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Poprawka 1
Ska Keller, Catherine Grèze

Projekt opinii
Punkt A a preambuły (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Aa. mając na uwadze, że sektor rolnictwa 
odpowiada za 40% światowej emisji gazów 
cieplarnianych;  mając na uwadze, że 
rolnictwo jest głównym źródłem emisji 
metanu i podtlenku azotu, i że te dwa gazy 
cieplarniane mają znacznie większy wpływ 
na ocieplenie niż dwutlenek węgla; mając 
na uwadze, że zmiana klimatu wpływa 
przede wszystkim na sytuację ludzi 
ubogich w państwach rozwijających się i 
zmniejsza możliwości produkcji rolnej;

Or. en

Poprawka 2
Ska Keller, Catherine Grèze

Projekt opinii
Punkt A b preambuły (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ab . mając na uwadze, że liberalizacja 
handlu w rolnictwie otwarła państwa 
rozwijające się na tani przywóz towarów z 
Europy, Azji i Stanów Zjednoczonych, 
wskutek czego lokalna produkcja 
żywności została narażona na 
konfrontację z przytłaczająca konkurencją 
oraz mając na uwadze, że nagły wzrost 
taniego przywozu towarów doprowadził do 
znacznego zubożenia drobnych rolników i 
pracowników rolnych;

Or. en
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Poprawka 3
Ska Keller, Catherine Grèze

Projekt opinii
Punkt A c preambuły (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ac. mając na uwadze, że na obszarach 
wiejskich w państwach rozwijających się 
niedożywienie sięga 70% – 80% oraz 
mając na uwadze, że likwidacja skrajnego 
ubóstwa i głodu jest uzależniona od 
poprawy warunków życia rolników i 
pracowników rolnych w państwach 
rozwijających się;

Or. en

Poprawka 4
Ska Keller, Catherine Grèze

Projekt opinii
Punkt A d preambuły (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ad. mając na uwadze, że sprawozdanie 
specjalnego sprawozdawcy ONZ ds. prawa 
dostępu do żywności pt. „Rolnictwo 
ekologiczne a prawo dostępu do żywności” 
wskazuje, że rolnictwo ekologiczne może 
w ciągu 10 lat dwukrotnie zwiększyć 
produkcję żywności w całych regionach, 
łagodząc przy tym skutki zmiany klimatu i 
ograniczając ubóstwo na obszarach 
wiejskich; uznaje, że długoterminowa 
wydajność produkcji i bezpieczeństwo 
żywnościowe, a zwłaszcza odporność 
systemów rolniczych na anomalie 
klimatyczne, zależy od należytej dbałości o 
zasoby naturalne w szczególności w 
odniesieniu do gleby, wykorzystywania 
wody i różnorodności biologicznej;
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Or. en

Poprawka 5
Ska Keller, Catherine Grèze

Projekt opinii
Punkt A e preambuły (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ae. mając na uwadze wyższa wydajność 
produkcji rolnej w Europie łączy się ze 
zwiększonym użytkowaniem gleby, pasz 
itd. w państwach rozwijających się; mając 
na uwadze, że około 80% unijnego 
zapotrzebowania na rośliny paszowe o 
wysokiej zawartości białka pokrywa 
przywóz, co odpowiada obszarowi 20 mln 
hektarów użytków rolnych poza Europą; 
mając na uwadze, że bezcłowy przywóz 
roślin wysokobiałkowych i nasion 
oleistych w Europie przyczynił się do 
wylesiania, przesiedlania społeczności, 
utraty różnorodności biologicznej i 
zmniejszenia bezpieczeństwa zaopatrzenia 
w żywność w Ameryce Południowej;

Or. en

Poprawka 6
Charles Goerens

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. odnotowuje powszechne zaniepokojenie 
wywołane słabnącymi, lecz 
skumulowanymi negatywnymi skutkami 
wspólnej polityki rolnej dla krajów 
rozwijających się; wyraża ubolewanie, że 
komunikat Komisji w sprawie wspólnej 
polityki rolnej do 2020 r. nie wspomina 
o tych skutkach; domaga się, aby zasada 

1. wzywa FAO do wydania opinii na temat 
wpływu wspólnej polityki rolnej na kraje 
rozwijające się i do oceny wszystkich 
pozostałych czynników pogarszających 
sytuację sektora rolnego i żywnościowego 
w krajach rozwijających się;
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„nie szkodzić krajom rozwijającym się” 
stanowiła główny cel nowej wspólnej 
polityki rolnej;

Or. fr

Poprawka 7
Filip Kaczmarek

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. odnotowuje powszechne zaniepokojenie 
wywołane słabnącymi, lecz 
skumulowanymi negatywnymi skutkami 
wspólnej polityki rolnej dla krajów 
rozwijających się; wyraża ubolewanie, że 
komunikat Komisji w sprawie wspólnej 
polityki rolnej do 2020 r. nie wspomina o 
tych skutkach; domaga się, aby zasada 
„nie szkodzić krajom rozwijającym się” 
stanowiła główny cel nowej wspólnej 
polityki rolnej

1. odnotowuje nieunikniony wpływ 
polityki rolnej UE na państwa rozwijające 
się i jej wpływ na krajowy i światowy 
poziom cen produktów rolnych; w związku 
z tym domaga się, aby zasada „nie szkodzić 
krajom rozwijającym się” została w pełni 
uwzględniona w nowej wspólnej polityce
rolnej;

Or. en

Poprawka 8
Ricardo Cortés Lastra, Miguel Angel Martínez Martínez

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

 1. odnotowuje powszechne 
zaniepokojenie wywołane słabnącymi, lecz 
skumulowanymi negatywnymi skutkami
wspólnej polityki rolnej dla krajów 
rozwijających się; wyraża ubolewanie, że 
komunikat Komisji w sprawie wspólnej 

1. odnotowuje postęp dokonany w ramach 
reformy wspólnej polityki rolnej, który 
zmniejszył negatywne skutki wspólnej
polityki rolnej dla krajów rozwijających 
się; domaga się włączenia do nowej 
wspólnej polityki rolnej zasady „nie 
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polityki rolnej do 2020 r. nie wspomina o 
tych skutkach; domaga się, aby zasada
„nie szkodzić krajom rozwijającym się” 
stanowiła główny cel nowej wspólnej 
polityki rolnej;

szkodzić krajom rozwijającym się”, 
zgodnie z celem spójności polityki na rzecz 
rozwoju, przewidzianym w traktacie 
lizbońskim;

