyw I 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

I. mając na uwadze, że pojawienie się 

nowych wyzwań takich jak rozwój 

globalnego handlu wymaga 

sprawiedliwych i trwałych warunków dla 

globalnej wymiany towarów i usług, w 

ramach WTO i zgodnie z istniejącymi 

unijnymi normami socjalnymi, 

gospodarczymi i środowiskowymi, które 

należy wspierać; 

I. mając na uwadze, że pojawienie się 

nowych wyzwań takich jak zmiana 

klimatu, ochrona wód, brak gruntów 

rolnych i degradacja gleby oznacza, że 
rozwój globalnego handlu musi odbywać 

się w sposób zrównoważony i sprawiedliwy 

oraz że należy ponadto wspierać 

konieczność sprawiedliwych i trwałych 

warunków dla globalnej wymiany towarów 

i usług, w ramach WTO i zgodnie z 

istniejącymi unijnymi normami 

socjalnymi, gospodarczymi i 

środowiskowymi; 

Or. en 

 

Poprawka  210 

Jørn Dohrmann 
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Projekt rezolucji 

Motyw I 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

I. mając na uwadze, że pojawienie się 

nowych wyzwań takich jak rozwój 

globalnego handlu wymaga 

sprawiedliwych i trwałych warunków dla 

globalnej wymiany towarów i usług, w 

ramach WTO i zgodnie z istniejącymi 

unijnymi normami socjalnymi, 

gospodarczymi i środowiskowymi, które 

należy wspierać; 

I. mając na uwadze, że pojawiają się 

nowe możliwości i wyzwania dla 

europejskiego rolnictwa, takie jak rozwój 

globalnego handlu, z czego wynika 

potrzeba sprawiedliwych i trwałych 

warunków dla globalnej wymiany towarów 

i usług na szczeblu globalnym, w ramach 

WTO i zgodnie z istniejącymi unijnymi 

normami socjalnymi, gospodarczymi i 

środowiskowymi, które należy wspierać; 

Or. en 

 

Poprawka  211 

Luke Ming Flanagan 

 

Projekt rezolucji 

Motyw I 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

I. mając na uwadze, że pojawienie się 

nowych wyzwań takich jak rozwój 

globalnego handlu wymaga 

sprawiedliwych i trwałych warunków dla 

globalnej wymiany towarów i usług, w 

ramach WTO i zgodnie z istniejącymi 

unijnymi normami socjalnymi, 

gospodarczymi i środowiskowymi, które 

należy wspierać; 

I. mając na uwadze, że kierunek 

polityk z zakresu rolnictwa, takich jak 

rozwój globalnego handlu, wywiera 

szkodliwy wpływ na dochody rolnicze oraz 

sprawiedliwe i trwałe warunki dla 

globalnej wymiany towarów i usług, w 

ramach WTO i zgodnie z istniejącymi 

unijnymi normami socjalnymi, 

gospodarczymi i środowiskowymi, które 

należy wspierać; 

Or. en 

 

Poprawka  212 

Thomas Waitz 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji 
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Motyw I 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

I. mając na uwadze, że pojawienie się 

nowych wyzwań takich jak rozwój 
globalnego handlu wymaga 

sprawiedliwych i trwałych warunków dla 

globalnej wymiany towarów i usług, w 

ramach WTO i zgodnie z istniejącymi 

unijnymi normami socjalnymi, 

gospodarczymi i środowiskowymi, które 

należy wspierać; 

I. mając na uwadze, że występowanie 

rozwijającego się globalnego handlu 

wymaga sprawiedliwych i trwałych 

warunków dla globalnej wymiany towarów 

i usług w ramach WTO, a import do UE i 

eksport z UE powinny być uzależnione od 

zgodności z unijnymi normami socjalnymi, 

gospodarczymi i środowiskowymi, które 

należy wspierać; 

Or. en 

 

Poprawka  213 

Hilde Vautmans, Jan Huitema, Pavel Telička, Ulrike Müller, Fredrick Federley, Elsi 

Katainen, Petri Sarvamaa 

 

Projekt rezolucji 

Motyw I 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

I. mając na uwadze, że pojawienie się 

nowych wyzwań takich jak rozwój 

globalnego handlu wymaga 

sprawiedliwych i trwałych warunków dla 

globalnej wymiany towarów i usług, w 

ramach WTO i zgodnie z istniejącymi 

unijnymi normami socjalnymi, 

gospodarczymi i środowiskowymi, które 

należy wspierać; 

I. mając na uwadze, że pojawienie się 

nowych wyzwań i możliwości, takich jak 

rozwój globalnego handlu, wymaga 

sprawiedliwych i trwałych warunków dla 

globalnej wymiany towarów i usług, w 

ramach WTO i zgodnie z istniejącymi 

unijnymi normami socjalnymi, 

gospodarczymi i środowiskowymi, 

sanitarnymi i fitosanitarnymi, jak również 

normami w dziedzinie dobrostanu 

zwierząt, które należy wspierać w celu 

stworzenia faktycznie równych warunków 

działania w Unii i poza nią; 

Or. en 

 

Poprawka  214 

Bronis Ropė 

 

Projekt rezolucji 
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Motyw I 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

I. mając na uwadze, że pojawienie się 

nowych wyzwań takich jak rozwój 

globalnego handlu wymaga 

sprawiedliwych i trwałych warunków dla 

globalnej wymiany towarów i usług, w 

ramach WTO i zgodnie z istniejącymi 

unijnymi normami socjalnymi, 

gospodarczymi i środowiskowymi, które 

należy wspierać; 

I. mając na uwadze, że pojawienie się 

nowych wyzwań takich jak rozwój 

globalnego handlu wymaga 

sprawiedliwych i trwałych warunków dla 

globalnej wymiany towarów i usług, w 

ramach WTO i zgodnie z istniejącymi 

najwyższymi normami socjalnymi, 

gospodarczymi i środowiskowymi, jakie 

zostały określone prawem Unii, lub 

wyższymi, o ile takowe istnieją, przy czym 

stosowanie rygorystycznych norm należy 

wspierać na szczeblu globalnym; 

Or. lt 

Poprawka  215 

Michel Dantin, Esther Herranz García, Mairead McGuinness, Czesław Adam 

Siekierski, Nuno Melo, Marijana Petir, Norbert Erdős, Daniel Buda, Angélique 

Delahaye, Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato, Alberto Cirio, Sofia Ribeiro, 

Vladimir Urutchev, Tom Vandenkendelaere, Anne Sander, Francis Zammit Dimech 

 

Projekt rezolucji 

Motyw I 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

I. mając na uwadze, że pojawienie się 

nowych wyzwań takich jak rozwój 

globalnego handlu wymaga 

sprawiedliwych i trwałych warunków dla 

globalnej wymiany towarów i usług, w 

ramach WTO i zgodnie z istniejącymi 

unijnymi normami socjalnymi, 

gospodarczymi i środowiskowymi, które 

należy wspierać; 

I. mając na uwadze, że pojawienie się 

nowych wyzwań takich jak rozwój 

globalnego handlu wymaga równych 

warunków działania opartych na 
sprawiedliwych i trwałych warunkach dla 

globalnej wymiany towarów i usług, jak 

również odnowionych i skutecznych 

mechanizmów obrony handlu, w ramach 

WTO i zgodnie z istniejącymi unijnymi 

normami socjalnymi, gospodarczymi i 

środowiskowymi, które należy wspierać; 

Or. en 

 

Poprawka  216 

Momchil Nekov, Jean-Paul Denanot, Paolo De Castro, Tibor Szanyi, Michela Giuffrida 
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Projekt rezolucji 

Motyw I 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

I. mając na uwadze, że pojawienie się 

nowych wyzwań takich jak rozwój 

globalnego handlu wymaga 

sprawiedliwych i trwałych warunków dla 

globalnej wymiany towarów i usług, w 

ramach WTO i zgodnie z istniejącymi 

unijnymi normami socjalnymi, 

gospodarczymi i środowiskowymi, które 

należy wspierać; 

I. mając na uwadze, że pojawienie się 

nowych wyzwań takich jak rozwój 

globalnego handlu i większy poziom 

bezcłowego importu do UE towarów z 

państw trzecich wymaga sprawiedliwych i 

trwałych warunków dla globalnej wymiany 

towarów i usług, w ramach WTO i zgodnie 

z istniejącymi unijnymi normami 

socjalnymi, gospodarczymi i 

środowiskowymi, które należy wspierać; 

Or. en 

 

Poprawka  217 

Maria Lidia Senra Rodríguez, Matt Carthy, Estefanía Torres Martínez, Marie-Pierre 

Vieu, Miguel Viegas 

 

Projekt rezolucji 

Motyw I 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

I. mając na uwadze, że pojawienie się 

nowych wyzwań takich jak rozwój 

globalnego handlu wymaga 

sprawiedliwych i trwałych warunków dla 

globalnej wymiany towarów i usług, w 

ramach WTO i zgodnie z istniejącymi 

unijnymi normami socjalnymi, 

gospodarczymi i środowiskowymi, które 

należy wspierać; 

I. mając na uwadze, że pojawienie się 

nowych wyzwań takich jak rozwój 

globalnego handlu wymaga 

sprawiedliwych i trwałych warunków dla 

globalnej wymiany towarów i usług, co nie 

jest możliwe w ramach WTO i zgodnie z 

istniejącymi unijnymi normami 

socjalnymi, gospodarczymi i 

środowiskowymi, które należy wspierać; 

Or. es 

 

Poprawka  218 

Othmar Karas 

 

Projekt rezolucji 

Motyw I 
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Projekt rezolucji Poprawka 

I. mając na uwadze, że pojawienie się 

nowych wyzwań takich jak rozwój 

globalnego handlu wymaga 

sprawiedliwych i trwałych warunków dla 

globalnej wymiany towarów i usług, w 

ramach WTO i zgodnie z istniejącymi 

unijnymi normami socjalnymi, 

gospodarczymi i środowiskowymi, które 

należy wspierać; 

I. mając na uwadze, że pojawienie się 

nowych wyzwań takich jak rozwój 

globalnego handlu wymaga 

sprawiedliwych i trwałych warunków dla 

globalnej wymiany towarów i usług, w 

ramach WTO i zgodnie z istniejącymi 

unijnymi normami socjalnymi, 

gospodarczymi i środowiskowymi, które 

należy wspierać, chroniąc europejskich 

konsumentów przez uwzględnianie norm 

europejskich w umowach handlowych 

dotyczących importowanych towarów oraz 

wspierając ograniczone dobrowolne 

wsparcie powiązane z produkcją jako 

zgodne z kategorią zieloną WTO; 

Or. en 

 

Poprawka  219 

Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot, Marc Tarabella 

 

Projekt rezolucji 

Motyw I a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 Ia. mając na uwadze, że w sytuacji 

niepowodzenia negocjacji w ramach 

rundy dauhańskiej Unia Europejska 

powinna poddać solidnej analizie 

prawdziwe przyczyny porażki 

multilateralizmu i zastanowić się, czy 

oddzielenie płatności bezpośrednich od 

produkcji, którego poza Unią nie stosuje 

się nigdzie na świecie, wciąż pozostaje 

dobrym rozwiązaniem; 

Or. fr 

 

Poprawka  220 

Tom Vandenkendelaere 
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Projekt rezolucji 

Motyw I a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 Ia. mając na uwadze, że europejskie 

rolnictwo musi odgrywać szczególną rolę 

w podtrzymywaniu struktury społeczności 

wiejskich i zapewnianiu bezpieczeństwa 

żywnościowego w Europie oraz że w 

związku z tym wrażliwe europejskie 

sektory rolnictwa nie powinny w żadnych 

okolicznościach stawać się kartą 

przetargową dla innych sektorów w 

ramach międzynarodowych umów 

handlowych, które zostaną zawarte w 

przyszłości; 

Or. en 

 

Poprawka  221 

Miguel Viegas, Maria Lidia Senra Rodríguez, Marie-Pierre Vieu 

 

Projekt rezolucji 

Motyw I a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 Ia. mając na uwadze, że umowy o 

wolnym handlu, które były ze szkodą dla 

suwerenności krajów, w tym suwerenności 

żywnościowej, oraz wykluczyły rolników z 

ich własnych rynków, przyczyniły się do 

nierówności i ubóstwa; 

Or. pt 

Poprawka  222 

Esther Herranz García, Michel Dantin, Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato, Sofia 

Ribeiro, Alberto Cirio, Francis Zammit Dimech, Nuno Melo, Angélique Delahaye, 

Manolis Kefalogiannis 

 

Projekt rezolucji 

Motyw I a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 
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 Ia. mając na uwadze, że stosowanie 

ram WPR w regionach najbardziej 

oddalonych powinno w pełni uwzględniać 

zakres art. 349 TFUE, który powinien być 

wykorzystywany w całej rozciągłości; 

Or. en 

 

Poprawka  223 

Manolis Kefalogiannis 

 

Projekt rezolucji 

Motyw I a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 Ia. mając na uwadze, że stosowanie 

ram WPR w regionach najbardziej 

oddalonych powinno w pełni uwzględniać 

zakres art. 349 TFUE, który powinien być 

wykorzystywany w całej rozciągłości; 

Or. en 

 

Poprawka  224 

Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot, Marc Tarabella 

 

Projekt rezolucji 

Motyw I b (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 Ib. mając na uwadze, że utworzona 

przez Komisję grupa zadaniowa ds. 

obszarów wiejskich w Afryce może być 

okazją dla Unii Europejskiej do 

zastanowienia się nad prawdziwymi 

przyczynami migracji i rozwiązaniami na 

rzecz rozwoju rolnictwa i 

samowystarczalności żywnościowej 

krajów niezdolnych do wyżywienia części 

ich ludności, która jest zmuszona do 

wyjazdu w nadziei na lepszą przyszłość; 

Or. fr 
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Poprawka  225 

Martin Häusling, Thomas Waitz 

 

Projekt rezolucji 

Motyw I b (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 Ib. mając na uwadze, że prawie 80 % 

zapotrzebowania na białko w UE pokrywa 

import tego surowca z państw trzecich, a 

strategii zaopatrzenia w białko nie 

włączono jak dotąd do WPR w 

wystarczającym stopniu; 

Or. de 

 

Poprawka  226 

Maria Lidia Senra Rodríguez, Matt Carthy, Estefanía Torres Martínez, Marie-Pierre 

Vieu, Miguel Viegas 

 

