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Poprawka 1
Peter Jahr, Marlene Mortler, Christine Schneider, Norbert Lins

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. podkreśla, że nie należy 
dokonywać dalszych cięć w budżecie 
rolnym, zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt, 
że sektor rolnictwa często boryka się z 
kryzysami, które wymagają reakcji 
budżetowej;

Or. en

Poprawka 2
Elsi Katainen, Ulrike Müller, Atidzhe Alieva-Veli, Jérémy Decerle, Irène Tolleret

Projekt opinii
Ustęp 2 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2b. zauważa, że rok budżetowy 2020 
jest ostatnim rokiem bieżącego okresu 
WRF i w związku z tym podkreśla 
znaczenie przygotowania i sprawnego 
dostosowania do nowego okresu 
finansowego, w którym należy zapewnić 
rolnikom godziwy standard życia;

Or. en

Poprawka 3
Irène Tolleret, Jérémy Decerle, Elsi Katainen

Projekt opinii
Ustęp 2 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2c. jest głęboko zaniepokojony 
konsekwencjami budżetowymi brexitu bez 
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porozumienia, a ponieważ rolnicy muszą 
planować swoją działalność z 
wyprzedzeniem, zdecydowanie sprzeciwia 
się wszelkim nieoczekiwanym cięciom 
środków w ramach WPR w 2020 r. w 
przypadku braku porozumienia między 
Unią a Zjednoczonym Królestwem;

Or. en

Poprawka 4
Benoît Biteau
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 2 d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2d. zauważa, że wsparcie budżetowe 
Unii dla szkodliwych dla środowiska form 
rolnictwa prowadzi do kosztów 
zewnętrznych, które następnie muszą być 
pokrywane z innych funduszy 
publicznych; podkreśla, że nie stanowi to 
efektywnego wykorzystania budżetu; 
zauważa, że podejście całościowe, takie 
jak agroekologia, prowadzi do 
zmniejszenia liczby negatywnych efektów 
zewnętrznych i stanowi skuteczniejsze 
wykorzystanie budżetu w tym zakresie;

Or. en

Poprawka 5
Benoît Biteau
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 2 e (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2e. podkreśla, że budżet Unii musi być 
spójny z celami porozumienia paryskiego;
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Or. en

Poprawka 6
Benoît Biteau
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 2 f (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2f. przypomina, że w marcu 2017 r. 
Rada do Spraw Gospodarczych i 
Finansowych wezwała państwa 
członkowskie do przeznaczenia wyższej 
kwoty z budżetu Unii w pozostałym 
obecnym okresie WRF na finansowanie 
działań związanych z klimatem, biorąc 
pod uwagę dodatkowe zobowiązania 
podjęte na COP 21 w Paryżu; wyraża 
zaniepokojenie faktem, że nie udało się 
zwiększyć wydatków, biorąc pod uwagę 
zarówno zobowiązania Unii wynikające z 
porozumienia paryskiego, jak i cel 
Parlamentu Europejskiego dotyczący 
osiągnięcia poziomu 30 % środków na 
wydatki związane z klimatem w 
następnych WRF na lata 2021–2027.

Or. en

Poprawka 7
Benoît Biteau
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 2 g (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2g. przypomina, że według 
Europejskiego Trybunału 
Obrachunkowego (ETO) istnieje poważne 
ryzyko, że cel polegający na przeznaczeniu 
co najmniej 20 % środków w budżecie 
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Unii na lata 2014–2020 na wydatki 
związane z klimatem nie zostanie 
osiągnięty; wyraża ubolewanie, że przy 
proponowanym obecnie projekcie budżetu 
ogólnego na rok 2020, pomimo 
przeznaczenia 21 % środków na wydatki 
związane z klimatem, w budżecie Unii na 
lata 2014–2020 jedynie 19,7 % środków 
przeznaczono na wydatki związane z 
klimatem; stwierdza, że do osiągnięcia 
celu zabrakło 3,5 mld EUR wydatków 
związanych z klimatem;

Or. en

Poprawka 8
Clara Aguilera

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. ubolewa nad zmniejszeniem 
środków zaproponowanych przez Komisję 
dla organizacji producentów w sektorze 
owoców i warzyw (-14,6 mln EUR), jako 
że może to negatywnie wpłynąć na ich 
coraz większy wkład w równoważenie siły 
przetargowej w łańcuchu dostaw żywności; 
ubolewa nad brakiem środków na sektor 
mięsa drobiowego, który odczuwa skutki 
nieuczciwych zakłóceń w handlu z 
Ukrainą;

3. odrzuca zmniejszenie środków 
zaproponowanych przez Komisję dla 
organizacji producentów w sektorze 
owoców i warzyw (-14,6 mln EUR), jako 
że może to negatywnie wpłynąć na ich 
coraz większy wkład w równoważenie siły 
przetargowej w łańcuchu dostaw żywności; 
ubolewa nad brakiem środków na sektor 
mięsa drobiowego, który odczuwa skutki 
nieuczciwych zakłóceń w handlu z 
Ukrainą;

Or. en

Poprawka 9
Ivan David, Gilles Lebreton, Maxette Pirbakas, Angelo Ciocca, Mara Bizzotto

Projekt opinii
Ustęp 3
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Projekt opinii Poprawka

3. ubolewa nad zmniejszeniem 
środków zaproponowanych przez Komisję 
dla organizacji producentów w sektorze 
owoców i warzyw (-14,6 mln EUR), jako 
że może to negatywnie wpłynąć na ich 
coraz większy wkład w równoważenie siły 
przetargowej w łańcuchu dostaw żywności; 
ubolewa nad brakiem środków na sektor 
mięsa drobiowego, który odczuwa skutki 
nieuczciwych zakłóceń w handlu z 
Ukrainą;

