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Poprawka  1122 

Maria Noichl, Paul Brannen 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 21 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

21. podkreśla, że w przyszłej WPR 

należy koniecznie zapewnić skuteczniejsze 

wspieranie rolników w celu rozwiązania 

problemu zmienności cen i dochodów 

wynikającego z zagrożeń związanych z 

klimatem, zdrowiem i rynkiem przez 

stworzenie dodatkowych zachęt na rzecz 

elastycznych narzędzi zarządzania 

ryzykiem i stabilizacji, przy zapewnieniu 

powszechnego dostępu; 

skreśla się 

Or. en 

 

Poprawka  1123 

Michel Dantin, Esther Herranz García, Herbert Dorfmann, Mairead McGuinness, 

Czesław Adam Siekierski, Daniel Buda, Norbert Erdős, Ramón Luis Valcárcel Siso, 

Gabriel Mato, Sofia Ribeiro, Vladimir Urutchev, Anne Sander, Francis Zammit 

Dimech, Alberto Cirio 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 21 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

21. podkreśla, że w przyszłej WPR 

należy koniecznie zapewnić skuteczniejsze 

wspieranie rolników w celu rozwiązania 

problemu zmienności cen i dochodów 

wynikającego z zagrożeń związanych z 

klimatem, zdrowiem i rynkiem przez 

stworzenie dodatkowych zachęt na rzecz 

elastycznych narzędzi zarządzania 

ryzykiem i stabilizacji, przy zapewnieniu 

powszechnego dostępu; 

21. podkreśla, że w przyszłej WPR 

należy koniecznie zapewnić skuteczniejsze 

wspieranie rolników w celu rozwiązania 

problemu zmienności cen i dochodów 

wynikającego z zagrożeń związanych z 

klimatem, zdrowiem i rynkiem przez 

stworzenie dodatkowych zachęt na rzecz 

rozwoju i wykorzystywania narzędzi 

zarządzania ryzykiem i stabilizacji, przy 

zapewnieniu powszechnego dostępu i 

zgodności z istniejącymi krajowymi 

programami; 
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Or. en 

 

Poprawka  1124 

Bronis Ropė 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 21 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

21. podkreśla, że w przyszłej WPR 

należy koniecznie zapewnić skuteczniejsze 

wspieranie rolników w celu rozwiązania 

problemu zmienności cen i dochodów 

wynikającego z zagrożeń związanych z 

klimatem, zdrowiem i rynkiem przez 

stworzenie dodatkowych zachęt na rzecz 

elastycznych narzędzi zarządzania 

ryzykiem i stabilizacji, przy zapewnieniu 

powszechnego dostępu; 

21. podkreśla, że w przyszłej WPR 

należy koniecznie zapewnić skuteczniejsze 

wspieranie rolników, zarówno za pomocą 

jednakowych środków finansowych, jak i 

przez zapewnienie skutecznej i 

zrównoważonej pod względem 

środowiskowym regulacji rynku oraz 

działalności rolniczej, w celu rozwiązania 

problemu zmienności cen i dochodów 

wynikającego z zagrożeń związanych z 

klimatem, zdrowiem i rynkiem przez 

stworzenie dodatkowych zachęt na rzecz 

elastycznych narzędzi zarządzania 

ryzykiem i stabilizacji, przy zapewnieniu 

powszechnego dostępu; 

Or. lt 

Poprawka  1125 

Thomas Waitz 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 21 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

21. podkreśla, że w przyszłej WPR 

należy koniecznie zapewnić skuteczniejsze 

wspieranie rolników w celu rozwiązania 

problemu zmienności cen i dochodów 

wynikającego z zagrożeń związanych z 

klimatem, zdrowiem i rynkiem przez 

stworzenie dodatkowych zachęt na rzecz 

elastycznych narzędzi zarządzania 

ryzykiem i stabilizacji, przy zapewnieniu 

powszechnego dostępu; 

21. podkreśla, że w przyszłej WPR 

należy koniecznie zapewnić skuteczniejsze 

wspieranie rolników w celu rozwiązania 

problemu zmienności cen i dochodów 

wynikającego z zagrożeń związanych z 

klimatem, zdrowiem i rynkiem przez 

stworzenie aktywnych narzędzi 

zarządzania podażą, które umożliwiają 

dopasowanie podaży do unijnego popytu, 

aby zapewniać korzyści wszystkim 
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rolnikom w odpowiednich sektorach, 

przez unikanie zachęt lub inwestycji na 

rzecz wzrostu produkcji w sektorach, w 

których występuje nadmierna podaż, oraz 

przez programy na rzecz przystosowania 

się do zmiany klimatu; 

Or. en 

 

Poprawka  1126 

Philippe Loiseau, Jacques Colombier, Angelo Ciocca, Mara Bizzotto 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 21 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

21. podkreśla, że w przyszłej WPR 

należy koniecznie zapewnić skuteczniejsze 

wspieranie rolników w celu rozwiązania 

problemu zmienności cen i dochodów 

wynikającego z zagrożeń związanych z 

klimatem, zdrowiem i rynkiem przez 

stworzenie dodatkowych zachęt na rzecz 

elastycznych narzędzi zarządzania 

ryzykiem i stabilizacji, przy zapewnieniu 

powszechnego dostępu; 

21. podkreśla, że w przyszłej WPR 

należy koniecznie zapewnić skuteczniejsze 

wspieranie rolników w celu rozwiązania 

problemu kryzysu rolnictwa, trwałego 

załamania cen produktów rolnych, 
zmienności cen i dochodów wynikającego 

z zagrożeń związanych z klimatem, 

zdrowiem i rynkiem oraz umowami o 

wolnym handlu; 

Or. fr 

 

Poprawka  1127 

Luke Ming Flanagan 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 21 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

21. podkreśla, że w przyszłej WPR 

należy koniecznie zapewnić skuteczniejsze 

wspieranie rolników w celu rozwiązania 

problemu zmienności cen i dochodów 

wynikającego z zagrożeń związanych z 

klimatem, zdrowiem i rynkiem przez 

stworzenie dodatkowych zachęt na rzecz 

21. podkreśla, że w przyszłej WPR 

należy koniecznie zapewnić skuteczniejsze 

wspieranie rolników w celu rozwiązania 

problemu zmienności cen i dochodów 

wynikającego z zagrożeń związanych z 

klimatem, zdrowiem i rynkiem przez 

dokonanie krytycznej oceny przyszłych 
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elastycznych narzędzi zarządzania 

ryzykiem i stabilizacji, przy zapewnieniu 

powszechnego dostępu; 

umów o wolnym handlu oraz uznanie, że 

umowy o wolnym handlu często wywierają 

najbardziej negatywny wpływ na 

rolnictwo; 

Or. en 

 

Poprawka  1128 

Tom Vandenkendelaere 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 21 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

21. podkreśla, że w przyszłej WPR 

należy koniecznie zapewnić skuteczniejsze 

wspieranie rolników w celu rozwiązania 

problemu zmienności cen i dochodów 

wynikającego z zagrożeń związanych z 

klimatem, zdrowiem i rynkiem przez 

stworzenie dodatkowych zachęt na rzecz 

elastycznych narzędzi zarządzania 

ryzykiem i stabilizacji, przy zapewnieniu 

powszechnego dostępu; 

21. podkreśla, że w przyszłej WPR 

należy koniecznie zapewnić skuteczniejsze 

wspieranie rolników w celu rozwiązania 

problemu zmienności cen i dochodów 

wynikającego z zagrożeń związanych z 

klimatem, zdrowiem i rynkiem przez 

stworzenie dodatkowych zachęt, takich jak 

różnego typu ubezpieczenia produkcji 

rolnej, narzędzia stabilizacji dochodów, 

mechanizmy indywidualnego tworzenia 

rezerw i fundusze wspólnego 

inwestowania, na rzecz elastycznych 

narzędzi zarządzania ryzykiem i 

stabilizacji, przy zapewnieniu 

powszechnego dostępu; 

Or. en 

 

Poprawka  1129 

Fredrick Federley, Jan Huitema, Hilde Vautmans 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 21 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

21. podkreśla, że w przyszłej WPR 

należy koniecznie zapewnić skuteczniejsze 

wspieranie rolników w celu rozwiązania 

problemu zmienności cen i dochodów 

21. podkreśla, że należy koniecznie 

zapewnić rolnikom warunki rynkowe 

pobudzające rozwój prywatnych 

programów zarządzania ryzykiem, aby 
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wynikającego z zagrożeń związanych z 

klimatem, zdrowiem i rynkiem przez 

stworzenie dodatkowych zachęt na rzecz 

elastycznych narzędzi zarządzania 

ryzykiem i stabilizacji, przy zapewnieniu 

powszechnego dostępu; 

mogli skuteczniej rozwiązywać problem 
zmienności cen i dochodów wynikający z 

zagrożeń związanych z klimatem, 

zdrowiem i rynkiem przez stworzenie 

dodatkowych zachęt na rzecz elastycznych 

narzędzi zarządzania ryzykiem i 

stabilizacji, przy zapewnieniu 

powszechnego dostępu, przy czym należy 

dokładnie przeanalizować rolę WPR w 

tym zakresie; 

Or. en 

 

Poprawka  1130 

Daniel Buda, Norbert Erdős, Maria Gabriela Zoană 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 21 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

21. podkreśla, że w przyszłej WPR 

należy koniecznie zapewnić skuteczniejsze 

wspieranie rolników w celu rozwiązania 

problemu zmienności cen i dochodów 

wynikającego z zagrożeń związanych z 

klimatem, zdrowiem i rynkiem przez 

stworzenie dodatkowych zachęt na rzecz 

elastycznych narzędzi zarządzania 

ryzykiem i stabilizacji, przy zapewnieniu 

powszechnego dostępu; 

21. podkreśla, że w przyszłej WPR 

należy koniecznie zapewnić skuteczniejsze 

wspieranie rolników w celu rozwiązania 

problemu zmienności cen i dochodów 

wynikającego z zagrożeń związanych z 

klimatem, zdrowiem i rynkiem przez 

stworzenie dodatkowych zachęt na rzecz 

elastycznych narzędzi zarządzania 

ryzykiem i stabilizacji, aby 

rekompensować różnice między kosztami 

produkcji a cenami rynkowymi, przy 

zapewnieniu powszechnego dostępu; 

Or. en 

 

Poprawka  1131 

James Nicholson, John Procter, Anthea McIntyre 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 21 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

21. podkreśla, że w przyszłej WPR 21. podkreśla, że w przyszłej WPR 
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należy koniecznie zapewnić skuteczniejsze 

wspieranie rolników w celu rozwiązania 

problemu zmienności cen i dochodów 

wynikającego z zagrożeń związanych z 

klimatem, zdrowiem i rynkiem przez 

stworzenie dodatkowych zachęt na rzecz 

elastycznych narzędzi zarządzania 

ryzykiem i stabilizacji, przy zapewnieniu 

powszechnego dostępu; 

należy koniecznie zapewnić skuteczniejsze 

wspieranie rolników w celu rozwiązania 

problemu zmienności cen i dochodów 

wynikającego z zagrożeń związanych z 

klimatem, złymi warunkami 

atmosferycznymi, zdrowiem i rynkiem 

oraz niespodziewanymi wysokimi 

rachunkami przez stworzenie 

dodatkowych zachęt na rzecz elastycznych 

narzędzi zarządzania ryzykiem i 

stabilizacji łatwo dostępnych dla 

wszystkich rolników; 

Or. en 

 

Poprawka  1132 

Jean-Paul Denanot, Marc Tarabella 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 21 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

21. podkreśla, że w przyszłej WPR 

należy koniecznie zapewnić skuteczniejsze 

wspieranie rolników w celu rozwiązania 

problemu zmienności cen i dochodów 

wynikającego z zagrożeń związanych z 

klimatem, zdrowiem i rynkiem przez 

stworzenie dodatkowych zachęt na rzecz 

elastycznych narzędzi zarządzania 

ryzykiem i stabilizacji, przy zapewnieniu 

powszechnego dostępu; 

21. podkreśla, że w przyszłej WPR 

należy koniecznie zapewnić skuteczniejsze 

wspieranie rolników w celu rozwiązania 

problemu zmienności cen i dochodów 

wynikającego z zagrożeń związanych z 

klimatem, zdrowiem i rynkiem przez 

wykorzystanie rozwiązań antycyklicznych 

i stworzenie dodatkowych zachęt na rzecz 

elastycznych narzędzi zarządzania 

ryzykiem i stabilizacji, przy zapewnieniu 

powszechnego dostępu; 

Or. fr 

 

Poprawka  1133 

Hilde Vautmans, Ulrike Müller, Elsi Katainen 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 21 

 
Projekt rezolucji Poprawka 
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21. podkreśla, że w przyszłej WPR 

należy koniecznie zapewnić skuteczniejsze 

wspieranie rolników w celu rozwiązania 

problemu zmienności cen i dochodów 

wynikającego z zagrożeń związanych z 

klimatem, zdrowiem i rynkiem przez 

stworzenie dodatkowych zachęt na rzecz 

elastycznych narzędzi zarządzania 

ryzykiem i stabilizacji, przy zapewnieniu 

powszechnego dostępu; 

21. podkreśla, że w przyszłej WPR 

należy koniecznie zapewnić skuteczniejsze 

wspieranie rolników w celu rozwiązania 

problemu zmienności cen i dochodów 

wynikającego z zagrożeń związanych z 

klimatem, zdrowiem, kryzysami 

politycznymi (takimi jak zakaz 

wprowadzony przez Rosję) i rynkiem przez 

stworzenie dodatkowych zachęt na rzecz 

elastycznych narzędzi zarządzania 

ryzykiem i stabilizacji, przy zapewnieniu 

powszechnego dostępu; 

Or. en 

 

Poprawka  1134 

Matt Carthy 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 21 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

21. podkreśla, że w przyszłej WPR 

należy koniecznie zapewnić skuteczniejsze 

wspieranie rolników w celu rozwiązania 

problemu zmienności cen i dochodów 

wynikającego z zagrożeń związanych z 

klimatem, zdrowiem i rynkiem przez 

stworzenie dodatkowych zachęt na rzecz 

elastycznych narzędzi zarządzania 

ryzykiem i stabilizacji, przy zapewnieniu 

powszechnego dostępu; 

21. podkreśla, że w przyszłej WPR 

należy koniecznie zapewnić skuteczniejsze 

wspieranie rolników w celu rozwiązania 

problemu zmienności cen i dochodów 

wynikającego z klimatu, negatywnych 

skutków umów handlowych oraz zagrożeń 

związanych ze zdrowiem i rynkiem przez 

stworzenie dodatkowych zachęt na rzecz 

elastycznych narzędzi zarządzania 

ryzykiem i stabilizacji, przy zapewnieniu 

powszechnego dostępu; 

Or. en 

 

Poprawka  1135 

Czesław Adam Siekierski 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 21 

 
Projekt rezolucji Poprawka 
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21. podkreśla, że w przyszłej WPR 

należy koniecznie zapewnić skuteczniejsze 

wspieranie rolników w celu rozwiązania 

problemu zmienności cen i dochodów 

wynikającego z zagrożeń związanych z 

klimatem, zdrowiem i rynkiem przez 

stworzenie dodatkowych zachęt na rzecz 

elastycznych narzędzi zarządzania 

ryzykiem i stabilizacji, przy zapewnieniu 

powszechnego dostępu; 

21. podkreśla, że w przyszłej WPR 

należy koniecznie zapewnić skuteczniejsze 

wspieranie rolników w celu rozwiązania 

problemu zmienności cen i dochodów 

wynikającego z zagrożeń związanych z 

klimatem, zdrowiem i rynkiem oraz 

wpływu uwarunkowań zewnętrznych 
przez stworzenie dodatkowych zachęt na 

rzecz elastycznych narzędzi zarządzania 

ryzykiem i stabilizacji, przy zapewnieniu 

powszechnego dostępu; 

Or. pl 

 

Poprawka  1136 

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

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 21 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

21. podkreśla, że w przyszłej WPR 

należy koniecznie zapewnić skuteczniejsze 

wspieranie rolników w celu rozwiązania 

problemu zmienności cen i dochodów 

wynikającego z zagrożeń związanych z 

klimatem, zdrowiem i rynkiem przez 

stworzenie dodatkowych zachęt na rzecz 

elastycznych narzędzi zarządzania 

ryzykiem i stabilizacji, przy zapewnieniu 

powszechnego dostępu; 

21. podkreśla, że w przyszłej WPR 

należy koniecznie zapewnić 

skuteczniejsze, bardziej terminowe i 

sprawiedliwe wspieranie rolników w celu 

rozwiązania problemu zmienności cen i 

dochodów wynikającego z zagrożeń 

związanych z klimatem, zdrowiem i 

rynkiem przez stworzenie dodatkowych 

zachęt na rzecz elastycznych narzędzi 

zarządzania ryzykiem i stabilizacji, przy 

zapewnieniu powszechnego dostępu; 

Or. en 

 

Poprawka  1137 

Albert Deß 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 21 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

21. podkreśla, że w przyszłej WPR 21. podkreśla, że w przyszłej WPR 
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należy koniecznie zapewnić skuteczniejsze 

wspieranie rolników w celu rozwiązania 

problemu zmienności cen i dochodów 

wynikającego z zagrożeń związanych z 

klimatem, zdrowiem i rynkiem przez 

stworzenie dodatkowych zachęt na rzecz 

elastycznych narzędzi zarządzania 

ryzykiem i stabilizacji, przy zapewnieniu 

powszechnego dostępu; 

należy zapewnić skuteczniejsze wspieranie 

rolników w celu rozwiązania problemu 

zmienności cen i dochodów wynikającego 

z zagrożeń związanych z klimatem, 

zdrowiem i rynkiem przez stworzenie 

dodatkowych zachęt na rzecz elastycznych 

narzędzi zarządzania ryzykiem i 

stabilizacji, przy zapewnieniu 

powszechnego dostępu; sposób 

finansowania należy określić na zasadzie 

dobrowolności; 

Or. de 

 

Poprawka  1138 

Jørn Dohrmann 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 21 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

21. podkreśla, że w przyszłej WPR 

należy koniecznie zapewnić skuteczniejsze 

wspieranie rolników w celu rozwiązania 

problemu zmienności cen i dochodów 

wynikającego z zagrożeń związanych z 

klimatem, zdrowiem i rynkiem przez 

stworzenie dodatkowych zachęt na rzecz 

elastycznych narzędzi zarządzania 

ryzykiem i stabilizacji, przy zapewnieniu 

powszechnego dostępu; 

21. podkreśla, że w przyszłej WPR 

należy koniecznie zapewnić skuteczniejsze 

wspieranie rolników w celu rozwiązania 

problemu zmienności cen i dochodów 

wynikającego z zagrożeń związanych z 

klimatem, zdrowiem i rynkiem przez 

stworzenie dodatkowych zachęt na rzecz 

elastycznych narzędzi zarządzania 

ryzykiem i stabilizacji jako dobrowolnych 

środków w ramach filaru drugiego; 

Or. en 

 

Poprawka  1139 

Norbert Erdős, Marijana Petir, Vladimir Urutchev, Daniel Buda, Czesław Adam 

Siekierski, Jarosław Kalinowski 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 21 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

21. podkreśla, że w przyszłej WPR 21. podkreśla, że w przyszłej WPR 
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należy koniecznie zapewnić skuteczniejsze 

wspieranie rolników w celu rozwiązania 

problemu zmienności cen i dochodów 

wynikającego z zagrożeń związanych z 

klimatem, zdrowiem i rynkiem przez 

stworzenie dodatkowych zachęt na rzecz 

elastycznych narzędzi zarządzania 

ryzykiem i stabilizacji, przy zapewnieniu 

powszechnego dostępu; 

należy koniecznie zapewnić skuteczniejsze 

wspieranie rolników w celu rozwiązania 

problemu zmienności cen i dochodów 

wynikającego z zagrożeń związanych z 

klimatem, zdrowiem i rynkiem przez 

stworzenie dodatkowych zachęt na rzecz 

elastycznych narzędzi zarządzania 

ryzykiem i stabilizacji; 

Or. en 

 

Poprawka  1140 

Othmar Karas 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 21 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