Projekt rezolucji 

Motyw J 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

J. mając na uwadze, że – choć trzeba 

przyjąć z zadowoleniem nacisk na badania 

i rozwój w obszarze innowacji 

produktowych i procesowych – należy 

uczynić więcej, aby przełożyć wyniki 

badań na praktyki rolnicze, z 

wykorzystaniem ogólnounijnych usług z 

zakresu doradztwa rolniczego; 

J. mając na uwadze, że badania i 

innowacje są konieczne do stworzenia 

nowego europejskiego modelu rolnictwa 

opartego na agroekologii; 

Or. es 

 

Poprawka  227 

Thomas Waitz 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji 

Motyw J 
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Projekt rezolucji Poprawka 

J. mając na uwadze, że – choć trzeba 

przyjąć z zadowoleniem nacisk na badania 

i rozwój w obszarze innowacji 

produktowych i procesowych – należy 

uczynić więcej, aby przełożyć wyniki 

badań na praktyki rolnicze, z 

wykorzystaniem ogólnounijnych usług z 

zakresu doradztwa rolniczego; 

J. mając na uwadze, że – choć trzeba 

przyjąć z zadowoleniem nacisk na badania 

i rozwój w obszarze produktów, innowacji 

procesowych i społecznych – badania 

muszą skupiać się na przejściu na 

zrównoważone systemy rolnicze oraz 
należy uczynić więcej, aby przełożyć 

wyniki badań na praktyki rolnicze, z 

wykorzystaniem niezależnych, 

przejrzystych, dostatecznie finansowanych 

ze środków publicznych usług z zakresu 

doradztwa rolniczego we wszystkich 

państwach członkowskich i regionach; 

Or. en 

 

Poprawka  228 

Richard Ashworth 

 

Projekt rezolucji 

Motyw J 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

J. mając na uwadze, że – choć trzeba 

przyjąć z zadowoleniem nacisk na badania 

i rozwój w obszarze innowacji 

produktowych i procesowych – należy 

uczynić więcej, aby przełożyć wyniki 

badań na praktyki rolnicze, z 

wykorzystaniem ogólnounijnych usług z 

zakresu doradztwa rolniczego; 

J. mając na uwadze, że – choć trzeba 

przyjąć z zadowoleniem nacisk na badania 

i rozwój w obszarze innowacji 

produktowych i procesowych – należy 

uczynić więcej, aby, po pierwsze, 

przełożyć wyniki badań na praktyki 

rolnicze, zwłaszcza na znalezienie 

opłacalnych alternatyw mogących 

zastąpić niektóre metody, z 

wykorzystaniem ogólnounijnych usług z 

zakresu doradztwa rolniczego, oraz, po 

drugie, na poprawę obecnie złego 

nastawienia opinii publicznej do nowych 

technologii i metod; 

Or. en 

 

Poprawka  229 

Herbert Dorfmann 
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Projekt rezolucji 

Motyw J 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

J. mając na uwadze, że – choć trzeba 

przyjąć z zadowoleniem nacisk na badania 

i rozwój w obszarze innowacji 

produktowych i procesowych – należy 

uczynić więcej, aby przełożyć wyniki 

badań na praktyki rolnicze, z 

wykorzystaniem ogólnounijnych usług z 

zakresu doradztwa rolniczego; 

J. mając na uwadze, że – choć trzeba 

przyjąć z zadowoleniem nacisk na badania 

i rozwój w obszarze innowacji 

produktowych i procesowych – należy 

uczynić więcej, aby przełożyć wyniki 

badań na praktyki rolnicze i zrównoważone 

praktyki w dziedzinie leśnictwa oraz aby 

promować podejście oparte na 

zaangażowaniu wielu podmiotów, w 

którego centrum znajdują się rolnicy, z 

wykorzystaniem ogólnounijnych usług z 

zakresu doradztwa rolniczego oraz dzięki 

wymianie wiedzy i usługom 

szkoleniowym; 

Or. en 

 

Poprawka  230 

Othmar Karas 

 

Projekt rezolucji 

Motyw J 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

J. mając na uwadze, że – choć trzeba 

przyjąć z zadowoleniem nacisk na badania 

i rozwój w obszarze innowacji 

produktowych i procesowych – należy 

uczynić więcej, aby przełożyć wyniki 

badań na praktyki rolnicze, z 

wykorzystaniem ogólnounijnych usług z 

zakresu doradztwa rolniczego; 

J. mając na uwadze, że – choć trzeba 

przyjąć z zadowoleniem nacisk na badania 

i rozwój z wykorzystaniem 

ogólnounijnych usług z zakresu 

doradztwa w obszarze innowacji 

produktowych i procesowych – należy 

uczynić więcej, aby przełożyć wyniki 

badań na praktyki rolnicze, w których 

centrum znajdują się rolnicy i które 

wykorzystują wymianę wiedzy i usługi 

szkoleniowym na szczeblu państw 

członkowskich; 

Or. en 
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Poprawka  231 

Nicola Caputo, Tibor Szanyi, Paolo De Castro, Jean-Paul Denanot, Marc Tarabella, 

Karin Kadenbach, Michela Giuffrida 

 

Projekt rezolucji 

Motyw J 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

J. mając na uwadze, że – choć trzeba 

przyjąć z zadowoleniem nacisk na badania 

i rozwój w obszarze innowacji 

produktowych i procesowych – należy 

uczynić więcej, aby przełożyć wyniki 

badań na praktyki rolnicze, z 

wykorzystaniem ogólnounijnych usług z 

zakresu doradztwa rolniczego; 

J. mając na uwadze, że – choć trzeba 

przyjąć z zadowoleniem nacisk na badania 

i rozwój w obszarze innowacji 

produktowych i procesowych – należy 

uczynić więcej, aby przełożyć wyniki 

badań na praktyki rolnicze oraz aby 

promować podejście oparte na 

zaangażowaniu wielu podmiotów i 

ukierunkowane na rolników, z 

wykorzystaniem ogólnounijnych usług z 

zakresu doradztwa rolniczego oraz dzięki 

wymianie wiedzy i usługom 

szkoleniowym; 

Or. en 

 

Poprawka  232 

Paolo De Castro, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Ricardo Serrão Santos 

 

Projekt rezolucji 

Motyw J 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

J. mając na uwadze, że – choć trzeba 

przyjąć z zadowoleniem nacisk na badania 

i rozwój w obszarze innowacji 

produktowych i procesowych – należy 

uczynić więcej, aby przełożyć wyniki 

badań na praktyki rolnicze, z 

wykorzystaniem ogólnounijnych usług z 

zakresu doradztwa rolniczego; 

J. mając na uwadze, że – choć trzeba 

przyjąć z zadowoleniem nacisk na badania 

i rozwój w obszarze innowacji 

produktowych i procesowych – należy 

uczynić więcej, aby promować podejście 

oparte na zaangażowaniu wielu 

podmiotów oraz aby przełożyć wyniki 

badań na praktyki rolnicze, z 

wykorzystaniem ogólnounijnych usług z 

zakresu doradztwa rolniczego, a także 

programów doradczych i szkoleniowych; 

Or. en 
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Poprawka  233 

Georgios Epitideios 

 

Projekt rezolucji 

Motyw J 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

J. mając na uwadze, że – choć trzeba 

przyjąć z zadowoleniem nacisk na badania 

i rozwój w obszarze innowacji 

produktowych i procesowych – należy 

uczynić więcej, aby przełożyć wyniki 

badań na praktyki rolnicze, z 

wykorzystaniem ogólnounijnych usług z 

zakresu doradztwa rolniczego; 

J. mając na uwadze, że – choć trzeba 

przyjąć z zadowoleniem nacisk na badania 

i rozwój w obszarze innowacji 

produktowych i procesowych – należy 

uczynić więcej, aby przełożyć wyniki 

badań na praktyki rolnicze, z 

wykorzystaniem ogólnounijnych usług z 

zakresu doradztwa rolniczego, aby 

przyczynić się do rozwoju i uzyskać 

aprobatę państw członkowskich 

Or. el 

Poprawka  234 

Daniel Buda, Norbert Erdős, Daciana Octavia Sârbu, Maria Gabriela Zoană, Michel 

Dantin 

 

Projekt rezolucji 

Motyw J 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

J. mając na uwadze, że – choć trzeba 

przyjąć z zadowoleniem nacisk na badania 

i rozwój w obszarze innowacji 

produktowych i procesowych – należy 

uczynić więcej, aby przełożyć wyniki 

badań na praktyki rolnicze, z 

wykorzystaniem ogólnounijnych usług z 

zakresu doradztwa rolniczego; 

J. mając na uwadze, że – choć trzeba 

przyjąć z zadowoleniem nacisk na badania 

i rozwój w obszarze innowacji 

produktowych i procesowych – należy 

uczynić więcej, aby rozwinąć potrzebną 

infrastrukturę i niezbędne zdolności w 

dziedzinie badań w celu przełożenia 

wyników badań na praktyki rolnicze, z 

wykorzystaniem ogólnounijnych usług z 

zakresu doradztwa rolniczego; 

Or. en 

 

Poprawka  235 
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Paul Brannen 

 

Projekt rezolucji 

Motyw J 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

J. mając na uwadze, że – choć trzeba 

przyjąć z zadowoleniem nacisk na badania 

i rozwój w obszarze innowacji 

produktowych i procesowych – należy 

uczynić więcej, aby przełożyć wyniki 

badań na praktyki rolnicze, z 

wykorzystaniem ogólnounijnych usług z 

zakresu doradztwa rolniczego; 

J. mając na uwadze, że – choć trzeba 

przyjąć z zadowoleniem nacisk na badania 

i rozwój w obszarze innowacji 

produktowych i procesowych – należy 

uczynić więcej, aby przełożyć wyniki 

badań na praktyki rolnicze i w dziedzinie 

leśnictwa, w szczególności z 

uwzględnieniem agroleśnictwa, z 
wykorzystaniem ogólnounijnych usług z 

zakresu doradztwa; 

Or. en 

 

Poprawka  236 

Bas Belder 

 

Projekt rezolucji 

Motyw J 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

J. mając na uwadze, że – choć trzeba 

przyjąć z zadowoleniem nacisk na badania 

i rozwój w obszarze innowacji 

produktowych i procesowych – należy 

uczynić więcej, aby przełożyć wyniki 

badań na praktyki rolnicze, z 

wykorzystaniem ogólnounijnych usług z 

zakresu doradztwa rolniczego; 

J. mając na uwadze, że – choć trzeba 

przyjąć z zadowoleniem nacisk na badania 

i rozwój w obszarze innowacji 

produktowych i procesowych – należy 

uczynić więcej, aby przełożyć wyniki 

badań na praktyki rolnicze, z 

wykorzystaniem odpowiedniego wsparcia, 

zachęt i ogólnounijnych usług z zakresu 

doradztwa rolniczego; 

Or. en 

 

Poprawka  237 

Hilde Vautmans, Jan Huitema, Ulrike Müller, Fredrick Federley 

 

Projekt rezolucji 

Motyw J 



 

PE619.267v01-00 112/163 AM\1148602PL.docx 

PL 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

J. mając na uwadze, że – choć trzeba 

przyjąć z zadowoleniem nacisk na badania 

i rozwój w obszarze innowacji 

produktowych i procesowych – należy 

uczynić więcej, aby przełożyć wyniki 

badań na praktyki rolnicze, z 

wykorzystaniem ogólnounijnych usług z 

zakresu doradztwa rolniczego; 

J. mając na uwadze, że – choć trzeba 

przyjąć z zadowoleniem nacisk na badania 

i rozwój w obszarze innowacji 

produktowych i procesowych – należy 

uczynić więcej, aby przełożyć wyniki 

badań na praktyki rolnicze, z 

wykorzystaniem publicznych i prywatnych 

usług z zakresu doradztwa rolniczego w 

całej UE; 

Or. en 

 

Poprawka  238 

Maria Noichl, Momchil Nekov, Karin Kadenbach, Tibor Szanyi 

 

Projekt rezolucji 

Motyw J 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

J. mając na uwadze, że – choć trzeba 

przyjąć z zadowoleniem nacisk na badania 

i rozwój w obszarze innowacji 

produktowych i procesowych – należy 

uczynić więcej, aby przełożyć wyniki 

badań na praktyki rolnicze, z 

wykorzystaniem ogólnounijnych usług z 

zakresu doradztwa rolniczego; 

J. mając na uwadze, że – choć trzeba 

przyjąć z zadowoleniem nacisk na badania 

i rozwój w obszarze zasobooszczędnych 

innowacji produktowych i procesowych – 

należy uczynić więcej, aby przełożyć 

wyniki badań na praktyki rolnicze, z 

wykorzystaniem ogólnounijnych usług z 

zakresu doradztwa rolniczego; 

Or. en 

 

Poprawka  239 

Ivan Jakovčić, Pavel Telička, Jozo Radoš 

 

Projekt rezolucji 

Motyw J 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

J. mając na uwadze, że – choć trzeba 

przyjąć z zadowoleniem nacisk na badania 

i rozwój w obszarze innowacji 

produktowych i procesowych – należy 

J. mając na uwadze, że – choć trzeba 

przyjąć z zadowoleniem nacisk na badania 

i rozwój w obszarze innowacji 

produktowych i procesowych – należy 
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uczynić więcej, aby przełożyć wyniki 

badań na praktyki rolnicze, z 

wykorzystaniem ogólnounijnych usług z 

zakresu doradztwa rolniczego; 

uczynić więcej, aby przełożyć wyniki 

badań na praktykę w dziedzinie żywności i 

praktyki rolnicze, z wykorzystaniem 

ogólnounijnych usług z zakresu doradztwa 

rolniczego; 

Or. en 

 

Poprawka  240 

Czesław Adam Siekierski, Pavel Svoboda 

 

Projekt rezolucji 

Motyw J 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

J. mając na uwadze, że – choć trzeba 

przyjąć z zadowoleniem nacisk na badania 

i rozwój w obszarze innowacji 

produktowych i procesowych – należy 

uczynić więcej, aby przełożyć wyniki 

badań na praktyki rolnicze, z 

wykorzystaniem ogólnounijnych usług z 

zakresu doradztwa rolniczego; 