3. zdecydowanie sprzeciwia się 
zmniejszeniu środków zaproponowanych 
przez Komisję dla organizacji producentów 
w sektorze owoców i warzyw (-
14,6 mln EUR), jako że może to 
negatywnie wpłynąć na ich coraz większy 
wkład w równoważenie siły przetargowej 
w łańcuchu dostaw żywności; ubolewa nad 
brakiem środków na sektor mięsa 
drobiowego, który odczuwa skutki 
nieuczciwych zakłóceń w handlu z 
Ukrainą;

Or. en

Poprawka 10
Juan Ignacio Zoido Álvarez

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. ubolewa nad zmniejszeniem 
środków zaproponowanych przez Komisję 
dla organizacji producentów w sektorze 
owoców i warzyw (-14,6 mln EUR), jako 
że może to negatywnie wpłynąć na ich 
coraz większy wkład w równoważenie siły 
przetargowej w łańcuchu dostaw żywności; 
ubolewa nad brakiem środków na sektor 
mięsa drobiowego, który odczuwa skutki 
nieuczciwych zakłóceń w handlu z 
Ukrainą;

3. ubolewa nad zmniejszeniem 
środków zaproponowanych przez Komisję 
dla organizacji producentów w sektorze 
owoców i warzyw (-14,6 mln EUR), jako 
że może to negatywnie wpłynąć na ich 
coraz większy wkład w równoważenie siły 
przetargowej w łańcuchu dostaw żywności; 
w tym względzie Komisja powinna 
dopilnować, by płatności dla tego sektora 
nie zostały zmniejszone; ubolewa nad 
brakiem środków na sektor mięsa 
drobiowego, który odczuwa skutki 
nieuczciwych zakłóceń w handlu z 
Ukrainą;

Or. en

Poprawka 11
Daniel Buda, Dan-Ştefan Motreanu, Siegfried Mureşan
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Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. ubolewa nad zmniejszeniem 
środków zaproponowanych przez Komisję 
dla organizacji producentów w sektorze 
owoców i warzyw (-14,6 mln EUR), jako 
że może to negatywnie wpłynąć na ich 
coraz większy wkład w równoważenie siły 
przetargowej w łańcuchu dostaw żywności; 
ubolewa nad brakiem środków na sektor 
mięsa drobiowego, który odczuwa skutki 
nieuczciwych zakłóceń w handlu z 
Ukrainą;

3. ubolewa nad zmniejszeniem 
środków zaproponowanych przez Komisję 
dla organizacji producentów w sektorze 
owoców i warzyw (-14,6 mln EUR), jako 
że może to negatywnie wpłynąć na ich 
coraz większy wkład w równoważenie siły 
przetargowej w łańcuchu dostaw żywności, 
ponieważ będzie to miało bezpośredni 
wpływ na rolników; ubolewa nad brakiem 
środków na sektor mięsa drobiowego, 
który odczuwa skutki nieuczciwych 
zakłóceń w handlu z Ukrainą;

Or. en

Poprawka 12
Zbigniew Kuźmiuk, Krzysztof Jurgiel

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. ubolewa nad zmniejszeniem 
środków zaproponowanych przez Komisję 
dla organizacji producentów w sektorze 
owoców i warzyw (-14,6 mln EUR), jako 
że może to negatywnie wpłynąć na ich 
coraz większy wkład w równoważenie siły 
przetargowej w łańcuchu dostaw żywności; 
ubolewa nad brakiem środków na sektor 
mięsa drobiowego, który odczuwa skutki 
nieuczciwych zakłóceń w handlu z 
Ukrainą;

3. ubolewa nad zmniejszeniem 
środków zaproponowanych przez Komisję 
dla organizacji producentów w sektorze 
owoców i warzyw (-14,6 mln EUR), jako 
że może to negatywnie wpłynąć na ich 
coraz większy wkład w równoważenie siły 
przetargowej w łańcuchu dostaw żywności; 
ubolewa nad brakiem środków na sektor 
mięsa drobiowego i proponuje przyznanie 
środków w sekcji „Inne środki dotyczące 
wieprzowiny, drobiu, jaj, produktów 
pszczelarskich i innych produktów 
zwierzęcych” w wysokości 25 mln EUR na 
wsparcie sektora drobiarskiego, który 
odczuwa skutki nieuczciwych zakłóceń w 
handlu z Ukrainą;

Or. en
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Poprawka 13
Peter Jahr, Marlene Mortler, Christine Schneider

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. ubolewa nad zmniejszeniem 
środków zaproponowanych przez Komisję 
dla organizacji producentów w sektorze 
owoców i warzyw (-14,6 mln EUR), jako 
że może to negatywnie wpłynąć na ich 
coraz większy wkład w równoważenie siły 
przetargowej w łańcuchu dostaw żywności; 
ubolewa nad brakiem środków na sektor 
mięsa drobiowego, który odczuwa skutki 
nieuczciwych zakłóceń w handlu z 
Ukrainą;

3. ubolewa nad zmniejszeniem 
środków zaproponowanych przez Komisję 
dla organizacji producentów w sektorze 
owoców i warzyw (-14,6 mln EUR), jako 
że może to negatywnie wpłynąć na ich 
coraz większy wkład w równoważenie siły 
przetargowej w łańcuchu dostaw żywności; 
ubolewa nad brakiem środków na sektor 
mięsa drobiowego, który odczuwa skutki 
nieuczciwych zakłóceń w handlu;

Or. en

Poprawka 14
Giuseppe Milazzo

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. ubolewa nad brakiem 
rekompensaty za zmniejszenie środków 
zaproponowanych przez Komisję dla 
producentów owoców i warzyw w Unii, 
sektorze stojącym w obliczu poważnego 
kryzysu spowodowanego czynnikami 
fitofagicznymi lub chorobotwórczymi, 
takimi jak wirus tristeza w przypadku 
pomarańczy, mal secco w przypadku 
cytryn, Tuta absoluta w przypadku 
pomidorów i Xylella fastidiosa w 
przypadku drzew oliwnych; wzywa zatem, 
by pomimo zmniejszenia środków 
przewidziano plan finansowania sektora 
owoców cytrusowych w celu wsparcia 
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kosztów restrukturyzacji obecnych gajów 
cytrusowych i oliwnych odmianami tych 
samych roślin, które są bardziej odporne, 
co pozwoli na rzeczywiste odnowienie tego 
sektora;