Or. en

Poprawka 9
Åsa Westlund

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. odnotowuje powszechne zaniepokojenie 
wywołane słabnącymi, lecz 
skumulowanymi negatywnymi skutkami 
wspólnej polityki rolnej dla krajów 
rozwijających się; wyraża ubolewanie, że 
komunikat Komisji w sprawie wspólnej 
polityki rolnej do 2020 r. nie wspomina o 
tych skutkach; domaga się, aby zasada „nie 
szkodzić krajom rozwijającym się” 
stanowiła główny cel nowej wspólnej 
polityki rolnej;

1. wskazuje na art. 3 ust. 5 TFUE, który 
stanowi, że UE przyczynia się do 
swobodnego i uczciwego handlu oraz do 
wyeliminowania ubóstwa; odnotowuje 
powszechne zaniepokojenie wywołane 
słabnącymi, lecz skumulowanymi 
negatywnymi skutkami wspólnej polityki 
rolnej dla krajów rozwijających się; wyraża 
ubolewanie, że komunikat Komisji w 
sprawie wspólnej polityki rolnej do 2020 r. 
nie wspomina o tych skutkach; domaga się, 
aby zasada „nie szkodzić krajom 
rozwijającym się” stanowiła główny cel 
nowej wspólnej polityki rolnej; wzywa UE, 
aby zapewniła spójność między wspólną 
polityką rolną a swoją polityką handlową i 
polityką rozwoju oraz w pełni 
przestrzegała zasady spójności polityki na 
rzecz rozwoju;

Or. en

Poprawka 10
Horst Schnellhardt

Projekt opinii
Ustęp 1
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Projekt opinii Poprawka

1. odnotowuje powszechne zaniepokojenie 
wywołane słabnącymi, lecz 
skumulowanymi negatywnymi skutkami 
wspólnej polityki rolnej dla krajów 
rozwijających się; wyraża ubolewanie, że 
komunikat Komisji w sprawie wspólnej 
polityki rolnej do 2020 r. nie wspomina 
o tych skutkach; domaga się, aby zasada 
„nie szkodzić krajom rozwijającym się” 
stanowiła główny cel nowej wspólnej 
polityki rolnej;

1. odnotowuje zaniepokojenie wywołane 
skutkami wspólnej polityki rolnej dla 
krajów rozwijających się; wyraża 
ubolewanie, że komunikat Komisji 
w sprawie wspólnej polityki rolnej do 2020 
r. nie wspomina o tych skutkach; domaga 
się, aby zasada „nie szkodzić krajom 
rozwijającym się” została uwzględniona 
w nowej wspólnej polityce rolnej;

Or. de

Poprawka 11
Kriton Arsenis

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. odnotowuje powszechne zaniepokojenie 
wywołane słabnącymi, lecz
skumulowanymi negatywnymi skutkami 
wspólnej polityki rolnej dla krajów 
rozwijających się; wyraża ubolewanie, że 
komunikat Komisji w sprawie wspólnej 
polityki rolnej do 2020 r. nie wspomina o 
tych skutkach; domaga się, aby zasada „nie 
szkodzić krajom rozwijającym się” 
stanowiła główny cel nowej wspólnej 
polityki rolnej; 

1. odnotowuje powszechne zaniepokojenie 
wywołane bezpośrednimi i pośrednimi
skumulowanymi negatywnymi skutkami 
wspólnej polityki rolnej dla krajów 
rozwijających się; wyraża ubolewanie, że 
komunikat Komisji w sprawie wspólnej 
polityki rolnej do 2020 r. nie wspomina o 
tych skutkach, nie spełniając tym samym 
zobowiązań prawnych UE w zakresie 
spójności polityki na rzecz rozwoju i 
zobowiązania Unii Europejskiej do 
osiągnięcia milenijnych celów 
rozwojowych; domaga się, aby zasada „nie 
szkodzić krajom rozwijającym się” 
stanowiła główny cel nowej wspólnej 
polityki rolnej oraz aby stworzono 
odpowiedni mechanizm, który zapewni jej 
przestrzeganie;

Or. en
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Poprawka 12
Franziska Keller, Catherine Grèze

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. odnotowuje powszechne zaniepokojenie 
wywołane słabnącymi, lecz 
skumulowanymi negatywnymi skutkami 
wspólnej polityki rolnej dla krajów 
rozwijających się; wyraża ubolewanie, że 
komunikat Komisji w sprawie wspólnej 
polityki rolnej do 2020 r. nie wspomina o 
tych skutkach; domaga się, aby zasada „nie 
szkodzić krajom rozwijającym się” 
stanowiła główny cel nowej wspólnej 
polityki rolnej;

1. odnotowuje powszechne zaniepokojenie 
wywołane skumulowanymi negatywnymi 
skutkami wspólnej polityki rolnej dla 
krajów rozwijających się; wyraża 
ubolewanie, że komunikat Komisji w 
sprawie wspólnej polityki rolnej do 2020 r. 
nie wspomina o tych skutkach; zwraca się 
do Komisji, aby rozpoczęła dokładną 
ocenę wspólnej polityki rolnej i jej wpływu 
na państwa rozwijające się i domaga się, 
aby zasada „nie szkodzić krajom 
rozwijającym się” stanowiła główny cel 
nowej wspólnej polityki rolnej; co więcej, 
apeluje, aby Komisja zagwarantowała, że 
wnioski legislacyjne dotyczące wspólnej 
polityki rolnej będą odpowiadały celowi
spójności polityki na rzecz rozwoju, 
zgodnie z art. 208 traktatu lizbońskiego;

Or. en

Poprawka 13
Franziska Keller, Catherine Grèze

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. wzywa UE, aby zapewniła spójność 
między wspólną polityką rolną a swoją 
polityką handlową i polityką rozwoju; w 
szczególności podkreśla konieczność 
klauzul bezpieczeństwa w umowach 
handlowych oraz prawo państw 
rozwijających się do ochrony własnego 
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rynku rolnego; 

Or. en

Poprawka 14
Franziska Keller, Catherine Grèze

Projekt opinii
Ustęp 1 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1b. zwraca uwagę, że europejskie subsydia 
wywozowe w poważny sposób utrudniły 
rozwój rolnictwa w biednych państwach, 
tworząc nieuczciwą konkurencję w 
odniesieniu do ich lokalnego rolnictwa, w 
szczególności w przypadku braku 
skutecznej ochrony przywozu w państwie 
lub regionie przywozu (m.in. barier 
celnych, kontyngentów przywozowych, 
subsydiów dla lokalnych producentów 
itd.); zauważa również, że rolne subsydia 
wywozowe UE przyczyniły się do 
gwałtownego wzrostu przywozu, i tym 
samym zwiększyły zależność wielu państw 
rozwijających się od przywozów, przez to 
narażając na szwank zdolność tych 
państw do samozaopatrzenia w żywność i 
możliwość ludności do wyżywienia się;