J. mając na uwadze, że – choć trzeba 

przyjąć z zadowoleniem nacisk na badania 

i rozwój w obszarze innowacji 

produktowych i procesowych – należy 

uczynić więcej, aby przełożyć wyniki 

badań na praktykę w dziedzinie żywności i 

praktyki rolnicze, z wykorzystaniem 

ogólnounijnych usług z zakresu doradztwa 

rolniczego; 

Or. en 

 

Poprawka  241 

Thomas Waitz 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji 

Motyw J a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 Ja. mając na uwadze, że należy 

zwrócić szczególną uwagę na system 

doradztwa rolniczego i europejskie 

partnerstwo innowacyjne, aby zachęcać 

do stosowania alternatyw dla pestycydów, 

a zwłaszcza wdrożenia ośmiu zasad 

integrowanej ochrony roślin mających na 

celu ograniczenie zależności od 
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stosowania pestycydów, oraz by dokonać 

zmian w dążeniu do przyszłości wolnej od 

pestycydów; 

Or. en 

 

Poprawka  242 

Richard Ashworth 

 

Projekt rezolucji 

Motyw J a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 Ja. mając na uwadze, że cyfryzacja, 

technologie informacyjno-

komunikacyjne, technologia satelitarna i 

technologia teledetekcji będą zwiększać 

wydajność rolnictwa oraz ograniczać 

koszty i skutki zmiany klimatu, w związku 

z czym należy uczynić więcej, aby 

zachęcać gospodarstwa rolne do 

dywersyfikacji i likwidacji obecnej luki 

inwestycyjnej w rolnictwie, zważywszy na 

stosunkowo niską absorpcję nowych 

technologi w rolnictwie, których 

rozmieszczenie w całej UE jest 

nierównomierne; 

Or. en 

 

Poprawka  243 

Michel Dantin 

 

Projekt rezolucji 

Motyw J a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 Ja. mając na uwadze, że sektor rolno-

spożywczy i biogospodarka powinny być 

traktowane priorytetowo w 9. programie 

ramowym w zakresie badań naukowych, 

przez położenie nacisku na 

bezpieczeństwo żywnościowe i zdrowotne, 
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agronomię i rolnictwo zrównoważone oraz 

rozwój koniecznej infrastruktury i 

zdolności w dziedzinie badań; 

Or. fr 

 

Poprawka  244 

Michel Dantin, Esther Herranz García, Mairead McGuinness, Czesław Adam 

Siekierski, Daniel Buda, Norbert Erdős, Nuno Melo, Angélique Delahaye, Ramón Luis 

Valcárcel Siso, Gabriel Mato, Sofia Ribeiro, Alberto Cirio, Tom Vandenkendelaere, 

Vladimir Urutchev, Anne Sander, Francis Zammit Dimech 

 

Projekt rezolucji 

Motyw J a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 Ja. mając na uwadze, że WPR 

stopniowo włączała cele środowiskowe 

przez zapewnienie, by jej zasady były 

zgodne z wymogami środowiskowymi 

określonymi w prawodawstwie Unii oraz 

by rolnicy ich przestrzegali, a także przez 

promowanie zrównoważonych praktyk 

rolniczych chroniących środowisko i 

różnorodność biologiczną; 

Or. en 

 

Poprawka  245 

Anja Hazekamp 

 

Projekt rezolucji 

Motyw J a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 Ja. mając na uwadze, że Organizacja 

Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i 

Rolnictwa odpowiedzialnością za niemal 

jedną piątą emisji gazów cieplarnianych 

obarcza intensywną hodowlę zwierząt 

gospodarskich i że w związku z tym 

drastyczne zmniejszenie liczby zwierząt 

jest niezbędne, by w odpowiedni sposób 
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ograniczyć zmianę klimatu; 

Or. nl 

 

Poprawka  246 

Esther Herranz García, Michel Dantin, Gabriel Mato, Ramón Luis Valcárcel Siso, 

Alberto Cirio, Manolis Kefalogiannis, Francis Zammit Dimech, Sofia Ribeiro, Marijana 

Petir, Nuno Melo, Angélique Delahaye 

 

Projekt rezolucji 

Motyw J a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 Ja. mając na uwadze, że wsparcie 

inwestycji bezpośrednich powinno być 

lepiej ukierunkowane na dwojakie 

potrzeby, tj. dotyczące wyników 

gospodarczych i wyników w zakresie 

ochrony środowiska, oraz powinno 

uwzględniać potrzeby samych 

gospodarstw rolnych; 

Or. en 

 

Poprawka  247 

Manolis Kefalogiannis 

 

Projekt rezolucji 

Motyw J a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 Ja. mając na uwadze, że wsparcie 

inwestycji bezpośrednich powinno być 

lepiej ukierunkowane na dwojakie 

potrzeby, tj. dotyczące wyników 

gospodarczych i wyników w zakresie 

ochrony środowiska, oraz powinno 

uwzględniać potrzeby samych 

gospodarstw rolnych; 

Or. en 
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Poprawka  248 

Franc Bogovič 

 

Projekt rezolucji 

Motyw J a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 Ja. mając na uwadze inicjatywy takie 

jak działanie UE na rzecz inteligentnych 

wsi; 

Or. sl 

 

Poprawka  249 

Michel Dantin 

 

Projekt rezolucji 

Motyw J b (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 Jb. mając na uwadze, że Unia 

Europejska stworzyła szereg programów 

kosmicznych (EGNOS i Galileo) i 

obserwacji Ziemi (Copernicus), których 

potencjał w zakresie ułatwienia kontroli 

nad realizacją WPR oraz przechodzenia 

europejskiego rolnictwa na rolnictwo 

precyzyjne i na dwutorową wydajność 

gospodarstw pod względem 

środowiskowym i ekonomicznym należy 

maksymalnie wykorzystać; 

Or. fr 

 

Poprawka  250 

Richard Ashworth 

 

Projekt rezolucji 

Motyw J b (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 Jb. mając na uwadze, że większość 

badań z zakresu biotechnologii obecnie 
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prowadzi się poza UE, gdzie zasadniczo 

skupiają się one na kwestiach rolno-

gospodarczych nieistotnych dla unijnego 

sektora, co skutkuje możliwością utraty 

inwestycji i oddalenia się od istoty tych 

badań; 

Or. en 

 

Poprawka  251 

Thomas Waitz 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji 

Motyw J b (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 Jb. mając na uwadze, że oddolne 

badania z udziałem badaczy i rolników 

oraz skuteczne wzajemne wymiany 

informacji zostały zintensyfikowane dzięki 

europejskim partnerstwom innowacyjnym 

oraz że w związku z tym należy je nadal 

pobudzać; 

Or. en 

 

Poprawka  252 

Franc Bogovič 

 

Projekt rezolucji 

Motyw J b (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 Jb. mając na uwadze, że wsparcie dla 

innowacyjności i nowoczesnych 

technologii w rolnictwie stanowi kluczowy 

element w umacnianiu zrównoważonego 

rolnictwa i zachowania osadnictwa na 

obszarach wiejskich; 

Or. sl 
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Poprawka  253 

Thomas Waitz 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji 

Motyw J c (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 Jc. mając na uwadze, że 

wykorzystywanie i pobudzanie 

naturalnych procesów służących 

zwiększaniu plonów i odporności 

prawdopodobnie obniży koszty produkcji, 

co można wnioskować z dotychczasowych 

doświadczeń; 

Or. en 

 

Poprawka  254 

Thomas Waitz 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji 

Motyw K 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

K. mając na uwadze, że sektor rolno-

spożywczy musi otrzymać zachęty, aby 

dalej zapewniał wkład w osiąganie 
unijnych celów dotyczących troski o 

środowisko i działań w dziedzinie klimatu 
ustanowionych w porozumieniach 

międzynarodowych takich jak 

porozumienie paryskie, a także celów 

zrównoważonego rozwoju ONZ; 

K. mając na uwadze, że sektor rolno-

spożywczy musi odgrywać większą rolę w 

osiąganiu unijnych celów środowiskowych 

i klimatycznych ustanowionych w 

porozumieniach międzynarodowych takich 

jak COP 21 oraz celów zrównoważonego 

rozwoju ONZ, zwłaszcza przez 

uzyskiwanie rezultatów w zakresie 

poprawy różnorodności biologicznej i 

działań w dziedzinie zmiany klimatu oraz 

zanieczyszczenia powietrza, gleby i wody; 

Or. en 

 

Poprawka  255 
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Paul Brannen 

 

Projekt rezolucji 

Motyw K 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

K. mając na uwadze, że sektor rolno-

spożywczy musi otrzymać zachęty, aby 

dalej zapewniał wkład w osiąganie 

unijnych celów dotyczących troski o 

środowisko i działań w dziedzinie klimatu 

ustanowionych w porozumieniach 

międzynarodowych takich jak 

porozumienie paryskie, a także celów 

zrównoważonego rozwoju ONZ; 

K. mając na uwadze, że lepsze 

zarządzanie w porównaniu ze 

standardowymi praktykami w rolnictwie, 

sektorze spożywczym, a także w sektorze 

leśnictwa musi otrzymać zachęty, aby dalej 

zapewniało wkład w osiąganie unijnych 

celów dotyczących troski o środowisko, 

dobrostanu zwierząt i działań w dziedzinie 

klimatu ustanowionych w porozumieniach 

międzynarodowych takich jak COP 21 

oraz w ramach celów zrównoważonego 

rozwoju ONZ, przy czym należy 

jednocześnie stosować zasadę 

„zanieczyszczający płaci”; 

Or. en 

 

Poprawka  256 

Luke Ming Flanagan 

 

Projekt rezolucji 

Motyw K 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

K. mając na uwadze, że sektor rolno-

spożywczy musi otrzymać zachęty, aby 

dalej zapewniał wkład w osiąganie 

unijnych celów dotyczących troski o 

środowisko i działań w dziedzinie klimatu 

ustanowionych w porozumieniach 

międzynarodowych takich jak 

porozumienie paryskie, a także celów 

zrównoważonego rozwoju ONZ; 

K. mając na uwadze, że jest 

sprzeczność w naleganiu, aby sektor 

rolno-spożywczy dalej zapewniał wkład w 

osiąganie unijnych celów dotyczących 

troski o środowisko i działań w dziedzinie 

klimatu ustanowionych w porozumieniach 

międzynarodowych takich jak 

porozumienie paryskie, a także celów 

zrównoważonego rozwoju ONZ, podczas 

gdy jednocześnie kontynuowane są 

umowy handlowe z krajami, które nie 

przestrzegają tych samych standardów; 

Or. en 
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Poprawka  257 

Norbert Erdős, Marijana Petir, Vladimir Urutchev, Czesław Adam Siekierski, Jarosław 

Kalinowski 

 

Projekt rezolucji 

Motyw K 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

K. mając na uwadze, że sektor rolno-

spożywczy musi otrzymać zachęty, aby 

dalej zapewniał wkład w osiąganie 

unijnych celów dotyczących troski o 

środowisko i działań w dziedzinie klimatu 

ustanowionych w porozumieniach 

międzynarodowych takich jak 

porozumienie paryskie, a także celów 

zrównoważonego rozwoju ONZ; 

K. mając na uwadze, że sektor rolno-

spożywczy powinien dalej zapewniać 

wkład w osiąganie unijnych celów 

dotyczących troski o środowisko i działań 

w dziedzinie klimatu; 

Or. en 

 

Poprawka  258 

Maria Lidia Senra Rodríguez, Matt Carthy, Estefanía Torres Martínez, Marie-Pierre 

Vieu, Miguel Viegas 

 

Projekt rezolucji 

Motyw K 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

K. mając na uwadze, że sektor rolno-

spożywczy musi otrzymać zachęty, aby 

dalej zapewniał wkład w osiąganie 

unijnych celów dotyczących troski o 

środowisko i działań w dziedzinie klimatu 

ustanowionych w porozumieniach 

międzynarodowych takich jak 

porozumienie paryskie, a także celów 

zrównoważonego rozwoju ONZ; 

K. mając na uwadze, że sektor rolno-

spożywczy musi być ukierunkowany na 

model rodzinnych gospodarstw rolnych, 

który będzie zapewniał wkład w osiąganie 

unijnych celów dotyczących troski o 

środowisko i działań w dziedzinie klimatu 

ustanowionych w porozumieniach 

międzynarodowych takich jak 

porozumienie paryskie, a także celów 

zrównoważonego rozwoju ONZ; 

Or. es 
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Poprawka  259 

Maria Noichl, Jean-Paul Denanot, Karin Kadenbach, Tibor Szanyi 

 

Projekt rezolucji 

Motyw K 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

K. mając na uwadze, że sektor rolno-

spożywczy musi otrzymać zachęty, aby 

dalej zapewniał wkład w osiąganie 

unijnych celów dotyczących troski o 

środowisko i działań w dziedzinie klimatu 

ustanowionych w porozumieniach 

międzynarodowych takich jak 

porozumienie paryskie, a także celów 

zrównoważonego rozwoju ONZ; 

K. mając na uwadze, że sektor rolno-

spożywczy musi odtąd być wynagradzany 

za osiąganie unijnych celów dotyczących 

troski o środowisko i realizowanie działań 

w dziedzinie klimatu ustanowionych w 

porozumieniach międzynarodowych takich 

jak porozumienie paryskie, a także 

osiąganie celów zrównoważonego rozwoju 

ONZ; 

Or. en 

 

Poprawka  260 

Fredrick Federley, Jan Huitema, Hilde Vautmans, Ulrike Müller 

 

Projekt rezolucji 

Motyw K 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

K. mając na uwadze, że sektor rolno-

spożywczy musi otrzymać zachęty, aby 

dalej zapewniał wkład w osiąganie 

unijnych celów dotyczących troski o 

środowisko i działań w dziedzinie klimatu 

ustanowionych w porozumieniach 

międzynarodowych takich jak 

porozumienie paryskie, a także celów 

zrównoważonego rozwoju ONZ; 

K. mając na uwadze, że sektor rolno-

spożywczy musi otrzymać zachęty, w tym 

przez ograniczenie przeszkód oraz 

obciążeń regulacyjnych i 

administracyjnych, aby dalej zapewniał 

wkład w osiąganie unijnych celów 

dotyczących troski o środowisko i działań 

w dziedzinie klimatu ustanowionych w 

porozumieniach międzynarodowych takich 

jak porozumienie paryskie, a także celów 

zrównoważonego rozwoju ONZ; 

Or. en 

 

Poprawka  261 

Herbert Dorfmann 
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Projekt rezolucji 