21. podkreśla, że w przyszłej WPR 

należy koniecznie zapewnić skuteczniejsze 

wspieranie rolników w celu rozwiązania 

problemu zmienności cen i dochodów 

wynikającego z zagrożeń związanych z 

klimatem, zdrowiem i rynkiem przez 

stworzenie dodatkowych zachęt na rzecz 

elastycznych narzędzi zarządzania 

ryzykiem i stabilizacji, przy zapewnieniu 

powszechnego dostępu; 

21. podkreśla, że w przyszłej WPR 

należy koniecznie zapewnić skuteczniejsze 

wspieranie rolników w celu rozwiązania 

problemu zmienności cen i dochodów 

wynikającego z zagrożeń związanych z 

klimatem, zdrowiem i rynkiem przez 

stworzenie dodatkowych zachęt w ramach 

istniejących możliwości dla 

wykorzystywania elastycznych narzędzi 

zarządzania ryzykiem i stabilizacji, przy 

zapewnieniu powszechnego dostępu; 

Or. en 

 

Poprawka  1141 

Jean Arthuis 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 21 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

21. podkreśla, że w przyszłej WPR 

należy koniecznie zapewnić skuteczniejsze 

wspieranie rolników w celu rozwiązania 

21. podkreśla, że w przyszłej WPR 

należy koniecznie zapewnić skuteczniejsze 

wspieranie rolników w celu rozwiązania 
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problemu zmienności cen i dochodów 

wynikającego z zagrożeń związanych z 

klimatem, zdrowiem i rynkiem przez 

stworzenie dodatkowych zachęt na rzecz 

elastycznych narzędzi zarządzania 

ryzykiem i stabilizacji, przy zapewnieniu 

powszechnego dostępu; 

problemu zmienności cen i dochodów 

wynikającego z zagrożeń związanych z 

klimatem, zdrowiem i rynkiem przez 

stworzenie dodatkowych zachęt na rzecz 

elastycznych narzędzi zarządzania 

ryzykiem i stabilizacji, takich jak 

stworzenie europejskiego funduszu 

ubezpieczeń rolniczych, który 

wykorzystywano by w sytuacji kryzysu, 

aby obniżyć poziom produkcji i zapewnić 

wzrost lub stabilność cen surowców 

produkowanych w Europie; uważa, że 

narzędzie to, które okazało się skuteczne w 

czasie kryzysu mlecznego, należy 

zinstytucjonalizować i w odpowiednim 

momencie wykorzystać przy zapewnieniu 

powszechnego dostępu; 

Or. fr 

 

Poprawka  1142 

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

Vieu, Miguel Viegas 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 21 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

21. podkreśla, że w przyszłej WPR 

należy koniecznie zapewnić skuteczniejsze 

wspieranie rolników w celu rozwiązania 

problemu zmienności cen i dochodów 

wynikającego z zagrożeń związanych z 

klimatem, zdrowiem i rynkiem przez 

stworzenie dodatkowych zachęt na rzecz 

elastycznych narzędzi zarządzania 

ryzykiem i stabilizacji, przy zapewnieniu 

powszechnego dostępu; 

21. podkreśla, że w przyszłej WPR 

należy koniecznie zapewnić skuteczniejsze 

wspieranie rolników w celu rozwiązania 

problemu zmienności cen i dochodów 

wynikającego z zagrożeń związanych z 

klimatem, zdrowiem i rynkiem przez 

stworzenie dodatkowych zachęt na rzecz 

elastycznych narzędzi zarządzania 

ryzykiem, przy zapewnieniu 

powszechnego dostępu i rozwijaniu 

środków zniechęcających do osiągania 

poziomu produkcji powyżej europejskiej 

średniej; produkujący powyżej tego 

poziomu powinni płacić kary lub 

otrzymywać obniżone środki pomocy w 

celu zrekompensowania sytuacji 

kryzysowej; należy odrzucić środki 

zabezpieczające w celu przeciwdziałania 
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zmienności rynków; 

Or. es 

 

Poprawka  1143 

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

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 21 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

21. podkreśla, że w przyszłej WPR 

należy koniecznie zapewnić skuteczniejsze 

wspieranie rolników w celu rozwiązania 

problemu zmienności cen i dochodów 

wynikającego z zagrożeń związanych z 

klimatem, zdrowiem i rynkiem przez 

stworzenie dodatkowych zachęt na rzecz 

elastycznych narzędzi zarządzania 

ryzykiem i stabilizacji, przy zapewnieniu 

powszechnego dostępu; 

21. podkreśla, że w przyszłej WPR 

należy koniecznie zapewnić skuteczniejsze 

wspieranie rolników w celu rozwiązania 

problemu zmienności cen i dochodów 

wynikającego z zagrożeń związanych z 

klimatem, warunkami sanitarnymi i 

rynkiem przez stworzenie dodatkowych 

zachęt na rzecz elastycznych narzędzi 

zarządzania ryzykiem i stabilizacji, przy 

zapewnieniu powszechnego dostępu; 

Or. en 

 

Poprawka  1144 

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

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

Caputo, Jean-Paul Denanot, Tibor Szanyi 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 21 a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 21a. przypomina Komisji, że strategie 

zarządzania ryzykiem oparte wyłącznie na 

systemach ubezpieczeń i narzędziach 

stabilizacji dochodów nie są wystarczająco 

skuteczne, gdy zmienność cen waha się 

znacząco w porównaniu z poziomami 

kosztów produkcji, co ma miejsce w 

przypadku rynków rolnych; 

Or. en 
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Poprawka  1145 

Ulrike Müller, Elsi Katainen, Hilde Vautmans, Pavel Telička 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 21 a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 21a. wierzy w celowość dywersyfikacji 

ryzyka i rozwoju innych narzędzi, takich 

jak systemy ubezpieczeń i rynki 

terminowe; podkreśla, że mechanizmy 

kryzysowe muszą zostać dogłębnie 

zreformowane i uproszczone, aby 

umożliwić rozpoznawanie różnych 

rodzajów kryzysów: 

 – kryzysów sezonowych, np. świeże owoce 

i warzywa pod koniec sezonu, 

 – kryzysów rynkowych, np. ekstremalne 

wahania cen mleka w przeszłości, 

 – kryzysów katastroficznych, takich jak 

katastrofy naturalne, 

 – kryzysów politycznych, takich jak zakaz 

wprowadzony przez Rosję, które 

wymagają stosowania różnych narzędzi 

dostosowanych do ich specyfiki; 

Or. en 

 

Poprawka  1146 

Sofia Ribeiro 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 21 a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 21a. uważa, że definicja „kryzysu” i 

interwencji Komisji powinna zostać 

dostosowana do regionów najbardziej 

oddalonych, biorąc pod uwagę wielkość 

rynku, zależność od znikomego zakresu 

działalności gospodarczej i mniejszą 
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możliwość dywersyfikacji; 

Or. en 

 

Poprawka  1147 

Marc Tarabella, Jean-Paul Denanot 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 21 a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 21a. zwraca się do Komisji o zachęcanie 

do ponownego uregulowania produkcji 

oraz lepszego wyważenia podaży i popytu 

za pośrednictwem publicznych i 

prywatnych środków i narzędzi 

zarządzania, tak aby uniknąć 

niedostatków i nadwyżek, ustabilizować 

ceny produktów rolnych na 

satysfakcjonującym poziomie i 

przeciwdziałać nieuczciwym praktykom 

handlowym; 

Or. fr 

 

Poprawka  1148 

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

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 21 a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 21a. uważa, że w przypadku gdy 

narzędzia zarządzania ryzykiem są 

niewystarczające, aby poradzić sobie z 

ogromnymi zakłóceniami na rynku, 

przyszła WPR powinna umożliwiać lepsze, 

skuteczniejsze i szybsze reagowanie na 

kryzysy rynkowe za pośrednictwem 

europejskich środków zarządzania 

kryzysowego mających na celu 

przywrócenie równowagi na rynku, takich 

jak program zmniejszenia produkcji 
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mleka wdrożony w 2015 r.; 

Or. en 

 

Poprawka  1149 

Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot, Marc Tarabella 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 21 a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 21a. przypomina Komisji, że w 

dziedzinie zarządzania ryzykiem pomoc 

dla systemów ubezpieczenia i narzędzia 

stabilizacji przychodów są nieskuteczne z 

wyjątkiem sytuacji, gdy ceny zmieniają się 

w sposób regularny i nie odbiegają dalece 

od poziomu kosztów produkcji, co niestety 

nie zdarza się często w przypadku rynków 

rolnych; 

Or. fr 

 

Poprawka  1150 

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

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

Petir 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 21 a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 21a. wzywa do zapewnienia większego 

wsparcia na rzecz zwiększenia produkcji 

roślin strączkowych w UE i specjalnych 

środków pomocy dla dużych hodowców 

owiec i kóz, uwzględniając pozytywny 

wpływ na środowisko tych sektorów oraz 

potrzebę zmniejszenia zależności UE od 

importu białka do pasz; 

Or. en 



 

PE619.299v01-00 18/102 AM\1148818PL.docx 

PL 

 

Poprawka  1151 

Manolis Kefalogiannis 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 21 a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 21a. wzywa do zapewnienia większego 

wsparcia na rzecz zwiększenia produkcji 

roślin strączkowych w UE i specjalnych 

środków pomocy dla dużych hodowców 

owiec i kóz, uwzględniając pozytywny 

wpływ na środowisko tych sektorów oraz 

potrzebę zmniejszenia zależności UE od 

importu białka do pasz; 

Or. en 

 

Poprawka  1152 

Thomas Waitz 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 21 a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 21a. krytycznie odnosi się do narzędzi 

zarządzania ryzykiem, które opierają się 

na opłacaniu systemów ubezpieczeń przez 

środki publiczne, ponieważ coraz częściej 

są one podważane jako nieskuteczne 

wykorzystanie środków publicznych i 

powodują przekierowanie funduszy z 

innych ważnych programów rozwoju 

obszarów wiejskich w czasie, gdy budżet 

jest pod coraz większą presją; 

Or. en 

 

Poprawka  1153 

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

Ustęp 21 a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 21a. opowiada się za stworzeniem 

systemów ubezpieczeń publicznych w celu 

ochrony rolników przed ryzykiem 

niekorzystnych zmian w zakresie 

środowiska i klimatu, przy czym odrzuca 

wszelkiego rodzaju ubezpieczenie 

dochodów na wzór przewidzianego w 

amerykańskiej ustawie o gospodarstwach 

rolnych; 

Or. pt 

 

Poprawka  1154 

Nicola Caputo, Momchil Nekov, Jean-Paul Denanot, Marc Tarabella, Karin Kadenbach, 

Maria Noichl 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 21 a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 21a. podkreśla, że należy opracować 

ukierunkowaną na przyszłość WPR, aby 

lepiej rozwiązywać najważniejsze 

problemy związane ze zdrowiem, takie jak 

te dotyczące oporności na środki 

przeciwdrobnoustrojowe, jakości 

powietrza i zdrowszego odżywiania; 

Or. en 

 

Poprawka  1155 

Othmar Karas 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 21 a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 
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 21a. zwraca uwagę, że ryzykiem 

rynkowym można również zarządzać przez 

poprawę dostępu do rynku dla unijnego 

rolnictwa i produktów żywnościowych na 

rynkach eksportowych; 

Or. en 

 

Poprawka  1156 

Angélique Delahaye 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 21 a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 21a. podkreśla potrzebę zwiększenia 

zdolności reagowania w przypadku 

uruchomienia wyjątkowych środków 

przeciwdziałania zakłóceniom na rynku, o 

których mowa w art. 219–222 

rozporządzenia o wspólnej organizacji 

rynków produktów rolnych; 

Or. en 

 

Poprawka  1157 

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

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 21 b (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 21b. zauważa, że działania 

podejmowane w związku z tymi środkami 

muszą być szybsze zarówno w odniesieniu 

ich uruchamiania, jak i uzyskiwania 

rezultatów; 

Or. en 

 

Poprawka  1158 
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Sofia Ribeiro 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 21 b (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 21b. wzywa Komisję do włączenia do 

Europejskiego Centrum Obserwacji 

Rynku Mleka niezależnej sekcji do celów 

analizy cen w regionach najbardziej 

oddalonych w celu szybkiego reagowania 

na kryzys w tym sektorze; 

Or. en 

 

Poprawka  1159 

Ulrike Müller, Elsi Katainen, Hilde Vautmans, Pavel Telička 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 21 b (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 21b. uważa, że rolnicy powinni 

otrzymać wszystkie narzędzia niezbędne 

do reagowania na niestabilność i sygnały 

rynkowe dzięki większej przejrzystości 

rynków oraz warunków swobodnego i 

uczciwego handlu; 

Or. en 

 

Poprawka  1160 

Thomas Waitz 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 21 b (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 21b. odnotowuje powodzenie systemów 

funduszy wspólnego inwestowania i 

wynikające z nich korzyści gwarantujące 

poziomy produkcji, które są uzależnione 
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od wdrażania integrowanej ochrony 

roślin, począwszy od płodozmianu; 

Or. en 

 

Poprawka  1161 

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

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 21 c (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 21c. zauważa, że ryzykiem rynkowym 

można również zarządzać przez poprawę 

dostępu do rynku dla unijnego rolnictwa i 

produktów żywnościowych na rynkach 

eksportowych; 

Or. en 

 

Poprawka  1162 

Jean Arthuis 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 22 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

22. podkreśla konieczność 

wzmocnienia pozycji producentów w 

łańcuchu dostaw żywności, w 

szczególności dzięki zagwarantowaniu im 

sprawiedliwej części wartości dodanej, 

wspieraniu współpracy międzysektorowej 

oraz zwiększeniu przejrzystości na rynkach 

i zapobiegania kryzysom; 

22. zwraca się do Komisji – w 

odniesieniu do szczególnego charakteru 

rynku rolnego i zgodnie z celami 

przewidzianymi w art. 39 TFUE oraz z 

wyjątkiem przewidzianym w art. 42 TFUE 

– by złagodziła, za pośrednictwem 

przejrzystych ram prawnych, skutki 

prowadzonej polityki konkurencji, 

zezwalając na praktyki, porozumienia i 

umowy między producentami w łańcuchu 

dostaw, które to ramy będą podstawą do 
wzmocnienia pozycji producentów na 

wcześniejszych etapach produkcji, w 

szczególności dzięki zagwarantowaniu im 

sprawiedliwej części wartości dodanej, 

zachęcaniu do zwiększenia podaży w 
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sektorach, zwiększeniu przejrzystości na 

rynkach i zapobiegania pojawieniu się 

nowych kryzysów; 

Or. fr 

 

Poprawka  1163 

Michel Dantin, Esther Herranz García, Herbert Dorfmann, Mairead McGuinness, 

Czesław Adam Siekierski, Norbert Erdős, Daniel Buda, Ramón Luis Valcárcel Siso, 

Gabriel Mato, Sofia Ribeiro, Vladimir Urutchev, Anne Sander, Francis Zammit Dimech 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 22 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

22. podkreśla konieczność 

wzmocnienia pozycji producentów w 

łańcuchu dostaw żywności, w 

szczególności dzięki zagwarantowaniu im 

sprawiedliwej części wartości dodanej, 

wspieraniu współpracy międzysektorowej 

oraz zwiększeniu przejrzystości na 

rynkach i zapobiegania kryzysom; 

22. podkreśla konieczność 

wzmocnienia pozycji producentów w 

łańcuchu dostaw żywności, w 

szczególności dzięki zagwarantowaniu im 

sprawiedliwej części wartości dodanej;  

Or. en 

 

Poprawka  1164 

Sandra Kalniete, Krišjānis Kariņš, Artis Pabriks, Roberts Zīle 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 22 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

22. podkreśla konieczność 

wzmocnienia pozycji producentów w 

łańcuchu dostaw żywności, w 

szczególności dzięki zagwarantowaniu im 

sprawiedliwej części wartości dodanej, 

wspieraniu współpracy międzysektorowej 

oraz zwiększeniu przejrzystości na rynkach 

i zapobiegania kryzysom; 

22. podkreśla konieczność 

wzmocnienia pozycji producentów w 

łańcuchu dostaw żywności, w 

szczególności zagwarantowania im 

sprawiedliwej części wartości dodanej 

dzięki wspieraniu współpracy 

międzysektorowej, zwalczaniu 

nieuczciwych praktyk handlowych w 

łańcuchu dostaw żywności przynajmniej 

przez wprowadzenie unijnego dokumentu 
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o charakterze nieustawodawczym oraz 

promowanie przejrzystości na rynkach i 

zwalczanie kryzysów; 

Or. en 

 

Poprawka  1165 

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

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

Toom, Petras Auštrevičius 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 22 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

22. podkreśla konieczność 

wzmocnienia pozycji producentów w 

łańcuchu dostaw żywności, w 

szczególności dzięki zagwarantowaniu im 

sprawiedliwej części wartości dodanej, 

wspieraniu współpracy międzysektorowej 

oraz zwiększeniu przejrzystości na rynkach 

i zapobiegania kryzysom; 

22. podkreśla konieczność 

wzmocnienia pozycji producentów w 

łańcuchu dostaw żywności, w 

szczególności zagwarantowania im 

sprawiedliwej części wartości dodanej 

dzięki wspieraniu współpracy 

międzysektorowej, zwalczaniu 

nieuczciwych praktyk handlowych w 

łańcuchu dostaw żywności przynajmniej 

przez wprowadzenie unijnego dokumentu 

o charakterze ustawodawczym oraz 

promowanie przejrzystości na rynkach i 

zwalczanie kryzysów; 

Or. en 

 

Poprawka  1166 

Thomas Waitz 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 22 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

22. podkreśla konieczność 

wzmocnienia pozycji producentów w 

łańcuchu dostaw żywności, w 

szczególności dzięki zagwarantowaniu im 

22. podkreśla konieczność 

wzmocnienia pozycji producentów w 

łańcuchu dostaw żywności, w 

szczególności dzięki wzmocnieniu 
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sprawiedliwej części wartości dodanej, 

wspieraniu współpracy międzysektorowej 

oraz zwiększeniu przejrzystości na rynkach 

i zapobiegania kryzysom; 

marketingu bezpośredniego i uczestnictwa 

w programach zamówień publicznych 

oraz dzięki zagwarantowaniu im 

sprawiedliwej części wartości 

dodanej; przez wspieranie współpracy 

międzysektorowej, zwalczanie 

nieuczciwych praktyk handlowych w 

łańcuchu dostaw żywności; apeluje 

ponadto o pełną przejrzystość na rynkach i 

zapobieganie kryzysom; 

Or. en 

 

Poprawka  1167 

John Stuart Agnew 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 22 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

22. podkreśla konieczność 

wzmocnienia pozycji producentów w 

łańcuchu dostaw żywności, w 

szczególności dzięki zagwarantowaniu im 

sprawiedliwej części wartości dodanej, 
wspieraniu współpracy międzysektorowej 

oraz zwiększeniu przejrzystości na rynkach 

i zapobiegania kryzysom; 

22. z zadowoleniem przyjmuje środki 

mające na celu zmniejszenie ryzyka 

operacyjnego dla rolników przez 

wzmocnienie pozycji producentów w 

łańcuchu dostaw żywności, w 

szczególności zachęcanie do 

dywersyfikacji gospodarstw i tworzenia 

zintegrowanych łańcuchów dostaw, 

wykorzystywania technologii do 

dostosowywania produkcji tak, aby 

zaspokoić popyt konsumentów, dzięki 

wspieraniu współpracy międzysektorowej 

oraz zwiększeniu przejrzystości na rynkach 

i zapobiegania kryzysom; 

Or. en 

 

Poprawka  1168 

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

Karin Kadenbach 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 22 
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Projekt rezolucji Poprawka 

22. podkreśla konieczność 

wzmocnienia pozycji producentów w 

łańcuchu dostaw żywności, w 

szczególności dzięki zagwarantowaniu im 

sprawiedliwej części wartości dodanej, 

wspieraniu współpracy międzysektorowej 

oraz zwiększeniu przejrzystości na rynkach 

i zapobiegania kryzysom; 