Or. en

Poprawka 15
Daniel Buda, Dan-Ştefan Motreanu, Siegfried Mureşan

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. z zadowoleniem przyjmuje wniosek 
Komisji dotyczący przeznaczenia 
50 mln EUR na „Inne środki dotyczące 
wołowiny i cielęciny” w celu wsparcia 
tego sektora w przypadku trudności 
rynkowych związanych z wystąpieniem 
Zjednoczonego Królestwa z Unii; wyraża 
zaniepokojenie faktem, że sektor ten 
doświadczy dodatkowej presji związanej z 
umową handlową między Unią a 
Mercosurem;

4. z zadowoleniem przyjmuje wniosek 
Komisji dotyczący przeznaczenia 
50 mln EUR na „Inne środki dotyczące 
wołowiny i cielęciny” w celu wsparcia 
tego sektora i innych sektorów w 
przypadku trudności rynkowych 
związanych z wystąpieniem 
Zjednoczonego Królestwa z Unii; wyraża 
zaniepokojenie faktem, że sektor ten 
doświadczy dodatkowej presji związanej z 
umową handlową między Unią a 
Mercosurem;

Or. en

Poprawka 16
Peter Jahr, Marlene Mortler, Christine Schneider, Norbert Lins

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. z zadowoleniem przyjmuje wniosek 
Komisji dotyczący przeznaczenia 
50 mln EUR na „Inne środki dotyczące 
wołowiny i cielęciny” w celu wsparcia 
tego sektora w przypadku trudności 
rynkowych związanych z wystąpieniem 

4. z zadowoleniem przyjmuje wniosek 
Komisji dotyczący przeznaczenia 
50 mln EUR na „Inne środki dotyczące 
wołowiny i cielęciny” w celu wsparcia 
tego sektora w przypadku trudności 
rynkowych związanych z ewentualnym 
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Zjednoczonego Królestwa z Unii; wyraża 
zaniepokojenie faktem, że sektor ten 
doświadczy dodatkowej presji związanej z 
umową handlową między Unią a 
Mercosurem;

wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z 
Unii; wyraża zaniepokojenie faktem, że 
sektor ten doświadczy dodatkowej presji 
związanej z umową handlową między Unią 
a Mercosurem;

Or. en

Poprawka 17
Elsi Katainen, Ulrike Müller, Atidzhe Alieva-Veli, Jérémy Decerle, Irène Tolleret

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. z zadowoleniem przyjmuje wniosek 
Komisji dotyczący przeznaczenia 
50 mln EUR na „Inne środki dotyczące 
wołowiny i cielęciny” w celu wsparcia 
tego sektora w przypadku trudności 
rynkowych związanych z wystąpieniem 
Zjednoczonego Królestwa z Unii; wyraża 
zaniepokojenie faktem, że sektor ten 
doświadczy dodatkowej presji związanej z 
umową handlową między Unią a 
Mercosurem;

4. z zadowoleniem przyjmuje wniosek 
Komisji dotyczący przeznaczenia 
50 mln EUR na „Inne środki dotyczące 
wołowiny i cielęciny” w celu wsparcia 
tego sektora w przypadku trudności 
rynkowych związanych z wystąpieniem 
Zjednoczonego Królestwa z Unii; 
podkreśla, że wystąpienie Zjednoczonego 
Królestwa z Unii Europejskiej będzie 
miało również znaczący negatywny wpływ 
na szereg sektorów rolnych w Unii 
Europejskiej; wyraża zaniepokojenie, że 
unijni producenci doświadczą dodatkowej 
presji związanej z umową handlową 
między Unią a Mercosurem;

Or. en

Poprawka 18
Anne Sander, Mairead McGuinness

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. z zadowoleniem przyjmuje wniosek 
Komisji dotyczący przeznaczenia 
50 mln EUR na „Inne środki dotyczące 

4. z zadowoleniem przyjmuje wniosek 
Komisji dotyczący przeznaczenia 
50 mln EUR na „Inne środki dotyczące 
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wołowiny i cielęciny” w celu wsparcia 
tego sektora w przypadku trudności 
rynkowych związanych z wystąpieniem 
Zjednoczonego Królestwa z Unii; wyraża 
zaniepokojenie faktem, że sektor ten 
doświadczy dodatkowej presji związanej z 
umową handlową między Unią a 
Mercosurem;

wołowiny i cielęciny” w celu wsparcia 
tego sektora w przypadku trudności 
rynkowych związanych z wystąpieniem 
Zjednoczonego Królestwa z Unii; wyraża 
zaniepokojenie, że umowa handlowa 
między Unią a Mercosurem stworzy 
dodatkową presję na te sektory rolnictwa i 
w związku z tym zwraca się do Komisji o 
szczegółowe określenie do końca 2019 r. 
treści unijnego planu wsparcia w 
wysokości 1 mld EUR ogłoszonego w dniu 
28 czerwca 2019 r., mającego na celu 
umożliwienie wrażliwym sektorom 
rolnictwa w Unii radzenia sobie z 
potencjalnymi negatywnymi skutkami tej 
umowy w przypadku jej ratyfikacji;

Or. en

Poprawka 19
Anne Sander

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. z zadowoleniem przyjmuje wniosek 
Komisji dotyczący przeznaczenia 
50 mln EUR na „Inne środki dotyczące 
wołowiny i cielęciny” w celu wsparcia 
tego sektora w przypadku trudności 
rynkowych związanych z wystąpieniem 
Zjednoczonego Królestwa z Unii; wyraża 
zaniepokojenie faktem, że sektor ten 
doświadczy dodatkowej presji związanej z 
umową handlową między Unią a 
Mercosurem;