Or. en

Poprawka 15
Filip Kaczmarek

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. wzywa do zlikwidowania w ramach 
wspólnej polityki rolnej po roku 2013 
wszelkich subsydiów wywozowych oraz 

2. przypomina zobowiązanie UE i 
pozostałych członków OECD – podjęte w 
ramach dauhańskiej rundy negocjacji –
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do oddzielenia płatności bezpośrednich od 
produkcji w celu zapewnienia równych 
szans produktom rolnym pochodzącym 
zarówno z UE, jak i z państw 
rozwijających się; zwraca się do Komisji o 
sfinansowanie przejściowych programów 
na rzecz upraw dotkniętych praktyką 
oddzielania płatności bezpośrednich od 
produkcji, które mają na celu 
promowanie ekologicznych i 
zrównoważonych praktyk rolnych;

do zlikwidowania do roku 2013 wszelkich 
subsydiów wywozowych oraz do 
oddzielenia płatności bezpośrednich od 
produkcji w celu zapewnienia równych 
szans produktom rolnym pochodzącym 
zarówno z UE, jak i z państw 
rozwijających się;

Or. en

Poprawka 16
Franziska Keller,Catherine Grèze

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. wzywa do zlikwidowania w ramach 
wspólnej polityki rolnej po roku 2013 
wszelkich subsydiów wywozowych oraz 
do oddzielenia płatności bezpośrednich od 
produkcji w celu zapewnienia równych 
szans produktom rolnym pochodzącym 
zarówno z UE, jak i z państw 
rozwijających się; zwraca się do Komisji o 
sfinansowanie przejściowych programów 
na rzecz upraw dotkniętych praktyką 
oddzielania płatności bezpośrednich od 
produkcji, które mają na celu 
promowanie ekologicznych i 
zrównoważonych praktyk rolnych;

2. wzywa do zlikwidowania w ramach 
wspólnej polityki rolnej po roku 2013 
wszelkich subsydiów wywozowych;
wskazuje jednak, że wprowadzenie zakazu 
udzielania subsydiów wywozowych nie 
rozwiązuje problemów gospodarczych 
wynikających ze stosowania innych 
bezpośrednich i pośrednich subsydiów, 
umożliwiających sektorowi rolnictwa UE 
wywóz artykułów rolnych po cenach 
poniżej własnych średnich kosztów 
produkcji; wzywa UE, aby wspierała 
roszczenia państw rozwijających się w 
zakresie ochrony produkcji żywności i 
ochrony własnej ludności przed 
ewentualnym niekorzystnym wpływem 
tanich przywozów; 

Or. en
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Poprawka 17
Horst Schnellhardt

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. wzywa do zlikwidowania w ramach 
wspólnej polityki rolnej po roku 2013 
wszelkich subsydiów wywozowych oraz 
do oddzielenia płatności bezpośrednich od 
produkcji w celu zapewnienia równych
szans produktom rolnym pochodzącym 
zarówno z UE, jak i z państw 
rozwijających się; zwraca się do Komisji 
o sfinansowanie przejściowych programów 
na rzecz upraw dotkniętych praktyką 
oddzielania płatności bezpośrednich od 
produkcji, które mają na celu promowanie 
ekologicznych i zrównoważonych praktyk 
rolnych;

2. uznaje fakt dalszego ograniczenia
w ramach wspólnej polityki rolnej po roku 
2013 wszelkich subsydiów wywozowych –
jednak z zastrzeżeniem, że nastąpi to, o ile 
pozostali partnerzy handlowi (szczególnie 
USA, Kanada, Australia i Nowa Zelandia) 
również dostosują swoje wsparcie 
eksportowe do zasad WTO  – oraz
oddzielenia płatności bezpośrednich od 
produkcji w celu dostosowania warunków 
w zakresie produktów rolnych 
pochodzących z państw rozwijających 
i UE;  zwraca się do Komisji 
o sfinansowanie przejściowych programów 
na rzecz upraw dotkniętych praktyką 
oddzielania płatności bezpośrednich od 
produkcji, które mają na celu promowanie 
ekologicznych i zrównoważonych praktyk 
rolnych;

Or. de

Poprawka 18
Ricardo Cortés Lastra, Miguel Angel Martínez Martínez

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. wzywa do zlikwidowania w ramach 
wspólnej polityki rolnej po roku 2013 
wszelkich subsydiów wywozowych oraz 
do oddzielenia płatności bezpośrednich od
produkcji w celu zapewnienia równych 
szans produktom rolnym pochodzącym 
zarówno z UE, jak i z państw 

2. wzywa do zlikwidowania w ramach 
wspólnej polityki rolnej po roku 2013 
wszelkich subsydiów wywozowych oraz 
do oddzielenia płatności bezpośrednich od 
produkcji; zwraca się do Komisji o 
wdrożenie powyższych zmian przy 
ustanowieniu odpowiednich okresów 
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rozwijających się; zwraca się do Komisji o 
sfinansowanie przejściowych programów 
na rzecz upraw dotkniętych praktyką 
oddzielania płatności bezpośrednich od 
produkcji, które mają na celu promowanie 
ekologicznych i zrównoważonych praktyk 
rolnych;

przejściowych, co pozwoli uniknąć 
negatywnych skutków dla obszarów 
wiejskich UE, a także o promowanie 
ekologicznych i zrównoważonych praktyk 
rolnych;

Or. en

Poprawka 19
Corina Creţu

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. wzywa do zlikwidowania w ramach 
wspólnej polityki rolnej po roku 2013 
wszelkich subsydiów wywozowych oraz 
do oddzielenia płatności bezpośrednich od 
produkcji w celu zapewnienia równych 
szans produktom rolnym pochodzącym 
zarówno z UE, jak i z państw 
rozwijających się; zwraca się do Komisji o 
sfinansowanie przejściowych programów
na rzecz upraw dotkniętych praktyką 
oddzielania płatności bezpośrednich od 
produkcji, które mają na celu promowanie 
ekologicznych i zrównoważonych praktyk 
rolnych;

2. wzywa do zlikwidowania w ramach 
wspólnej polityki rolnej po roku 2013 
wszelkich subsydiów wywozowych oraz 
do oddzielenia płatności bezpośrednich od 
produkcji w celu zapewnienia równych 
szans produktom rolnym pochodzącym 
zarówno z UE, jak i z państw 
rozwijających się, z myślą o pobudzeniu 
handlu i wzrostu gospodarczego; zwraca 
się do Komisji o sfinansowanie 
przejściowych programów na rzecz upraw 
dotkniętych praktyką oddzielania płatności 
bezpośrednich od produkcji, które mają na 
celu promowanie ekologicznych i 
zrównoważonych praktyk rolnych;