22. podkreśla konieczność 

wzmocnienia pozycji producentów w 

łańcuchu dostaw żywności, w 

szczególności dzięki zagwarantowaniu im 

sprawiedliwej części wartości dodanej, 

wspieraniu współpracy międzysektorowej, 

zagwarantowaniu tworzenia i rozwoju 

organizacji producentów oraz ich 

stowarzyszeń i organizacji 

międzybranżowych, zwalczaniu 

nieuczciwych i prowadzących do nadużyć 

praktyk handlowych w łańcuchu dostaw 

żywności oraz zwiększeniu przejrzystości 

na rynkach i zapobiegania kryzysom; 

Or. en 

 

Poprawka  1169 

Beata Gosiewska 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 22 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

22. podkreśla konieczność 

wzmocnienia pozycji producentów w 

łańcuchu dostaw żywności, w 

szczególności dzięki zagwarantowaniu im 

sprawiedliwej części wartości dodanej, 

wspieraniu współpracy międzysektorowej 

oraz zwiększeniu przejrzystości na rynkach 

i zapobiegania kryzysom; 

22. podkreśla konieczność 

wzmocnienia pozycji producentów w 

łańcuchu dostaw żywności, w 

szczególności dzięki zagwarantowaniu im 

sprawiedliwej części wartości dodanej, 

poprzez wprowadzenie odpowiednich 

instrumentów, w tym finansowych, 

wspierających powstawanie i rozwój 

podmiotów współpracy producentów 

rolnych, takich jak organizacje i grupy 

producentów rolnych, jak również 
wspieraniu współpracy międzysektorowej 

oraz zwiększeniu przejrzystości na rynkach 

i zapobiegania kryzysom; 

Or. pl 

 

Poprawka  1170 
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Czesław Adam Siekierski, Zbigniew Kuźmiuk, Jarosław Kalinowski 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 22 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

22. podkreśla konieczność 

wzmocnienia pozycji producentów w 

łańcuchu dostaw żywności, w 

szczególności dzięki zagwarantowaniu im 

sprawiedliwej części wartości dodanej, 

wspieraniu współpracy międzysektorowej 

oraz zwiększeniu przejrzystości na rynkach 

i zapobiegania kryzysom; 

22. podkreśla konieczność 

wzmocnienia pozycji producentów w 

łańcuchu dostaw żywności, w 

szczególności dzięki zagwarantowaniu im 

sprawiedliwej części wartości dodanej, 

poprzez wprowadzenie odpowiednich 

instrumentów, w tym finansowych, 

wspierających powstawanie i rozwój 

podmiotów współpracy producentów 

rolnych, takich jak organizacje i grupy 

producentów rolnych, jak również 
wspieraniu współpracy międzysektorowej 

oraz zwiększeniu przejrzystości na rynkach 

i zapobiegania kryzysom; 

Or. pl 

 

Poprawka  1171 

Philippe Loiseau, Jacques Colombier, Angelo Ciocca, Mara Bizzotto 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 22 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

22. podkreśla konieczność 

wzmocnienia pozycji producentów w 

łańcuchu dostaw żywności, w 

szczególności dzięki zagwarantowaniu im 

sprawiedliwej części wartości dodanej, 

wspieraniu współpracy międzysektorowej 

oraz zwiększeniu przejrzystości na rynkach 

i zapobiegania kryzysom; 

22. podkreśla konieczność 

wzmocnienia pozycji producentów w 

łańcuchu dostaw żywności, w 

szczególności dzięki zagwarantowaniu im 

sprawiedliwej części wartości dodanej, 

wspieraniu współpracy, w tym współpracy 

międzysektorowej, oraz tworzeniu i 

rozwoju organizacji producentów, 

stowarzyszeń organizacji producentów i 

organizacji międzybranżowych, 

zwalczaniu nieuczciwych praktyk w 

łańcuchu dostaw oraz zwiększeniu 

przejrzystości na rynkach i zapobiegania 

kryzysom; 
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Or. it 

 

Poprawka  1172 

Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 22 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

22. podkreśla konieczność 

wzmocnienia pozycji producentów w 

łańcuchu dostaw żywności, w 

szczególności dzięki zagwarantowaniu im 
sprawiedliwej części wartości dodanej, 

wspieraniu współpracy międzysektorowej 

oraz zwiększeniu przejrzystości na rynkach 

i zapobiegania kryzysom; 

22. podkreśla konieczność 

wzmocnienia pozycji producentów w 

łańcuchu dostaw żywności poprzez 

zapewnienie koniecznych środków 

finansowych i ram prawnych w celu 

zwalczania nieuczciwych praktyk 

handlowych, a także zagwarantowania 

producentom sprawiedliwej części 

wartości dodanej, wspieraniu współpracy 

międzysektorowej, monitorowaniu polityki 

konkurencji, oraz zwiększeniu 

przejrzystości na rynkach i zapobiegania 

kryzysom; 

Or. pl 

 

Poprawka  1173 

Luke Ming Flanagan 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 22 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

22. podkreśla konieczność 

wzmocnienia pozycji producentów w 

łańcuchu dostaw żywności, w 

szczególności dzięki zagwarantowaniu im 

sprawiedliwej części wartości dodanej, 

wspieraniu współpracy międzysektorowej 

oraz zwiększeniu przejrzystości na rynkach 

i zapobiegania kryzysom; 

22. podkreśla konieczność 

wzmocnienia pozycji producentów 

surowców i rolników w łańcuchu dostaw 

żywności, w szczególności dzięki 

zagwarantowaniu im odpowiedniej, 

prawdziwej konkurencji w sektorach 

środków produkcji, przetwórstwa i 

detalicznym, poza zagwarantowaniem im 
sprawiedliwej części wartości dodanej, 

wspieraniem współpracy 

międzysektorowej oraz zwiększeniem 

przejrzystości na rynkach i zapobiegania 
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kryzysom; 

Or. en 

 

Poprawka  1174 

Laurenţiu Rebega 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 22 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

22. podkreśla konieczność 

wzmocnienia pozycji producentów w 

łańcuchu dostaw żywności, w 

szczególności dzięki zagwarantowaniu im 

sprawiedliwej części wartości dodanej, 

wspieraniu współpracy międzysektorowej 

oraz zwiększeniu przejrzystości na rynkach 

i zapobiegania kryzysom; 

22. podkreśla konieczność 

wzmocnienia pozycji producentów w 

łańcuchu dostaw żywności, w 

szczególności dzięki zagwarantowaniu im 

sprawiedliwej części wartości dodanej, 

wspieraniu współpracy międzysektorowej, 

ustanawianiu i rozwijaniu organizacji 

producentów, zwiększeniu przejrzystości 

na rynkach, zapobiegania kryzysom oraz 

zapobiegania nieuczciwym praktykom w 

łańcuchu dostaw żywności; 

Or. ro 

 

Poprawka  1175 

Francis Zammit Dimech, Herbert Dorfmann 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 22 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

22. podkreśla konieczność 

wzmocnienia pozycji producentów w 

łańcuchu dostaw żywności, w 

szczególności dzięki zagwarantowaniu im 

sprawiedliwej części wartości dodanej, 

wspieraniu współpracy międzysektorowej 

oraz zwiększeniu przejrzystości na rynkach 

i zapobiegania kryzysom; 

22. podkreśla konieczność 

wzmocnienia pozycji producentów w 

łańcuchu dostaw żywności, w 

szczególności dzięki zagwarantowaniu im 

sprawiedliwej części wartości dodanej, 

wspieraniu współpracy międzysektorowej 

w sposób zapewniający rolnikom 

sprawiedliwe i godziwe wynagrodzenie za 

ich produkty oraz zwiększeniu 

przejrzystości na rynkach i zapobiegania 

kryzysom; 
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Or. en 

 

Poprawka  1176 

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

Vieu, Miguel Viegas 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 22 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

22. podkreśla konieczność 

wzmocnienia pozycji producentów w 

łańcuchu dostaw żywności, w 

szczególności dzięki zagwarantowaniu im 

sprawiedliwej części wartości dodanej, 

wspieraniu współpracy międzysektorowej 
oraz zwiększeniu przejrzystości na rynkach 

i zapobiegania kryzysom; 

22. podkreśla konieczność 

wzmocnienia pozycji producentów w 

łańcuchu dostaw żywności przez wiążące 

przepisy gwarantujące im sprawiedliwą 

część wartości dodanej, która pokryje 

koszty produkcji i będzie stanowić 

wynagrodzenie za ich pracę, wspierające 

współpracę międzysektorową oraz 

zwiększające przejrzystość na rynkach i 

zapobieganie kryzysom; 

Or. es 

 

Poprawka  1177 

Fredrick Federley, Jan Huitema 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 22 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

22. podkreśla konieczność 

wzmocnienia pozycji producentów w 

łańcuchu dostaw żywności, w 

szczególności dzięki zagwarantowaniu im 

sprawiedliwej części wartości dodanej, 
wspieraniu współpracy międzysektorowej 

oraz zwiększeniu przejrzystości na rynkach 

i zapobiegania kryzysom; 

22. podkreśla znaczenie wzmocnienia 

pozycji producentów w łańcuchu dostaw 

żywności, w szczególności dzięki 

wspieraniu współpracy międzysektorowej 

oraz zwiększeniu przejrzystości na 

rynkach; 

Or. en 

 

Poprawka  1178 
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Matt Carthy 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 22 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

22. podkreśla konieczność 

wzmocnienia pozycji producentów w 

łańcuchu dostaw żywności, w 

szczególności dzięki zagwarantowaniu im 

sprawiedliwej części wartości dodanej, 

wspieraniu współpracy międzysektorowej 

oraz zwiększeniu przejrzystości na rynkach 

i zapobiegania kryzysom; 

22. podkreśla konieczność 

wzmocnienia pozycji producentów w 

łańcuchu dostaw żywności, w 

szczególności dzięki zagwarantowaniu im 

sprawiedliwej części wartości dodanej, 

wspieraniu współpracy międzysektorowej, 

zachęcaniu do tworzenia spółdzielni oraz 

zwiększeniu przejrzystości na rynkach i 

zapobiegania kryzysom; 

Or. en 

 

Poprawka  1179 

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

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 22 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

22. podkreśla konieczność 

wzmocnienia pozycji producentów w 

łańcuchu dostaw żywności, w 

szczególności dzięki zagwarantowaniu im 

sprawiedliwej części wartości dodanej, 

wspieraniu współpracy międzysektorowej 

oraz zwiększeniu przejrzystości na rynkach 

i zapobiegania kryzysom; 

22. podkreśla konieczność 

wzmocnienia pozycji producentów jako 

głównych podmiotów w łańcuchu dostaw 

żywności, w szczególności dzięki 

zagwarantowaniu im sprawiedliwej części 

wartości dodanej, wspieraniu współpracy 

międzysektorowej oraz zwiększeniu 

przejrzystości na rynkach i zapobiegania 

kryzysom; 

Or. en 

 

Poprawka  1180 

Philippe Loiseau, Jacques Colombier 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 22 
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Projekt rezolucji Poprawka 

22. podkreśla konieczność 

wzmocnienia pozycji producentów w 

łańcuchu dostaw żywności, w 

szczególności dzięki zagwarantowaniu im 

sprawiedliwej części wartości dodanej, 

wspieraniu współpracy międzysektorowej 

oraz zwiększeniu przejrzystości na rynkach 

i zapobiegania kryzysom; 

22. podkreśla konieczność utrzymania 

pozycji producentów w łańcuchu dostaw 

żywności, w szczególności dzięki 

zagwarantowaniu im sprawiedliwej części 

wartości dodanej, wspieraniu współpracy 

międzysektorowej oraz zwiększeniu 

przejrzystości na rynkach i zapobiegania 

kryzysom; 

Or. fr 

 

Poprawka  1181 

Norbert Erdős, Marijana Petir, Vladimir Urutchev, Daniel Buda, Czesław Adam 

Siekierski, Jarosław Kalinowski 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 22 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

22. podkreśla konieczność 

wzmocnienia pozycji producentów w 

łańcuchu dostaw żywności, w 

szczególności dzięki zagwarantowaniu im 

sprawiedliwej części wartości dodanej, 

wspieraniu współpracy międzysektorowej 

oraz zwiększeniu przejrzystości na rynkach 

i zapobiegania kryzysom; 

22. podkreśla konieczność 

wzmocnienia pozycji producentów w 

łańcuchu dostaw żywności, w 

szczególności dzięki zagwarantowaniu im 

sprawiedliwej części wartości dodanej, 

wspieraniu współpracy międzysektorowej 

oraz zwiększeniu przejrzystości na rynkach 

i zapobiegania kryzysom, jak również 

dalszego wyjaśnienia związku prawnego 

między przepisami dotyczącymi wspólnych 

organizacji rynków produktów rolnych 

oraz unijnymi regułami konkurencji; 

Or. en 

 

Poprawka  1182 

Othmar Karas 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 22 

 
Projekt rezolucji Poprawka 
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22. podkreśla konieczność 

wzmocnienia pozycji producentów w 

łańcuchu dostaw żywności, w 

szczególności dzięki zagwarantowaniu im 

sprawiedliwej części wartości dodanej, 

wspieraniu współpracy międzysektorowej 

oraz zwiększeniu przejrzystości na rynkach 

i zapobiegania kryzysom; 

22. podkreśla konieczność 

wzmocnienia pozycji producentów w 

łańcuchu dostaw żywności, w 

szczególności dzięki zagwarantowaniu im 

sprawiedliwej części wartości dodanej, 

wspieraniu współpracy międzysektorowej 

oraz zwiększeniu przejrzystości na rynkach 

i zapobiegania kryzysom, zgodnie z 

zaleceniami Grupy Zadaniowej ds. 

Rynków Rolnych, ze szczególnym 

uwzględnieniem zwalczania nieuczciwych 

praktyk handlowych w całym łańcuchu 

dostaw żywności; 

Or. en 

 

Poprawka  1183 

Michel Dantin, Esther Herranz García, Nuno Melo, Norbert Erdős, Daniel Buda, 

Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato, Sofia Ribeiro, Vladimir Urutchev, Marijana 

Petir, Alberto Cirio, Anne Sander, Francis Zammit Dimech 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 22 a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 22a. uważa, że środki zarządzania 

podażą dla serów i szynki z chronioną 

nazwą pochodzenia lub chronionym 

oznaczeniem geograficznym lub dla wina 

okazały się skuteczne pod względem 

poprawy zrównoważonego charakteru, 

konkurencyjności i jakości docelowych 

produktów, w związku z czym należy je 

utrzymać i, w stosownych przypadkach, 

rozszerzyć na wszystkie produkty 

opatrzone etykietą jakości zgodnie z 

celami WPR; 

Or. en 

 

Poprawka  1184 

Angélique Delahaye 

 

Projekt rezolucji 
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Ustęp 22 a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 22a. podkreśla znaczenie modelu 

organizacji branżowych dla 

uporządkowania łańcucha dostaw i 

przypomina, że jest istotne, by umożliwić 

tym organizacjom podjęcie środków 

przeciwdziałania nieuczciwym praktykom 

handlowym oraz zagwarantowania 

sprawiedliwego zysku dla producentów i 

ochrony renomy produktów wysokiej 

jakości; 

Or. fr 

 

Poprawka  1185 

Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot, Marc Tarabella, Paolo De Castro 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 22 a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 22a. podkreśla znaczenie roli 

organizacji branżowych dla producentów 

w sytuacji, gdy muszą oni zmierzyć się ze 

zjawiskiem zawłaszczania wartości 

dodanej produktów wysokiej jakości przez 

pozostałą część sektora, aby mogły one 

reagować i poprawić poziom cen, 

utrzymując jednocześnie renomę 

produktów; 

Or. fr 

 

Poprawka  1186 

Paolo De Castro, Clara Eugenia Aguilera García 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 22 a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 
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 22a. podkreśla, że rozporządzenie 

zbiorcze wprowadziło nowe możliwości dla 

rolników w zakresie zwiększania ich siły 

przetargowej w łańcuchu dostaw 

żywności; uważa, że przepisy te są 

niezbędne w ramach przyszłej WPR i 

powinny być nadal ulepszane; 

Or. en 

 

Poprawka  1187 

Bas Belder 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 22 a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 22a. wzywa Komisję do dalszego 

doprecyzowania i aktualizacji w razie 

potrzeby przepisów dotyczących 

organizacji producentów i organizacji 

międzybranżowych, w szczególności w 

odniesieniu do polityki konkurencji oraz z 

myślą o środkach i porozumieniach 

przyjmowanych przez organizacje 

międzybranżowe w celu zaspokajania 

potrzeb społecznych; 

Or. en 

 

Poprawka  1188 

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

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 22 a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 22a. uważa, że należy zapewnić 

zharmonizowane minimalne normy w 

celu przeciwdziałania rozpowszechnieniu 

się dokuczliwych praktyk handlowych 

oraz zachęcać do tworzenia i rozwoju 

organizacji producentów, stowarzyszeń 
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organizacji producentów i organizacji 

międzybranżowych; 

Or. it 

 

Poprawka  1189 

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

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 22 a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 22a. wzywa do zwiększenia wsparcia i 

promocji rynków lokalnych oraz krótkich 

łańcuchów dostaw żywności; podkreśla 

potrzebę rozwoju lokalnych usług 

związanych z krótkimi łańcuchami 

dostaw; 

Or. en 

 

Poprawka  1190 

Angélique Delahaye 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 22 a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 22a. uważa, że WPR musi obejmować 

ambitną europejską strategię na rzecz 

zielonej energii promującą wysoce 

zrównoważone biopaliwa oparte na 

koprodukcji białka roślinnego; uważa, że 

może to być uzupełniające narzędzie 

służące stabilizacji dochodów rolników; 

Or. en 

 

Poprawka  1191 

Miguel Viegas, Marie-Pierre Vieu 
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Projekt rezolucji 

Ustęp 22 a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 22a. opowiada się za wprowadzeniem 

mechanizmów gwarantujących 

sprawiedliwy rozkład wartości dodanej 

między produkcją i dystrybucją, bez 

uszczerbku dla konsumentów; 

Or. pt 

 

Poprawka  1192 

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

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 22 b (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 22b. podkreśla potrzebę istnienia 

publicznych mechanizmów regulujących 

produkcję i rynki, aby zagwarantować 

sprawiedliwe ceny produkcji, 

ustabilizować ceny i dochody na trwałym i 

sprawiedliwym poziomie dla rolników, a 

także zapewnić prawo do produkcji w 

każdym państwie; 

Or. pt 

 

Poprawka  1193 

Michel Dantin, Francis Zammit Dimech, Anne Sander, Vladimir Urutchev, Sofia 

Ribeiro, Gabriel Mato, Ramón Luis Valcárcel Siso, Norbert Erdős, Daniel Buda, 

Czesław Adam Siekierski, Mairead McGuinness, Herbert Dorfmann, Esther Herranz 

García 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 22 b (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 22b. podkreśla, że w oparciu o przepisy 

przyjęte w rozporządzeniu zbiorczym w 

celu przywrócenia równowagi siły 
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przetargowej w ramach łańcucha dostaw 

żywności rolnicy powinni być nadal 

zachęcani do organizowania i korzystania 

z nowych zbiorowych możliwości, jakie 

stwarzają organizacje rolników; 

Or. en 

 

Poprawka  1194 

Michel Dantin, Esther Herranz García, Herbert Dorfmann, Mairead McGuinness, 

Czesław Adam Siekierski, Norbert Erdős, Daniel Buda, Ramón Luis Valcárcel Siso, 

Gabriel Mato, Sofia Ribeiro, Vladimir Urutchev, Anne Sander, Francis Zammit Dimech 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 22 c (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 22c. podkreśla, że przyszła WPR 

powinna również sprzyjać rozwojowi 

organizacji gospodarczych sektora 

rolnego, wertykalnej, jak i horyzontalnej 

współpracy, oraz nadal wzmacniać 

przejrzystość rynków i narzędzia służące 

zapobieganiu kryzysom; 

Or. en 

 

Poprawka  1195 

Michel Dantin, Esther Herranz García, Herbert Dorfmann, Mairead McGuinness, 

Czesław Adam Siekierski, 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 

Ustęp 22 d (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 22d. uważa, że w oparciu o wnioski 

wyciągnięte z funkcjonowania 

różnorodnych centrów obserwacji rynków 

UE (rynku mleka, mięsa, cukru i upraw) 

takie narzędzia powinny być rozszerzane 

na sektory, które nie są jeszcze nimi 
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objęte, oraz dalej rozwijane, aby 

zapewniały wiarygodne dane i prognozy 

dla operatorów rynku w celu zapewnienia 

wczesnego ostrzegania w przypadku 

zakłóceń na rynku; 