4. z zadowoleniem przyjmuje wniosek 
Komisji dotyczący przeznaczenia 
50 mln EUR na „Inne środki dotyczące 
wołowiny i cielęciny” w celu wsparcia 
sektora wołowiny w Irlandii w przypadku 
trudności rynkowych związanych z 
wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z 
Unii; zwraca się do Komisji o 
zaproponowanie planu wsparcia dla 
wszystkich sektorów rolnych Unii, które 
mogą ucierpieć na skutek wystąpienia 
Zjednoczonego Królestwa z Unii, oraz o 
rozszerzenie tego planu na państwa 
członkowskie, których to dotyczy, w 
zależności od stopnia ich narażenia; 
uważa, że aby plan ten był skuteczny, musi 
on obejmować środki strukturalne mające 
na celu wzmocnienie organizacji sektorów 
i promowanie dywersyfikacji przepływów 
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handlowych;

Or. en

Poprawka 20
Clara Aguilera

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. z zadowoleniem przyjmuje wniosek 
Komisji dotyczący przeznaczenia 
50 mln EUR na „Inne środki dotyczące 
wołowiny i cielęciny” w celu wsparcia 
tego sektora w przypadku trudności 
rynkowych związanych z wystąpieniem 
Zjednoczonego Królestwa z Unii; wyraża 
zaniepokojenie faktem, że sektor ten 
doświadczy dodatkowej presji związanej z 
umową handlową między Unią a 
Mercosurem;

4. uważa, że wniosek Komisji 
dotyczący przeznaczenia 50 mln EUR na 
„Inne środki dotyczące wołowiny i 
cielęciny” powinien zostać rozszerzony na 
wszystkie zainteresowane sektory i 
wszystkie państwa członkowskie w celu 
sprostania trudnościom rynkowym 
związanym z wystąpieniem Zjednoczonego 
Królestwa z Unii oraz dodatkowej presji 
związanej z umową handlową między Unią 
a Mercosurem; w odniesieniu do umowy 
handlowej Unii z Mercosurem uważa, że 
przed wejściem w życie tej umowy 
handlowej należy przeprowadzić dogłębną 
ocenę skutków, z podziałem na sektory i 
państwa członkowskie, oraz że należy 
ustanowić środki ochronne, w tym 
budżetowy plan awaryjny; 

Or. en

Poprawka 21
Irène Tolleret, Jérémy Decerle

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. z zadowoleniem przyjmuje wniosek 
Komisji dotyczący przeznaczenia 
50 mln EUR na „Inne środki dotyczące 
wołowiny i cielęciny” w celu wsparcia 

4. z zadowoleniem przyjmuje wniosek 
Komisji dotyczący przeznaczenia 
50 mln EUR na „Inne środki dotyczące 
wołowiny i cielęciny” w celu wsparcia 
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tego sektora w przypadku trudności 
rynkowych związanych z wystąpieniem 
Zjednoczonego Królestwa z Unii; wyraża 
zaniepokojenie faktem, że sektor ten 
doświadczy dodatkowej presji związanej z 
umową handlową między Unią a 
Mercosurem;

sektora irlandzkiego w przypadku 
trudności rynkowych związanych z 
wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z 
Unii; wyraża zaniepokojenie faktem, że 
sektor ten doświadczy dodatkowej presji 
związanej z umową handlową między Unią 
a Mercosurem; niemniej jednak zwraca się 
do Komisji o rozważenie dodatkowych 
przydziałów dla innych państw 
członkowskich, których eksport wołowiny 
byłby zagrożony przez brexit;

Or. en

Poprawka 22
Ivan David, Gilles Lebreton, Maxette Pirbakas, Angelo Ciocca, Mara Bizzotto

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. z zadowoleniem przyjmuje wniosek 
Komisji dotyczący przeznaczenia 
50 mln EUR na „Inne środki dotyczące 
wołowiny i cielęciny” w celu wsparcia 
tego sektora w przypadku trudności 
rynkowych związanych z wystąpieniem 
Zjednoczonego Królestwa z Unii; wyraża 
zaniepokojenie faktem, że sektor ten 
doświadczy dodatkowej presji związanej z 
umową handlową między Unią a 
Mercosurem;

4. z zadowoleniem przyjmuje wniosek 
Komisji dotyczący przeznaczenia 
50 mln EUR na „Inne środki dotyczące 
wołowiny i cielęciny” w celu wsparcia 
tego sektora w przypadku trudności 
rynkowych związanych z wystąpieniem 
Zjednoczonego Królestwa z Unii; wyraża 
zaniepokojenie faktem, że sektor ten 
doświadczy dodatkowej presji związanej 
zwłaszcza z umowami handlowymi między 
Unią a Mercosurem i Kanadą, a także 
ewentualnym zawarciem umowy ze 
Stanami Zjednoczonymi Ameryki;

Or. en

Poprawka 23
Benoît Biteau
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 4



AM\1186454PL.docx 15/31 PE639.812v01-00

PL

Projekt opinii Poprawka

4. z zadowoleniem przyjmuje wniosek 
Komisji dotyczący przeznaczenia 
50 mln EUR na „Inne środki dotyczące 
wołowiny i cielęciny” w celu wsparcia 
tego sektora w przypadku trudności 
rynkowych związanych z wystąpieniem 
Zjednoczonego Królestwa z Unii; wyraża 
zaniepokojenie faktem, że sektor ten 
doświadczy dodatkowej presji związanej z 
umową handlową między Unią a 
Mercosurem;

4. odnotowuje wniosek Komisji 
dotyczący przeznaczenia 50 mln EUR na 
„Inne środki dotyczące wołowiny i 
cielęciny” w celu wsparcia tego sektora w 
przypadku trudności rynkowych 
związanych z wystąpieniem 
Zjednoczonego Królestwa z Unii; wyraża 
zaniepokojenie faktem, że sektor ten 
doświadczy dodatkowej presji związanej z 
umową handlową między Unią a 
Mercosurem; podkreśla, że w celu 
zapewnienia spójności z celami w zakresie 
klimatu, wsparcie dla sektora hodowli 
zwierząt nie powinno być uzależnione od 
spełnienia określonych warunków i 
powinno nadawać priorytet tym metodom 
produkcji, które sprzyjają klimatowi, 
środowisku i różnorodności biologicznej, 
takim jak ekstensywna hodowla zwierząt 
w systemie pastwiskowym;