Or. en

Poprawka 20
Gabriele Zimmer

Projekt opinii
Ustęp 2



PE462.581v01-00 14/31 AM\862211PL.doc

PL

Projekt opinii Poprawka

2. wzywa do zlikwidowania w ramach 
wspólnej polityki rolnej po roku 2013 
wszelkich subsydiów wywozowych oraz 
do oddzielenia płatności bezpośrednich od 
produkcji w celu zapewnienia równych 
szans produktom rolnym pochodzącym 
zarówno z UE, jak i z państw 
rozwijających się; zwraca się do Komisji 
o sfinansowanie przejściowych programów 
na rzecz upraw dotkniętych praktyką 
oddzielania płatności bezpośrednich od 
produkcji, które mają na celu promowanie 
ekologicznych i zrównoważonych praktyk 
rolnych;

2. wzywa do zlikwidowania w ramach 
wspólnej polityki rolnej po roku 2013 
wszelkich subsydiów wywozowych oraz 
do oddzielenia płatności bezpośrednich od 
produkcji w celu zapewnienia równych 
szans produktom rolnym pochodzącym 
zarówno z UE, jak i z państw 
rozwijających się; zwraca się do Komisji 
o sfinansowanie przejściowych programów 
na rzecz upraw dotkniętych praktyką 
oddzielania płatności bezpośrednich od 
produkcji, które mają na celu promowanie 
ekologicznych i zrównoważonych praktyk 
rolnych opierających się na stosowaniu
małych ilości środków chemicznych
i uwzględniających lokalne warunki 
środowiskowe; dodatkowo wzywa do 
inwestowania w badania nad rolno-
środowiskowymi metodami upraw oraz do 
udostępnienia drobnym rolnikom usług 
publicznych w celu umożliwienia przejścia 
na ekologiczną i zrównoważoną 
produkcję;

Or. de

Poprawka 21
Horst Schnellhardt

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a) podkreśla, że, chcąc zapewnić 
skuteczność współpracy na rzecz rozwoju, 
należy zwiększyć spójność między 
wspólną polityką rolną, polityką 
handlową i polityką rozwoju;    ponadto 
stwierdza, że UE musi zadbać o lepszą 
koordynację działań z organizacjami 
pozarządowymi, FAO, ONZ i innymi 
organami międzynarodowymi;
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Or. de

Poprawka 22
Horst Schnellhardt

Projekt opinii
Ustęp 2 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2b) uważa, że wspólna polityka rolna 
odgrywa ważną rolę w kontekście polityki 
rozwoju, w szczególności w obszarze 
bezpieczeństwa żywnościowego; zwraca 
uwagę, że wspólna polityka rolna może 
wnieść wkład w rozwiązanie problemu 
zwiększonego światowego 
zapotrzebowania na żywność;

Or. de

Poprawka 23
Corina Creţu

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a zauważa, że czynniki, takie jak 
ubóstwo, zdrowie, stabilność polityczna, 
infrastruktura i klęski żywiołowe, 
wpływają negatywnie na bezpieczeństwo 
żywnościowe w państwach rozwijających 
się;

Or. en

Poprawka 24
Franziska Keller, Catherine Grèze

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

2a. zaleca, zgodnie z wnioskami
międzynarodowej oceny wiedzy, nauki i 
technik rolniczych na rzecz rozwoju, aby 
UE opracowała nową politykę rolną i 
żywnościową, która będzie wspierała 
rolnictwo ekologiczne i inne praktyki 
rolno-środowiskowe; w szczególności 
wzywa również Komisję do zmiany 
wspólnej polityki rolnej przez powiązanie 
dopłat bezpośrednich z warunkami 
społecznymi i środowiskowymi;

Or. en

Poprawka 25
Franziska Keller, Catherine Grèze

Projekt opinii
Ustęp 2 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2b. przypomina, że większość państw 
rozwijających się to obecnie importerzy 
żywności netto; podkreśla, że wspólna 
polityka rolna przyczynia się do tego 
wskutek bezpośrednich i pośrednich 
subsydiów do wywozu na narażone rynki 
w państwach rozwijających się;
przypomina, że prawo dostępu do 
żywności wymaga zagwarantowania 
krajom rozwijającym się wystarczającego 
pola do działań politycznych na rzecz 
zwiększenia zdolności do trwałej produkcji 
zapewniającej im i ich regionom 
wyżywienie; w tym kontekście zwraca 
uwagę, że państwa rozwijające się muszą 
posiadać zdolność posługiwania się 
niezbędnymi instrumentami, do których 
należą m.in. zmienne opłaty celne i 
kontyngenty przywozowe (dwa 
instrumenty szczególnie dostępne dla 
państw najbiedniejszych), aby chronić 
rozwój własnego rolnictwa;
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Poprawka 26
Charles Goerens

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. w celu złagodzenia skumulowanych 
negatywnych skutków wspólnej polityki 
rolnej dla państw rozwijających się wzywa 
UE do wykorzystania swojej polityki 
handlowej i polityki rozwoju do 
promowania zrównoważonych praktyk 
rolnych oraz niezależności żywnościowej
w krajach rozwijających się; kwestią nader 
istotną jest zapewnienie bezpieczeństwa 
żywnościowego krajom najsłabiej 
rozwiniętym i krajom rozwijającym się 
będącym importerami żywności netto, 
położenie kresu zjawisku zawłaszczania 
ziemi, zabezpieczenie praw własności 
właścicieli drobnych gospodarstw i 
autochtonicznych rolników, zlikwidowanie 
monopoli nasiennych i konieczności 
stosowania pestycydów przeznaczonych do 
zwalczanie jedynie określonego rodzaju 
szkodnika;

3. wzywa UE do wykorzystania swojej 
polityki handlowej i polityki rozwoju do
przyczynienia się do promowania 
zrównoważonych praktyk rolnych w 
krajach rozwijających się; kwestią nader 
istotną jest zapewnienie bezpieczeństwa 
żywnościowego krajom najsłabiej 
rozwiniętym i krajom rozwijającym się 
będącym importerami żywności netto, 
położenie kresu zjawisku zawłaszczania 
ziemi, zabezpieczenie praw własności 
właścicieli drobnych gospodarstw i 
autochtonicznych rolników, 
zlikwidowanie monopoli nasiennych i 
konieczności stosowania pestycydów
zgodnie z zasadą partnerstwa, zawartej w 
umowie z Kotonu;