Motyw K 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

K. mając na uwadze, że sektor rolno-

spożywczy musi otrzymać zachęty, aby 

dalej zapewniał wkład w osiąganie 

unijnych celów dotyczących troski o 

środowisko i działań w dziedzinie klimatu 

ustanowionych w porozumieniach 

międzynarodowych takich jak 

porozumienie paryskie, a także celów 

zrównoważonego rozwoju ONZ; 

K. mając na uwadze, że sektor rolno-

spożywczy i leśnictwa musi otrzymać 

zachęty, aby dalej zapewniał wkład w 

osiąganie unijnych celów dotyczących 

troski o środowisko i działań w dziedzinie 

klimatu ustanowionych w porozumieniach 

międzynarodowych takich jak 

porozumienie paryskie, a także celów 

zrównoważonego rozwoju ONZ; 

Or. en 

 

Poprawka  262 

Ivan Jakovčić, Pavel Telička, Jozo Radoš 

 

Projekt rezolucji 

Motyw K 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

K. mając na uwadze, że sektor rolno-

spożywczy musi otrzymać zachęty, aby 

dalej zapewniał wkład w osiąganie 

unijnych celów dotyczących troski o 

środowisko i działań w dziedzinie klimatu 

ustanowionych w porozumieniach 

międzynarodowych takich jak 

porozumienie paryskie, a także celów 

zrównoważonego rozwoju ONZ; 

K. mając na uwadze, że 

konkurencyjny sektor rolno-spożywczy 

musi otrzymać zachęty, aby dalej 

zapewniał wkład w osiąganie unijnych 

celów dotyczących troski o środowisko i 

działań w dziedzinie klimatu 

ustanowionych w porozumieniach 

międzynarodowych takich jak 

porozumienie paryskie, a także celów 

zrównoważonego rozwoju ONZ; 

Or. en 

 

Poprawka  263 

Czesław Adam Siekierski, Pavel Svoboda 

 

Projekt rezolucji 

Motyw K 

 
Projekt rezolucji Poprawka 
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K. mając na uwadze, że sektor rolno-

spożywczy musi otrzymać zachęty, aby 

dalej zapewniał wkład w osiąganie 

unijnych celów dotyczących troski o 

środowisko i działań w dziedzinie klimatu 

ustanowionych w porozumieniach 

międzynarodowych takich jak 

porozumienie paryskie, a także celów 

zrównoważonego rozwoju ONZ; 

K. mając na uwadze, że 

konkurencyjny sektor rolno-spożywczy 

musi otrzymać zachęty, aby dalej 

zapewniał wkład w osiąganie unijnych 

celów dotyczących troski o środowisko i 

działań w dziedzinie klimatu 

ustanowionych w porozumieniach 

międzynarodowych takich jak 

porozumienie paryskie, a także celów 

zrównoważonego rozwoju ONZ; 

Or. en 

 

Poprawka  264 

Philippe Loiseau, Jacques Colombier 

 

Projekt rezolucji 

Motyw K 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

K. mając na uwadze, że sektor rolno-

spożywczy musi otrzymać zachęty, aby 

dalej zapewniał wkład w osiąganie 

unijnych celów dotyczących troski o 

środowisko i działań w dziedzinie klimatu 

ustanowionych w porozumieniach 

międzynarodowych takich jak 

porozumienie paryskie, a także celów 

zrównoważonego rozwoju ONZ; 

K. mając na uwadze, że sektor rolno-

spożywczy musi otrzymać zachęty, aby 

dalej zapewniał wkład w osiąganie 

unijnych celów dotyczących troski o 

środowisko i działań w dziedzinie klimatu; 

Or. fr 

 

Poprawka  265 

Angélique Delahaye 

 

Projekt rezolucji 

Motyw K a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 Ka. mając na uwadze, że rolnicy 

powinni otrzymywać wynagrodzenie za 

usługi, które świadczą w zakresie ochrony 

środowiska i przeciwdziałania zmianie 
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klimatu; 

Or. fr 

 

Poprawka  266 

Luke Ming Flanagan 

 

Projekt rezolucji 

Motyw K a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 Ka. mając na uwadze, że należy 

wspierać agroleśnictwo, ponieważ może 

ono znacząco przyczynić się do realizacji 

wymaganych działań z zakresu ochrony 

środowiska i łagodzenia zmiany klimatu; 

Or. en 

 

Poprawka  267 

Momchil Nekov, Karin Kadenbach, Jean-Paul Denanot, Ricardo Serrão Santos, Tibor 

Szanyi, Marc Tarabella, Maria Noichl 

 

Projekt rezolucji 

Motyw K a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 Ka. mając na uwadze, że zamknięte 

obiegi produkcyjne, które oznaczają, że 

procesy produkcji, przetwarzania i 

pakowania odbywają się w tym samym 

regionie, zatrzymują wartość dodaną w 

danym regionie, a tym samym zapewniają 

większą liczbę miejsc pracy na danym 

obszarze i mają potencjał, jeśli chodzi o 

rewitalizację obszarów wiejskich; 

Or. en 

 

Poprawka  268 

Michel Dantin, Esther Herranz García, Mairead McGuinness, Czesław Adam 
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Siekierski, Marijana Petir, Daniel Buda, Norbert Erdős, Angélique Delahaye, Ramón 

Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato, Vladimir Urutchev, Tom Vandenkendelaere, Alberto 

Cirio, Sofia Ribeiro, Anne Sander, Francis Zammit Dimech 

 

Projekt rezolucji 

Motyw K a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 Ka. mając na uwadze, że WPR musi 

wykazać się rzeczywistą ambicją w 

zakresie pogodzenia celów 

środowiskowych i klimatycznych ze 

stabilnością gospodarczą sektora 

rolnictwa, ponieważ wyłącznie 

gospodarstwa rolne w dobrej sytuacji 

ekonomicznej będą w stanie osiągać 

unijne cele środowiskowe i klimatyczne; 

Or. en 

 

Poprawka  269 

Thomas Waitz 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji 

Motyw K a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 Ka. mając na uwadze, że ochrona 

zasobów naturalnych ma kluczowe 

znaczenie dla długoterminowej 

odporności sektora rolnictwa, 

zapewnienia rolnikom środków 

utrzymania i zdolności Europy do 

produkowania żywności;  

Or. en 

 

Poprawka  270 

Jens Rohde, Jan Huitema, Fredrick Federley, Ulrike Müller, Elsi Katainen, Hilde 

Vautmans 

 

Projekt rezolucji 
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Motyw K a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 Ka. mając na uwadze, że Unia 

Europejska musi w przyszłej WPR dążyć 

do znaczącego ograniczenia stosowania 

antybiotyków w rolnictwie i sektorze 

spożywczym w celu wzmocnienia 

zrównoważonego rolnictwa; 

Or. en 

 

Poprawka  271 

Stefan Eck 

 

Projekt rezolucji 

Motyw K a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 Ka. mając na uwadze, że istnieje 

olbrzymia przepaść między oczekiwaniami 

dotyczącymi podniesienia poziomu 

dobrostanu zwierząt gospodarskich, 

którego domaga się ogół społeczeństwa, a 

obowiązującym prawodawstwem i 

obecnymi inicjatywami; 

Or. en 

 

Poprawka  272 

Luke Ming Flanagan 

 

Projekt rezolucji 

Motyw K b (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 Kb. mając na uwadze, że agroleśnictwo 

można zdefiniować jako „celowe 

wprowadzanie roślinności drzewiastej 

jako górnego piętra roślinności na 

gruntach użytkowych, na których dolne 

piętro stanowią użytki zielone bądź 
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uprawy rolne”; 

Or. en 

 

Poprawka  273 

Luke Ming Flanagan 

 

Projekt rezolucji 

Motyw K c (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 Kc. mając na uwadze, że gatunki 

drzewiaste mogą być równomiernie lub 

nierównomiernie rozmieszczone bądź 

występować na granicach działek; 

Or. en 

 

Poprawka  274 

Luke Ming Flanagan 

 

Projekt rezolucji 

Motyw K d (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 Kd. mając na uwadze, że gatunki 

drzewiaste mogą być źródłem produktów 

leśnych lub rolnych bądź innych usług 

ekosystemowych, a ponadto mając na 

uwadze, że agroleśnictwo jest w stanie 

zwiększyć odporność na poziomie 

gospodarstw i krajobrazu, a tym samym 

wzmocnić cele WPR; 

Or. en 

 

Poprawka  275 

Jean-Paul Denanot, Marc Tarabella 

 

Projekt rezolucji 

Motyw L 
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Projekt rezolucji Poprawka 

L. mając na uwadze, że Europejski 

Trybunał Obrachunkowy podkreślił, że 

płatności z tytułu zazieleniania 

wprowadzone w ramach reformy z 2013 r. 

wiążą się z dodatkową złożonością i 

biurokracją, są trudne do zrozumienia oraz 

nie przyczyniają się w znaczący sposób do 

poprawy wyników WPR w zakresie 

oddziaływania na środowisko i zmiany 

klimatu; 

L. mając na uwadze, że Europejski 

Trybunał Obrachunkowy podkreślił, że z 

uwagi na niski poziom wymogów pod 

względem zazieleniania, który często 

odzwierciedla już stosowane praktyki, 
płatności z tytułu zazieleniania 

wprowadzone w ramach reformy z 2013 r. 

wiążą się z dodatkową złożonością i 

biurokracją i są trudne do zrozumienia; 

Or. fr 

 

Poprawka  276 

Thomas Waitz 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji 

Motyw L 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

L. mając na uwadze, że Europejski 

Trybunał Obrachunkowy podkreślił, że 

płatności z tytułu zazieleniania 

wprowadzone w ramach reformy z 2013 r. 

wiążą się z dodatkową złożonością i 

biurokracją, są trudne do zrozumienia oraz 

nie przyczyniają się w znaczący sposób do 

poprawy wyników WPR w zakresie 

oddziaływania na środowisko i zmiany 

klimatu; 

L. mając na uwadze, że Europejski 

Trybunał Obrachunkowy podkreślił, że 

płatności z tytułu zazieleniania 

wprowadzone w ramach reformy z 2013 r. 

wiążą się z dodatkową złożonością i 

biurokracją, są trudne do zrozumienia 

(mimo iż opierają się na istniejących 

wcześniej wymogach dotyczących 

płodozmianu, utrzymywaniu trwałych 

użytków zielonych i cech krajobrazu) oraz 

nie przyczyniają się w znaczący sposób do 

poprawy wyników WPR w zakresie 

oddziaływania na środowisko i zmiany 

klimatu; 

Or. en 

 

Poprawka  277 

Othmar Karas 
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Projekt rezolucji 

Motyw L 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

L. mając na uwadze, że Europejski 

Trybunał Obrachunkowy podkreślił, że 

płatności z tytułu zazieleniania 

wprowadzone w ramach reformy z 2013 r. 

wiążą się z dodatkową złożonością i 

biurokracją, są trudne do zrozumienia oraz 

nie przyczyniają się w znaczący sposób do 

poprawy wyników WPR w zakresie 

oddziaływania na środowisko i zmiany 

klimatu; 

L. mając na uwadze, że Europejski 

Trybunał Obrachunkowy podkreślił, że 

płatności z tytułu zazieleniania 

wprowadzone w ramach reformy z 2013 r. 

wiążą się z dodatkową złożonością i 

biurokracją, są trudne do zrozumienia oraz 

w opinii Trybunału nie wpływają 

wystarczająco na poprawę wyników WPR 

w zakresie oddziaływania na środowisko i 

zmiany klimatu ze względu na sposób, w 

jaki zostały zaprojektowane; 

Or. en 

 

Poprawka  278 

Marco Zullo, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao, Eleonora Evi 

 

Projekt rezolucji 

Motyw L 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

L. mając na uwadze, że Europejski 

Trybunał Obrachunkowy podkreślił, że 

płatności z tytułu zazieleniania 

wprowadzone w ramach reformy z 2013 r. 

wiążą się z dodatkową złożonością i 

biurokracją, są trudne do zrozumienia oraz 

nie przyczyniają się w znaczący sposób do 

poprawy wyników WPR w zakresie 

oddziaływania na środowisko i zmiany 

klimatu; 

L. mając na uwadze, że Europejski 

Trybunał Obrachunkowy podkreślił, że 

kryteria, których spełnienie jest 

wymagane dla uzyskania płatności z tytułu 

zazieleniania, wprowadzone w ramach 

reformy z 2013 r., wiążą się z dodatkową 

złożonością i biurokracją, są trudne do 

zrozumienia oraz nie przyczyniają się w 

znaczący sposób do poprawy wyników 

WPR w zakresie oddziaływania na 

środowisko i zmiany klimatu; 

Or. it 

 

Poprawka  279 

Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot, Marc Tarabella, Clara Eugenia Aguilera García 

 

Projekt rezolucji 
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Motyw L 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

L. mając na uwadze, że Europejski 

Trybunał Obrachunkowy podkreślił, że 

płatności z tytułu zazieleniania 

wprowadzone w ramach reformy z 2013 r. 

wiążą się z dodatkową złożonością i 

biurokracją, są trudne do zrozumienia oraz 

nie przyczyniają się w znaczący sposób do 

poprawy wyników WPR w zakresie 

oddziaływania na środowisko i zmiany 

klimatu; 

L. mając na uwadze, że Europejski 

Trybunał Obrachunkowy podkreślił, że 

koncepcja płatności z tytułu zazieleniania 

opracowanych w ramach reformy z 2013 r. 

sprawia, że wiążą się one z dodatkową 

złożonością i biurokracją, są trudne do 

zrozumienia oraz nie przyczyniają się w 

znaczący sposób do poprawy wyników 

WPR w zakresie oddziaływania na 

środowisko i zmiany klimatu; 

Or. fr 

 

Poprawka  280 

Elsi Katainen, Hilde Vautmans, Fredrick Federley, Jan Huitema, Ulrike Müller, Petri 

Sarvamaa 

 

Projekt rezolucji 

Motyw L 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

L. mając na uwadze, że Europejski 

Trybunał Obrachunkowy podkreślił, że 

płatności z tytułu zazieleniania 

wprowadzone w ramach reformy z 2013 r. 

wiążą się z dodatkową złożonością i 

biurokracją, są trudne do zrozumienia oraz 

nie przyczyniają się w znaczący sposób do 

poprawy wyników WPR w zakresie 

oddziaływania na środowisko i zmiany 

klimatu; 