Or. en 

 

Poprawka  1196 

Michel Dantin, Esther Herranz García, Herbert Dorfmann, Mairead McGuinness, 

Czesław Adam Siekierski, Daniel Buda, Nuno Melo, Angélique Delahaye, Ramón Luis 

Valcárcel Siso, Gabriel Mato, Alberto Cirio, Sofia Ribeiro, Vladimir Urutchev, Anne 

Sander, Francis Zammit Dimech 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 22 e (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 22e. podkreśla, że stosowane dotąd 

narzędzia zarządzania rynkiem w ramach 

WPR (interwencja publiczna i prywatne 

przechowywanie) nie mają już 

wystarczającej skuteczności w kontekście 

światowej gospodarki; 

Or. en 

 

Poprawka  1197 

Tom Vandenkendelaere 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 23 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

23. wzywa Komisję, by umożliwiła i 

wspierała stosowanie – w szczególności w 

sektorze mleczarskim – instrumentów 

aktywnego zarządzania kryzysowego 

takich jak dobrowolne porozumienia 

sektorowe w celu zarządzania dostawami 

pod względem ilościowym wśród 

producentów, organizacji producentów i 

przetwórców, a także do zbadania 

23. podkreśla, że stosowane dotąd 

narzędzia zarządzania rynkiem w ramach 

WPR, tj. interwencja publiczna i prywatne 

przechowywanie, przynoszą ograniczone i 

niewystarczające efekty w kontekście 

światowej gospodarki; wzywa Komisję, by 

umożliwiła i traktowała priorytetowo 

uruchomienie skuteczniejszych 
instrumentów zarządzania kryzysowego, 
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możliwości rozszerzenia stosowania takich 

instrumentów na inne sektory; 
bez konieczności spełnienia warunku 

uprzedniego uruchomienia interwencji 

publicznej i prywatnego przechowywania, 
takich jak dobrowolne programy 

ograniczania w celu zarządzania 

dostawami pod względem ilościowym 

wśród producentów, organizacji 

producentów i przetwórców, a także do 

zbadania możliwości rozszerzenia 

stosowania takich instrumentów na inne 

sektory; 

Or. en 

 

Poprawka  1198 

Michel Dantin, Esther Herranz García, Herbert Dorfmann, Mairead McGuinness, 

Czesław Adam Siekierski, Daniel Buda, Nuno Melo, Angélique Delahaye, Ramón Luis 

Valcárcel Siso, Gabriel Mato, Alberto Cirio, Sofia Ribeiro, Vladimir Urutchev, Anne 

Sander, Francis Zammit Dimech 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 23 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

23. wzywa Komisję, by umożliwiła i 

wspierała stosowanie – w szczególności w 

sektorze mleczarskim – instrumentów 

aktywnego zarządzania kryzysowego 

takich jak dobrowolne porozumienia 

sektorowe w celu zarządzania dostawami 

pod względem ilościowym wśród 

producentów, organizacji producentów i 

przetwórców, a także do zbadania 

możliwości rozszerzenia stosowania takich 

instrumentów na inne sektory; 

23. wzywa Komisję, by umożliwiła i 

wspierała – opierając się na 

doświadczeniach z ostatnich kryzysów 

rynkowych, w szczególności w sektorze 

mleczarskim – uzupełniające stosowanie 

innowacyjnych instrumentów rynkowych i 

instrumentów zarządzania kryzysowego, 

takich jak dobrowolne porozumienia 

sektorowe w celu zarządzania dostawami i 

w stosownych przypadkach ich 

ograniczania pod względem ilościowym 

wśród producentów, organizacji 

producentów, stowarzyszeń rolników i 

przetwórców, a także do zbadania 

możliwości rozszerzenia stosowania takich 

instrumentów na inne sektory; 

Or. en 

 

Poprawka  1199 
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Maria Lidia Senra Rodríguez, Matt Carthy, Estefanía Torres Martínez, Marie-Pierre 

Vieu, Miguel Viegas 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 23 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

23. wzywa Komisję, by umożliwiła i 

wspierała stosowanie – w szczególności w 

sektorze mleczarskim – instrumentów 

aktywnego zarządzania kryzysowego 

takich jak dobrowolne porozumienia 

sektorowe w celu zarządzania dostawami 

pod względem ilościowym wśród 

producentów, organizacji producentów i 

przetwórców, a także do zbadania 

możliwości rozszerzenia stosowania takich 
instrumentów na inne sektory; 

23. wzywa Komisję, by umożliwiła i 

wspierała stosowanie – w szczególności w 

sektorze mleczarskim – instrumentów 

aktywnego zarządzania kryzysowego 

takich jak regulacja produkcji i 

rozszerzyła stosowanie tych instrumentów 

na inne sektory; 

Or. es 

 

Poprawka  1200 

Jens Rohde, Jan Huitema 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 23 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

23. wzywa Komisję, by umożliwiła i 

wspierała stosowanie – w szczególności w 

sektorze mleczarskim – instrumentów 

aktywnego zarządzania kryzysowego 

takich jak dobrowolne porozumienia 

sektorowe w celu zarządzania dostawami 

pod względem ilościowym wśród 

producentów, organizacji producentów i 

przetwórców, a także do zbadania 

możliwości rozszerzenia stosowania takich 

instrumentów na inne sektory; 

23. wzywa Komisję, by umożliwiła i 

wspierała stosowanie – w szczególności w 

sektorze mleczarskim – instrumentów 

aktywnego zarządzania kryzysowego, a 

także do zbadania możliwości rozszerzenia 

stosowania takich instrumentów na inne 

sektory; 

Or. en 

 

Poprawka  1201 
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Thomas Waitz 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 23 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

23. wzywa Komisję, by umożliwiła i 

wspierała stosowanie – w szczególności w 

sektorze mleczarskim – instrumentów 

aktywnego zarządzania kryzysowego 

takich jak dobrowolne porozumienia 

sektorowe w celu zarządzania dostawami 

pod względem ilościowym wśród 

producentów, organizacji producentów i 

przetwórców, a także do zbadania 

możliwości rozszerzenia stosowania takich 

instrumentów na inne sektory; 

23. wzywa Komisję, by umożliwiła i 

wspierała stosowanie – w szczególności w 

sektorze mleczarskim – instrumentów 

aktywnego zarządzania kryzysowego, 

takich jak porozumienia sektorowe w celu 

zarządzania dostawami pod względem 

ilościowym wśród producentów, 

organizacji producentów i przetwórców, 

oraz finansowanych ze środków 

publicznych, aktywnych i 

dostosowawczych narzędzi zarządzania 

podażą w celu zapobiegania kryzysom 

oraz ich rozwiązywania, ograniczania 

produkcji (i inwestycji mających na celu 

zwiększenie produkcji), aby lepiej 

dopasować podaż do unijnego popytu, a 

także do zbadania możliwości rozszerzenia 

stosowania takich instrumentów na inne 

sektory po przeprowadzeniu oceny wpływu 

społeczno-gospodarczego takich środków; 

Or. en 

 

Poprawka  1202 

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

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 23 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

23. wzywa Komisję, by umożliwiła i 

wspierała stosowanie – w szczególności w 

sektorze mleczarskim – instrumentów 

aktywnego zarządzania kryzysowego 

takich jak dobrowolne porozumienia 

sektorowe w celu zarządzania dostawami 

pod względem ilościowym wśród 

producentów, organizacji producentów i 

23. wzywa Komisję, by umożliwiła i 

wspierała stosowanie – w szczególności w 

sektorze mleczarskim, sektorze produkcji 

oliwy z oliwek oraz w sektorze owocowo-

warzywnym – instrumentów aktywnego 

zarządzania kryzysowego takich jak 

porozumienia sektorowe w celu 

zarządzania dostawami pod względem 
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przetwórców, a także do zbadania 

możliwości rozszerzenia stosowania takich 

instrumentów na inne sektory; 

ilościowym wśród producentów, 

organizacji producentów i przetwórców za 

pośrednictwem organizacji 

międzybranżowych, których porozumienia 

będą stosowane obowiązkowo – przez 

rozszerzenie normy – do wszystkich 

operatorów w łańcuchu, a także do 

zbadania możliwości rozszerzenia 

stosowania takich instrumentów na inne 

sektory; 

Or. es 

 

Poprawka  1203 

Maria Noichl, Momchil Nekov, Karin Kadenbach 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 23 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

23. wzywa Komisję, by umożliwiła i 

wspierała stosowanie – w szczególności w 

sektorze mleczarskim – instrumentów 

aktywnego zarządzania kryzysowego 

takich jak dobrowolne porozumienia 

sektorowe w celu zarządzania dostawami 

pod względem ilościowym wśród 

producentów, organizacji producentów i 

przetwórców, a także do zbadania 

możliwości rozszerzenia stosowania takich 

instrumentów na inne sektory; 

23. wzywa Komisję, by umożliwiła i 

wspierała stosowanie – w szczególności w 

sektorze mleczarskim – instrumentów 

aktywnego zarządzania kryzysowego, 

takich jak obowiązkowe porozumienia 

sektorowe w celu zarządzania dostawami 

pod względem ilościowym wśród 

producentów, organizacji producentów i 

przetwórców, takich jak na przykład 

unijny program zmniejszenia produkcji 

mleka, a także do zbadania możliwości 

rozszerzenia stosowania takich 

instrumentów na inne sektory; 

Or. en 

 

Poprawka  1204 

Jean-Paul Denanot, Marc Tarabella, Eric Andrieu 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 23 

 
Projekt rezolucji Poprawka 
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23. wzywa Komisję, by umożliwiła i 

wspierała stosowanie – w szczególności w 

sektorze mleczarskim – instrumentów 

aktywnego zarządzania kryzysowego 

takich jak dobrowolne porozumienia 

sektorowe w celu zarządzania dostawami 

pod względem ilościowym wśród 

producentów, organizacji producentów i 

przetwórców, a także do zbadania 

możliwości rozszerzenia stosowania takich 

instrumentów na inne sektory; 

23. wzywa Komisję, by umożliwiła i 

wspierała stosowanie – w szczególności w 

sektorze mleczarskim – instrumentów 

aktywnego zarządzania kryzysowego 

takich jak dobrowolne porozumienia 

sektorowe w celu zarządzania dostawami 

pod względem ilościowym wśród 

producentów, organizacji producentów i 

przetwórców, a także do zbadania 

możliwości rozszerzenia stosowania takich 

instrumentów i możliwości 

kontraktowania na inne sektory; 

Or. fr 

 

Poprawka  1205 

Momchil Nekov, Jean-Paul Denanot, Tibor Szanyi 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 23 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

23. wzywa Komisję, by umożliwiła i 

wspierała stosowanie – w szczególności w 

sektorze mleczarskim – instrumentów 

aktywnego zarządzania kryzysowego 

takich jak dobrowolne porozumienia 

sektorowe w celu zarządzania dostawami 

pod względem ilościowym wśród 

producentów, organizacji producentów i 

przetwórców, a także do zbadania 

możliwości rozszerzenia stosowania takich 

instrumentów na inne sektory; 

23. wzywa Komisję, by umożliwiła i 

wspierała stosowanie – w szczególności w 

sektorze mleczarskim oraz sektorze 

owoców i warzyw – instrumentów 

aktywnego zarządzania kryzysowego 

takich jak dobrowolne porozumienia 

sektorowe w celu zarządzania dostawami 

pod względem ilościowym wśród 

producentów, organizacji producentów i 

przetwórców, a także do zbadania 

możliwości rozszerzenia stosowania takich 

instrumentów na inne sektory; 

Or. en 

 

Poprawka  1206 

Othmar Karas 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 23 
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Projekt rezolucji Poprawka 

23. wzywa Komisję, by umożliwiła i 

wspierała stosowanie – w szczególności w 

sektorze mleczarskim – instrumentów 

aktywnego zarządzania kryzysowego 

takich jak dobrowolne porozumienia 

sektorowe w celu zarządzania dostawami 

pod względem ilościowym wśród 

producentów, organizacji producentów i 

przetwórców, a także do zbadania 

możliwości rozszerzenia stosowania takich 

instrumentów na inne sektory; 

23. wzywa Komisję, by umożliwiła i 

wspierała stosowanie – np. w sektorze 

mleczarskim – instrumentów aktywnego 

zarządzania kryzysowego takich jak 

dobrowolne porozumienia sektorowe w 

celu zarządzania dostawami pod względem 

ilościowym wśród producentów, 

organizacji producentów i przetwórców, a 

także do zbadania możliwości rozszerzenia 

stosowania takich instrumentów na inne 

sektory; 

Or. en 

 

Poprawka  1207 

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

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

Toom, Petras Auštrevičius 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 23 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

23. wzywa Komisję, by umożliwiła i 

wspierała stosowanie – w szczególności w 

sektorze mleczarskim – instrumentów 

aktywnego zarządzania kryzysowego 

takich jak dobrowolne porozumienia 

sektorowe w celu zarządzania dostawami 

pod względem ilościowym wśród 

producentów, organizacji producentów i 

przetwórców, a także do zbadania 

możliwości rozszerzenia stosowania takich 

instrumentów na inne sektory; 

23. podkreśla znaczenie nowego 

rozporządzenia zbiorczego w kontekście 

wspierania stosowania instrumentów 

aktywnego zarządzania kryzysowego 

takich jak dobrowolne porozumienia 

sektorowe w celu zarządzania dostawami 

pod względem ilościowym wśród 

producentów, organizacji producentów i 

przetwórców, a także do zbadania 

możliwości rozszerzenia stosowania takich 

instrumentów na inne sektory; 

Or. en 

 

Poprawka  1208 

Sandra Kalniete, Krišjānis Kariņš, Artis Pabriks, Roberts Zīle 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 23 



 

PE619.299v01-00 46/102 AM\1148818PL.docx 

PL 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

23. wzywa Komisję, by umożliwiła i 

wspierała stosowanie – w szczególności w 

sektorze mleczarskim – instrumentów 

aktywnego zarządzania kryzysowego 

takich jak dobrowolne porozumienia 

sektorowe w celu zarządzania dostawami 

pod względem ilościowym wśród 

producentów, organizacji producentów i 

przetwórców, a także do zbadania 

możliwości rozszerzenia stosowania takich 

instrumentów na inne sektory; 

23. podkreśla znaczenie nowego 

rozporządzenia zbiorczego w kontekście 

wspierania stosowania instrumentów 

aktywnego zarządzania kryzysowego 

takich jak dobrowolne porozumienia 

sektorowe w celu zarządzania dostawami 

pod względem ilościowym wśród 

producentów, organizacji producentów i 

przetwórców, a także do zbadania 

możliwości rozszerzenia stosowania takich 

instrumentów na inne sektory; 

Or. en 

 

Poprawka  1209 

Matt Carthy 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 23 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

23. wzywa Komisję, by umożliwiła i 

wspierała stosowanie – w szczególności w 

sektorze mleczarskim – instrumentów 

aktywnego zarządzania kryzysowego 

takich jak dobrowolne porozumienia 

sektorowe w celu zarządzania dostawami 

pod względem ilościowym wśród 

producentów, organizacji producentów i 

przetwórców, a także do zbadania 

możliwości rozszerzenia stosowania takich 

instrumentów na inne sektory; 

23. wzywa Komisję, by zapewniła – w 

szczególności w sektorze mleczarskim – 

stałe instrumenty zarządzania 

kryzysowego, takie jak porozumienia 

sektorowe w celu zarządzania dostawami 

pod względem ilościowym wśród 

producentów, organizacji producentów i 

przetwórców, a także do opracowania 

strategii dotyczącej sposobu rozszerzenia 

stosowania takich instrumentów na inne 

sektory; 

Or. en 

 

Poprawka  1210 

Ricardo Serrão Santos, Paolo De Castro 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 23 a (nowy) 
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Projekt rezolucji Poprawka 

 23a. w świetle ostatnich doświadczeń 

związanych z rynkiem mleczarskim wzywa 

Komisję Europejską do przedstawienia 

skutecznych środków regulacji podaży w 

okresie kryzysu w odniesieniu do rynku 

wewnętrznego, ze skutkiem podobnym do 

systemu kwot mlecznych, oraz 

mechanizmu umożliwiającego szybkie 

przyznanie rolnikom rekompensaty w 

razie spadku cen poniżej określonego 

poziomu; takie środki powinny umożliwić 

osiągnięcie celu zachowania równowagi 

terytorialnej oraz wspierać utrzymanie i 

rentowność gospodarstw mlecznych na 

obszarach mniej konkurencyjnych i 

wysoce zależnych od produkcji mleka; 

Or. pt 

 

Poprawka  1211 

Thomas Waitz 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 23 a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 23a. z zadowoleniem przyjmuje prace 

prowadzone nad strategią dotyczącą 

zrównoważonej produkcji białka dla UE; 

Or. en 

 

Poprawka  1212 

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

Vieu, Miguel Viegas 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 23 a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 
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 23a. wnioskuje również o wprowadzenie 

publicznych środków w zakresie 

stabilizacji rynku, ograniczenia produkcji, 

ograniczenia wzrostu lub wprowadzania 

inwestycji ukierunkowanych na produkcję 

oraz o ocenę wpływu społeczno-

gospodarczego wspomnianych inwestycji; 

Or. es 

 

Poprawka  1213 

Jean-Paul Denanot, Marc Tarabella, Eric Andrieu 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 23 a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 23a. zwraca się do Komisji o zachęcanie 

państw członkowskich do opracowywania 

programów szkoleniowych dotyczących 

narzędzi zarządzania ryzykiem w celu 

umożliwienia rolnikom poszerzenia 

wiedzy o różnych instrumentach; 

Or. fr 

 

Poprawka  1214 

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

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 23 a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 23a. uważa, że jednym z głównych 

celów tych inicjatyw powinno być 

wzmocnienie pozycji negocjacyjnej 

rolników w łańcuchu dostaw żywności; 

Or. it 

 

Poprawka  1215 
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Albert Deß, Peter Jahr, Norbert Lins, Jens Gieseke, Reimer Böge, Ulrike Müller 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 23 a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 23a. apeluje, by w przypadku 

wystąpienia skrajnych zakłóceń na rynku 

mleka Komisja mogła przyjąć 

obowiązujące w całej Europie środki 

ograniczające produkcję, które nie 

obejmowałyby wypłaty odszkodowań; 

Or. de 

Poprawka  1216 

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

Paolo De Castro 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 23 a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 23a. wzywa Komisję, by wdrożyła 

całościowe i spójne podejście w celu 

przyspieszenia podejmowania decyzji 

dotyczących dostępnych narzędzi 

zarządzania kryzysowego; 

Or. fr 

 

Poprawka  1217 

Thomas Waitz 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 23 b (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 23b. zwraca uwagę na konieczność 

tworzenia rynków lokalnych i 

regionalnych dla upraw strączkowych w 

całej UE, poprawy wyników pod względem 

ochrony środowiska przez uprawianie ich 
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w płodozmianie, przy jednoczesnym 

zmniejszeniu uzależnienia od 

importowanych pasz, materiałów do 

produkcji nawozów i pestycydów, a także 

zwiększenia rentowności i zachęt 

gospodarczych w celu przechodzenia na 

bardziej zrównoważone praktyki rolnicze; 

Or. en 

 

Poprawka  1218 

Othmar Karas 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 24 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

24. domaga się dogłębnego przeglądu 

obecnego mechanizmu rezerwy 

kryzysowej w celu utworzenia 

niezależnego instrumentu finansowego 

zwolnionego z budżetowej zasady 

jednoroczności, tak aby zezwolić na 

transfery budżetowe z jednego roku do 

kolejnego, umożliwiając tym samym 

szybkie i skuteczne reagowanie na sytuacje 

kryzysowe, w tym dotyczące zdrowia 

zwierząt i roślin, kwestii związanych z 

chorobami i bezpieczeństwa żywności; 