Or. en

Poprawka 24
Bert-Jan Ruissen

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. z zadowoleniem przyjmuje wniosek 
Komisji dotyczący przeznaczenia 
50 mln EUR na „Inne środki dotyczące 
wołowiny i cielęciny” w celu wsparcia 
tego sektora w przypadku trudności 
rynkowych związanych z wystąpieniem 
Zjednoczonego Królestwa z Unii; wyraża 
zaniepokojenie faktem, że sektor ten 
doświadczy dodatkowej presji związanej z 
umową handlową między Unią a 
Mercosurem;

4. z zadowoleniem przyjmuje wniosek 
Komisji dotyczący przeznaczenia 
50 mln EUR na „Inne środki dotyczące 
wołowiny i cielęciny” w celu wsparcia 
tego sektora w przypadku trudności 
rynkowych związanych z wystąpieniem 
Zjednoczonego Królestwa z Unii; wyraża 
zaniepokojenie faktem, że sektor ten 
doświadczy dodatkowej presji związanej z 
umową handlową między Unią a 
Mercosurem; zwraca się o przyznanie 
dodatkowych środków na działania w 
innych sektorach w przypadku trudności 
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rynkowych związanych z wystąpieniem 
Zjednoczonego Królestwa z Unii 
Europejskiej;

Or. en

Poprawka 25
Benoît Biteau
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. podkreśla brak efektywności 
budżetowej we wspieraniu wrażliwych 
sektorów, otwierając je jednocześnie na 
dalszą konkurencję i ryzyko niestabilności 
rynku, w szczególności poprzez 
dwustronne umowy o wolnym handlu; 
dostrzega ponadto długotrwałą erozję 
tradycyjnych zasobów własnych w 
budżecie Unii, spowodowaną przede 
wszystkim obniżeniem ceł w wyniku umów 
o wolnym handlu;

Or. en

Poprawka 26
Juan Ignacio Zoido Álvarez

Projekt opinii
Ustęp 4 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4b. przyjmuje do wiadomości wniosek 
Komisji dotyczący udzielenia rolnikom 
pomocy w postaci pakietu wsparcia 
finansowego w wysokości do 1 mld EUR 
w przypadku zakłóceń na rynku 
wynikających z umowy handlowej Unii z 
Mercosurem; nalega, aby fundusze te nie 
pochodziły z żadnej istniejącej linii 
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budżetowej dotyczącej rolnictwa;

Or. en

Poprawka 27
Irène Tolleret, Jérémy Decerle

Projekt opinii
Ustęp 4 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4c. zwraca się do Komisji, aby 
rozważyła również dodatkowe wsparcie 
dla innych sektorów, takich jak sektor 
wina lub owoców i warzyw, aby pomóc im 
w przezwyciężeniu szkód w handlu 
związanych z brexitem oraz aby 
zintensyfikowała kampanie promocyjne w 
krajach trzecich w celu otwarcia i 
skonsolidowania nowych możliwości 
rynkowych;

Or. en

Poprawka 28
Irène Tolleret, Jérémy Decerle

Projekt opinii
Ustęp 4 d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4d. jest zaniepokojony obecnym 
kryzysem w sektorze cukru w związku z 
likwidacją systemu kwot oraz niedawną 
zapowiedzią zamknięcia ośmiu fabryk w 
Unii Europejskiej; wzywa zatem Komisję 
do wspierania prywatnego 
przechowywania w celu przyczynienia się 
do poprawy sytuacji na rynku oraz do 
rozważenia możliwości wprowadzenia 
środków towarzyszących dla rolników i 
przetwórców dotkniętych tymi 
zamknięciami;
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Or. en

Poprawka 29
Anne Sander

Projekt opinii
Ustęp 4 e (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4e. wyraża ubolewanie z powodu 
braku środków finansowych 
przeznaczonych na wsparcie sektora 
cukru, który obecnie znajduje się w 
bardzo trudnej sytuacji; uważa, że wobec 
braku interwencji ze strony władz 
publicznych podmioty prywatne powinny 
mieć możliwość podejmowania 
prywatnych inicjatyw w zakresie regulacji 
produkcji; proponuje w tym kontekście, by 
Komisja oceniła w świetle nowej kampanii 
produkcyjnej możliwość uruchomienia 
środków neutralnych dla budżetu, 
dostępnych na mocy art. 222 
rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 
1308/20131a, upoważniających rolników i 
ich organizacje do zawierania układów 
zbiorowych w celu wycofania się z rynku, 
składowania lub ograniczenia produkcji w 
uzgodniony sposób;
____________________

1a Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 
z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie 
wspólnej polityki rybołówstwa, 
zmieniające rozporządzenia Rady (WE) nr 
1954/2003 i (WE) nr 1224/2009 oraz 
uchylające rozporządzenia Rady (WE) nr 
2371/2002 i (WE) nr 639/2004 oraz 
decyzję Rady 2004/585/WE (Dz.U. L 354 z 
28.12.2013, s. 22).