L. mając na uwadze, że Europejski 

Trybunał Obrachunkowy podkreślił, że 

płatności z tytułu zazieleniania 

wprowadzone w ramach reformy z 2013 r. 

wiążą się z dodatkową złożonością i 

biurokracją, są trudne do zrozumienia oraz 

nie przyczyniają się w znaczący sposób do 

poprawy wyników WPR w zakresie 

oddziaływania na środowisko i zmiany 

klimatu, co należy wziąć pod uwagę 

podczas projektowania nowej architektury 

zazieleniania dla WPR; 

Or. en 

 

Poprawka  281 

Luke Ming Flanagan 

 

Projekt rezolucji 
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Motyw L 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

L. mając na uwadze, że Europejski 

Trybunał Obrachunkowy podkreślił, że 

płatności z tytułu zazieleniania 

wprowadzone w ramach reformy z 2013 r. 

wiążą się z dodatkową złożonością i 

biurokracją, są trudne do zrozumienia oraz 

nie przyczyniają się w znaczący sposób do 

poprawy wyników WPR w zakresie 

oddziaływania na środowisko i zmiany 

klimatu; 

L. mając na uwadze, że Europejski 

Trybunał Obrachunkowy podkreślił, że 

płatności z tytułu zazieleniania 

wprowadzone w ramach reformy z 2013 r. 

wiążą się z dodatkową złożonością i 

biurokracją, są trudne do zrozumienia oraz 

nie przyczyniają się w znaczący sposób do 

poprawy wyników WPR w zakresie 

oddziaływania na środowisko i zmiany 

klimatu, a jednocześnie mając na uwadze, 

że w pierwszym filarze należy utrzymać 

zdecydowany nacisk na środowisko; 

Or. en 

 

Poprawka  282 

Michel Dantin, Esther Herranz García, Mairead McGuinness, Daniel Buda, Angélique 

Delahaye, Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato, Alberto Cirio, Tom 

Vandenkendelaere, Sofia Ribeiro, Vladimir Urutchev, Anne Sander, Francis Zammit 

Dimech 

 

Projekt rezolucji 

Motyw L a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 La. mając na uwadze, że Europejski 

Trybunał Obrachunkowy stwierdził 

istotne niedociągnięcia we wdrażaniu 

drugiego filaru, zwłaszcza długotrwały 

proces zatwierdzania, jak również złożony 

i biurokratyczny charakter programów 

rozwoju obszarów wiejskich; 

Or. en 

 

Poprawka  283 

Michel Dantin 

 

Projekt rezolucji 

Motyw L a (nowy) 
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Projekt rezolucji Poprawka 

 La. mając na uwadze, że wnioski 

Europejskiego Trybunału 

Obrachunkowego są przedwczesne, gdyż 

wpływ zazieleniania wdrożonego w latach 

2015–2016 na ochronę środowiska i 

klimat trudno jest jeszcze ocenić; 

Or. fr 

 

Poprawka  284 

Thomas Waitz 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji 

Motyw L a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 La. mając na uwadze, że z opartego na 

dowodach metabadania analizującego 

badania naukowe w celu oceny 

adekwatności również wynika, że środki z 

zakresu zazieleniania nie poprawiły 

znacząco wyników w zakresie 

oddziaływania na środowisko, w głównej 

mierze ze względu na fakt, że te wymogi 

zostały już wcześniej spełnione; 

Or. en 

 

Poprawka  285 

Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot, Marc Tarabella 

 

Projekt rezolucji 

Motyw M 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

M. mając na uwadze, że cele deklaracji 

Cork 2.0 „Lepsze życie na obszarach 

wiejskich” obejmują dynamiczne obszary 

wiejskie, wielofunkcyjność, różnorodność 

biologiczną w rolnictwie i poza nim, 

M. mając na uwadze, że cele deklaracji 

Cork 2.0 „Lepsze życie na obszarach 

wiejskich” wiążą się z lepszym 

wykorzystaniem wszystkich zasobów 

własnych obszarów wiejskich przez 
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rzadkie rasy zwierząt i uprawy okrywowe, 

a także rolnictwo ekologiczne, obszary o 

niekorzystnych warunkach 

gospodarowania i zobowiązania w 

kontekście sieci Natura 2000; 

wdrożenie zintegrowanych strategii i 

podejść wielosektorowych, ze 

wzmocnieniem podejścia oddolnego, i 

synergiczne połączenie podmiotów, co 

oznacza konieczność inwestowania w 

zrównoważony rozwój obszarów wiejskich, 

ochrony zasobów naturalnych i 

wydajniejszego gospodarowania nimi, 

zachęcania do działań na rzecz klimatu, 

pobudzania wiedzy i innowacji, 

wzmacniania zarządzania na obszarach 

wiejskich oraz uproszenia polityki w 

dziedzinie obszarów wiejskich i jej 

realizacji; 

Or. fr 

 

Poprawka  286 

Maria Gabriela Zoană, Daniel Buda 

 

Projekt rezolucji 

Motyw M 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

M. mając na uwadze, że cele deklaracji 

Cork 2.0 „Lepsze życie na obszarach 

wiejskich” obejmują dynamiczne obszary 

wiejskie, wielofunkcyjność, różnorodność 

biologiczną w rolnictwie i poza nim, 

rzadkie rasy zwierząt i uprawy okrywowe, 

a także rolnictwo ekologiczne, obszary o 

niekorzystnych warunkach 

gospodarowania i zobowiązania w 

kontekście sieci Natura 2000; 

M. mając na uwadze, że cele deklaracji 

Cork 2.0 „Lepsze życie na obszarach 

wiejskich” obejmują dynamiczne obszary 

wiejskie, wielofunkcyjność, różnorodność 

biologiczną w rolnictwie i poza nim, 

rzadkie rasy zwierząt i uprawy okrywowe, 

a także rolnictwo ekologiczne, obszary o 

niekorzystnych warunkach 

gospodarowania i zobowiązania w 

kontekście sieci Natura 2000, a także 

znaczenie wysiłków na rzecz zapobiegania 

wyludnianiu się obszarów wiejskich oraz 

rolę kobiet i osób młodych w tym procesie; 

Or. ro 

 

Poprawka  287 

Manolis Kefalogiannis 

 

Projekt rezolucji 
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Motyw M 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

M. mając na uwadze, że cele deklaracji 

Cork 2.0 „Lepsze życie na obszarach 

wiejskich” obejmują dynamiczne obszary 

wiejskie, wielofunkcyjność, różnorodność 

biologiczną w rolnictwie i poza nim, 

rzadkie rasy zwierząt i uprawy okrywowe, 

a także rolnictwo ekologiczne, obszary o 

niekorzystnych warunkach 

gospodarowania i zobowiązania w 

kontekście sieci Natura 2000; 

M. mając na uwadze, że cele deklaracji 

Cork 2.0 „Lepsze życie na obszarach 

wiejskich” obejmują dynamiczne obszary 

wiejskie, wielofunkcyjność, różnorodność 

biologiczną w rolnictwie i leśnictwie i poza 

nimi, rzadkie rasy zwierząt i uprawy 

okrywowe, a także rolnictwo ekologiczne, 

obszary o niekorzystnych warunkach 

gospodarowania i zobowiązania w 

kontekście sieci Natura 2000 oraz rolę 

młodzieży i kobiet w rozwoju obszarów 

wiejskich; 

Or. en 

 

Poprawka  288 

Esther Herranz García, Michel Dantin, Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato, 

Alberto Cirio, Manolis Kefalogiannis, Francis Zammit Dimech, Sofia Ribeiro, Marijana 

Petir 

 

Projekt rezolucji 

Motyw M 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

M. mając na uwadze, że cele deklaracji 

Cork 2.0 „Lepsze życie na obszarach 

wiejskich” obejmują dynamiczne obszary 

wiejskie, wielofunkcyjność, różnorodność 

biologiczną w rolnictwie i poza nim, 

rzadkie rasy zwierząt i uprawy okrywowe, 

a także rolnictwo ekologiczne, obszary o 

niekorzystnych warunkach 

gospodarowania i zobowiązania w 

kontekście sieci Natura 2000; 

M. mając na uwadze, że cele deklaracji 

Cork 2.0 „Lepsze życie na obszarach 

wiejskich” obejmują dynamiczne obszary 

wiejskie, wielofunkcyjność, różnorodność 

biologiczną w rolnictwie i leśnictwie i poza 

nimi, rzadkie rasy zwierząt i uprawy 

okrywowe, a także rolnictwo ekologiczne, 

obszary o niekorzystnych warunkach 

gospodarowania i zobowiązania w 

kontekście sieci Natura 2000 oraz rolę 

młodzieży i kobiet w rozwoju obszarów 

wiejskich; 

Or. en 

 

Poprawka  289 
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Herbert Dorfmann 

 

Projekt rezolucji 

Motyw M 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

M. mając na uwadze, że cele deklaracji 

Cork 2.0 „Lepsze życie na obszarach 

wiejskich” obejmują dynamiczne obszary 

wiejskie, wielofunkcyjność, różnorodność 

biologiczną w rolnictwie i poza nim, 

rzadkie rasy zwierząt i uprawy okrywowe, 

a także rolnictwo ekologiczne, obszary o 

niekorzystnych warunkach 

gospodarowania i zobowiązania w 

kontekście sieci Natura 2000; 

M. mając na uwadze, że cele deklaracji 

Cork 2.0 „Lepsze życie na obszarach 

wiejskich” obejmują dynamiczne obszary 

wiejskie, wielofunkcyjność, różnorodność 

biologiczną w rolnictwie i leśnictwie i poza 

nimi, rzadkie rasy zwierząt i uprawy 

okrywowe, a także rolnictwo ekologiczne, 

obszary o niekorzystnych warunkach 

gospodarowania i zobowiązania w 

kontekście sieci Natura 2000 oraz rolę 

młodzieży i kobiet w rozwoju obszarów 

wiejskich; 

Or. en 

 

Poprawka  290 

Nicola Caputo, Tibor Szanyi, Paolo De Castro, Jean-Paul Denanot, Marc Tarabella, 

Michela Giuffrida, Maria Noichl 

 

Projekt rezolucji 

Motyw M 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

M. mając na uwadze, że cele deklaracji 

Cork 2.0 „Lepsze życie na obszarach 

wiejskich” obejmują dynamiczne obszary 

wiejskie, wielofunkcyjność, różnorodność 

biologiczną w rolnictwie i poza nim, 

rzadkie rasy zwierząt i uprawy okrywowe, 

a także rolnictwo ekologiczne, obszary o 

niekorzystnych warunkach 

gospodarowania i zobowiązania w 

kontekście sieci Natura 2000; 

M. mając na uwadze, że cele deklaracji 

Cork 2.0 „Lepsze życie na obszarach 

wiejskich” obejmują dynamiczne obszary 

wiejskie, wielofunkcyjność, różnorodność 

biologiczną w rolnictwie i poza nim, 

rzadkie rasy zwierząt i uprawy okrywowe, 

a także rolnictwo ekologiczne, obszary o 

niekorzystnych warunkach 

gospodarowania i zobowiązania w 

kontekście sieci Natura 2000, jak również 

rolę młodzieży i kobiet w rozwoju 

obszarów wiejskich; 

Or. en 
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Poprawka  291 

Marco Zullo, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao, Eleonora Evi 

 

Projekt rezolucji 

Motyw M 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

M. mając na uwadze, że cele deklaracji 

Cork 2.0 „Lepsze życie na obszarach 

wiejskich” obejmują dynamiczne obszary 

wiejskie, wielofunkcyjność, różnorodność 

biologiczną w rolnictwie i poza nim, 

rzadkie rasy zwierząt i uprawy okrywowe, 

a także rolnictwo ekologiczne, obszary o 

niekorzystnych warunkach 

gospodarowania i zobowiązania w 

kontekście sieci Natura 2000; 

M. mając na uwadze, że cele deklaracji 

Cork 2.0 „Lepsze życie na obszarach 

wiejskich” obejmują dynamiczne obszary 

wiejskie, wielofunkcyjność, różnorodność 

biologiczną w rolnictwie i poza nim, 

rzadkie rasy zwierząt i uprawy okrywowe, 

a także rolnictwo ekologiczne, obszary o 

niekorzystnych warunkach 

gospodarowania i zobowiązania w 

kontekście sieci Natura 2000 oraz 

pozytywny wpływ na zatrudnienie na 

obszarach wiejskich; 

Or. it 

 

Poprawka  292 

Tibor Szanyi, Paolo De Castro, Michela Giuffrida, Marc Tarabella 

 

Projekt rezolucji 

Motyw M 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

M. mając na uwadze, że cele deklaracji 

Cork 2.0 „Lepsze życie na obszarach 

wiejskich” obejmują dynamiczne obszary 

wiejskie, wielofunkcyjność, różnorodność 

biologiczną w rolnictwie i poza nim, 

rzadkie rasy zwierząt i uprawy okrywowe, 

a także rolnictwo ekologiczne, obszary o 

niekorzystnych warunkach 

gospodarowania i zobowiązania w 

kontekście sieci Natura 2000; 

M. mając na uwadze, że cele i synergie 

deklaracji Cork 2.0 „Lepsze życie na 

obszarach wiejskich” obejmują 

dynamiczne obszary wiejskie, inteligentną 

wielofunkcyjność, różnorodność 

biologiczną w rolnictwie i poza nim, 

rzadkie rasy zwierząt i uprawy okrywowe, 

a także rolnictwo ekologiczne, obszary o 

niekorzystnych warunkach 

gospodarowania i zobowiązania w 

kontekście sieci Natura 2000; 

Or. en 
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Poprawka  293 

Luke Ming Flanagan 

 

Projekt rezolucji 

Motyw M 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

M. mając na uwadze, że cele deklaracji 

Cork 2.0 „Lepsze życie na obszarach 

wiejskich” obejmują dynamiczne obszary 

wiejskie, wielofunkcyjność, różnorodność 

biologiczną w rolnictwie i poza nim, 

rzadkie rasy zwierząt i uprawy okrywowe, 

a także rolnictwo ekologiczne, obszary o 

niekorzystnych warunkach 

gospodarowania i zobowiązania w 

kontekście sieci Natura 2000; 