24. domaga się dogłębnego przeglądu 

obecnej rezerwy kryzysowej 

zapewniającej szybsze i skuteczniejsze 
reagowanie na sytuacje kryzysowe na 

rynku rolnym, rynku żywności i rynku 

pasz; 

Or. en 

 

Poprawka  1219 

Fredrick Federley, Jan Huitema 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 24 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

24. domaga się dogłębnego przeglądu 

obecnego mechanizmu rezerwy 

kryzysowej w celu utworzenia 

niezależnego instrumentu finansowego 

24. domaga się dogłębnego przeglądu 

obecnego mechanizmu rezerwy 

kryzysowej w celu określenia najlepszego 

sposobu na skuteczne reagowanie na 
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zwolnionego z budżetowej zasady 

jednoroczności, tak aby zezwolić na 

transfery budżetowe z jednego roku do 

kolejnego, umożliwiając tym samym 

szybkie i skuteczne reagowanie na sytuacje 

kryzysowe, w tym dotyczące zdrowia 

zwierząt i roślin, kwestii związanych z 

chorobami i bezpieczeństwa żywności; 

sytuacje kryzysowe, w tym dotyczące 

zdrowia zwierząt i roślin, kwestii 

związanych z chorobami i bezpieczeństwa 

żywności; 

Or. en 

 

Poprawka  1220 

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 

Ustęp 24 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

24. domaga się dogłębnego przeglądu 

obecnego mechanizmu rezerwy 

kryzysowej w celu utworzenia 

niezależnego instrumentu finansowego 

zwolnionego z budżetowej zasady 
jednoroczności, tak aby zezwolić na 

transfery budżetowe z jednego roku do 

kolejnego, umożliwiając tym samym 

szybkie i skuteczne reagowanie na 

sytuacje kryzysowe, w tym dotyczące 

zdrowia zwierząt i roślin, kwestii 

związanych z chorobami i bezpieczeństwa 

żywności; 

24. domaga się dogłębnego przeglądu 

obecnego mechanizmu rezerwy 

kryzysowej w celu utworzenia 

niezależnego instrumentu finansowego, 

który nie podlega zasadzie jednoroczności 

budżetu, tak aby umożliwić transfery z 

jednego roku do kolejnego, w 

szczególności gdy ceny rynkowe są 

wystarczająco wysokie, oraz który 

zwiększy szybkość i skuteczność reakcji na 

kryzysy, w tym kwestie dotyczące zdrowia 

zwierząt, chorób roślin, bezpieczeństwa 

żywności i bezpieczeństwa 

żywnościowego; 

Or. en 

 

Poprawka  1221 

Michel Dantin, Esther Herranz García, Herbert Dorfmann, Mairead McGuinness, 

Czesław Adam Siekierski, 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 
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Ustęp 24 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

24. domaga się dogłębnego przeglądu 

obecnego mechanizmu rezerwy 

kryzysowej w celu utworzenia 

niezależnego instrumentu finansowego 

zwolnionego z budżetowej zasady 

jednoroczności, tak aby zezwolić na 

transfery budżetowe z jednego roku do 

kolejnego, umożliwiając tym samym 

szybkie i skuteczne reagowanie na sytuacje 

kryzysowe, w tym dotyczące zdrowia 

zwierząt i roślin, kwestii związanych z 

chorobami i bezpieczeństwa żywności; 

24. domaga się dogłębnego przeglądu 

obecnego mechanizmu rezerwy 

kryzysowej w celu utworzenia 

realistycznego i niezależnego unijnego 

funduszu na rzecz zwalczania kryzysu w 

rolnictwie zwolnionego z budżetowej 

zasady jednoroczności, tak aby zezwolić na 

transfery budżetowe z jednego roku do 

kolejnego, umożliwiając tym samym 

szybkie i skuteczne działania prewencyjne 

i reagowanie na sytuacje kryzysowe, w tym 

dotyczące zdrowia zwierząt i roślin, 

kwestii związanych z chorobami i 

bezpieczeństwa żywności; podkreśla, że 

ten odnowiony unijny fundusz na rzecz 

zwalczania kryzysu w rolnictwie powinien 

być wykorzystywany jako uzupełnienie 

europejskiego zestawu narzędzi na rzecz 

zarządzania ryzykiem wynikającego z 

rozporządzenia zbiorczego w przypadku 

poważnego kryzysu; 

Or. en 

 

Poprawka  1222 

Marijana Petir 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 24 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

24. domaga się dogłębnego przeglądu 

obecnego mechanizmu rezerwy 

kryzysowej w celu utworzenia 

niezależnego instrumentu finansowego 

zwolnionego z budżetowej zasady 

jednoroczności, tak aby zezwolić na 

transfery budżetowe z jednego roku do 

kolejnego, umożliwiając tym samym 

szybkie i skuteczne reagowanie na sytuacje 

kryzysowe, w tym dotyczące zdrowia 

zwierząt i roślin, kwestii związanych z 

24. domaga się dogłębnego przeglądu 

obecnego mechanizmu rezerwy 

kryzysowej w celu utworzenia poza 

budżetem na rolnictwo niezależnego 

instrumentu finansowego zwolnionego z 

budżetowej zasady jednoroczności, tak aby 

zezwolić na transfery budżetowe z jednego 

roku do kolejnego, umożliwiając tym 

samym szybkie i skuteczne reagowanie na 

sytuacje kryzysowe, w tym dotyczące 

zdrowia zwierząt i roślin, kwestii 
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chorobami i bezpieczeństwa żywności; związanych z chorobami i bezpieczeństwa 

żywności, a także na sytuacje niezwiązane 

z kryzysami w sektorze rolnictwa, ale 

wpływające na rolnictwo; 

Or. hr 

Poprawka  1223 

Nuno Melo 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 24 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

24. domaga się dogłębnego przeglądu 

obecnego mechanizmu rezerwy 

kryzysowej w celu utworzenia 

niezależnego instrumentu finansowego 

zwolnionego z budżetowej zasady 

jednoroczności, tak aby zezwolić na 

transfery budżetowe z jednego roku do 

kolejnego, umożliwiając tym samym 

szybkie i skuteczne reagowanie na sytuacje 

kryzysowe, w tym dotyczące zdrowia 

zwierząt i roślin, kwestii związanych z 

chorobami i bezpieczeństwa żywności; 

24. domaga się dogłębnego przeglądu 

obecnego mechanizmu rezerwy 

kryzysowej w celu utworzenia 

niezależnego instrumentu finansowego 

zwolnionego z budżetowej zasady 

jednoroczności, tak aby zezwolić na 

transfery budżetowe z jednego roku do 

kolejnego, umożliwiając tym samym 

szybkie i skuteczne reagowanie na sytuacje 

kryzysowe, takie jak susza, która wywiera 

wpływ głównie na państwa na południu 

Europy w wyniku nasilenia się zmiany 

klimatu, w tym dotyczące zdrowia 

zwierząt i roślin, kwestii związanych z 

chorobami i bezpieczeństwa żywności; 

Or. pt 

 

Poprawka  1224 

Annie Schreijer-Pierik 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 24 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

24. domaga się dogłębnego przeglądu 

obecnego mechanizmu rezerwy 

kryzysowej w celu utworzenia 

niezależnego instrumentu finansowego 

zwolnionego z budżetowej zasady 

jednoroczności, tak aby zezwolić na 

24. domaga się dogłębnego przeglądu 

obecnego mechanizmu rezerwy 

kryzysowej w celu utworzenia 

niezależnego instrumentu finansowego 

zwolnionego z budżetowej zasady 

jednoroczności, tak aby zezwolić na 
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transfery budżetowe z jednego roku do 

kolejnego, umożliwiając tym samym 

szybkie i skuteczne reagowanie na sytuacje 

kryzysowe, w tym dotyczące zdrowia 

zwierząt i roślin, kwestii związanych z 

chorobami i bezpieczeństwa żywności; 

transfery budżetowe z jednego roku do 

kolejnego, umożliwiając tym samym 

szybkie i skuteczne reagowanie na sytuacje 

kryzysowe, w tym dotyczące zdrowia 

zwierząt i roślin, kwestii związanych z 

chorobami, w tym oporności na środki 

przeciwdrobnoustrojowe, i bezpieczeństwa 

żywności; 

Or. nl 

 

Poprawka  1225 

Thomas Waitz 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 24 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

24. domaga się dogłębnego przeglądu 

obecnego mechanizmu rezerwy 

kryzysowej w celu utworzenia 

niezależnego instrumentu finansowego 

zwolnionego z budżetowej zasady 

jednoroczności, tak aby zezwolić na 

transfery budżetowe z jednego roku do 

kolejnego, umożliwiając tym samym 

szybkie i skuteczne reagowanie na sytuacje 

kryzysowe, w tym dotyczące zdrowia 

zwierząt i roślin, kwestii związanych z 

chorobami i bezpieczeństwa żywności; 

24. domaga się dogłębnego przeglądu 

obecnego mechanizmu rezerwy 

kryzysowej w celu utworzenia 

niezależnego instrumentu finansowego 

zwolnionego z budżetowej zasady 

jednoroczności, tak aby zezwolić na 

transfery budżetowe z jednego roku do 

kolejnego, umożliwiając tym samym 

szybkie i skuteczne reagowanie na sytuacje 

kryzysowe, w tym dotyczące dobrostanu 

zwierząt i zdrowych ekosystemów, kwestii 

związanych z chorobami i bezpieczeństwa 

żywności; 

Or. en 

 

Poprawka  1226 

Maria Gabriela Zoană 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 24 a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 24a. domaga się zastąpienia 
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istniejącego systemu obliczania płatności 

bezpośrednich w ramach pierwszego 

filaru, który często opiera się na 

historycznych uprawnieniach, 

ogólnounijną, jednolitą metodą obliczania 

płatności w celu uproszczenia systemu i 

zwiększenia przejrzystości; 

Or. ro 

 

Poprawka  1227 

Norbert Erdős, Marijana Petir, Vladimir Urutchev, Daniel Buda, Czesław Adam 

Siekierski, Jarosław Kalinowski 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 24 a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 24a. wzywa do ustanowienia nowego 

mechanizmu całkowicie niezależnego od 

płatności bezpośrednich i finansowanego 

głównie z niewykorzystanych marginesów 

w dziale 2 budżetu UE; 

Or. en 

 

Poprawka  1228 

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

Vieu, Miguel Viegas 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 25 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

25. wyraża przekonanie, że choć 

umowy handlowe są korzystne dla sektora 

rolnego UE jako całości oraz konieczne 

dla wzmocnienia pozycji UE na 

globalnym rynku rolnym, wiąże się z nimi 

również szereg wyzwań, które to wyzwania 

wymagają wzmocnionych mechanizmów 

zabezpieczających w celu zapewnienia 

równych warunków działania dla 

25. wyraża przekonanie, że umowy 

handlowe nie są korzystne ani dla małych i 

średnich gospodarstw, ani dla małych i 

średnich przedsiębiorstw; umowy 

handlowe mają bardzo poważny wpływ 

społeczno-gospodarczy na małe i średnie 

gospodarstwa w UE oraz w innych 

częściach świata, w których tanie 

produkty eksportowane z Europy w wielu 
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rolników w UE i rolników w pozostałych 

regionach świata; 
przypadkach szkodzą rolnictwu, podczas 

gdy w Europie dąży się do wspierania 

rolnictwa, a prócz tego przyczyniają się do 

generowania gazów cieplarnianych i 

marnotrawstwa energii na dużą skalę; 

mechanizmy zabezpieczające powinny 

uwzględniać koszty produkcji rolnej 

zrównoważonej pod względem 

społecznym, środowiskowym i 

gospodarczym, zarówno w UE, jak i w 

krajach docelowych eksportu z Unii; 

Or. es 

 

Poprawka  1229 

Luke Ming Flanagan 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 25 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

25. wyraża przekonanie, że choć 

umowy handlowe są korzystne dla sektora 

rolnego UE jako całości oraz konieczne 

dla wzmocnienia pozycji UE na 

globalnym rynku rolnym, wiąże się z nimi 

również szereg wyzwań, które to wyzwania 

wymagają wzmocnionych mechanizmów 

zabezpieczających w celu zapewnienia 

równych warunków działania dla 

rolników w UE i rolników w pozostałych 

regionach świata; 

25. wyraża przekonanie, że choć 

handel między narodami jest niewątpliwie 

korzystny i konieczny, rolnictwo jest zbyt 

ważnym sektorem, aby było całkowicie 

podporządkowane „wolnemu rynkowi”, 

dostarczanie żywności wiąże się ze 

złożonymi relacjami między produkcją 

żywności, gospodarką gruntami, ochroną 

środowiska, dostarczaniem dóbr 

publicznych i potrzebami społecznymi i 

nie może być postrzegane w 

jednowymiarowy sposób, czyli z 

perspektywy produkowania towarów po 

możliwie najniższych kosztach; 

Or. en 

 

Poprawka  1230 

Matt Carthy 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 25 
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Projekt rezolucji Poprawka 

25. wyraża przekonanie, że choć 

umowy handlowe są korzystne dla sektora 

rolnego UE jako całości oraz konieczne 

dla wzmocnienia pozycji UE na globalnym 

rynku rolnym, wiąże się z nimi również 

szereg wyzwań, które to wyzwania 

wymagają wzmocnionych mechanizmów 

zabezpieczających w celu zapewnienia 

równych warunków działania dla 

rolników w UE i rolników w pozostałych 

regionach świata; 

25. wyraża przekonanie, że choć 

umowy handlowe mogłyby być korzystne 

dla sektora rolnego UE jako całości, nad 

korzyściami często przeważa 

destabilizujący wpływ na rynek europejski 

zwiększonego przywozu produktów, często 

po niższej cenie i o gorszej jakości niż 

produkty UE, w związku z czym Komisja 

powinna we wszystkich przypadkach 

stawiać na pierwszym miejscu 

zapewnienie ochrony europejskiemu 

producentowi przed wdrażaniem 

bezkompromisowej strategii wolnego 

handlu; 

Or. en 

 

Poprawka  1231 

Philippe Loiseau, Jacques Colombier, Angelo Ciocca, Mara Bizzotto 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 25 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

25. wyraża przekonanie, że choć 

umowy handlowe są korzystne dla sektora 

rolnego UE jako całości oraz konieczne 

dla wzmocnienia pozycji UE na globalnym 

rynku rolnym, wiąże się z nimi również 

szereg wyzwań, które to wyzwania 

wymagają wzmocnionych mechanizmów 

zabezpieczających w celu zapewnienia 

równych warunków działania dla rolników 

w UE i rolników w pozostałych regionach 

świata; 

25. wyraża przekonanie, że skutki 

umów handlowych UE dla sektora rolnego 

nie zawsze są pozytywne i że UE powinna 

chronić produkcję europejską względem 

podaży na rynku wewnętrznym przez 

wzmocnienie pozycji Unii na globalnym 

rynku rolnym dzięki wyróżniającemu i 

zrównoważonemu charakterowi 

produktów UE; podkreśla, że często z 

umowami tymi wiąże się szereg wyzwań, 

które wymagają wzmocnionych 

mechanizmów zabezpieczających w celu 

zapewnienia równych warunków i 

poszanowania kryteriów wzajemności 

między rolnikami w UE i w stosunku do 

reszty świata; 

Or. it 
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Poprawka  1232 

Thomas Waitz 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 25 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

25. wyraża przekonanie, że choć 

umowy handlowe są korzystne dla sektora 

rolnego UE jako całości oraz konieczne 

dla wzmocnienia pozycji UE na 

globalnym rynku rolnym, wiąże się z nimi 

również szereg wyzwań, które to wyzwania 

wymagają wzmocnionych mechanizmów 

zabezpieczających w celu zapewnienia 

równych warunków działania dla 

rolników w UE i rolników w pozostałych 

regionach świata; 

25. wyraża przekonanie, że choć 

umowy handlowe mogą być korzystne dla 

ograniczonej części sektora rolnego UE, a 

mianowicie agrobiznesu, ogólnie mogą 

wywierać poważny wpływ społeczno-

gospodarczy na małe i średnie 

gospodarstwa rolne w UE oraz w innych 

częściach świata; 

Or. en 

 

Poprawka  1233 

Maria Noichl, Momchil Nekov, Marc Tarabella 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 25 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

25. wyraża przekonanie, że choć 

umowy handlowe są korzystne dla sektora 

rolnego UE jako całości oraz konieczne 

dla wzmocnienia pozycji UE na 

globalnym rynku rolnym, wiąże się z nimi 

również szereg wyzwań, które to 

wyzwania wymagają wzmocnionych 

mechanizmów zabezpieczających w celu 

zapewnienia równych warunków działania 

dla rolników w UE i rolników w 

pozostałych regionach świata; 

25. wyraża przekonanie, że z umowami 

handlowymi wiąże się szereg wyzwań, 

które to wyzwania wymagają 

wzmocnionych mechanizmów 

zabezpieczających po obu stronach w celu 

zapewnienia równych warunków działania 

dla rolników w UE i rolników w 

pozostałych regionach świata; 

Or. en 
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Poprawka  1234 

Miguel Viegas, Marie-Pierre Vieu 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 25 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

25. wyraża przekonanie, że choć 

umowy handlowe są korzystne dla sektora 

rolnego UE jako całości oraz konieczne 

dla wzmocnienia pozycji UE na 

globalnym rynku rolnym, wiąże się z nimi 

również szereg wyzwań, które to wyzwania 

wymagają wzmocnionych mechanizmów 

zabezpieczających w celu zapewnienia 

równych warunków działania dla rolników 

w UE i rolników w pozostałych regionach 

świata; 

25. wyraża przekonanie, że model 

obecnej WPR, która jest wyraźnie 

ukierunkowana na eksport, oraz umowy o 

wolnym handlu skutkują obniżeniem 

praw społecznych, pracowniczych i 

środowiskowych, które wymagają 

wzmocnionych mechanizmów 

zabezpieczających w celu zapewnienia 

równych warunków dla rolników w UE i 

rolników w pozostałych regionach świata; 

Or. pt 

 

Poprawka  1235 

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

Ricardo Serrão Santos, Michela Giuffrida, Marc Tarabella, Nicola Caputo, Jean-Paul 

Denanot, Tibor Szanyi 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 25 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

25. wyraża przekonanie, że choć 

umowy handlowe są korzystne dla sektora 

rolnego UE jako całości oraz konieczne 

dla wzmocnienia pozycji UE na 

globalnym rynku rolnym, wiąże się z nimi 

również szereg wyzwań, które to wyzwania 

wymagają wzmocnionych mechanizmów 

zabezpieczających w celu zapewnienia 

równych warunków działania dla rolników 

w UE i rolników w pozostałych regionach 

świata; 

25. wyraża przekonanie, że choć 

umowy handlowe są ogólnie korzystne dla 

niektórych sektorów rolnych oraz 

konieczne dla wzmocnienia pozycji Unii 

na światowym rynku rolnym, wiąże się z 

nimi również szereg trudności, które 

wymagają spójności między polityką 

handlową i niektórymi celami WPR 

dotyczącymi dochodów gospodarstw 

rodzinnych, przyszłości pewnych obszarów 

wiejskich, co w praktyce pociąga za sobą 

potrzebę utworzenia mechanizmów 

zabezpieczających lub nawet wyłączenia 

najbardziej wrażliwych sektorów z 

negocjacji oraz stosowania zasady 
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wzajemności w warunkach produkcji w 

celu zapewnienia równych warunków 

działania dla rolników w Unii Europejskiej 

i ich zagranicznych konkurentów; 

Or. en 

 

Poprawka  1236 

Othmar Karas 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 25 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

25. wyraża przekonanie, że choć 

umowy handlowe są korzystne dla sektora 

rolnego UE jako całości oraz konieczne dla 

wzmocnienia pozycji UE na globalnym 

rynku rolnym, wiąże się z nimi również 

szereg wyzwań, które to wyzwania 

wymagają wzmocnionych mechanizmów 

zabezpieczających w celu zapewnienia 

równych warunków działania dla 

rolników w UE i rolników w pozostałych 

regionach świata; 