Or. en

Poprawka 27
Ricardo Cortés Lastra, Miguel Angel Martínez Martínez

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. w celu złagodzenia skumulowanych 
negatywnych skutków wspólnej polityki 
rolnej dla państw rozwijających się wzywa 
UE do wykorzystania swojej polityki 

3. wzywa UE do wykorzystania swojej 
polityki handlowej i polityki rozwoju do 
promowania zrównoważonych praktyk 
rolnych i bezpieczeństwa żywnościowego
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handlowej i polityki rozwoju do 
promowania zrównoważonych praktyk 
rolnych oraz niezależności żywnościowej
w krajach rozwijających się; kwestią nader 
istotną jest zapewnienie bezpieczeństwa 
żywnościowego krajom najsłabiej 
rozwiniętym i krajom rozwijającym się 
będącym importerami żywności netto, 
położenie kresu zjawisku zawłaszczania 
ziemi, zabezpieczenie praw własności 
właścicieli drobnych gospodarstw i 
autochtonicznych rolników, zlikwidowanie 
monopoli nasiennych i konieczności 
stosowania pestycydów przeznaczonych do 
zwalczanie jedynie określonego rodzaju 
szkodnika;

w krajach rozwijających się; kwestią nader 
istotną jest zapewnienie bezpieczeństwa 
żywnościowego krajom najsłabiej 
rozwiniętym i krajom rozwijającym się 
będącym importerami żywności netto,
umożliwienie im zróżnicowania produkcji 
żywności, położenie kresu zjawisku 
zawłaszczania ziemi, zabezpieczenie praw 
własności właścicieli drobnych 
gospodarstw i autochtonicznych rolników, 
zlikwidowanie monopoli nasiennych i 
konieczności stosowania pestycydów 
przeznaczonych do zwalczanie jedynie 
określonego rodzaju szkodnika;

Or. en

Poprawka 28
Filip Kaczmarek

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. w celu złagodzenia skumulowanych 
negatywnych skutków wspólnej polityki 
rolnej dla państw rozwijających się wzywa 
UE do wykorzystania swojej polityki 
handlowej i polityki rozwoju do 
promowania zrównoważonych praktyk 
rolnych oraz niezależności żywnościowej
w krajach rozwijających się; kwestią nader
istotną jest zapewnienie bezpieczeństwa 
żywnościowego krajom najsłabiej 
rozwiniętym i krajom rozwijającym się 
będącym importerami żywności netto, 
położenie kresu zjawisku zawłaszczania 
ziemi, zabezpieczenie praw własności 
właścicieli drobnych gospodarstw i 
autochtonicznych rolników, 
zlikwidowanie monopoli nasiennych i 

3.  zauważa, że żywność nie jest jedynie 
towarem, lecz dostęp do niej ma 
fundamentalne znaczenie dla życia 
ludzkiego; wzywa UE do wykorzystania 
swojej polityki handlowej i polityki 
rozwoju do promowania zrównoważonych 
praktyk rolnych oraz bezpieczeństwa 
żywnościowego w krajach najsłabiej 
rozwiniętych i rozwijających się ze 
względu na wzrost popytu i wzrost cen 
żywności;
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konieczności stosowania pestycydów 
przeznaczonych do zwalczanie jedynie 
określonego rodzaju szkodnika;

Or. en

Poprawka 29
Gabriele Zimmer

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. w celu złagodzenia skumulowanych 
negatywnych skutków wspólnej polityki 
rolnej dla państw rozwijających się wzywa 
UE do wykorzystania swojej polityki 
handlowej i polityki rozwoju do 
promowania zrównoważonych praktyk 
rolnych oraz niezależności żywnościowej 
w krajach rozwijających się; kwestią nader 
istotną jest zapewnienie bezpieczeństwa 
żywnościowego krajom najsłabiej 
rozwiniętym i krajom rozwijającym się 
będącym importerami żywności netto, 
położenie kresu zjawisku zawłaszczania 
ziemi, zabezpieczenie praw własności 
właścicieli drobnych gospodarstw 
i autochtonicznych rolników, 
zlikwidowanie monopoli nasiennych 
i konieczności stosowania pestycydów 
przeznaczonych do zwalczanie jedynie 
określonego rodzaju szkodnika; 

3. w celu zlikwidowania skumulowanych 
negatywnych skutków wspólnej polityki 
rolnej dla państw rozwijających się wzywa 
UE do wykorzystania swojej polityki 
handlowej i polityki rozwoju do 
promowania zrównoważonych praktyk 
rolnych opierających się na stosowaniu 
małych ilości środków chemicznych oraz 
niezależności żywnościowej w krajach 
rozwijających się; uważa jednocześnie, że
kwestią nader istotną jest zapewnienie 
prawa dostępu do żywności krajom 
najsłabiej rozwiniętym i krajom 
rozwijającym się będącym importerami 
żywności netto, położenie kresu zjawisku 
zawłaszczania ziemi, zabezpieczenie 
zwyczajowych praw i praw własności 
właścicieli drobnych gospodarstw 
i autochtonicznych rolników, 
zlikwidowanie monopoli nasiennych 
i zależności od pestycydów;

Or. de

Poprawka 30
Horst Schnellhardt

Projekt opinii
Ustęp 3
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Projekt opinii Poprawka

3. w celu złagodzenia skumulowanych 
negatywnych skutków wspólnej polityki 
rolnej dla państw rozwijających się wzywa 
UE do wykorzystania swojej polityki 
handlowej i polityki rozwoju do 
promowania zrównoważonych praktyk 
rolnych oraz niezależności żywnościowej 
w krajach rozwijających się; kwestią nader 
istotną jest zapewnienie bezpieczeństwa 
żywnościowego krajom najsłabiej 
rozwiniętym i krajom rozwijającym się 
będącym importerami żywności netto, 
położenie kresu zjawisku zawłaszczania 
ziemi, zabezpieczenie praw własności 
właścicieli drobnych gospodarstw 
i autochtonicznych rolników,
zlikwidowanie monopoli nasiennych
i konieczności stosowania pestycydów 
przeznaczonych do zwalczanie jedynie 
określonego rodzaju szkodnika;  

3. wzywa UE do wykorzystania swojej 
polityki handlowej i polityki rozwoju do 
promowania zrównoważonych praktyk 
rolnych oraz niezależności żywnościowej 
w krajach rozwijających się; uważa 
jednocześnie, że kwestią nader istotną jest 
wspieranie bezpieczeństwa 
żywnościowego krajów najsłabiej 
rozwiniętym i krajów rozwijających się 
będących importerami żywności netto, 
oraz podejmowanie działań mających na 
celu położenie kresu zjawisku 
zawłaszczania ziemi, zagwarantowanie 
praw własności właścicieli drobnych 
gospodarstw i autochtonicznych rolników 
oraz zapobieganie monopolom nasiennym
i konieczności stosowania pestycydów 
przeznaczonych do zwalczanie jedynie 
określonego rodzaju szkodnika; 