M. mając na uwadze, że cele deklaracji 

Cork 2.0 „Lepsze życie na obszarach 

wiejskich” obejmują dynamiczne obszary 

wiejskie, wielofunkcyjność, różnorodność 

biologiczną w rolnictwie i poza nim, 

rzadkie rasy zwierząt, agroleśnictwo i 

uprawy okrywowe, a także rolnictwo 

ekologiczne, obszary o niekorzystnych 

warunkach gospodarowania i zobowiązania 

w kontekście sieci Natura 2000; 

Or. en 

 

Poprawka  294 

Othmar Karas 

 

Projekt rezolucji 

Motyw M 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

M. mając na uwadze, że cele deklaracji 

Cork 2.0 „Lepsze życie na obszarach 

wiejskich” obejmują dynamiczne obszary 

wiejskie, wielofunkcyjność, różnorodność 

biologiczną w rolnictwie i poza nim, 

rzadkie rasy zwierząt i uprawy okrywowe, 

a także rolnictwo ekologiczne, obszary o 

niekorzystnych warunkach 

gospodarowania i zobowiązania w 

kontekście sieci Natura 2000; 

M. mając na uwadze, że cele deklaracji 

Cork 2.0 „Lepsze życie na obszarach 

wiejskich” obejmują dynamiczne obszary 

wiejskie, wielofunkcyjność, różnorodność 

biologiczną w rolnictwie i leśnictwie i poza 

nimi, rzadkie rasy zwierząt i uprawy 

okrywowe, a także rolnictwo ekologiczne, 

obszary o niekorzystnych warunkach 

gospodarowania i zobowiązania w 

kontekście sieci Natura 2000; 

Or. en 

 

Poprawka  295 

Ulrike Müller, Elsi Katainen, Hilde Vautmans, Ivan Jakovčić 
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Projekt rezolucji 

Motyw M 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

M. mając na uwadze, że cele deklaracji 

Cork 2.0 „Lepsze życie na obszarach 

wiejskich” obejmują dynamiczne obszary 

wiejskie, wielofunkcyjność, różnorodność 

biologiczną w rolnictwie i poza nim, 

rzadkie rasy zwierząt i uprawy okrywowe, 

a także rolnictwo ekologiczne, obszary o 

niekorzystnych warunkach 

gospodarowania i zobowiązania w 

kontekście sieci Natura 2000; 

M. mając na uwadze, że cele deklaracji 

Cork 2.0 „Lepsze życie na obszarach 

wiejskich” obejmują dynamiczne obszary 

wiejskie, wielofunkcyjność, różnorodność 

biologiczną w rolnictwie i poza nim, 

leśnictwo, rzadkie rasy zwierząt i uprawy 

okrywowe, a także rolnictwo ekologiczne, 

obszary o niekorzystnych warunkach 

gospodarowania i zobowiązania w 

kontekście sieci Natura 2000; 

Or. en 

 

Poprawka  296 

Czesław Adam Siekierski, Zbigniew Kuźmiuk, Jarosław Kalinowski 

 

Projekt rezolucji 

Motyw M a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 Ma. mając na uwadze, że wciąż istnieją 

dysproporcje rozwojowe między 

państwami członkowskimi i regionami, a 

wsparcie WPR dla rozwoju obszarów 

wiejskich stwarza możliwości zwiększenia 

konkurencyjności, promowania 

zrównoważonych gospodarek, 

przeciwdziałania wyludnianiu, 

bezrobociu, ubóstwu i promowaniu 

integracji społecznej; 

Or. pl 

 

Poprawka  297 

Beata Gosiewska 

 

Projekt rezolucji 

Motyw M a (nowy) 
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Projekt rezolucji Poprawka 

 Ma. mając na uwadze, że wciąż istnieją 

dysproporcje rozwojowe między 

państwami członkowskimi i regionami, a 

wsparcie WPR dla rozwoju obszarów 

wiejskich stwarza możliwości zwiekszenia 

konkurencyjności, promowania 

zrównowazonych gospodarek, 

przeciwdziałania wyludnianiu, 

bezrobociu, ubóstwa i promowaniu 

integracji społecznej; 

Or. pl 

 

Poprawka  298 

Tom Vandenkendelaere 

 

Projekt rezolucji 

Motyw M a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 Ma. mając na uwadze, że obszary 

przynoszące mniej korzyści, takie jak 

regiony, w których występuje silna 

konkurencja między rozwojem obszarów 

miejskich a rolnictwem, powinny być 

uwzględniane przez WPR ze względu na 

ich dodatkowe ograniczenia w zakresie 

dostępu do gruntów warunkującego 

utrzymanie rolnictwa na tego typu 

obszarach; 

Or. en 

 

Poprawka  299 

Michel Dantin, Esther Herranz García, Mairead McGuinness, Czesław Adam 

Siekierski, Daniel Buda, Nuno Melo, Angélique Delahaye, Ramón Luis Valcárcel Siso, 

Gabriel Mato, Sofia Ribeiro, Alberto Cirio, Vladimir Urutchev, Anne Sander, Francis 

Zammit Dimech 

 

Projekt rezolucji 

Motyw M a (nowy) 
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Projekt rezolucji Poprawka 

 Ma. mając na uwadze, że obszary o 

niekorzystnych warunkach 

gospodarowania, takie jak regiony górskie 

i najbardziej oddalone, powinny nadal 

otrzymywać rekompensatę w ramach 

WPR z tytułu dodatkowych kosztów 

wynikających z ich specyficznych 

ograniczeń w celu utrzymania 

działalności rolnej na tego typu 

obszarach; 

Or. en 

 

Poprawka  300 

Clara Eugenia Aguilera García, Ricardo Serrão Santos, Paolo De Castro 

 

Projekt rezolucji 

Motyw M a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 Ma. mając na uwadze, że 

zagwarantowanie równości szans dla 

kobiet i mężczyzn ma decydujący wpływ 

na zahamowanie opuszczania obszarów 

wiejskich i osiągnięcie lepszego poziomu 

życia w środowisku wiejskim; 

Or. es 

Poprawka  301 

Esther Herranz García, Michel Dantin, Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato, Sofia 

Ribeiro, Alberto Cirio, Manolis Kefalogiannis, Marijana Petir, Francis Zammit Dimech, 

Giovanni La Via 

 

Projekt rezolucji 

Motyw M a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 Ma. mając na uwadze, że WPR 

powinna przywiązywać należytą wagę do 

zdecydowanych korzyści dla środowiska 

płynących z niektórych sektorów, takich 
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jak sektor hodowli owiec i kóz czy sektor 

uprawy roślin wysokobiałkowych; 

Or. en 

 

Poprawka  302 

Manolis Kefalogiannis 

 

Projekt rezolucji 

Motyw M a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 Ma. mając na uwadze, że WPR 

powinna przywiązywać należytą wagę do 

zdecydowanych korzyści dla środowiska 

płynących z niektórych sektorów, takich 

jak sektor hodowli owiec i kóz czy sektor 

uprawy roślin wysokobiałkowych; 

Or. en 

 

Poprawka  303 

Herbert Dorfmann 

 

Projekt rezolucji 

Motyw M a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 Ma. mając na uwadze, że w strategii 

leśnej UE podkreślono, że WPR odgrywa 

zasadniczą rolę w zwiększaniu wkładu 

leśnictwa na rzecz osiągania zapisanych w 

niej celów; 

Or. en 

 

Poprawka  304 

Marijana Petir 

 

Projekt rezolucji 

Motyw M a (nowy) 



 

AM\1148602PL.docx 143/163 PE619.267v01-00 

 PL 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 Ma. mając na uwadze, że sektor 

pszczelarstwa ma kluczowe znaczenie dla 

UE oraz przynosi znaczne korzyści 

społeczeństwu, zarówno z punktu 

widzenia gospodarki, jak i ekologii; 

Or. hr 

 

Poprawka  305 

Franc Bogovič  

 

Projekt rezolucji 

Motyw M a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 Ma. mając na uwadze, że należy 

zapewnić, by na obszarach wiejskich 

pozostawały zaludnione, zarówno przez 

osoby osoby młodsze w wieku 

produkcyjnym, jak i starsze; 

Or. sl 

Poprawka  306 

Mairead McGuinness 

 

Projekt rezolucji 

Motyw M a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 Ma. mając na uwadze, że ważne jest, 

aby uznać rolę, jaką na obszarach 

wiejskich odgrywają kobiety i osoby 

młode; 

Or. en 

 

Poprawka  307 

Esther Herranz García, Michel Dantin, Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato, 
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Alberto Cirio, Manolis Kefalogiannis, Francis Zammit Dimech, Sofia Ribeiro, Marijana 

Petir, Nuno Melo, Giovanni La Via 

 

Projekt rezolucji 

Motyw M b (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 Mb. mając na uwadze, że w ramach 

globalnej strategii leśnej UE należy 

zwrócić szczególną uwagę na lasy obszaru 

śródziemnomorskiego, które dotkliwiej 

doświadczają skutków zmiany klimatu i 

pożarów, co zagraża potencjałowi 

produkcji rolnej i różnorodności 

biologicznej; 

Or. en 

 

Poprawka  308 

Manolis Kefalogiannis 

 

Projekt rezolucji 

Motyw M b (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 Mb. mając na uwadze, że w ramach 

globalnej strategii leśnej UE należy 

zwrócić szczególną uwagę na lasy obszaru 

śródziemnomorskiego, które dotkliwiej 

doświadczają skutków zmiany klimatu i 

pożarów, co zagraża potencjałowi 

produkcji rolnej i różnorodności 

biologicznej; 

Or. en 

 

Poprawka  309 

Herbert Dorfmann 

 

Projekt rezolucji 

Motyw M b (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 
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 Mb. mając na uwadze, że gospodarka o 

obiegu zamkniętym i biogospodarka 

przyczynią się do tworzenia nowych 

modeli biznesowych przynoszących 

korzyści rolnikom i leśnikom przy 

jednoczesnym sprzyjaniu rozwojowi 

obszarów wiejskich; 

Or. en 

 

Poprawka  310 

Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot, Marc Tarabella 

 

Projekt rezolucji 

Motyw N 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

N. mając na uwadze, że zasadnicze 

znaczenie ma zapewnienie uczciwej 

konkurencji na jednolitym rynku w 

sektorze oraz względem innych podmiotów 
w łańcuchu dostaw żywności, w dole i w 

górze łańcucha, a także dalsze zwiększenie 

zachęt w celu zapobiegania kryzysom 

dzięki stosowaniu przez organy publiczne i 

na szczeblu sektorowym narzędzi 

aktywnego zarządzania; 

N. mając na uwadze, że zasadnicze 

znaczenie ma zapewnienie uczciwej 

konkurencji na jednolitym rynku poprzez 

zasady uwzględniające specyficzny 

charakter rolnictwa w relacjach między 

produkcją a innymi ogniwami w łańcuchu 

dostaw żywności, w dole i w górze 

łańcucha, a także dalsze zwiększenie 

zachęt w celu zapobiegania kryzysom 

dzięki stosowaniu przez organy publiczne i 

na szczeblu sektorowym narzędzi 

aktywnego zarządzania; 

Or. fr 

 

Poprawka  311 

Othmar Karas 

 

Projekt rezolucji 

Motyw N 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

N. mając na uwadze, że zasadnicze 

znaczenie ma zapewnienie uczciwej 

konkurencji na jednolitym rynku w 

sektorze oraz względem innych podmiotów 

N. mając na uwadze, że zasadnicze 

znaczenie ma zapewnienie uczciwej 

konkurencji na jednolitym rynku w 

sektorze oraz względem innych podmiotów 
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w łańcuchu dostaw żywności, w dole i w 

górze łańcucha, a także dalsze zwiększenie 

zachęt w celu zapobiegania kryzysom 

dzięki stosowaniu przez organy publiczne i 

na szczeblu sektorowym narzędzi 

aktywnego zarządzania; 

w łańcuchu dostaw żywności, w dole i w 

górze łańcucha, a także dalsze zwiększenie 

zachęt w celu zapobiegania kryzysom 

dzięki stosowaniu przez organy publiczne i 

na szczeblu sektorowym narzędzi 

aktywnego zarządzania, co zostało 

podkreślone w sprawozdaniu grupy 

zadaniowej ds. rynków rolnych; 

Or. en 

 

Poprawka  312 

Thomas Waitz 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji 

Motyw N 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

N. mając na uwadze, że zasadnicze 

znaczenie ma zapewnienie uczciwej 

konkurencji na jednolitym rynku w 

sektorze oraz względem innych podmiotów 

w łańcuchu dostaw żywności, w dole i w 

górze łańcucha, a także dalsze zwiększenie 

zachęt w celu zapobiegania kryzysom 

dzięki stosowaniu przez organy publiczne i 

na szczeblu sektorowym narzędzi 

aktywnego zarządzania; 

N. mając na uwadze, że zasadnicze 

znaczenie ma zapewnienie uczciwej 

konkurencji na jednolitym rynku w 

sektorze oraz względem innych podmiotów 

w łańcuchu dostaw żywności, w dole i w 

górze łańcucha, a także opracowanie 

zachęt skutecznie zapobiegających 

kryzysom, w tym stosowanie przez organy 

publiczne i na szczeblu sektorowym 

narzędzi aktywnego zarządzania 

dostawami będących w stanie dostosować 

podaż do unijnego popytu; 

Or. en 

 

Poprawka  313 

Marco Zullo, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao, Eleonora Evi 

 

Projekt rezolucji 

Motyw N 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

N. mając na uwadze, że zasadnicze 

znaczenie ma zapewnienie uczciwej 

N. mając na uwadze, że zasadnicze 

znaczenie ma zapewnienie uczciwej 
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konkurencji na jednolitym rynku w 

sektorze oraz względem innych podmiotów 

w łańcuchu dostaw żywności, w dole i w 

górze łańcucha, a także dalsze zwiększenie 

zachęt w celu zapobiegania kryzysom 

dzięki stosowaniu przez organy publiczne i 

na szczeblu sektorowym narzędzi 

aktywnego zarządzania; 

konkurencji na jednolitym rynku w 

sektorze oraz względem innych podmiotów 

w łańcuchu dostaw żywności, z 

zagwarantowaniem sprawiedliwego 

podziału zysków w dole i w górze 

łańcucha, a także dalsze zwiększenie 

zachęt w celu zapobiegania kryzysom 

dzięki stosowaniu przez organy publiczne i 

na szczeblu sektorowym narzędzi 

aktywnego zarządzania; 

Or. it 

 

Poprawka  314 

Hilde Vautmans, Jan Huitema, Ulrike Müller, Elsi Katainen 

 