25. wyraża przekonanie, że choć 

umowy handlowe są korzystne dla sektora 

rolnego UE jako całości oraz konieczne dla 

wzmocnienia pozycji UE na globalnym 

rynku rolnym, wiąże się z nimi również 

szereg wyzwań, gdy rolnicy w UE i inni 

rolnicy w pozostałych regionach świata 

napotykają nierówne warunki – w 

szczególności dotyczące norm 

środowiskowych, norm dotyczących 

dobrostanu zwierząt i norm społecznych; 

jest zdania, że różnice te należy w 

większym stopniu uwzględniać przy 

zawieraniu umów handlowych i nie 

powinny one prowadzić do obniżenia 

wysokich standardów europejskich; 

podkreśla, że konieczne są odpowiednie 

mechanizmy ochrony rolnictwa 

europejskiego; 

Or. en 

 

Poprawka  1237 

Philippe Loiseau, Jacques Colombier, Angelo Ciocca, Mara Bizzotto 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 25 

 
Projekt rezolucji Poprawka 
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25. wyraża przekonanie, że choć 

umowy handlowe są korzystne dla sektora 

rolnego UE jako całości oraz konieczne dla 

wzmocnienia pozycji UE na globalnym 

rynku rolnym, wiąże się z nimi również 

szereg wyzwań, które to wyzwania 

wymagają wzmocnionych mechanizmów 

zabezpieczających w celu zapewnienia 

równych warunków działania dla rolników 

w UE i rolników w pozostałych regionach 

świata; 

25. wyraża przekonanie, że choć 

umowy handlowe i umowy o wolnym 

handlu podpisane lub obecnie 

negocjowane są korzystne dla sektora 

rolnego UE jako całości oraz konieczne dla 

wzmocnienia pozycji UE na globalnym 

rynku rolnym, wiąże się z nimi również 

duża liczba wyzwań, które to wyzwania 

wymagają wzmocnionych mechanizmów 

zabezpieczających i mechanizmów 

ochrony w celu zapewnienia równych 

warunków działania dla rolników 

europejskich, i apeluje, aby rolnictwo było 

wyłączone z porozumień o wolnym 

handlu, w tym porozumień już zawartych; 

Or. fr 

 

Poprawka  1238 

Jørn Dohrmann 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 25 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

25. wyraża przekonanie, że choć 

umowy handlowe są korzystne dla sektora 

rolnego UE jako całości oraz konieczne dla 

wzmocnienia pozycji UE na globalnym 

rynku rolnym, wiąże się z nimi również 

szereg wyzwań, które to wyzwania 

wymagają wzmocnionych mechanizmów 

zabezpieczających w celu zapewnienia 

równych warunków działania dla rolników 

w UE i rolników w pozostałych regionach 

świata; 

25. wyraża przekonanie, że choć 

umowy handlowe są korzystne dla sektora 

rolnego UE jako całości oraz konieczne dla 

wzmocnienia pozycji UE na globalnym 

rynku rolnym i choć ważne jest 

kontynuowanie działań na rzecz poprawy 

dostępu do rynku dla europejskich 

produktów rolnych, z umowami tymi może 

wiązać się również szereg wyzwań, które 

wymagają wzmocnionych mechanizmów 

zabezpieczających w celu zapewnienia 

równych warunków działania dla rolników 

w UE i rolników w pozostałych regionach 

świata; 

Or. en 

 

Poprawka  1239 

Hilde Vautmans, Jan Huitema, Ulrike Müller 
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Projekt rezolucji 

Ustęp 25 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

25. wyraża przekonanie, że choć 

umowy handlowe są korzystne dla sektora 

rolnego UE jako całości oraz konieczne dla 

wzmocnienia pozycji UE na globalnym 

rynku rolnym, wiąże się z nimi również 

szereg wyzwań, które to wyzwania 

wymagają wzmocnionych mechanizmów 

zabezpieczających w celu zapewnienia 

równych warunków działania dla rolników 

w UE i rolników w pozostałych regionach 

świata; 

25. wyraża przekonanie, że choć 

umowy handlowe są korzystne dla sektora 

rolnego UE jako całości oraz konieczne dla 

wzmocnienia pozycji UE na globalnym 

rynku rolnym, przy niezbędnym 

uwzględnieniu szczególnych potrzeb tego 

sektora, wiąże się z nimi również szereg 

wyzwań, które to wyzwania wymagają 

wzmocnionych mechanizmów 

zabezpieczających w celu zapewnienia 

równych warunków działania dla rolników 

w UE i rolników w pozostałych regionach 

świata; 

Or. en 

 

Poprawka  1240 

Tom Vandenkendelaere 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 25 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

25. wyraża przekonanie, że choć 

umowy handlowe są korzystne dla sektora 

rolnego UE jako całości oraz konieczne dla 

wzmocnienia pozycji UE na globalnym 

rynku rolnym, wiąże się z nimi również 

szereg wyzwań, które to wyzwania 

wymagają wzmocnionych mechanizmów 

zabezpieczających w celu zapewnienia 

równych warunków działania dla rolników 

w UE i rolników w pozostałych regionach 

świata; 

25. wyraża przekonanie, że choć 

umowy handlowe są korzystne dla sektora 

rolnego UE jako całości oraz konieczne dla 

wzmocnienia pozycji UE na globalnym 

rynku rolnym, wiąże się z nimi również 

szereg wyzwań, którym trzeba stawić 

czoła, takich jak przestrzeganie unijnych 

norm sanitarnych i fitosanitarnych oraz 

norm dotyczących dobrostanu zwierząt, w 

celu zapewnienia równych warunków 

działania dla rolników w UE i rolników w 

pozostałych regionach świata; 

Or. en 
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Poprawka  1241 

John Procter, Anthea McIntyre, James Nicholson 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 25 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

25. wyraża przekonanie, że choć 

umowy handlowe są korzystne dla sektora 

rolnego UE jako całości oraz konieczne dla 

wzmocnienia pozycji UE na globalnym 

rynku rolnym, wiąże się z nimi również 

szereg wyzwań, które to wyzwania 

wymagają wzmocnionych mechanizmów 

zabezpieczających w celu zapewnienia 

równych warunków działania dla 

rolników w UE i rolników w pozostałych 

regionach świata; 

25. wyraża przekonanie, że choć 

umowy handlowe są korzystne dla sektora 

rolnego UE jako całości oraz konieczne dla 

wzmocnienia pozycji UE na globalnym 

rynku rolnym, nie należy osłabiać 

europejskiej produkcji przez gorszej 

jakości i niespełniający norm przywóz; 

Or. en 

 

Poprawka  1242 

Daniel Buda, Maria Gabriela Zoană 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 25 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

25. wyraża przekonanie, że choć 

umowy handlowe są korzystne dla sektora 

rolnego UE jako całości oraz konieczne dla 

wzmocnienia pozycji UE na globalnym 

rynku rolnym, wiąże się z nimi również 

szereg wyzwań, które to wyzwania 

wymagają wzmocnionych mechanizmów 

zabezpieczających w celu zapewnienia 

równych warunków działania dla rolników 

w UE i rolników w pozostałych regionach 

świata; 

25. wyraża przekonanie, że choć 

umowy handlowe są korzystne dla sektora 

rolnego UE jako całości oraz konieczne dla 

wzmocnienia pozycji UE na globalnym 

rynku rolnym, wiąże się z nimi również 

szereg wyzwań, które to wyzwania 

wymagają wzmocnionych mechanizmów 

zabezpieczających, takich jak narzędzia 

wsparcia związanego z produkcją, w celu 

zapewnienia równych warunków działania 

dla rolników w UE i rolników w 

pozostałych regionach świata; 

Or. en 
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Poprawka  1243 

Jean-Paul Denanot, Marc Tarabella 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 25 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

25. wyraża przekonanie, że choć 

umowy handlowe są korzystne dla sektora 

rolnego UE jako całości oraz konieczne 

dla wzmocnienia pozycji UE na globalnym 

rynku rolnym, wiąże się z nimi również 

szereg wyzwań, które to wyzwania 

wymagają wzmocnionych mechanizmów 

zabezpieczających w celu zapewnienia 

równych warunków działania dla rolników 

w UE i rolników w pozostałych regionach 

świata; 

25. wyraża przekonanie, że choć 

umowy handlowe są użyteczne dla 

wzmocnienia pozycji UE na globalnym 

rynku rolnym, wiąże się z nimi również 

duża liczba wyzwań i stwarzają one 

zagrożenie dla sektorów wrażliwych, 

takich jak sektor hodowli, a niektóre z 

tych umów nie powinny dotyczyć sektorów 

najbardziej wrażliwych i wymagają 

wzmocnionych mechanizmów 

zabezpieczających w celu zapewnienia 

równych warunków działania dla rolników 

w UE i rolników w pozostałych regionach 

świata; 

Or. fr 

 

Poprawka  1244 

Angélique Delahaye 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 25 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

25. wyraża przekonanie, że choć 

umowy handlowe są korzystne dla sektora 

rolnego UE jako całości oraz konieczne dla 

wzmocnienia pozycji UE na globalnym 

rynku rolnym, wiąże się z nimi również 

szereg wyzwań, które to wyzwania 

wymagają wzmocnionych mechanizmów 

zabezpieczających w celu zapewnienia 

równych warunków działania dla rolników 

w UE i rolników w pozostałych regionach 

świata; 

25. wyraża przekonanie, że choć 

umowy handlowe są korzystne dla sektora 

rolnego UE jako całości oraz konieczne dla 

wzmocnienia pozycji UE na globalnym 

rynku rolnym, wiąże się z nimi również 

szereg wyzwań, w szczególności 

sanitarnych i środowiskowych, które to 

wyzwania wymagają wzmocnionych 

mechanizmów zabezpieczających w celu 

zapewnienia równych warunków działania 

dla rolników w UE i rolników w 

pozostałych regionach świata; 

Or. en 
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Poprawka  1245 

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

Kalinowski 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 25 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

25. wyraża przekonanie, że choć 

umowy handlowe są korzystne dla sektora 

rolnego UE jako całości oraz konieczne 

dla wzmocnienia pozycji UE na globalnym 

rynku rolnym, wiąże się z nimi również 

szereg wyzwań, które to wyzwania 

wymagają wzmocnionych mechanizmów 

zabezpieczających w celu zapewnienia 

równych warunków działania dla rolników 

w UE i rolników w pozostałych regionach 

świata; 

25. wyraża przekonanie, że choć 

umowy handlowe są korzystne dla 

gospodarki UE jako całości oraz konieczne 

dla wzmocnienia pozycji UE na globalnym 

rynku, wiąże się z nimi również szereg 

zagrożeń w odniesieniu do rolnictwa UE, 

które to wyzwania wymagają 

wzmocnionych mechanizmów 

zabezpieczających w celu zapewnienia 

równych warunków działania dla rolników 

w UE i rolników w pozostałych regionach 

świata; 

Or. en 

 

Poprawka  1246 

Fredrick Federley 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 25 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

25. wyraża przekonanie, że choć 

umowy handlowe są korzystne dla sektora 

rolnego UE jako całości oraz konieczne dla 

wzmocnienia pozycji UE na globalnym 

rynku rolnym, wiąże się z nimi również 

szereg wyzwań, które to wyzwania 

wymagają wzmocnionych mechanizmów 

zabezpieczających w celu zapewnienia 

równych warunków działania dla rolników 

w UE i rolników w pozostałych regionach 

świata; 

25. wyraża przekonanie, że choć 

umowy handlowe są korzystne dla sektora 

rolnego UE jako całości oraz konieczne dla 

wzmocnienia pozycji UE na globalnym 

rynku rolnym, wiąże się z nimi również 

szereg wyzwań, które to wyzwania muszą 

być uwzględniane w celu zapewnienia 

równych warunków działania dla rolników 

w UE i rolników w pozostałych regionach 

świata; 

Or. en 
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Poprawka  1247 

Momchil Nekov, Tibor Szanyi 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 25 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

25. wyraża przekonanie, że choć 

umowy handlowe są korzystne dla sektora 

rolnego UE jako całości oraz konieczne 

dla wzmocnienia pozycji UE na globalnym 

rynku rolnym, wiąże się z nimi również 

szereg wyzwań, które to wyzwania 

wymagają wzmocnionych mechanizmów 

zabezpieczających w celu zapewnienia 

równych warunków działania dla rolników 

w UE i rolników w pozostałych regionach 

świata; 

25. wyraża przekonanie, że choć 

umowy handlowe są korzystne dla UE jako 

całości oraz konieczne dla wzmocnienia 

pozycji UE na globalnym rynku rolnym, 

wiąże się z nimi również szereg wyzwań, 

które to wyzwania wymagają 

wzmocnionych mechanizmów 

zabezpieczających w celu zapewnienia 

równych warunków działania dla rolników 

w UE i rolników w pozostałych regionach 

świata; 

Or. en 

 

Poprawka  1248 

Michel Dantin, Esther Herranz García, Herbert Dorfmann, Mairead McGuinness, 

Czesław Adam Siekierski, Nuno Melo, Angélique Delahaye, Ramón Luis Valcárcel Siso, 

Gabriel Mato, Alberto Cirio, Sofia Ribeiro, Vladimir Urutchev, Norbert Erdős, Anne 

Sander, Francis Zammit Dimech, Daniel Buda 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 25 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

25. wyraża przekonanie, że choć 

umowy handlowe są korzystne dla sektora 

rolnego UE jako całości oraz konieczne dla 

wzmocnienia pozycji UE na globalnym 

rynku rolnym, wiąże się z nimi również 

szereg wyzwań, które to wyzwania 

wymagają wzmocnionych mechanizmów 

zabezpieczających w celu zapewnienia 

równych warunków działania dla rolników 

w UE i rolników w pozostałych regionach 

świata; 

25. wyraża przekonanie, że choć 

umowy handlowe są korzystne dla sektora 

rolnego UE jako całości oraz konieczne dla 

wzmocnienia pozycji UE na globalnym 

rynku rolnym, wiąże się z nimi również 

szereg wyzwań, którym trzeba stawić 

czoła, takich jak przestrzeganie unijnych 

norm sanitarnych i fitosanitarnych, w 

celu zapewnienia równych warunków 

działania dla rolników w UE i rolników w 

pozostałych regionach świata; 
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Or. en 

 

Poprawka  1249 

Marc Tarabella, Jean-Paul Denanot 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 25 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

25. wyraża przekonanie, że choć 

umowy handlowe są korzystne dla sektora 

rolnego UE jako całości oraz konieczne dla 

wzmocnienia pozycji UE na globalnym 

rynku rolnym, wiąże się z nimi również 

szereg wyzwań, które to wyzwania 

wymagają wzmocnionych mechanizmów 

zabezpieczających w celu zapewnienia 

równych warunków działania dla rolników 

w UE i rolników w pozostałych regionach 

świata; 

25. wyraża przekonanie, że choć 

umowy handlowe przynoszą zyski dla 

sektora rolnego UE jako całości oraz są 

konieczne dla wzmocnienia pozycji UE na 

globalnym rynku rolnym, wiąże się z nimi 

również szereg wyzwań, które to 

wyzwania wymagają wzmocnionych 

mechanizmów zabezpieczających w celu 

zapewnienia równych warunków działania 

dla rolników w UE i rolników w 

pozostałych regionach świata; 

Or. fr 

 

Poprawka  1250 

Ulrike Müller, Elsi Katainen, Hilde Vautmans 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 25 a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 25a. podkreśla fakt, że partnerzy WTO 

wspierają również swój sektor rolny i że 

jakiekolwiek działania na rzecz dalszej 

liberalizacji nie mogą być prowadzone w 

sposób czysto jednostronny, ponieważ 

naraziłyby rolników UE na nieuczciwą 

konkurencję; 

Or. en 

 

Poprawka  1251 

Sandra Kalniete, Krišjānis Kariņš, Artis Pabriks, Roberts Zīle, Laima Liucija 
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Andrikienė 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 25 a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 25a. uważa, że prowadzenie 

działalności rolnej w państwach 

partnerskich zgodnie z dobrymi i 

zrównoważonymi praktykami rolniczymi, 

środkami klimatycznymi i innymi 

środkami ograniczającymi wpływ 

rolnictwa na środowisko, które są 

stosowane w UE, musi stać się 

obowiązkowym progiem umożliwiającym 

dostęp towarów produkowanych w 

państwach trzecich do rynku UE; 

Or. en 

 

Poprawka  1252 

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

Kaja Kallas, Tunne Kelam, Bogusław Liberadzki, Urmas Paet, Indrek Tarand, 

Valdemar Tomaševski, Yana Toom, Algirdas Saudargas, Petras Auštrevičius 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 25 a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 25a. uważa, że prowadzenie 

działalności rolnej w państwach 

partnerskich zgodnie z dobrymi i 

zrównoważonymi praktykami rolniczymi, 

środkami klimatycznymi i innymi 

środkami ograniczającymi wpływ 

rolnictwa na środowisko, które są 

stosowane w UE, musi stać się 

obowiązkowym progiem umożliwiającym 

dostęp towarów produkowanych w 

państwach trzecich do rynku UE; 

Or. en 
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Poprawka  1253 

Marc Tarabella, Jean-Paul Denanot 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 25 a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 25a. zwraca się do Komisji o ponowne 

uznanie rolnictwa za działalność 

strategiczną i zapewnienie, aby w ramach 

umów o wolnym handlu nie było ono 

traktowane jak czynnik dostosowywany do 

innych sektorów objętych wymianą 

handlową i aby ochroną objęto sektory 

kluczowe, takie jak produkcja mleka 

surowego; 

Or. fr 

 

Poprawka  1254 

Michel Dantin, Esther Herranz García, Herbert Dorfmann, Mairead McGuinness, 

Czesław Adam Siekierski, Nuno Melo, Angélique Delahaye, Ramón Luis Valcárcel Siso, 

Gabriel Mato, Alberto Cirio, Sofia Ribeiro, Vladimir Urutchev, Norbert Erdős, Anne 

Sander, Francis Zammit Dimech, Daniel Buda 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 25 a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 25a. wzywa Komisję do dokonania 

przeglądu obecnych mechanizmów 

zabezpieczających dostępnych w ramach 

jednolitej wspólnej organizacji rynku, 

które powinny odgrywać rolę 

zapobiegawczą w odniesieniu do 

wrażliwych sektorów w oparciu o 

wolumeny referencyjne i progi cenowe, 

umożliwiając automatyczne uruchamianie 

mechanizmów zabezpieczających po 

osiągnięciu takich progów; 

Or. en 
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Poprawka  1255 

Angélique Delahaye 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 25 a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 25a. zwraca się do Komisji o 

dopilnowanie, aby każdy importowany 

produkt rolny spełniał te same normy 

sanitarne, społeczne i środowiskowe, co 

produkty UE; 

Or. en 

 

Poprawka  1256 

Jean Arthuis 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 25 a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 25a. uważa, że obecnie z ubolewaniem 

należy stwierdzić, iż jesteśmy zobowiązani 

do udzielenia pomocy – w formie dopłat 

publicznych – do niektórych sektorów 

rolnictwa osłabionych negocjacjami 

dotyczącymi nowych porozumień o 

wolnym handlu; 

Or. fr 

 

Poprawka  1257 

Anja Hazekamp 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 25 a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 25a. podkreśla, że w UE obowiązują 

minimalne standardy w zakresie ochrony 

trzody chlewnej, cieląt, kur niosek i 

brojlerów, ale brakuje norm dotyczących 
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wielu zwierząt gospodarskich; 

Or. nl 

 

Poprawka  1258 

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

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 25 a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 25a. ubolewa ponadto, że w 

negocjowanych dotychczas umowach 

często poświęca się interesy europejskiego 

sektora rolno-spożywczego na korzyść 

innych sektorów produkcyjnych; 

Or. it 

 

Poprawka  1259 

Miguel Viegas, Marie-Pierre Vieu 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 25 a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 25a. apeluje o priorytetowe traktowanie 

małych i średnich gospodarstw rolnych 

oraz zróżnicowanego rolnictwa, które nie 

jest zależne od eksportu lub upraw 

monokulturowych, a także suwerenności 

żywnościowej, ekologicznego rolnictwa 

oraz produkcji i konsumpcji lokalnej w 

odniesieniu do produktów rolnych, aby 

uniknąć również możliwych niespójności z 

polityką zewnętrzną; 

Or. pt 

 

Poprawka  1260 

Stefan Eck 



 