Or. de

Poprawka 31
Kriton Arsenis

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. w celu złagodzenia skumulowanych 
negatywnych skutków wspólnej polityki 
rolnej dla państw rozwijających się wzywa 
UE do wykorzystania swojej polityki 
handlowej i polityki rozwoju do 
promowania zrównoważonych praktyk 
rolnych oraz niezależności żywnościowej 
w krajach rozwijających się; kwestią nader 
istotną jest zapewnienie bezpieczeństwa 
żywnościowego krajom najsłabiej 
rozwiniętym i krajom rozwijającym się 
będącym importerami żywności netto, 
położenie kresu zjawisku zawłaszczania 

3. w celu złagodzenia skumulowanych 
negatywnych skutków wspólnej polityki 
rolnej dla państw rozwijających się wzywa 
UE do wykorzystania swojej polityki 
handlowej i polityki rozwoju do 
promowania zrównoważonych praktyk 
rolnych oraz niezależności żywnościowej 
w krajach rozwijających się; uważa, że
kwestią nader istotną jest zapewnienie 
bezpieczeństwa żywnościowego krajom 
najsłabiej rozwiniętym i krajom 
rozwijającym się będącym importerami 
żywności netto, położenie kresu zjawisku 
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ziemi, zabezpieczenie praw własności 
właścicieli drobnych gospodarstw i 
autochtonicznych rolników, zlikwidowanie 
monopoli nasiennych i konieczności 
stosowania pestycydów przeznaczonych do 
zwalczanie jedynie określonego rodzaju 
szkodnika;

zawłaszczania ziemi, przestrzeganie i
zabezpieczenie praw własności właścicieli 
drobnych gospodarstw, kobiet pracujących 
na roli i autochtonicznych rolników i 
wspólnot, zlikwidowanie monopoli 
nasiennych i konieczności stosowania 
pestycydów przeznaczonych do zwalczanie 
jedynie określonego rodzaju szkodnika;

Or. en

Poprawka 32
Filip Kaczmarek

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. zwraca uwagę na fakt, że żywność nie 
jest jedynie towarem oraz że dostęp do niej 
stanowi przede wszystkim powszechne 
prawo człowieka;

skreślony

Or. en

Poprawka 33
Kriton Arsenis

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. zwraca uwagę na fakt, że żywność nie 
jest jedynie towarem oraz że dostęp do niej
stanowi przede wszystkim powszechne 
prawo człowieka;

4. zwraca uwagę na fakt, że żywność nie 
jest jedynie towarem oraz że dostęp do
zdrowej, pożywnej i odpowiedniej 
żywności stanowi przede wszystkim 
powszechne prawo człowieka; domaga się, 
aby wśród ważnych dodatkowych celów 
WPR po 2013 r. znalazła się niezależność 
żywnościowa krajów rozwijających;

Or. en
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Poprawka 34
Franziska Keller, Catherine Grèze

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. zwraca uwagę na fakt, że żywność nie 
jest jedynie towarem oraz że dostęp do niej 
stanowi przede wszystkim powszechne 
prawo człowieka;

4. zwraca uwagę na fakt, że żywność nie 
jest jedynie towarem oraz że dostęp do niej 
stanowi powszechne prawo człowieka;
podkreśla w związku z tym, że aby 
zapewnić bezpieczeństwo żywnościowe na 
świecie, nie należy zwiększać eksportu 
europejskich produktów rolnych do 
krajów rozwijających się, lecz pomóc 
rozwijać się tym krajom, umożliwiając im 
zwiększenie i zróżnicowanie własnej 
produkcji, aby zwiększyć bezpieczeństwo 
żywnościowe i zaspokoić zapotrzebowanie 
lokalnych rynków;

Or. en

Poprawka 35
Gabriele Zimmer

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. zwraca uwagę na fakt, że żywność nie 
jest jedynie towarem oraz że dostęp do niej 
stanowi przede wszystkim powszechne 
prawo człowieka;

4. zwraca uwagę na fakt, że żywność nie 
jest jedynie towarem oraz że dostęp do niej 
stanowi przede wszystkim powszechne 
prawo człowieka; w związku z tym wzywa 
Komisję do dokonania oceny wpływu 
zawartych przez UE z państwami trzecimi 
umów gospodarczych, umów o wolnym 
handlu i umów inwestycyjnych na prawa 
człowieka, aby nie przeczyć własnym 
wartościom UE w obszarze zewnętrznych 
strategii politycznych; 
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Poprawka 36
Franziska Keller, Catherine Grèze

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. wyraża zaniepokojenie faktem, że UE 
usiłuje narzucić krajom rozwijającym się 
liberalizację polityki żywnościowej i 
zmusić je do otwarcia rynków rolnych za 
pomocą umów o partnerstwie 
gospodarczym i innych dwustronnych 
umów o wolnym handlu, które wspiera; 
przypomina, że chociaż brak ochrony w 
dziedzinie importu pasz zwierzęcych 
doprowadził do silnego uzależnienia UE 
od sektora zwierzęce pasze białkowe, to 
bezpieczeństwo żywnościowe zapewniono 
w Europie dzięki ochronie rynków 
rolnych;  wzywa więc UE, aby przestała 
zmuszać kraje rozwijające się do otwarcia 
rynków rolnych; 

Or. en

Poprawka 37
Franziska Keller, Catherine Grèze

Projekt opinii
Ustęp 4 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4b. z zaniepokojeniem stwierdza, że UE 
uzależnienie UE od importu pasz 
zwierzęcych, a w szczególności soi, 
przyczyniło się do wzrostu 
zapotrzebowania na ziemie uprawną za 
granicą, co doprowadziło do wylesiania, 
przesiedlania ludności i rozwoju uprawy 
soi modyfikowanej genetycznie w 
Ameryce Południowej; w związku z tym 
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domaga się, aby Komisja uznała za jeden 
z głównych priorytetów zmniejszenie 
uzależnienia od importowanych 
zwierzęcych pasz białkowych, w 
szczególności poprzez rozwój i 
rozprzestrzenienie zrównoważonej uprawy 
roślin wysokobiałkowych w UE;