Projekt rezolucji 

Motyw N 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

N. mając na uwadze, że zasadnicze 

znaczenie ma zapewnienie uczciwej 

konkurencji na jednolitym rynku w 

sektorze oraz względem innych podmiotów 

w łańcuchu dostaw żywności, w dole i w 

górze łańcucha, a także dalsze zwiększenie 

zachęt w celu zapobiegania kryzysom 

dzięki stosowaniu przez organy publiczne i 

na szczeblu sektorowym narzędzi 

aktywnego zarządzania; 

N. mając na uwadze, że zasadnicze 

znaczenie ma zapewnienie uczciwej 

konkurencji na jednolitym rynku w 

sektorze oraz uczciwe i przejrzyste 

postępowanie względem innych 

podmiotów w łańcuchu dostaw żywności, 

w dole i w górze łańcucha, a także dalsze 

zwiększenie zachęt w celu zapobiegania 

kryzysom dzięki stosowaniu przez organy 

publiczne i na szczeblu sektorowym 

narzędzi aktywnego zarządzania; 

Or. en 

 

Poprawka  315 

Daniel Buda, Michel Dantin, Norbert Erdős, Daciana Octavia Sârbu, Maria Gabriela 

Zoană 

 

Projekt rezolucji 

Motyw N 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

N. mając na uwadze, że zasadnicze N. mając na uwadze, że zasadnicze 
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znaczenie ma zapewnienie uczciwej 

konkurencji na jednolitym rynku w 

sektorze oraz względem innych podmiotów 

w łańcuchu dostaw żywności, w dole i w 

górze łańcucha, a także dalsze zwiększenie 

zachęt w celu zapobiegania kryzysom 

dzięki stosowaniu przez organy publiczne i 

na szczeblu sektorowym narzędzi 

aktywnego zarządzania; 

znaczenie ma zapewnienie uczciwej 

konkurencji na jednolitym rynku w 

sektorze oraz względem innych podmiotów 

w łańcuchu dostaw żywności, w dole i w 

górze łańcucha, a także dalsze 

wzmocnienie pozycji rolników i 
zwiększenie zachęt w celu zapobiegania 

kryzysom dzięki stosowaniu przez organy 

publiczne i na szczeblu sektorowym 

narzędzi aktywnego zarządzania; 

Or. en 

 

Poprawka  316 

Michel Dantin, Esther Herranz García, Mairead McGuinness, Czesław Adam 

Siekierski, Nuno Melo, Norbert Erdős, Daniel Buda, Ramón Luis Valcárcel Siso, 

Gabriel Mato, Alberto Cirio, Sofia Ribeiro, Vladimir Urutchev, Tom 

Vandenkendelaere, Anne Sander, Francis Zammit Dimech 

 

Projekt rezolucji 

Motyw N 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

N. mając na uwadze, że zasadnicze 

znaczenie ma zapewnienie uczciwej 

konkurencji na jednolitym rynku w 

sektorze oraz względem innych podmiotów 

w łańcuchu dostaw żywności, w dole i w 

górze łańcucha, a także dalsze zwiększenie 

zachęt w celu zapobiegania kryzysom 

dzięki stosowaniu przez organy publiczne i 

na szczeblu sektorowym narzędzi 

aktywnego zarządzania; 

N. mając na uwadze, że zasadnicze 

znaczenie ma zapewnienie uczciwej 

konkurencji na jednolitym rynku w 

sektorze oraz względem innych podmiotów 

w łańcuchu dostaw żywności, w dole i w 

górze łańcucha, a także dalsze zwiększenie 

zachęt w celu zapobiegania zagrożeniom i 

kryzysom dzięki stosowaniu przez organy 

publiczne i na szczeblu sektorowym 

narzędzi aktywnego zarządzania; 

Or. en 

 

Poprawka  317 

Fredrick Federley, Ulrike Müller 

 

Projekt rezolucji 

Motyw N 

 
Projekt rezolucji Poprawka 
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N. mając na uwadze, że zasadnicze 

znaczenie ma zapewnienie uczciwej 

konkurencji na jednolitym rynku w 

sektorze oraz względem innych podmiotów 

w łańcuchu dostaw żywności, w dole i w 

górze łańcucha, a także dalsze zwiększenie 

zachęt w celu zapobiegania kryzysom 

dzięki stosowaniu przez organy publiczne i 

na szczeblu sektorowym narzędzi 

aktywnego zarządzania; 

N. mając na uwadze, że zasadnicze 

znaczenie ma zapewnienie uczciwej 

konkurencji na jednolitym rynku w 

sektorze oraz względem innych podmiotów 

w łańcuchu dostaw żywności, w dole i w 

górze łańcucha, przy czym aspekty spoza 

zakresu WPR wpływające na 

konkurencyjność i równe warunki 

działania dla rolników muszą być 

należycie uwzględniane i monitorowane; 

Or. en 

 

Poprawka  318 

Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot, Marc Tarabella 

 

Projekt rezolucji 

Motyw N a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 Na. mając na uwadze, że zapobieganie 

kryzysom wymaga większej przejrzystości i 

lepszego monitorowania rynków za 

pomocą obserwatoriów uzupełnionych 

mechanizmami szybkiego reagowania, 

które przez działanie w odniesieniu do 

ilości produkcji w momencie 

oczekiwanego spadku kursów umożliwiają 

utrzymanie cen na poziomie 

zapewniającym stabilne wynagrodzenie; 

Or. fr 

 

Poprawka  319 

Marijana Petir 

 

Projekt rezolucji 

Motyw N a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 Na. mając na uwadze, że rolnicy na 

terytorium UE produkują wyroby na 

jednolitym rynku europejskim i 
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wprowadzają je na ten rynek z 

poszanowaniem wspólnych zasad, lecz nie 

mają takich samych warunków dostępu do 

finansowania we wszystkich państwach 

członkowskich; 

Or. hr 

 

Poprawka  320 

Elsi Katainen, Hilde Vautmans, Fredrick Federley, Ulrike Müller, Petri Sarvamaa 

 

Projekt rezolucji 

Motyw N a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 Na. mając na uwadze, że gospodarka o 

obiegu zamkniętym i biogospodarka 

przyczynią się do tworzenia nowych 

modeli biznesowych działalności 

rolników, którzy często są również 

właścicielami lasów, przy jednoczesnym 

sprzyjaniu rozwojowi obszarów wiejskich; 

Or. en 

 

Poprawka  321 

Czesław Adam Siekierski, Zbigniew Kuźmiuk, Jarosław Kalinowski 

 

Projekt rezolucji 

Motyw N a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 Na. mając na uwadze, że działania 

wspólnej organizacji rynków rolnych 

(WORR) mają duże znaczenie w 

stabilizowaniu rynków rolnych; 

Or. pl 

 

Poprawka  322 

Beata Gosiewska 
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Projekt rezolucji 

Motyw N a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 Na. mając na uwadze, że działania 

wspólnej organizacji rynków rolnych 

(WORR) mają duże znaczenie w 

stabilizowaniu rynków rolnych; 

Or. pl 

Poprawka  323 

Jean-Paul Denanot, Marc Tarabella, Eric Andrieu 

 

Projekt rezolucji 

Motyw O 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

O. mając na uwadze, że nowe 

wyzwania dla europejskiego rolnictwa w 

ramach priorytetów publicznych UE, 

zgodnie z dokumentem Komisji 

otwierającym debatę na temat przyszłości 

finansów UE, wymagają przeznaczenia 

wystarczających funduszy publicznych 

zarówno na nowe, jak i istniejące 

wyzwania w nowych wieloletnich ramach 

finansowych (WRF); 

O. mając na uwadze, że nowe 

wyzwania dla europejskiego rolnictwa w 

ramach priorytetów publicznych UE, 

zgodnie z dokumentem Komisji 

otwierającym debatę na temat przyszłości 

finansów UE, wymagają przeznaczenia 

wystarczających funduszy publicznych na 

zrekompensowanie kosztów 

spowodowanych przez brexit oraz zarówno 

na nowe, jak i istniejące wyzwania w 

nowych wieloletnich ramach finansowych 

(WRF) przez stworzenie większej synergii 

między polityką rolną a migracyjną; 

Or. fr 

 

Poprawka  324 

Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot, Marc Tarabella 

 

Projekt rezolucji 

Motyw O 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

O. mając na uwadze, że nowe 

wyzwania dla europejskiego rolnictwa w 

O. mając na uwadze, że nowe 

wyzwania w zakresie bezpieczeństwa i 



 

PE619.267v01-00 152/163 AM\1148602PL.docx 

PL 

ramach priorytetów publicznych UE, 

zgodnie z dokumentem Komisji 

otwierającym debatę na temat przyszłości 

finansów UE, wymagają przeznaczenia 

wystarczających funduszy publicznych 
zarówno na nowe, jak i istniejące 

wyzwania w nowych wieloletnich ramach 

finansowych (WRF); 

samowystarczalności żywnościowej dla 

europejskiego rolnictwa w perspektywie 

średnioterminowej w ramach priorytetów 

publicznych UE, zgodnie z dokumentem 

Komisji otwierającym debatę na temat 

przyszłości finansów UE, wymagają 

utrzymania stałego budżetu na rolnictwo 

w euro w celu przeznaczenia zarówno na 

nowe, jak i istniejące wyzwania w nowych 

wieloletnich ramach finansowych (WRF); 

Or. fr 

 

Poprawka  325 

Philippe Loiseau, Jacques Colombier, Angelo Ciocca, Mara Bizzotto 

 

Projekt rezolucji 

Motyw O 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

O. mając na uwadze, że nowe 

wyzwania dla europejskiego rolnictwa w 

ramach priorytetów publicznych UE, 

zgodnie z dokumentem Komisji 

otwierającym debatę na temat przyszłości 

finansów UE, wymagają przeznaczenia 

wystarczających funduszy publicznych 

zarówno na nowe, jak i istniejące 

wyzwania w nowych wieloletnich ramach 

finansowych (WRF); 

O. mając na uwadze, że nowe 

wyzwania dla europejskiego rolnictwa w 

ramach priorytetów publicznych UE, 

zgodnie z dokumentem Komisji 

otwierającym debatę na temat przyszłości 

finansów UE, wymagają przeznaczenia 

wystarczających funduszy publicznych 

zarówno na nowe, jak i istniejące 

wyzwania w nowych wieloletnich ramach 

finansowych (WRF), przy 

zagwarantowaniu utrzymania pierwszego 

filaru na obecnym poziomie; 

Or. fr 

 

Poprawka  326 

Marco Zullo, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao, Eleonora Evi 

 

Projekt rezolucji 

Motyw O 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

O. mając na uwadze, że nowe O. mając na uwadze, że nowe 
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wyzwania dla europejskiego rolnictwa w 

ramach priorytetów publicznych UE, 

zgodnie z dokumentem Komisji 

otwierającym debatę na temat przyszłości 

finansów UE, wymagają przeznaczenia 

wystarczających funduszy publicznych 

zarówno na nowe, jak i istniejące 

wyzwania w nowych wieloletnich ramach 

finansowych (WRF); 

wyzwania dla europejskiego rolnictwa w 

ramach priorytetów publicznych UE, 

zgodnie z dokumentem Komisji 

otwierającym debatę na temat przyszłości 

finansów UE, wymagają potwierdzenia 

przeznaczenia wystarczających funduszy 

publicznych zarówno na nowe, jak i 

istniejące wyzwania w nowych 

wieloletnich ramach finansowych (WRF); 

Or. it 

Poprawka  327 

Jan Huitema, Fredrick Federley, Pavel Telička 

 

Projekt rezolucji 

Motyw O 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

O. mając na uwadze, że nowe 

wyzwania dla europejskiego rolnictwa w 

ramach priorytetów publicznych UE, 

zgodnie z dokumentem Komisji 

otwierającym debatę na temat przyszłości 

finansów UE, wymagają przeznaczenia 

wystarczających funduszy publicznych 

zarówno na nowe, jak i istniejące 

wyzwania w nowych wieloletnich ramach 

finansowych (WRF); 

O. mając na uwadze, że nowe 

wyzwania dla europejskiego rolnictwa w 

ramach priorytetów publicznych UE, 

zgodnie z dokumentem Komisji 

otwierającym debatę na temat przyszłości 

finansów UE, wymagają przeznaczenia 

odpowiednich funduszy publicznych 

zarówno na nowe, jak i istniejące 

wyzwania w nowych wieloletnich ramach 

finansowych (WRF); 

Or. en 

 

Poprawka  328 

Thomas Waitz 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji 

Motyw O a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 Oa. mając na uwadze, że w związku z 

tym, iż ogół społeczeństwa oczekuje od 

rolników, że zmienią swoje praktyki w taki 

sposób, aby stały się one w pełni 
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zrównoważone, należy wspierać rolników 

w procesie tej transformacji za pomocą 

funduszy publicznych;  

Or. en 

 

Poprawka  329 

Paul Brannen 

 

Projekt rezolucji 

Motyw P 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

P. mając na uwadze, że wszelkie 

zmiany WPR należy wprowadzać w taki 

sposób, by zapewnić stabilność sektora i 

bezpieczeństwo planowania dla rolników 

za pomocą odpowiednich okresów 

przejściowych i środków; 

P. mając na uwadze, że wszelkie 

zmiany WPR należy wprowadzać w taki 

sposób, by zapewnić stabilność sektora, 

bezpieczeństwo planowania dla rolników 

za pomocą odpowiednich okresów 

przejściowych i środków oraz 

usprawnienia działań w dziedzinie 

środowiska i klimatu na dotkniętych 

obszarach, biorąc pod uwagę globalne, 

regionalne i lokalne wyzwania i cele; 

Or. en 

 

Poprawka  330 

Philippe Loiseau, Jacques Colombier 

 

Projekt rezolucji 

Motyw P 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

P. mając na uwadze, że wszelkie 

zmiany WPR należy wprowadzać w taki 

sposób, by zapewnić stabilność sektora i 

bezpieczeństwo planowania dla rolników 

za pomocą odpowiednich okresów 

przejściowych i środków; 

P. mając na uwadze, że wszelkie 

zmiany WPR należy wprowadzać w taki 

sposób, by zapewnić przywrócenie 

stabilności sektora i bezpieczeństwo 

planowania dla rolników za pomocą 

odpowiednich okresów przejściowych i 

środków, nie zmieniając zasad ani obecnej 

wysokości płatności bezpośrednich; 