PE619.299v01-00 72/102 AM\1148818PL.docx 

PL 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 25 a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 25a. wzywa do zakazu uprawy, 

wprowadzania do obrotu i przywozu, a 

także wydawania zezwoleń na GMO, w 

tym w paszach; 

Or. en 

 

Poprawka  1261 

Thomas Waitz 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 25 a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 25a. uważa, że konieczne jest, aby WPR 

była spójna z innymi politykami UE; w 

szczególności powinna przyczynić się do 

zapewnienia spójności polityki na rzecz 

rozwoju i nie powinna być sprzeczna z 

wysiłkami na rzecz wzmocnienia 

lokalnych łańcuchów dostaw żywności w 

krajach rozwijających się; 

Or. en 

 

Poprawka  1262 

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

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 25 a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 25a. podkreśla, że handel 

międzynarodowy powinien odbywać się 

bez uszczerbku dla zdolności i prawa 

każdego kraju do produkcji żywności na 

własne potrzeby ani jego prawa do 
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suwerenności żywnościowej; 

Or. es 

 

Poprawka  1263 

Ulrike Müller, Hilde Vautmans, Elsi Katainen, Jan Huitema 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 25 a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 25a. przypomina, że produkty 

wprowadzane do UE powinny być zgodne 

z europejskimi normami dotyczącymi 

dobrostanu zwierząt i ochrony 

środowiska; 

Or. en 

 

Poprawka  1264 

Stefan Eck 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 25 b (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 25b. wzywa do wycofania subsydiów 

wywozowych w celu uniknięcia dalszego 

zakłócania rynku w tak zwanych krajach 

rozwijających się; 

Or. en 

 

Poprawka  1265 

Angélique Delahaye 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 25 b (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 
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 25b. zwraca się do Komisji o 

przeprowadzenie systematycznej oceny 

skutków stosowania postanowień 

dotyczących sektora rolnego w każdej 

umowie handlowej oraz o przedstawienie 

szczegółowych strategii mających na celu 

zagwarantowanie, aby żaden sektor rolny 

nie ucierpiał w wyniku umowy handlowej 

zawartej z państwem trzecim; 

Or. en 

 

Poprawka  1266 

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

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 25 b (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 25b. uważa, że produkty będące 

przedmiotem handlu międzynarodowego 

powinny spełniać następujące kryteria: 

 – nie powinny być produkowane na 

gruntach potrzebnych do produkcji 

żywności na własne potrzeby danego 

kraju, 

 – nie mogą być wprowadzane do 

obrotu w ramach jakiejkolwiek formy 

dumpingu (ekonomicznego, socjalnego 

czy środowiskowego), 

 – nie mogą szkodzić rolnikom w 

kraju docelowym ani wypierać ich z ich 

własnych rynków; 

Or. es 

 

Poprawka  1267 

Thomas Waitz 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 25 b (nowy) 
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Projekt rezolucji Poprawka 

 25b. uważa, że nie należy zawierać 

dwustronnych umów handlowych 

obejmujących produkty rolne, ponieważ 

ostatecznie środki utrzymania rolników są 

wykorzystywane jako karty przetargowe 

wobec innych sektorów, a drobni rolnicy i 

rodzinne gospodarstwa w ostatecznym 

rozrachunku zawsze ponoszą koszty; 

Or. en 

 

Poprawka  1268 

Jean Arthuis 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 25 b (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 25b. uważa, że w trosce o spójność 

musimy w przyszłości unikać traktowania 

europejskiego rolnictwa jako czynnika 

ulegającemu dostosowaniom w trakcie 

negocjacji dotyczących umów o wolnym 

handlu i kierować się zasadą „jednej 

kieszeni”; 

Or. fr 

 

Poprawka  1269 

Anja Hazekamp 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 25 b (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 25b. z tego względu wzywa Komisję do 

opracowania szczegółowego 

prawodawstwa UE w zakresie 

minimalnych norm ochrony wszystkich 

zwierząt hodowlanych w ramach 

następnej WPR; 



 

PE619.299v01-00 76/102 AM\1148818PL.docx 

PL 

Or. nl 

 

Poprawka  1270 

Thomas Waitz 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 25 c (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 25c. uważa, że wyzwania te wymagają 

wzmocnionych mechanizmów 

zabezpieczających w celu zapewnienia 

równych warunków działania dla 

rolników w UE i rolników w pozostałych 

regionach świata oraz uwzględniających 

skutki społeczne, środowiskowe i 

gospodarcze w UE, a także w krajach, do 

których eksportujemy; 

Or. en 

 

Poprawka  1271 

Ulrike Müller, Elsi Katainen, Hilde Vautmans 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 25 c (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 25c. podkreśla, że zwiększyłoby to 

ryzyko wywozu krajowej produkcji UE za 

granicę, kosztem rozwoju obszarów 

wiejskich, środowiska, a w niektórych 

przypadkach jakości żywności; 

Or. en 

 

Poprawka  1272 

Ulrike Müller, Hilde Vautmans, Elsi Katainen 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 25 d (nowy) 
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Projekt rezolucji Poprawka 

 25d. podkreśla, że takie podejście 

powinno również przyświecać debatom 

towarzyszącym przyszłym umowom 

handlowym (z państwami Mercosuru, 

Nową Zelandią, Australią itp.) i 

dotyczącym ich wpływu na rolnictwo w 

Europie; 

Or. en 

 

Poprawka  1273 

Thomas Waitz 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 26 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

26. domaga się inicjatyw w celu 

promowania unijnych norm produkcji, 

bezpieczeństwa i środowiskowych oraz 

programów produkcji wysokiej jakości za 

pomocą działań w obszarze etykietowania i 

marketingu na rynku wewnętrznym i 

rynkach państw trzecich; 

26. uważa, że UE powinna odgrywać 

bardziej aktywną rolę w ustanawianiu 

wielostronnych norm dla łańcuchów 

dostaw, w tym w zakresie bezpieczeństwa 

żywności, praw człowieka, w szczególności 

w odniesieniu do pracowników i ludności 

wiejskiej, norm środowiskowych oraz 

programów produkcji wysokiej jakości za 

pomocą działań w obszarze etykietowania i 

marketingu na rynku wewnętrznym i 

rynkach państw trzecich; 

Or. en 

 

Poprawka  1274 

Czesław Adam Siekierski 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 26 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

26. domaga się inicjatyw w celu 

promowania unijnych norm produkcji, 

26. domaga się dalszych inicjatyw w 

celu promowania unijnych norm produkcji, 
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bezpieczeństwa i środowiskowych oraz 

programów produkcji wysokiej jakości za 

pomocą działań w obszarze etykietowania 

i marketingu na rynku wewnętrznym i 

rynkach państw trzecich; 

bezpieczeństwa, i środowiskowych i 

wsparcia programów produkcji wysokiej 

jakości żywności oraz wypracowania 

długofalowej strategii rozwoju unijnego 

sektora rolnego, aby zapewnić stabilność i 

przewidywalność dla rolników oraz 

zagwarantować bezpieczeństwo 

żywnościowe obywatelom UE; 

Or. pl 

 

Poprawka  1275 

Othmar Karas 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 26 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

26. domaga się inicjatyw w celu 

promowania unijnych norm produkcji, 

bezpieczeństwa i środowiskowych oraz 

programów produkcji wysokiej jakości za 

pomocą działań w obszarze etykietowania i 

marketingu na rynku wewnętrznym i 

rynkach państw trzecich; 

26. domaga się, by Komisja 

Europejska podjęła inicjatywy w celu 

promowania i obrony unijnych norm 

produkcji, bezpieczeństwa i 

środowiskowych oraz programów 

produkcji wysokiej jakości, które można 

osiągnąć między innymi za pomocą 

działań w obszarze etykietowania i 

marketingu na rynku wewnętrznym i 

rynkach państw trzecich; 

Or. en 

 

Poprawka  1276 

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

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 26 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

26. domaga się inicjatyw w celu 

promowania unijnych norm produkcji, 

bezpieczeństwa i środowiskowych oraz 

programów produkcji wysokiej jakości za 

pomocą działań w obszarze etykietowania 

26. domaga się inicjatyw w celu 

promowania unijnych norm produkcji, 

bezpieczeństwa i środowiskowych oraz 

programów produkcji wysokiej jakości za 

pomocą jednolitych zasad w obszarze 
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i marketingu na rynku wewnętrznym i 

rynkach państw trzecich; 

etykietowania zapewniających pełną 

identyfikowalność produktów i wsparcie 

działań w zakresie marketingu na rynku 

wewnętrznym i rynkach państw trzecich; 

Or. it 

 

Poprawka  1277 

Luke Ming Flanagan 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 26 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

26. domaga się inicjatyw w celu 

promowania unijnych norm produkcji, 

bezpieczeństwa i środowiskowych oraz 

programów produkcji wysokiej jakości za 

pomocą działań w obszarze etykietowania i 

marketingu na rynku wewnętrznym i 

rynkach państw trzecich; 

26. domaga się inicjatyw w celu 

promowania unijnych norm produkcji, 

bezpieczeństwa i środowiskowych, 

krótkich łańcuchów dostaw, które mogą 

zmniejszyć odległości między miejscem 

produkcji żywności a konsumentem, oraz 

programów produkcji wysokiej jakości za 

pomocą działań w obszarze etykietowania i 

marketingu na rynkach wewnętrznych; 

Or. en 

 

Poprawka  1278 

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

Telička, Hilde Vautmans 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 26 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

26. domaga się inicjatyw w celu 

promowania unijnych norm produkcji, 

bezpieczeństwa i środowiskowych oraz 

programów produkcji wysokiej jakości za 

pomocą działań w obszarze etykietowania i 

marketingu na rynku wewnętrznym i 

rynkach państw trzecich; 

26. domaga się jasnych i przejrzystych 

inicjatyw w celu promowania unijnych 

norm produkcji, bezpieczeństwa i 

środowiskowych oraz programów 

produkcji wysokiej jakości za pomocą 

działań w obszarze etykietowania i 

marketingu na rynku wewnętrznym i 

rynkach państw trzecich; 
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Or. en 

 

Poprawka  1279 

Norbert Erdős, Franc Bogovič, Marijana Petir, Vladimir Urutchev, Daniel Buda, Michel 

Dantin, Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 26 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

26. domaga się inicjatyw w celu 

promowania unijnych norm produkcji, 

bezpieczeństwa i środowiskowych oraz 

programów produkcji wysokiej jakości za 

pomocą działań w obszarze etykietowania i 

marketingu na rynku wewnętrznym i 

rynkach państw trzecich; 

26. domaga się inicjatyw w celu 

wzmocnienia promocji unijnych norm 

produkcji, bezpieczeństwa i 

środowiskowych oraz programów 

produkcji wysokiej jakości za pomocą 

działań w obszarze etykietowania i 

marketingu na rynku wewnętrznym i 

rynkach państw trzecich; 

Or. en 

 

Poprawka  1280 

Tom Vandenkendelaere 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 26 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

26. domaga się inicjatyw w celu 

promowania unijnych norm produkcji, 

bezpieczeństwa i środowiskowych oraz 

programów produkcji wysokiej jakości za 

pomocą działań w obszarze etykietowania i 

marketingu na rynku wewnętrznym i 

rynkach państw trzecich; 

26. domaga się inicjatyw w celu 

promowania unijnych norm produkcji, 

bezpieczeństwa i środowiskowych oraz 

programów produkcji wysokiej jakości za 

pomocą dobrowolnych działań w obszarze 

etykietowania i marketingu na rynku 

wewnętrznym i rynkach państw trzecich; 

Or. en 

 

Poprawka  1281 

Herbert Dorfmann 

 

Projekt rezolucji 
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Ustęp 26 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

26. domaga się inicjatyw w celu 

promowania unijnych norm produkcji, 

bezpieczeństwa i środowiskowych oraz 

programów produkcji wysokiej jakości za 

pomocą działań w obszarze etykietowania i 

marketingu na rynku wewnętrznym i 

rynkach państw trzecich; 

26. domaga się inicjatyw w celu 

promowania unijnych norm produkcji, 

bezpieczeństwa i środowiskowych oraz 

programów produkcji wysokiej jakości za 

pomocą działań w obszarze etykietowania, 

marketingu i promocji na rynku 

wewnętrznym i rynkach państw trzecich w 

sektorach, które korzystają ze specjalnych 

instrumentów polityki w ramach WPR; 

Or. en 

 

Poprawka  1282 

Anja Hazekamp 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 26 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

26. domaga się inicjatyw w celu 

promowania unijnych norm produkcji, 

bezpieczeństwa i środowiskowych oraz 

programów produkcji wysokiej jakości za 

pomocą działań w obszarze etykietowania i 

marketingu na rynku wewnętrznym i 

rynkach państw trzecich; 

26. domaga się inicjatyw w celu 

promowania unijnych norm produkcji, 

bezpieczeństwa, dobrostanu zwierząt i 

środowiskowych oraz programów 

produkcji wysokiej jakości za pomocą 

działań w obszarze etykietowania i 

marketingu na rynku wewnętrznym i 

rynkach państw trzecich; 

Or. nl 

 

Poprawka  1283 

Bronis Ropė, Algirdas Saudargas, Laima Liucija Andrikienė, Sandra Kalniete, Ivari 

Padar 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 26 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

26. domaga się inicjatyw w celu 

promowania unijnych norm produkcji, 

26. domaga się inicjatyw w celu 

promowania unijnych norm produkcji, 
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bezpieczeństwa i środowiskowych oraz 

programów produkcji wysokiej jakości za 

pomocą działań w obszarze etykietowania i 

marketingu na rynku wewnętrznym i 

rynkach państw trzecich; 

bezpieczeństwa i środowiskowych oraz 

programów produkcji wysokiej jakości za 

pomocą działań w obszarze etykietowania i 

marketingu na rynku wewnętrznym i 

rynkach państw trzecich, przy 

równoczesnym zabezpieczeniu interesów 

konsumentów, aby mieć pewność, że 

towary sprzedawane pod tą samą marką 

mają taki sam skład niezależnie od rynku, 

i zapewnić świadomość w przypadku 

stosowania zmienionych receptur; 

Or. en 

 

Poprawka  1284 

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

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 26 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

26. domaga się inicjatyw w celu 

promowania unijnych norm produkcji, 

bezpieczeństwa i środowiskowych oraz 

programów produkcji wysokiej jakości za 

pomocą działań w obszarze etykietowania 

i marketingu na rynku wewnętrznym i 

rynkach państw trzecich; 

26. domaga się inicjatyw w celu 

dalszego promowania unijnych norm 

produkcji, bezpieczeństwa i 

środowiskowych oraz programów 

produkcji wysokiej jakości za pomocą 

programów oznaczania europejskiego 

pochodzenia i wzmocnionych programów 

marketingowych na rynku wewnętrznym i 

rynkach państw trzecich, a także 

utrzymania i ulepszania specjalnych 

instrumentów polityki w odniesieniu do 

określonych rodzajów produkcji; 

Or. en 

 

Poprawka  1285 

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

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 26 a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 
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 26a. ubolewa, że w swoim komunikacie 

Komisja nie poświęciła większej uwagi 

kwestii nawyków żywieniowych i 

konsumpcyjnych obywateli europejskich; 

Or. it 

 

Poprawka  1286 

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

Vieu, Miguel Viegas 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 26 a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 26a. podkreśla, że normy powinny 

uwzględniać: prawo pracy, prawa 

rolników, prawa człowieka oraz koszty 

produkcji w ramach zrównoważonego 

rolnictwa; 

Or. es 

 

Poprawka  1287 

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

Giuffrida 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 26 a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 26a. z zadowoleniem przyjmuje stały 

wzrost budżetu przeznaczanego na 

systemy i programy promocyjne i wzywa 

Komisję Europejską do utrzymania tempa 

wzrostu tego budżetu ze względu na 

rosnące zainteresowanie producentów; 

Or. en 

 

Poprawka  1288 
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Stefan Eck 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 26 a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 26a. podkreśla, że cały przywóz 

produktów rolnych do UE musi być w 

pełni zgodny z najwyższymi europejskimi 

normami środowiskowymi, społecznymi i 

dotyczącymi dobrostanu zwierząt; 

Or. en 

 

Poprawka  1289 

Anja Hazekamp 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 26 a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 26a. uważa, że UE ponosi 

odpowiedzialność za wylesianie, 

odwodnienie, utratę różnorodności 

biologicznej i zawłaszczanie ziemi w 

innych częściach świata, importując paszę 

dla zwierząt do intensywnej hodowli, w 

związku z czym opowiada się za produkcją 

zrównoważonej paszy dla zwierząt z 

wykorzystaniem upraw regionalnych, a z 

drugiej strony za większym wspieraniem 

upraw roślin wysokobiałkowych na 

terytorium UE; 

Or. nl 

 

Poprawka  1290 

Thomas Waitz 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 26 a (nowy) 
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Projekt rezolucji Poprawka 

 26a. podkreśla zasadę kwalifikowanego 

dostępu do rynku, co oznacza, że towary 

importowane powinny spełniać normy 

UE; 

Or. en 

 

Poprawka  1291 

Maria Lidia Senra Rodríguez, Merja Kyllönen, Matt Carthy, Estefanía Torres 

Martínez, Marie-Pierre Vieu, Miguel Viegas 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 26 b (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 26b. podkreśla znaczenie krótkich 

lokalnych i regionalnych łańcuchów 

dostaw: mają one bardziej zrównoważony 

charakter z punktu widzenia środowiska z 

uwagi na mniejszy poziom 

zanieczyszczenia w wyniku ograniczonego 

korzystania z transportu, umożliwiają 

większą identyfikowalność, a produkty 

rolne w nich są świeższe; 

Or. es 

 

Poprawka  1292 

Anja Hazekamp 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 26 b (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 26b. uważa, że należy wprowadzić 

obowiązek umieszczania na produktach 

pochodzących z hodowli informacji 

dotyczących systemów hodowli zwierząt; 

Or. nl 
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Poprawka  1293 

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

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 26 b (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 26b. przypomina, że w celu 

zagwarantowania ochrony środowiska i 

dostaw żywności dla stale rosnącej liczby 

ludności świata konieczna będzie 

stopniowa, ale znaczna zmiana nawyków 

żywieniowych oraz ukierunkowanie 

produkcji na te nowe cele; 

Or. it 

 

Poprawka  1294 

Thomas Waitz 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 26 b (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 26b. uważa, że produkty powstałe w 

wyniku wylesiania, grabieży ziemi lub 

zasobów oraz łamania praw człowieka nie 

powinny uzyskać dostępu do rynku UE; 

Or. en 

 

Poprawka  1295 

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

Giuffrida 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 26 b (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 
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 26b. wzywa do ograniczenia biurokracji 

i niepotrzebnych warunków, aby 

umożliwić również mniejszym 

producentom udział w tych programach; 

Or. en 

 

Poprawka  1296 

Stefan Eck 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 26 b (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 26b. apeluje o ściślejsze ograniczenia 

stosowania antybiotyków i zakaz 

stosowania antybiotyków rezerwowych; 

Or. en 

 

Poprawka  1297 

Momchil Nekov, Jean-Paul Denanot, Tibor Szanyi 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 26 c (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 26c. wzywa państwa członkowskie do 

opracowania i wdrożenia programów 

jakości, takich jak stosowane 

fakultatywnie definicje jakościowe 

„produktu górskiego” i „produktu 

pochodzącego z rolnictwa wyspiarskiego”, 

aby dać zainteresowanym producentom 

możliwość ich szybkiego wprowadzenia  

Or. en 

 

Poprawka  1298 

Anja Hazekamp 

 



 

PE619.299v01-00 88/102 AM\1148818PL.docx 

PL 

Projekt rezolucji 

Ustęp 26 c (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 26c. wzywa Komisję do uszanowania 

woli Parlamentu w zakresie udzielania 

przez UE dotacji na walki byków i 

nieprzyznawania w następnej WPR 

dotacji na hodowlę byków 

wykorzystywanych do walk; 

Or. nl 

 

Poprawka  1299 

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

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 26 c (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 26c. wzywa Komisję do zawarcia w 

ramach WPR celów i środków 

uwzględniających tę nieodzowną 

konieczność, tak aby temat nawyków 

żywieniowych był jednym z kluczowych 

punktów wspólnej polityki; 