Or. en

Poprawka 38
Filip Kaczmarek

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. stoi na stanowisku, że aby rozwiązać 
problem międzynarodowej spekulacji 
cenami towarów rolnych, nowa wspólna 
polityka rolna powinna ustanowić 
odpowiednie mechanizmy i przepisy 
regulujące handel instrumentami 
pochodnymi bazującymi na towarach 
rolnych i zwiększające przejrzystość; jest 
przekonana, że UE powinna dać przykład, 
ustanawiając w obrębie swojego terytorium 
lokalne rolne rynki aukcyjne oraz lokalne 
systemy dystrybucji, które zwiększają siłę 
przetargową właścicieli drobnych 
gospodarstw w łańcuchu dostaw żywności;

skreślony

Or. en

Poprawka 39
Gabriele Zimmer

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. stoi na stanowisku, że aby rozwiązać 5. stoi na stanowisku, że UE musi 
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problem międzynarodowej spekulacji 
cenami towarów rolnych, nowa wspólna 
polityka rolna powinna ustanowić 
odpowiednie mechanizmy i przepisy 
regulujące handel instrumentami 
pochodnymi bazującymi na towarach 
rolnych i zwiększające przejrzystość; jest 
przekonana, że UE powinna dać przykład, 
ustanawiając w obrębie swojego terytorium 
lokalne rolne rynki aukcyjne oraz lokalne 
systemy dystrybucji, które zwiększają siłę 
przetargową właścicieli drobnych 
gospodarstw w łańcuchu dostaw żywności;

realizować swoje prawnie obowiązujące 
cele i zasady, przede wszystkim zaś cel 
likwidacji głodu na świecie i ubóstwa, 
i dlatego, aby rozwiązać problem 
międzynarodowej spekulacji cenami 
towarów rolnych, nowa wspólna polityka 
rolna powinna ustanowić odpowiednie 
mechanizmy i przepisy regulujące handel 
instrumentami pochodnymi bazującymi na 
towarach rolnych i zwiększające 
przejrzystość; wzywa do wzięcia przykładu 
ze Stanów Zjednoczonych i wprowadzenia 
ograniczeń akcji instytucji finansowych 
w zakresie surowców rolnych i ich 
skutecznego kontrolowania;  kładzie 
nacisk na konieczność stworzenia 
centralnych organów kontrolnych, aby 
ograniczyć tzw. transakcje poza rynkiem 
regulowanym (over the counter – OTC) 
w sektorze rolnictwa i tym samym 
zapewnić niezbędną przejrzystość;  jest 
przekonana, że UE powinna dać przykład, 
ustanawiając w obrębie swojego terytorium 
lokalne rolne rynki aukcyjne oraz lokalne 
systemy dystrybucji, które zwiększają siłę 
przetargową właścicieli drobnych 
gospodarstw w łańcuchu dostaw żywności;

Or. de

Poprawka 40
Franziska Keller, Catherine Grèze

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. stoi na stanowisku, że aby rozwiązać 
problem międzynarodowej spekulacji 
cenami towarów rolnych, nowa wspólna 
polityka rolna powinna ustanowić 
odpowiednie mechanizmy i przepisy 
regulujące handel instrumentami 
pochodnymi bazującymi na towarach 
rolnych i zwiększające przejrzystość; jest 

5. podkreśla, że wahania cen najsilniej 
uderzają w kraje ubogie; stoi na 
stanowisku, że aby rozwiązać problem 
międzynarodowej spekulacji cenami 
towarów rolnych, nowa wspólna polityka 
rolna powinna ustanowić odpowiednie 
mechanizmy i przepisy regulujące handel 
instrumentami pochodnymi bazującymi na 
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przekonana, że UE powinna dać przykład, 
ustanawiając w obrębie swojego terytorium 
lokalne rolne rynki aukcyjne oraz lokalne 
systemy dystrybucji, które zwiększają siłę 
przetargową właścicieli drobnych 
gospodarstw w łańcuchu dostaw żywności;

towarach rolnych i zwiększające 
przejrzystość; jest przekonana, że UE 
powinna dać przykład, ustanawiając w 
obrębie swojego terytorium lokalne rolne 
rynki oraz lokalne systemy dystrybucji, 
które zwiększają siłę przetargową 
właścicieli drobnych gospodarstw w 
łańcuchu dostaw żywności;

Or. en

Poprawka 41
Horst Schnellhardt

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. stoi na stanowisku, że aby rozwiązać 
problem międzynarodowej spekulacji 
cenami towarów rolnych, nowa wspólna 
polityka rolna powinna ustanowić 
odpowiednie mechanizmy i przepisy 
regulujące handel instrumentami 
pochodnymi bazującymi na towarach 
rolnych i zwiększające przejrzystość; jest 
przekonana, że UE powinna dać przykład, 
ustanawiając w obrębie swojego 
terytorium lokalne rolne rynki aukcyjne 
oraz lokalne systemy dystrybucji, które 
zwiększają siłę przetargową właścicieli 
drobnych gospodarstw w łańcuchu dostaw 
żywności;

5. stoi na stanowisku, że aby rozwiązać 
problem międzynarodowej spekulacji 
cenami towarów rolnych, nowa wspólna 
polityka rolna powinna ustanowić 
odpowiednie mechanizmy i przepisy 
regulujące handel instrumentami 
pochodnymi bazującymi na towarach 
rolnych i zwiększające przejrzystość;
opowiada się za światowym systemem 
informowania o zapasach produktów 
rolnych; zwraca uwagę, że należy 
zastanowić się nad utrzymywaniem 
magazynów ważniejszych surowców 
rolnych;

Or. de

Poprawka 42
Kriton Arsenis

Projekt opinii
Ustęp 5
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Projekt opinii Poprawka

5. stoi na stanowisku, że aby rozwiązać 
problem międzynarodowej spekulacji 
cenami towarów rolnych, nowa wspólna 
polityka rolna powinna ustanowić 
odpowiednie mechanizmy i przepisy 
regulujące handel instrumentami 
pochodnymi bazującymi na towarach 
rolnych i zwiększające przejrzystość; jest 
przekonana, że UE powinna dać przykład, 
ustanawiając w obrębie swojego terytorium 
lokalne rolne rynki aukcyjne oraz lokalne 
systemy dystrybucji, które zwiększają siłę 
przetargową właścicieli drobnych 
gospodarstw w łańcuchu dostaw żywności;

5. stoi na stanowisku, że aby rozwiązać 
problem międzynarodowej spekulacji 
cenami towarów rolnych, nowa wspólna 
polityka rolna powinna ustanowić 
odpowiednie mechanizmy i przepisy 
regulujące handel instrumentami 
pochodnymi bazującymi na towarach 
rolnych i zwiększające przejrzystość; jest 
przekonana, że UE powinna dać przykład, 
ustanawiając w obrębie swojego terytorium 
lokalne rolne rynki aukcyjne oraz lokalne 
systemy dystrybucji, które zwiększają siłę 
przetargową właścicieli drobnych 
gospodarstw w światowym łańcuchu 
dostaw żywności;