Or. en
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Poprawka 30
Paolo De Castro, Pina Picierno

Projekt opinii
Ustęp 4 f (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4f. z zadowoleniem przyjmuje 
zwiększenie środków proponowane przez 
Komisję na działania promocyjne, które 
potwierdza skuteczność ulepszeń 
dokonanych w ramach ostatniej reformy; 
uważa, że działania promocyjne mają 
zasadnicze znaczenie dla zwiększenia 
udziału eksportu Unii na rynkach 
światowych;

Or. en

Poprawka 31
Irène Tolleret, Jérémy Decerle, Elsi Katainen

Projekt opinii
Ustęp 4 g (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4g. jest zdania, że Komisja powinna 
nadal nasilać kampanie promocyjne w 
celu otwarcia nowych rynków dla 
produktów wysokiej jakości;

Or. en

Poprawka 32
Elsi Katainen, Ulrike Müller, Jérémy Decerle

Projekt opinii
Ustęp 4 h (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4h. wyraża ubolewanie z powodu 
braku wsparcia dla rolników w zakresie 
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działań, w szczególności w sektorze 
mleczarskim i produktów mlecznych, 
którzy borykają się z utrzymującymi się 
trudnościami rynkowymi wynikającymi z 
rosyjskiego embarga;

Or. en

Poprawka 33
Bert-Jan Ruissen

Projekt opinii
Ustęp 4 i (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4i. przypomina, że od pięciu lat 
europejskie sektory rolne wciąż odczuwają 
skutki rosyjskiego embarga; podkreśla, że 
wszelkie dodatkowe skutki dla przepływów 
handlowych w rolnictwie związane z 
wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z 
Unii mogą powodować dalsze zakłócenia i 
zwraca się, w razie potrzeby, o dodatkowe 
środki finansowe na nadzwyczajne 
działania;

Or. en

Poprawka 34
Benoît Biteau
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 4 j (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4j. zwraca uwagę na niekorzystne 
warunki pogodowe, z jakimi europejskie 
rolnictwo borykało się w ostatnich latach i 
które według prognoz będą częstsze i 
intensywniejsze ze względu na zmiany 
klimatyczne; wzywa do uruchomienia 
rezerwy na wypadek kryzysu w sektorze 



AM\1186454PL.docx 21/31 PE639.812v01-00

PL

rolnym w celu wsparcia rolników 
dotkniętych tegoroczną suszą; podkreśla 
jednak, że odstępstwa od wymogów 
ochrony środowiska mogą przynieść 
skutki odwrotne do zamierzonych, gdyż 
mogą zwiększyć podatność na suszę;

Or. en

Poprawka 35
Peter Jahr, Marlene Mortler, Christine Schneider, Norbert Lins

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. uważa, że Unia może w znaczący 
sposób przyczynić się do propagowania 
zdrowych nawyków żywieniowych, 
zwłaszcza wśród dzieci, i w związku z tym 
jest zdania, że zasadnicze znaczenie ma 
pełne wykorzystanie pułapów 
przewidzianych w obowiązujących 
przepisach dla unijnych programów 
szkolnych; w związku z tym wzywa 
państwa członkowskie do wzmocnienia 
programów krajowych, aby zapewnić pełne 
wykorzystanie maksymalnych dostępnych 
środków (250 mln EUR);

5. uważa, że Unia może w znaczący 
sposób przyczynić się do propagowania 
zdrowych nawyków żywieniowych, 
zwłaszcza wśród dzieci, i w związku z tym 
jest zdania, że zasadnicze znaczenie ma 
pełne wykorzystanie pułapów 
przewidzianych w obowiązujących 
przepisach dla unijnych programów 
szkolnych; w związku z tym wzywa 
państwa członkowskie do wzmocnienia 
programów krajowych, aby zapewnić pełne 
wykorzystanie maksymalnych dostępnych 
środków (250 mln EUR) poprzez 
ustanowienie mniej zbiurokratyzowanych 
programów;

Or. en

Poprawka 36
Daniel Buda, Dan-Ştefan Motreanu, Siegfried Mureşan

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. uważa, że Unia może w znaczący 
sposób przyczynić się do propagowania 

5. uważa, że Unia może w znaczący 
sposób przyczynić się do propagowania 
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zdrowych nawyków żywieniowych, 
zwłaszcza wśród dzieci, i w związku z tym 
jest zdania, że zasadnicze znaczenie ma 
pełne wykorzystanie pułapów 
przewidzianych w obowiązujących 
przepisach dla unijnych programów 
szkolnych; w związku z tym wzywa 
państwa członkowskie do wzmocnienia 
programów krajowych, aby zapewnić pełne 
wykorzystanie maksymalnych dostępnych 
środków (250 mln EUR);

zdrowych nawyków żywieniowych, 
zwłaszcza wśród dzieci, i w związku z tym 
jest zdania, że zasadnicze znaczenie ma 
pełne wykorzystanie pułapów 
przewidzianych w obowiązujących 
przepisach dla unijnych programów 
szkolnych oraz opracowanie 
alternatywnych programów 
zrównoważonej konsumpcji; w związku z 
tym wzywa państwa członkowskie do 
wzmocnienia programów krajowych, aby 
zapewnić pełne wykorzystanie 
maksymalnych dostępnych środków 
(250 mln EUR);

Or. en

Poprawka 37
Benoît Biteau
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. z zadowoleniem przyjmuje 
zwiększone wsparcie dla badań i innowacji 
na rzecz dostarczania bezpiecznej i 
wysokiej jakości żywności; podkreśla, że 
środki przeznaczone na badania naukowe 
w sektorze rolno‑spożywczym, zwłaszcza z 
budżetu programu „Horyzont 2020”, 
muszą być w pełni dostępne, aby pobudzać 
innowacyjność i inteligentne rozwiązania 
w sektorze rolnym i rozwoju obszarów 
wiejskich.