Or. it 

 

Poprawka  1300 

Maria Lidia Senra Rodríguez, Merja Kyllönen, Matt Carthy, Estefanía Torres 

Martínez, Marie-Pierre Vieu, Miguel Viegas 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 26 c (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 26c. przypomina, że lokalna produkcja 

wspiera lokalną kulturę żywieniową i 

lokalną gospodarkę; 

Or. es 
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Poprawka  1301 

Stefan Eck 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 26 c (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 26c. apeluje o surowsze przepisy 

dotyczące transportu żywych zwierząt i 

najkrótszej odległości od gospodarstw do 

rzeźni; 

Or. en 

 

Poprawka  1302 

Anja Hazekamp 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 26 d (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 26d. zachęca Komisję, by wykazała się 

odpowiedzialnością i wprowadziła zakaz 

importu soi, mączki rybnej i produktów 

palmowych na potrzeby paszy dla zwierząt 

w intensywnej hodowli; 

Or. nl 

 

Poprawka  1303 

Stefan Eck 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 26 d (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 26d. domaga się bardziej 

dostosowanych przepisów dotyczących 

minimalnych norm odnoszących się do 

dobrostanu określonych gatunków 

zwierząt hodowlanych; 
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Or. en 

 

Poprawka  1304 

Stefan Eck 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 26 e (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 26e. domaga się znacznego 

ograniczenia stosowania pestycydów; 

Or. en 

 

Poprawka  1305 

Stefan Eck 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 26 f (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 26f. wzywa do zakazania wszelkich 

form patentowania materiału siewnego w 

celu ochrony rolników przed naciskami i 

siłą przedsiębiorstw wielonarodowych 

produkujących nasiona oraz w celu 

ochrony lokalnych odmian;  

Or. en 

 

Poprawka  1306 

Stefan Eck 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 26 g (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 26g. apeluje o zakaz praktyk 

okaleczania i mielenia piskląt; 
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Or. en 

 

Poprawka  1307 

Stefan Eck 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 26 h (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 26h. wzywa do znacznego ograniczenia 

przywozu pasz i nalega, aby Komisja 

Europejska wspierała stopniowe 

osiągnięcie przez rolników 

samowystarczalności w produkcji 

potrzebnej paszy; 

Or. en 

 

Poprawka  1308 

Stefan Eck 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 26 i (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 26i. wzywa Komisję do uwzględnienia 

konkretnych działań na rzecz promowania 

dobrostanu pracujących koniowatych, 

które zapewniają konkretny wkład w 

działalność rolniczą drobnych rolników 

na obszarach górskich; 

Or. en 

 

Poprawka  1309 

Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski 

 

Projekt rezolucji 

Śródtytuł 4 

 
Projekt rezolucji Poprawka 
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Przejrzysty proces decyzyjny na potrzeby 

solidnego wniosku w sprawie WPR na lata 

2020–2027 

Przejrzysty proces decyzyjny na potrzeby 

solidnego wniosku w sprawie WPR na lata 

2021–2027 

Or. pl 

Poprawka  1310 

Momchil Nekov, Tibor Szanyi 

 

Projekt rezolucji 

Śródtytuł 4 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

Przejrzysty proces decyzyjny na potrzeby 

solidnego wniosku w sprawie WPR na lata 

2020–2027 

Przejrzysty proces decyzyjny na potrzeby 

solidnego wniosku w sprawie WPR na lata 

2021–2028 

Or. en 

 

Poprawka  1311 

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

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 27 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

27. podkreśla, że Parlament i Rada, na 

podstawie procedury współdecyzji, 

powinny ustanowić ogólne cele, środki i 

przydziały finansowe oraz określić poziom 

elastyczności wymagany w celu 

umożliwienia państwom członkowskim 

uwzględniania krajowej specyfiki i potrzeb 

zgodnie z jednolitym rynkiem; 

27. podkreśla, że Parlament i Rada, na 

podstawie procedury współdecyzji, 

powinny ustanowić ogólne cele, środki i 

przydziały finansowe oraz określić poziom 

elastyczności wymagany w celu 

umożliwienia państwom członkowskim 

uwzględniania krajowej specyfiki i potrzeb 

zgodnie z jednolitym rynkiem, unikając 

jednocześnie zakłóceń konkurencji 

wynikających z krajowych decyzji; 

Or. en 

 

Poprawka  1312 

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

 

Projekt rezolucji 
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Ustęp 27 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

27. podkreśla, że Parlament i Rada, na 

podstawie procedury współdecyzji, 

powinny ustanowić ogólne cele, środki i 

przydziały finansowe oraz określić poziom 

elastyczności wymagany w celu 

umożliwienia państwom członkowskim 

uwzględniania krajowej specyfiki i potrzeb 

zgodnie z jednolitym rynkiem; 

27. podkreśla, że Parlament i Rada, na 

podstawie procedury współdecyzji, 

powinny ustanowić ogólne cele, środki i 

przydziały finansowe oraz określić poziom 

elastyczności wymagany w celu 

umożliwienia państwom członkowskim 

uwzględniania krajowej specyfiki i potrzeb 

zgodnie z jednolitym rynkiem, aby 

uniknąć zakłóceń konkurencji związanych 

z decyzjami krajowymi; 

Or. it 

Poprawka  1313 

Ivan Jakovčić, Pavel Telička, Jozo Radoš 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 27 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

27. podkreśla, że Parlament i Rada, na 

podstawie procedury współdecyzji, 

powinny ustanowić ogólne cele, środki i 

przydziały finansowe oraz określić poziom 

elastyczności wymagany w celu 

umożliwienia państwom członkowskim 

uwzględniania krajowej specyfiki i potrzeb 

zgodnie z jednolitym rynkiem; 

27. podkreśla, że Parlament i Rada, na 

podstawie procedury współdecyzji, 

powinny ustanowić podstawowe wspólne 

cele, środki i przydziały finansowe w 

oparciu o obiektywne wskaźniki oraz 

określić odpowiedni poziom elastyczności 

wymagany w celu umożliwienia państwom 

członkowskim uwzględniania krajowej 

specyfiki i potrzeb zgodnie z jednolitym 

rynkiem; 

Or. en 

 

Poprawka  1314 

Herbert Dorfmann 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 27 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

27. podkreśla, że Parlament i Rada, na 27. podkreśla, że Parlament i Rada, na 
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podstawie procedury współdecyzji, 

powinny ustanowić ogólne cele, środki i 

przydziały finansowe oraz określić poziom 

elastyczności wymagany w celu 

umożliwienia państwom członkowskim 

uwzględniania krajowej specyfiki i potrzeb 

zgodnie z jednolitym rynkiem; 

podstawie procedury współdecyzji, 

powinny ustanowić ogólne cele, środki i 

przydziały finansowe oraz określić poziom 

elastyczności wymagany w celu 

umożliwienia państwom członkowskim 

oraz regionom uwzględniania ich 

specyfiki i potrzeb zgodnie z jednolitym 

rynkiem; 

Or. en 

 

Poprawka  1315 

Michel Dantin, Esther Herranz García, Mairead McGuinness, Nuno Melo, Daniel Buda, 

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

Vandenkendelaere, Vladimir Urutchev, Albert Deß, Anne Sander, Francis Zammit 

Dimech 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 27 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

27. podkreśla, że Parlament i Rada, na 

podstawie procedury współdecyzji, 

powinny ustanowić ogólne cele, środki i 

przydziały finansowe oraz określić poziom 

elastyczności wymagany w celu 

umożliwienia państwom członkowskim 

uwzględniania krajowej specyfiki i potrzeb 

zgodnie z jednolitym rynkiem; 

27. podkreśla, że Parlament i Rada, na 

podstawie procedury współdecyzji, 

powinny ustanowić ogólne cele, 

podstawowe normy, środki i przydziały 

finansowe oraz określić poziom 

elastyczności wymagany w celu 

umożliwienia państwom członkowskim 

uwzględniania krajowej specyfiki i potrzeb 

zgodnie z jednolitym rynkiem; 

Or. en 

 

Poprawka  1316 

Jean-Paul Denanot, Marc Tarabella 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 27 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

27. podkreśla, że Parlament i Rada, na 

podstawie procedury współdecyzji, 

powinny ustanowić ogólne cele, środki i 

27. podkreśla, że Parlament i Rada, na 

podstawie procedury współdecyzji, 

powinny ustanowić ogólne cele, środki i 
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przydziały finansowe oraz określić poziom 

elastyczności wymagany w celu 

umożliwienia państwom członkowskim 

uwzględniania krajowej specyfiki i potrzeb 

zgodnie z jednolitym rynkiem; 

przydziały finansowe oraz określić poziom 

elastyczności wymagany w celu 

umożliwienia państwom członkowskim i 

regionom uwzględniania krajowej 

specyfiki i potrzeb zgodnie z jednolitym 

rynkiem; 

Or. fr 

 

Poprawka  1317 

Georgios Epitideios 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 27 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

27. podkreśla, że Parlament i Rada, na 

podstawie procedury współdecyzji, 

powinny ustanowić ogólne cele, środki i 

przydziały finansowe oraz określić poziom 

elastyczności wymagany w celu 

umożliwienia państwom członkowskim 

uwzględniania krajowej specyfiki i potrzeb 

zgodnie z jednolitym rynkiem; 

27. podkreśla, że Parlament i Rada, na 

podstawie procedury współdecyzji, 

powinny ustanowić ogólne cele, środki i 

przydziały finansowe, nie ograniczając 

poziomu elastyczności wymaganego w 

celu umożliwienia państwom 

członkowskim uwzględniania krajowej 

specyfiki i potrzeb zgodnie z jednolitym 

rynkiem; 

Or. el 

Poprawka  1318 

Paolo De Castro, Clara Eugenia Aguilera García 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 27 a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 27a. ostrzega przed ryzykiem 

wynikającym z możliwości samodzielnego 

definiowania przez państwa członkowskie 

ich planów krajowych i corocznego 

przeglądu ich decyzji, bez stosowania 

mocnego wspólnego zbioru zasad, celów i 

środków określonych na szczeblu UE; 

Or. en 
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Poprawka  1319 

Laurenţiu Rebega 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 27 a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 27a. podkreśla znaczenie 

przeprowadzenia oceny skutków 

dotyczącej wszystkich kwestii poruszonych 

przez Komisję w komunikacie, od 

procesów produkcji po badania, która 

powinna zilustrować nierówności, jakie 

istnieją między państwami członkowskimi; 

stwierdza, że w oparciu o takie oceny 

należy uzgodnić ogólnoeuropejskie środki 

i reakcje (dotyczące biogospodarki, 

systemów doradztwa, systemów 

monitorowania itp.); 

Or. ro 

Poprawka  1320 

Michel Dantin 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 27 a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 27a. podkreśla, że Komisja musi 

przedstawić współprawodawcom 

standardowy strategiczny plan krajowy, 

aby umożliwić im ocenę zakresu, stopnia 

szczegółowości i zawartości tych planów, 

stanowiących zasadniczy element 

przyszłego wniosku Komisji, i musi 

sprecyzować warunki, w jakich krajowe 

strategie będą oceniane; 

Or. fr 

 

Poprawka  1321 

Paolo De Castro, Clara Eugenia Aguilera García 
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Projekt rezolucji 

Ustęp 27 b (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 27b. podkreśla, że taka możliwość 

naraziłaby rolników na dużą niepewność 

wynikającą z decyzji politycznych 

podejmowanych na szczeblu krajowym, 

które mogą znacznie się różnić w 

zależności od kierunków obranych przez 

aktualne rządy; 

Or. en 

 

Poprawka  1322 

Bronis Ropė 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 28 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

28. ubolewa, że cały proces 

programowania WPR na okres po 2020 r. – 

konsultacje, komunikacja, ocena skutków i 

wnioski ustawodawcze – rozpoczyna się ze 

znacznym opóźnieniem, jako że zbliża się 

koniec ósmej kadencji, co zagraża 

możliwości osiągnięcia ostatecznego 

porozumienia przed wyborami 

europejskimi; 

28. ubolewa, że cały proces 

programowania WPR na okres po 2020 r. – 

konsultacje, komunikacja, ocena skutków i 

wnioski ustawodawcze – ponownie 

rozpoczyna się ze znacznym opóźnieniem, 

jako że zbliża się koniec ósmej kadencji, 

co stwarza ryzyko zdominowania debaty 

na temat przyszłej WPR przez debaty 

wyborcze i zagraża możliwości osiągnięcia 

ostatecznego porozumienia przed 

wyborami europejskimi; 

Or. en 

 

Poprawka  1323 

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

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 28 

 
Projekt rezolucji Poprawka 
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28. ubolewa, że cały proces 

programowania WPR na okres po 2020 r. – 

konsultacje, komunikacja, ocena skutków i 

wnioski ustawodawcze – rozpoczyna się ze 

znacznym opóźnieniem, jako że zbliża się 

koniec ósmej kadencji, co zagraża 

możliwości osiągnięcia ostatecznego 

porozumienia przed wyborami 

europejskimi; 

28. ubolewa, że cały proces 

programowania WPR na okres po 2020 r. – 

konsultacje, komunikacja, ocena skutków i 

wnioski ustawodawcze – rozpoczyna się ze 

znacznym opóźnieniem, jako że zbliża się 

koniec ósmej kadencji i ostateczne 

porozumienie przed wyborami 

europejskimi może zostać osiągnięte 

wyłącznie w przypadku podjęcia 

znaczących wysiłków; 

Or. en 

 

Poprawka  1324 

Ivan Jakovčić, Pavel Telička, Jozo Radoš 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 28 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

28. ubolewa, że cały proces 

programowania WPR na okres po 2020 r. – 

konsultacje, komunikacja, ocena skutków i 

wnioski ustawodawcze – rozpoczyna się ze 

znacznym opóźnieniem, jako że zbliża się 

koniec ósmej kadencji, co zagraża 

możliwości osiągnięcia ostatecznego 

porozumienia przed wyborami 

europejskimi; 

28. chociaż cały proces programowania 

WPR na okres po 2020 r. – konsultacje, 

komunikacja, ocena skutków i wnioski 

ustawodawcze – rozpoczyna się ze 

znacznym opóźnieniem, jako że zbliża się 

koniec ósmej kadencji, nie powinno to 

zagrozić możliwości osiągnięcia 

ostatecznego porozumienia przed 

wyborami europejskimi; 

Or. en 

 

Poprawka  1325 

Nuno Melo 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 28 a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 28a. wzywa Komisję Europejską do 

opracowania przepisów przejściowych 

uwzględniających dostateczne narzędzia 

zapewniające rolnikom dalszy dostęp do 
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środków w ramach programu rozwoju 

obszarów wiejskich, w szczególności o 

charakterze środowiskowym i 

inwestycyjnym, w przypadku opóźnienia w 

zatwierdzeniu nowej WPR; 

Or. pt 

Poprawka  1326 

Philippe Loiseau, Jacques Colombier 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 28 a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 28a. potępia niemal jawne dążenie 

Komisji do wprowadzenia w życie reformy 

WPR sprzecznej z dążeniami europejskich 

obywateli i większości wybranych przez 

nich przedstawicieli, która to reforma jest 

ponadto niebezpieczna dla przyszłości 

większości gospodarstw rolnych; 

Or. fr 

 

Poprawka  1327 

Fredrick Federley 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 28 a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 28a. apeluje do państw członkowskich, 

by przy wdrażaniu nowej reformy unikały 

opóźnień w płatnościach dla rolników 

oraz by przyjmowały odpowiedzialność i 

zapewniały rolnikom odpowiednie 

rekompensaty w przypadku wystąpienia 

opóźnień; 

Or. en 

 

Poprawka  1328 
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Jean-Paul Denanot, Marc Tarabella, Eric Andrieu 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 28 a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 28a. podkreśla jednak, że należy 

poczynić jak największe postępy przed 

wygaśnięciem obecnej kadencji i 

promować te zagadnienia w trakcie 

europejskich kampanii wyborczych; 

Or. fr 

Poprawka  1329 

Anja Hazekamp 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 28 a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 28a. uważa, że należy położyć kres 

przemysłowi hodowlanemu; 

Or. nl 

 

Poprawka  1330 

Anja Hazekamp 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 28 b (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 28b. uważa również, że należy znieść 

europejskie dotacje rolne; 

Or. nl 

Poprawka  1331 

Fredrick Federley, Elsi Katainen, Hilde Vautmans, Ulrike Müller 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 29 
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Projekt rezolucji Poprawka 

29. wzywa Komisję do 

zaproponowania, przed przyjęciem nowego 

modelu realizacji, wystarczająco długiego 

okresu przejściowego w celu zapewnienia 

miękkiego lądowania oraz uniknięcia 

wszelkich opóźnień w rocznych 

płatnościach dla rolników i we wdrażaniu 

programów rozwoju obszarów wiejskich; 

29. wzywa Komisję do 

zaproponowania, przed przyjęciem nowego 

modelu realizacji i przy uwzględnieniu 

wprowadzenia krajowych planów 

strategicznych, wystarczająco długiego 

okresu przejściowego w celu zapewnienia 

miękkiego lądowania dającego państwom 

członkowskim czas na uporządkowane i 

właściwe wdrożenie nowej polityki oraz 

uniknięcia wszelkich opóźnień w rocznych 

płatnościach dla rolników i we wdrażaniu 

programów rozwoju obszarów wiejskich; 

Or. en 

 

Poprawka  1332 

Michel Dantin, Esther Herranz García, Peter Jahr, Albert Deß, Mairead McGuinness, 

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

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

Vandenkendelaere, Anne Sander, Francis Zammit Dimech 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 29 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

29. wzywa Komisję do 

zaproponowania, przed przyjęciem nowego 

modelu realizacji, wystarczająco długiego 

okresu przejściowego w celu zapewnienia 

miękkiego lądowania oraz uniknięcia 

wszelkich opóźnień w rocznych 

płatnościach dla rolników i we wdrażaniu 

programów rozwoju obszarów wiejskich; 

29. wzywa Komisję do 

zaproponowania, przed wprowadzeniem 

jakichkolwiek znaczących zmian w 

projekcie lub wdrażaniu WPR, 

wystarczająco długiego okresu 

przejściowego w celu zapewnienia 

miękkiego lądowania oraz uniknięcia 

wszelkich opóźnień w rocznych 

płatnościach dla rolników i we wdrażaniu 

programów rozwoju obszarów wiejskich; 

Or. en 

 

Poprawka  1333 

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

Kalinowski 

 



 

PE619.299v01-00 102/102 AM\1148818PL.docx 

PL 

Projekt rezolucji 

Ustęp 29 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

29. wzywa Komisję do 

zaproponowania, przed przyjęciem nowego 

modelu realizacji, wystarczająco długiego 

okresu przejściowego w celu zapewnienia 

miękkiego lądowania oraz uniknięcia 

wszelkich opóźnień w rocznych 

płatnościach dla rolników i we wdrażaniu 

programów rozwoju obszarów wiejskich; 

29. wzywa Komisję do 

zaproponowania, przed wprowadzeniem 

całkowicie nowego systemu, wystarczająco 

długiego okresu przejściowego w celu 

zapewnienia miękkiego lądowania oraz 

uniknięcia wszelkich opóźnień w rocznych 

płatnościach dla rolników i we wdrażaniu 

programów rozwoju obszarów wiejskich; 

Or. en 

 

Poprawka  1334 

Elsi Katainen, Hilde Vautmans, Jan Huitema, Ulrike Müller, Petri Sarvamaa 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 29 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

29. wzywa Komisję do 

zaproponowania, przed przyjęciem nowego 

modelu realizacji, wystarczająco długiego 

okresu przejściowego w celu zapewnienia 

miękkiego lądowania oraz uniknięcia 

wszelkich opóźnień w rocznych 

płatnościach dla rolników i we wdrażaniu 

programów rozwoju obszarów wiejskich; 

29. wzywa Komisję do 

zaproponowania, przed przyjęciem nowego 

modelu realizacji, wystarczająco długiego 

okresu przejściowego w celu zapewnienia 

miękkiego lądowania oraz uniknięcia 

wszelkich opóźnień w rocznych 

płatnościach dla rolników i we wdrażaniu 

działań dotyczących rozwoju obszarów 

wiejskich; 

Or. en 