Or. en

Poprawka 43
Charles Goerens

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. stoi na stanowisku, że aby rozwiązać 
problem międzynarodowej spekulacji 
cenami towarów rolnych, nowa wspólna 
polityka rolna powinna ustanowić 
odpowiednie mechanizmy i przepisy
regulujące handel instrumentami 
pochodnymi bazującymi na towarach 
rolnych i zwiększające przejrzystość; jest 
przekonana, że UE powinna dać przykład, 
ustanawiając w obrębie swojego terytorium 
lokalne rolne rynki aukcyjne oraz lokalne 
systemy dystrybucji, które zwiększają siłę 
przetargową właścicieli drobnych 
gospodarstw w łańcuchu dostaw żywności;

5. stoi na stanowisku, że aby rozwiązać 
problem międzynarodowej spekulacji 
cenami towarów rolnych, nowa wspólna 
polityka rolna powinna ustanowić 
odpowiednie mechanizmy i przepisy
dotyczące instrumentów pochodnych 
bazujących na towarach rolnych i 
zwiększające przejrzystość; jest 
przekonana, że UE powinna dać przykład, 
ustanawiając w obrębie swojego terytorium 
lokalne rolne rynki aukcyjne oraz lokalne 
systemy dystrybucji, które zwiększają siłę 
przetargową właścicieli drobnych 
gospodarstw w łańcuchu dostaw żywności;

Or. en
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Poprawka 44
Åsa Westlund

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. przyznaje, że pilną kwestią jest 
zapewnienie bezpieczeństwo 
żywnościowego na świecie poprzez 
zwiększenie inwestycji w regionach 
świata, w których brak bezpieczeństwa 
żywnościowego; podkreśla w związku z 
tym, że rozwój rolnictwa powinien opierać 
się na prawie do żywności i jej produkcji 
oraz że UE powinna dostrzec znaczenie, 
jakie ma dla krajów rozwijających 
osiągnięcie bezpieczeństwa 
żywnościowego i wystąpić w jego obronie;

Or. en

Poprawka 45
Filip Kaczmarek

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. wzywa do dokonania radykalnej zmiany 
tekstu do negocjacji porozumienia UE–
Mercosur w odpowiedzi na sporządzoną 
przez Komisję ocenę skutków, która 
sygnalizuje powszechny wzrost 
nielegalnego pozyskiwania drewna i 
nielegalnego rolnictwa przemysłowego ze 
szkodą dla społeczności wiejskich i 
środowiska naturalnego, a także utratę 
milionów miejsc pracy na wsi w Europie, 
co negatywnie wpływa na skuteczność 
wspólnej polityki rolnej.

6. wzywa Komisję do dokonania
szczegółowej oceny wpływu wszystkich 
trwających negocjacji handlowych, w 
szczególności dotyczących porozumienia 
UE–Mercosur, które nie powinny mieć 
negatywnego wpływu na kraje rozwijające 
się, ani zaszkodzić skuteczności WPR do 
2020 r.;

Or. en
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Poprawka 46
Horst Schnellhardt

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. wzywa do dokonania radykalnej zmiany
tekstu do negocjacji porozumienia UE–
Mercosur w odpowiedzi na sporządzoną 
przez Komisję ocenę skutków, która 
sygnalizuje powszechny wzrost 
nielegalnego pozyskiwania drewna 
i nielegalnego rolnictwa przemysłowego ze 
szkodą dla społeczności wiejskich 
i środowiska naturalnego, a także utratę 
milionów miejsc pracy na wsi w Europie, 
co negatywnie wpływa na skuteczność 
wspólnej polityki rolnej;

6. wzywa do dokonania przeglądu tekstu 
do negocjacji porozumienia UE–Mercosur 
w odpowiedzi na sporządzoną przez 
Komisję ocenę skutków, która sygnalizuje 
powszechny wzrost nielegalnego 
pozyskiwania drewna i nielegalnego 
rolnictwa przemysłowego ze szkodą dla 
społeczności wiejskich i środowiska 
naturalnego, a także możliwość utraty
milionów miejsc pracy na wsi w Europie, 
co negatywnie wpływa na skuteczność 
wspólnej polityki rolnej; 

Or. de

Poprawka 47
Ricardo Cortés Lastra, Miguel Angel Martínez Martínez

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. wzywa do dokonania radykalnej 
zmiany tekstu do negocjacji porozumienia 
UE–Mercosur w odpowiedzi na 
sporządzoną przez Komisję ocenę 
skutków, która sygnalizuje powszechny 
wzrost nielegalnego pozyskiwania drewna 
i nielegalnego rolnictwa przemysłowego 
ze szkodą dla społeczności wiejskich i 
środowiska naturalnego, a także utratę 
milionów miejsc pracy na wsi w Europie, 
co negatywnie wpływa na skuteczność 

6. wzywa do wynegocjowania 
odpowiednio wyważonego tekstu 
porozumienia UE–Mercosur w odpowiedzi 
na sporządzoną przez Komisję ocenę 
skutków; domaga się realistycznych 
alternatyw, aby promować rozwój krajów 
Mercosur i zmniejszyć wpływ na 
europejskich producentów;
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wspólnej polityki rolnej.

Or. en

Poprawka 48
Gay Mitchell

Projekt opinii
Ustęp 7 (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7. przyznaje, że reformy WPR w znacznie 
ograniczyły wpływ produkcji rolnej UE na 
kraje rozwijające się, dzięki prawie 
całkowitemu zniesieniu zwrotów 
wywozowych; domaga się, aby UE uznała 
znaczenie, jakie ma wspieranie sektora 
rolnictwa w krajach rozwijających się, w 
szczególności poprzez priorytetowe 
traktowanie rolnictwa w krajach 
rozwijających się oraz w budżecie UE 
przeznaczonym na pomoc rozwojową dla 
obszarów zamorskich;

Or. en

Poprawka 49
Filip Kaczmarek

Projekt opinii
Ustęp 7 (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7. wzywa Unię Europejską do 
zapewnienia spójności WPR z polityką 
rozwojową i polityką handlową, 
uwzględniając jednocześnie potrzeby i 
obawy rolników w krajach członkowskich 
UE i krajach rozwijających się oraz 
przestrzegając zasady spójności polityki 
na rzecz rozwoju;

Or. en
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