Or. fr 
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Poprawka  331 

Herbert Dorfmann 

 

Projekt rezolucji 

Motyw P 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

P. mając na uwadze, że wszelkie 

zmiany WPR należy wprowadzać w taki 

sposób, by zapewnić stabilność sektora i 

bezpieczeństwo planowania dla rolników 

za pomocą odpowiednich okresów 

przejściowych i środków; 

P. mając na uwadze, że wszelkie 

zmiany WPR należy wprowadzać w taki 

sposób, by zapewnić stabilność sektora i 

bezpieczeństwo planowania dla rolników i 

właścicieli lasów za pomocą odpowiednich 

okresów przejściowych i środków; 

Or. en 

 

Poprawka  332 

Othmar Karas 

 

Projekt rezolucji 

Motyw P 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

P. mając na uwadze, że wszelkie 

zmiany WPR należy wprowadzać w taki 

sposób, by zapewnić stabilność sektora i 

bezpieczeństwo planowania dla rolników 

za pomocą odpowiednich okresów 

przejściowych i środków; 

P. mając na uwadze, że wszelkie 

zmiany WPR należy wprowadzać w taki 

sposób, by zapewnić stabilność sektora i 

bezpieczeństwo planowania, a także 

pewność prawa dla rolników za pomocą 

odpowiednich okresów przejściowych i 

środków; 

Or. en 

 

Poprawka  333 

Paolo De Castro, Clara Eugenia Aguilera García, Ricardo Serrão Santos 

 

Projekt rezolucji 

Motyw P 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

P. mając na uwadze, że wszelkie P. mając na uwadze, że wszelkie 
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zmiany WPR należy wprowadzać w taki 

sposób, by zapewnić stabilność sektora i 

bezpieczeństwo planowania dla rolników 

za pomocą odpowiednich okresów 

przejściowych i środków; 

zmiany WPR należy wprowadzać w taki 

sposób, by zapewnić stabilność sektora, 

pewność prawa i bezpieczeństwo 

planowania dla rolników za pomocą 

odpowiednich okresów przejściowych i 

środków; 

Or. en 

 

Poprawka  334 

Gabriel Mato, Esther Herranz García, Maurice Ponga, Cláudia Monteiro de Aguiar, 

Ramón Luis Valcárcel Siso, Sofia Ribeiro, Ricardo Serrão Santos 

 

Projekt rezolucji 

Motyw P a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 Pa. mając na uwadze, że POSEI 

stanowi sprawne narzędzie mające na celu 

rozwój i wzmocnienie struktury sektorów 

przez rozwiązywanie szczególnych 

problemów rolnictwa regionów 

najbardziej oddalonych, a Komisja w 

swoim sprawozdaniu dla Parlamentu i 

Rady w sprawie realizacji programu 

POSEI stwierdza, że „biorąc pod uwagę 

ocenę programu (...), uznaje się, że 

zmiana podstawowego rozporządzenia 

(UE) nr 228/2013 nie jest konieczna”; 

Or. fr 

 

Poprawka  335 

Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Jean-Paul Denanot, Younous 

Omarjee 

 

Projekt rezolucji 

Motyw P a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 Pa. mając na uwadze, że POSEI 

stanowi sprawne narzędzie mające na celu 

rozwój i wzmocnienie struktury sektorów 
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przez rozwiązywanie szczególnych 

problemów rolnictwa regionów 

najbardziej oddalonych, a Komisja w 

swoim sprawozdaniu dla Parlamentu i 

Rady w sprawie realizacji programu 

POSEI stwierdza, że „biorąc pod uwagę 

ocenę programu (...), uznaje się, że 

zmiana podstawowego rozporządzenia 

(UE) nr 228/2013 nie jest konieczna”; 

Or. fr 

 

Poprawka  336 

Maria Noichl, Momchil Nekov, Paul Brannen, Karin Kadenbach, Marc Tarabella, 

Tibor Szanyi 

 

Projekt rezolucji 

Motyw Q 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

Q. mając na uwadze, że Parlament 

musi odgrywać wszechstronną rolę w 

ustanawianiu czytelnych ram polityki, tak 

aby zagwarantować wspólne ambitne cele 

na szczeblu europejskim oraz 

demokratyczną debatę na temat 

strategicznych kwestii, które wywierają 

wpływ na codzienne życie wszystkich 

obywateli pod względem korzystania z 

zasobów naturalnych, jakości naszej 

żywności oraz modernizacji praktyk 

rolniczych; 

Q. mając na uwadze, że Parlament 

musi odgrywać wszechstronną rolę w 

ustanawianiu czytelnych ram polityki, tak 

aby zagwarantować wspólne ambitne cele 

na szczeblu europejskim oraz 

demokratyczną debatę na temat 

strategicznych kwestii, które wywierają 

wpływ na codzienne życie wszystkich 

obywateli pod względem korzystania z 

zasobów naturalnych, jakości naszej 

żywności oraz modernizacji praktyk 

rolniczych w celu zawarcia umowy 

społecznej na szczeblu europejskim 

między producentami a konsumentami; 

Or. en 

 

Poprawka  337 

Marijana Petir 

 

Projekt rezolucji 

Motyw Q 
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Projekt rezolucji Poprawka 

Q. mając na uwadze, że Parlament 

musi odgrywać wszechstronną rolę w 

ustanawianiu czytelnych ram polityki, tak 

aby zagwarantować wspólne ambitne cele 

na szczeblu europejskim oraz 

demokratyczną debatę na temat 

strategicznych kwestii, które wywierają 

wpływ na codzienne życie wszystkich 

obywateli pod względem korzystania z 

zasobów naturalnych, jakości naszej 

żywności oraz modernizacji praktyk 

rolniczych; 

Q. mając na uwadze, że Parlament 

musi odgrywać wszechstronną rolę w 

ustanawianiu czytelnych ram polityki, tak 

aby zagwarantować wspólne ambitne cele 

na szczeblu europejskim oraz 

kontynuować debatę na temat 

strategicznych kwestii, które wywierają 

wpływ na codzienne życie wszystkich 

obywateli, jeśli chodzi o korzystanie z 

zasobów naturalnych, jakość naszej 

żywności, stabilność finansową 

producentów rolnych oraz modernizację 

praktyk rolniczych; 

Or. hr 

Poprawka  338 

Jean-Paul Denanot, Marc Tarabella, Eric Andrieu 

 

Projekt rezolucji 

Motyw Q 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

Q. mając na uwadze, że Parlament 

musi odgrywać wszechstronną rolę w 

ustanawianiu czytelnych ram polityki, tak 

aby zagwarantować wspólne ambitne cele 

na szczeblu europejskim oraz 

demokratyczną debatę na temat 

strategicznych kwestii, które wywierają 

wpływ na codzienne życie wszystkich 

obywateli pod względem korzystania z 

zasobów naturalnych, jakości naszej 

żywności oraz modernizacji praktyk 

rolniczych; 

Q. mając na uwadze, że Parlament 

musi odgrywać wszechstronną rolę w 

ustanawianiu czytelnych ram polityki, tak 

aby zagwarantować wspólne ambitne cele 

na szczeblu europejskim oraz 

demokratyczną debatę na temat 

strategicznych kwestii, które wywierają 

wpływ na codzienne życie wszystkich 

obywateli pod względem korzystania z 

zasobów naturalnych, jakości naszej 

żywności, bezpieczeństwa produktów oraz 

modernizacji praktyk rolniczych i w 

zakresie zdrowia; 

Or. fr 

Poprawka  339 

Mairead McGuinness 

 

Projekt rezolucji 

Motyw Q 
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Projekt rezolucji Poprawka 

Q. mając na uwadze, że Parlament 

musi odgrywać wszechstronną rolę w 

ustanawianiu czytelnych ram polityki, tak 

aby zagwarantować wspólne ambitne cele 

na szczeblu europejskim oraz 

demokratyczną debatę na temat 

strategicznych kwestii, które wywierają 

wpływ na codzienne życie wszystkich 

obywateli pod względem korzystania z 

zasobów naturalnych, jakości naszej 

żywności oraz modernizacji praktyk 

rolniczych; 

Q. mając na uwadze, że Parlament 

musi odgrywać wszechstronną rolę w 

ustanawianiu czytelnych ram polityki, tak 

aby zagwarantować wspólne ambitne cele 

na szczeblu europejskim oraz 

demokratyczną debatę na temat 

strategicznych kwestii, które wywierają 

wpływ na codzienne życie wszystkich 

obywateli pod względem korzystania z 

zasobów naturalnych, w tym wody, gleby i 

powietrza, jakości naszej żywności oraz 

modernizacji praktyk rolniczych; 

Or. en 

 

Poprawka  340 

Thomas Waitz 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji 

Motyw Q 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

Q. mając na uwadze, że Parlament 

musi odgrywać wszechstronną rolę w 

ustanawianiu czytelnych ram polityki, tak 

aby zagwarantować wspólne ambitne cele 

na szczeblu europejskim oraz 

demokratyczną debatę na temat 

strategicznych kwestii, które wywierają 

wpływ na codzienne życie wszystkich 

obywateli pod względem korzystania z 

zasobów naturalnych, jakości naszej 

żywności oraz modernizacji praktyk 

rolniczych; 

Q. mając na uwadze, że Parlament 

musi odgrywać wszechstronną rolę w 

ustanawianiu czytelnych ram polityki, tak 

aby zagwarantować wspólne ambitne cele 

na szczeblu europejskim oraz 

demokratyczną debatę na temat 

strategicznych kwestii, które wywierają 

wpływ na codzienne życie wszystkich 

obywateli pod względem korzystania z 

zasobów naturalnych, jakości naszej 

żywności, zdrowia oraz zrównoważonej 

modernizacji praktyk rolniczych; 

Or. en 

 

Poprawka  341 

Laurenţiu Rebega 
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Projekt rezolucji 

Motyw Q 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

Q. mając na uwadze, że Parlament 

musi odgrywać wszechstronną rolę w 

ustanawianiu czytelnych ram polityki, tak 

aby zagwarantować wspólne ambitne cele 

na szczeblu europejskim oraz 

demokratyczną debatę na temat 

strategicznych kwestii, które wywierają 

wpływ na codzienne życie wszystkich 

obywateli pod względem korzystania z 

zasobów naturalnych, jakości naszej 

żywności oraz modernizacji praktyk 

rolniczych; 

Q. mając na uwadze, że Parlament 

musi odgrywać wszechstronną rolę w 

ustanawianiu czytelnych ram polityki, tak 

aby zagwarantować wspólne ambitne cele 

na szczeblu europejskim oraz 

demokratyczną debatę na temat 

strategicznych kwestii, które wywierają 

wpływ na codzienne życie wszystkich 

obywateli pod względem zrównoważonego 

korzystania z zasobów naturalnych, jakości 

naszej żywności oraz modernizacji praktyk 

rolniczych; 

Or. ro 

Poprawka  342 

Hilde Vautmans, Ulrike Müller, Elsi Katainen 

 

Projekt rezolucji 

Motyw Q a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 Qa. mając na uwadze, że wiele ról 

odgrywanych przez kobiety na obszarach 

wiejskich pomaga w utrzymaniu 

rentowności gospodarstw rolnych i 

społeczności wiejskich; 

Or. en 

 

Poprawka  343 

Angélique Delahaye 

 

Projekt rezolucji 

Motyw Q a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 Qa. mając na uwadze potrzebę 

przekształcenia WPR, aby mogła ona 

sprostać stojącym przed nią wyzwaniom, 
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w związku z czym należy koniecznie 

wyposażyć współprawodawców w środki 

umożliwiające pełne wykonywanie 

powierzonej im misji w ramach 

ustalonego harmonogramu, oraz mając 

na uwadze, że istnieją wątpliwości 

związane z brexitem; 

Or. en 

 

Poprawka  344 

Herbert Dorfmann 

 

Projekt rezolucji 

Motyw Q a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 Qa. mając na uwadze, że strategia 

leśna UE promuje spójne i całościowe 

spojrzenie na gospodarkę leśną, obejmuje 

liczne korzyści płynące z lasów, łączy 

wewnętrzne i zewnętrzne kwestie z zakresu 

polityki leśnej oraz dotyczy całego 

łańcucha wartości w leśnictwie; 

Or. en 

 

Poprawka  345 

Anja Hazekamp 

 

Projekt rezolucji 

Motyw Q a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 Qa. mając na uwadze, że Parlament 

opowiedział się przeciwko dotacjom 

unijnym na walki byków i wezwał do 

nieprzeznaczania dotacji do rolnictwa na 

hodowlę byków wykorzystywanych do 

walk; 

Or. nl 
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Poprawka  346 

Annie Schreijer-Pierik 

 

Projekt rezolucji 

Motyw Q a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 Qa. mając na uwadze, że jednym z 

sześciu kluczowych priorytetów rozwoju 

obszarów wiejskich w UE jest odbudowa, 

ochrona i wzmacnianie ekosystemów 

związanych z rolnictwem i leśnictwem, w 

tym na obszarach Natura 2000; 

Or. nl 

 

Poprawka  347 

Susanne Melior 

 

Projekt rezolucji 

Motyw Q a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 Qa. mając na uwadze, że UE jest 

obecnie na etapie opracowywania strategii 

zaopatrzenia w białko, której celem jest 

podniesienie stopnia samowystarczalności 

w zakresie pozyskiwania tego surowca 

dzięki wprowadzeniu upraw roślin 

wysokobiałkowych; 

Or. de 

Poprawka  348 

Anja Hazekamp 

 

Projekt rezolucji 

Motyw Q b (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 Qb. mając na uwadze, że w ostatnich 

latach znacznie wzrastają dotacje na 
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promocję produktów rolnych w UE i poza 

UE, tj. z 142,5 mln EUR w 2017 r. do 

188,5 mln EUR w 2018 r. i 200 mln EUR 

w 2020 r.; 

Or. nl 

Poprawka  349 

Hilde Vautmans, Ulrike Müller, Elsi Katainen 

 

Projekt rezolucji 

Motyw Q b (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 Qb. mając na uwadze, że kobiety na 

obszarach wiejskich nadal borykają się z 

wieloma wyzwaniami; wprawdzie niektóre 

unijne programy finansowania 

uwzględniają aspekt płci, ale polityka 

rolna i polityka rozwoju obszarów 

wiejskich nie przewidują takich 

specjalnych środków; 

Or. en 

 