6. z zadowoleniem przyjmuje 
zwiększone wsparcie dla badań i innowacji 
na rzecz dostarczania bezpiecznej i 
wysokiej jakości żywności; podkreśla, że 
środki przeznaczone na badania naukowe 
w sektorze rolno‑spożywczym, zwłaszcza z 
budżetu programu „Horyzont 2020”, 
muszą być w pełni dostępne, aby pobudzać 
innowacyjność i inteligentne rozwiązania – 
w szczególności poprzez badania 
agroekologiczne, z wykorzystaniem całego 
podejścia agroekosystemowego – w 
sektorze rolnym i rozwoju obszarów 
wiejskich; podkreśla znaczenie 
praktycznego zastosowania ich wyników w 
gospodarstwach i rolę usług z zakresu 
upowszechniania wiedzy rolniczej; 
podkreśla, że polityka w dziedzinie badań 
naukowych powinna być spójna z celami 
polityki w zakresie ochrony środowiska, 
klimatu, różnorodności biologicznej, 
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zdrowia i dobrobytu oraz zachęcać i 
wspierać inicjatywy dostosowane do 
potrzeb małych gospodarstw rolnych bez 
korzyści skali, tak aby mogły one 
korzystać z nowych technologii; 

Or. en

Poprawka 38
Elsi Katainen, Ulrike Müller, Atidzhe Alieva-Veli, Jérémy Decerle

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. z zadowoleniem przyjmuje 
zwiększone wsparcie dla badań i innowacji 
na rzecz dostarczania bezpiecznej i 
wysokiej jakości żywności; podkreśla, że 
środki przeznaczone na badania naukowe 
w sektorze rolno‑spożywczym, zwłaszcza z 
budżetu programu „Horyzont 2020”, 
muszą być w pełni dostępne, aby pobudzać 
innowacyjność i inteligentne rozwiązania 
w sektorze rolnym i rozwoju obszarów 
wiejskich.

6. z zadowoleniem przyjmuje 
zwiększone wsparcie dla badań i innowacji 
na rzecz dostarczania bezpiecznej i 
wysokiej jakości żywności oraz 
bezpieczeństwa żywnościowego; podkreśla, 
że środki przeznaczone na badania 
naukowe w sektorze rolno‑spożywczym, 
zwłaszcza z budżetu programu „Horyzont 
2020”, muszą być w pełni dostępne, aby 
pobudzać innowacyjność i inteligentne 
rozwiązania w sektorze rolnym i rozwoju 
obszarów wiejskich;

Or. en

Poprawka 39
Daniel Buda, Dan-Ştefan Motreanu, Siegfried Mureşan

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. z zadowoleniem przyjmuje 
zwiększone wsparcie dla badań i innowacji 
na rzecz dostarczania bezpiecznej i 
wysokiej jakości żywności; podkreśla, że 
środki przeznaczone na badania naukowe 
w sektorze rolno‑spożywczym, zwłaszcza z 

6. z zadowoleniem przyjmuje 
zwiększone wsparcie dla badań i innowacji 
na rzecz dostarczania bezpiecznej i 
wysokiej jakości żywności; podkreśla, że 
środki przeznaczone na badania naukowe 
w sektorze rolno‑spożywczym, zwłaszcza z 
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budżetu programu „Horyzont 2020”, 
muszą być w pełni dostępne, aby pobudzać 
innowacyjność i inteligentne rozwiązania 
w sektorze rolnym i rozwoju obszarów 
wiejskich.

budżetu programu „Horyzont 2020”, 
muszą być w pełni dostępne, aby pobudzać 
innowacyjność i inteligentne rozwiązania 
w sektorze rolnym i rozwoju obszarów 
wiejskich, w szczególności w celu 
wspierania inicjatyw na rzecz 
inteligentnych wiosek;

Or. en

Poprawka 40
Bert-Jan Ruissen

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. z zadowoleniem przyjmuje 
zwiększone wsparcie dla badań i innowacji 
na rzecz dostarczania bezpiecznej i 
wysokiej jakości żywności; podkreśla, że 
środki przeznaczone na badania naukowe 
w sektorze rolno‑spożywczym, zwłaszcza z 
budżetu programu „Horyzont 2020”, 
muszą być w pełni dostępne, aby pobudzać 
innowacyjność i inteligentne rozwiązania 
w sektorze rolnym i rozwoju obszarów 
wiejskich.

6. z zadowoleniem przyjmuje 
zwiększone wsparcie dla badań i innowacji 
na rzecz dostarczania bezpiecznej i 
wysokiej jakości żywności; podkreśla, że 
środki przeznaczone na badania naukowe 
w sektorze rolno‑spożywczym, zwłaszcza z 
budżetu programu „Horyzont 2020”, 
muszą być w pełni dostępne, aby pobudzać 
innowacyjność i inteligentne rozwiązania 
w sektorze rolnym i rozwoju obszarów 
wiejskich; podkreśla potrzebę 
wzmocnienia związku między badaniami a 
praktyką poprzez zaangażowanie 
producentów produktów pierwotnych oraz 
rozpowszechnianie wiedzy i najlepszych 
praktyk;

Or. en

Poprawka 41
Peter Jahr, Marlene Mortler, Christine Schneider, Norbert Lins

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

6a. wzywa Komisję do zapewnienia 
wystarczającego wsparcia finansowego na 
rzecz dalszego wdrażania inteligentnych i 
innowacyjnych rozwiązań w sektorze 
rolnym, biorąc pod uwagę ich 
udowodnione korzyści dla środowiska 
naturalnego i potrzebę większej 
wydajności rolnictwa; uważa, że należy 
dokładniej przeanalizować i promować 
rolnictwo precyzyjne i wykorzystanie 
digitalizacji;

Or. en

Poprawka 42
Juan Ignacio Zoido Álvarez

Projekt opinii
Ustęp 6 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6b. biorąc pod uwagę fakt, że Unia 
pozostaje podatna na wystąpienie ognisk 
chorób zwierząt i roślin, ubolewa nad 
zmniejszeniem o 60 % środków z 
funduszu na środki nadzwyczajne 
dotyczące zdrowia zwierząt i roślin;

Or. en

Poprawka 43
Ivo Hristov, Carmen Avram

Projekt opinii
Ustęp 6 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6c. z dużym zaniepokojeniem 
odnotowuje poważne skutki 
rozprzestrzeniania się afrykańskiego 



PE639.812v01-00 26/31 AM\1186454PL.docx

PL

pomoru świń w kilku państwach 
członkowskich oraz dużą liczbę ognisk 
choroby zarejestrowanych od początku 
2019 r.; jest zaniepokojony faktem, że 
duże gospodarstwa trzody chlewnej 
ucierpiały na skutek uboju dziesiątek 
tysięcy zwierząt; jest zatem zdania, że 
należy zwiększyć fundusz na środki 
nadzwyczajne dotyczące zdrowia zwierząt i 
roślin;

Or. en

Poprawka 44
Daniel Buda, Dan-Ştefan Motreanu, Siegfried Mureşan, Asim Ademov

Projekt opinii
Ustęp 6 d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6d. ubolewa nad brakiem środków na 
zapobieganie afrykańskiemu pomorowi 
świń i zwalczanie go, zaznaczając, że w 
budżecie Unii na 2019 r. przeznaczono na 
ten cel 28 mln EUR; podkreśla, że w 
budżecie Unii na rok 2020 należy 
uwzględnić przynajmniej podobny 
przydział środków;

Or. en

Poprawka 45
Ivo Hristov, Carmen Avram

Projekt opinii
Ustęp 6 e (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6e. odnotowuje, że kraje trzecie 
dokonały inwestycji w badania nad 
opracowaniem szczepionki przeciwko 
afrykańskiemu pomorowi świń; jest 
zdania, że Unia powinna inwestować w 
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badania nad szczepionką i jej rozwój, co 
przyczyniłoby się do wyeliminowania w 
jak najkrótszym czasie rozprzestrzeniania 
się i występowania afrykańskiego pomoru 
świń;

Or. en

Poprawka 46
Irène Tolleret, Jérémy Decerle, Elsi Katainen

Projekt opinii
Ustęp 6 f (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6f. zachęca państwa członkowskie do 
zwiększenia wsparcia na rozpoczęcie 
działalności przez młodych rolników, 
zgodnie z celem lepszego wkładu w 
wymianę pokoleniową rolników w Unii 
Europejskiej;

Or. en

Poprawka 47
Elsi Katainen, Ulrike Müller, Atidzhe Alieva-Veli, Jérémy Decerle, Irène Tolleret

Projekt opinii
Ustęp 6 g (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6g. podkreśla znaczenie zobowiązań w 
zakresie rozwoju obszarów wiejskich i 
wydatków na środki rolno-środowiskowe 
oraz szeroko rozumianą gospodarkę 
wiejską, w szczególności znaczenie 
inicjatyw ukierunkowanych na młodych 
rolników i wspierających ich;

Or. en
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Poprawka 48
Benoît Biteau
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 6 h (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6h. zauważa, że Rada Europejska i 
Parlament Europejski poparły włączenie 
działań na rzecz klimatu do głównego 
nurtu obecnych wieloletnich ram 
finansowych na lata 2014–2020; 
przypomina, że w sprawozdaniu ETO za 
2016 r.1 dotyczącym wydatków związanych 
z klimatem stwierdzono, że „w dziedzinach 
rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich 
nie doszło do wyraźnego przesunięcia 
nacisku na działania w dziedzinie klimatu 
i nie zbadano w pełni wszystkich 
możliwości finansowania tego rodzaju 
działań”;

Or. en

Poprawka 49
Benoît Biteau
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 6 i (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6i. podkreśla, że uwzględnianie 
kwestii związanych ze zmianą klimatu 
wymaga spójności i konsekwencji, 
zarówno w ramach samej WPR, jak i 
między polityką rolną i handlową Unii 
Europejskiej; stwierdza, że płatności w 
ramach WPR, a zwłaszcza dobrowolne 
wsparcie związane z produkcją zwierzęcą, 

1 https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_31/SR_CLIMATE_PL.pdf



AM\1186454PL.docx 29/31 PE639.812v01-00

PL

powinny podlegać warunkom koniecznym 
do zapewnienia, by płatności wspierały 
tylko te metody produkcji, które są 
korzystne dla klimatu, środowiska i 
różnorodności biologicznej;

Or. en

Poprawka 50
Martin Buschmann, Petros Kokkalis

Projekt opinii
Ustęp 6 j (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6j. apeluje o przyznanie środków w 
ramach budżetu WPR na działania na 
rzecz udoskonaleń w sektorze rolnym w 
dziedzinach zrównoważenia 
środowiskowego i społeczno-
ekonomicznego, dobrostanu zwierząt i 
bioróżnorodności; apeluje o opracowanie 
wymiernych etapów osiągania postępów w 
zakresie tych udoskonaleń, które będą 
regularnie monitorowane przez Komisję i 
będą przedmiotem sprawozdań 
przedstawianych Parlamentowi;

Or. en

Poprawka 51
Anne Sander

Projekt opinii
Ustęp 6 k (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6k. z zadowoleniem przyjmuje 
finansowanie nowych projektów 
pilotażowych, które mają zasadnicze 
znaczenie dla refleksji nad przyszłością 
wspólnej polityki rolnej, a mianowicie 
projektów mających na celu opracowanie 



PE639.812v01-00 30/31 AM\1186454PL.docx

PL

dla rolników zestawu narzędzi 
zintegrowanej ochrony roślin, 
promowanie „inteligentnych wiosek” oraz 
ustanowienie programu operacyjnego w 
sektorze produkcji zwierzęcej;

Or. en

Poprawka 52
Martin Buschmann, Anja Hazekamp, Petros Kokkalis

Projekt opinii
Ustęp 6 l (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6l. wzywa, aby z budżetu WPR 
zaprzestano wspierania hodowli byków 
wykorzystywanych do walk;

Or. en

Poprawka 53
Paolo De Castro, Pina Picierno

Projekt opinii
Ustęp 6 m (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6m. wzywa do utrzymania środków 
budżetowych dla programów POSEI na 
maksymalnych poziomach ustanowionych 
w prawie unijnym, podkreślając znaczenie 
tych programów dla odporności 
producentów rolnych, a także zwraca 
uwagę na niestabilną sytuację 
gospodarczą regionów najbardziej 
oddalonych, które nadal odczuwają skutki 
kryzysu.

Or. en
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