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Poprawka 1
Julie Girling

Projekt opinii
Ustęp 1 

Projekt opinii Poprawka

1. domaga się, by WPR po roku 2013 nadal 
realizowała cele związane z żywnością, 
które stymulują nowe formy 
zrównoważonej produkcji rolnej, są 
energooszczędne, ograniczają stosowanie 
substancji chemicznych oraz wykorzystują 
skuteczniej potencjał ekosystemów; 
zaznacza, że polityka ta musi sprostać 
wyzwaniom środowiskowym, takim jak 
zmiana klimatu, wyczerpywanie się 
zasobów, zanieczyszczenie wody, erozja
gleby;

1. domaga się, by WPR po roku 2013 nadal 
realizowała długoterminowe cele związane 
z bezpieczeństwem żywnościowym, które 
stymulują nowe formy zrównoważonej 
produkcji rolnej, są energooszczędne, 
ograniczają stosowanie substancji 
chemicznych oraz wykorzystują 
skuteczniej potencjał ekosystemów; 
zaznacza, że polityka ta musi sprostać 
wyzwaniom środowiskowym, zmianie
klimatu, wyczerpywaniu się zasobów, 
zanieczyszczeniu wody, erozji gleby, 
utracie różnorodności biologicznej;

Or. en

Poprawka 2
Christa Klaß, Holger Krahmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt

Projekt opinii
Ustęp 1 

Projekt opinii Poprawka

1. domaga się, by WPR po roku 2013 nadal 
realizowała cele związane z żywnością, 
które stymulują nowe formy 
zrównoważonej produkcji rolnej, są 
energooszczędne, ograniczają stosowanie 
substancji chemicznych oraz wykorzystują 
skuteczniej potencjał ekosystemów; 
zaznacza, że polityka ta musi sprostać 
wyzwaniom środowiskowym, takim jak 
zmiana klimatu, wyczerpywanie się 
zasobów, zanieczyszczenie wody, erozja 
gleby;

1. domaga się, by WPR po roku 2013 nadal 
realizowała cele związane z żywnością, 
które stymulują zrównoważoną produkcję 
rolną, są energooszczędne, wspierają
skuteczne stosowanie środków 
produkcyjnych oraz wykorzystują 
skuteczniej potencjał ekosystemów; 
zaznacza, że polityka ta musi sprostać 
wyzwaniom środowiskowym, takim jak 
zmiana klimatu, wyczerpywanie się 
zasobów, zanieczyszczenie wody, erozja 
gleby;

Or. de
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Poprawka 3
Linda McAvan

Projekt opinii
Ustęp 1 

Projekt opinii Poprawka

1. domaga się, by WPR po roku 2013 nadal 
realizowała cele związane z żywnością,
które stymulują nowe formy 
zrównoważonej produkcji rolnej, są 
energooszczędne, ograniczają stosowanie 
substancji chemicznych oraz wykorzystują 
skuteczniej potencjał ekosystemów; 
zaznacza, że polityka ta musi sprostać 
wyzwaniom środowiskowym, takim jak 
zmiana klimatu, wyczerpywanie się 
zasobów, zanieczyszczenie wody, erozja 
gleby;

1. domaga się, by WPR po roku 2013 nadal 
realizowała długoterminowy cel związany
z bezpieczeństwem żywnościowym, który
stymuluje nowe formy zrównoważonej 
produkcji rolnej, są energooszczędne, 
ograniczają stosowanie substancji 
chemicznych oraz wykorzystują 
skuteczniej potencjał ekosystemów; 
zaznacza, że polityka ta musi sprostać 
wyzwaniom środowiskowym, takim jak 
zmiana klimatu, wyczerpywanie się 
zasobów, zanieczyszczenie wody, erozja 
gleby, utrata różnorodności biologicznej;

Or. en

Poprawka 4
Sandrine Bélier, Satu Hassi w imienu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 1 

Projekt opinii Poprawka

1. domaga się, by WPR po roku 2013 nadal 
realizowała cele związane z żywnością, 
które stymulują nowe formy
zrównoważonej produkcji rolnej, są 
energooszczędne, ograniczają stosowanie 
substancji chemicznych oraz wykorzystują 
skuteczniej potencjał ekosystemów; 
zaznacza, że polityka ta musi sprostać 
wyzwaniom środowiskowym, takim jak 
zmiana klimatu, wyczerpywanie się 
zasobów, zanieczyszczenie wody, erozja 

1. domaga się, by WPR po roku 2013 nadal 
realizowała cele związane z 
bezpieczeństwem żywnościowym, które 
stymulują nowe formy zrównoważonej 
produkcji rolnej, są energooszczędne, 
ograniczają stosowanie substancji 
chemicznych oraz wykorzystują 
skuteczniej potencjał ekosystemów; 
zaznacza, że polityka ta musi sprostać 
wyzwaniom środowiskowym, takim jak 
zmiana klimatu, wyczerpywanie się 
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gleby; zasobów, zanieczyszczenie wody, erozja 
gleby, utrata różnorodności biologicznej;

Or. en

Poprawka 5
Gerben-Jan Gerbrandy

Projekt opinii
Ustęp 1 

Projekt opinii Poprawka

1. domaga się, by WPR po roku 2013 nadal 
realizowała cele związane z żywnością, 
które stymulują nowe formy 
zrównoważonej produkcji rolnej, są 
energooszczędne, ograniczają stosowanie 
substancji chemicznych oraz wykorzystują 
skuteczniej potencjał ekosystemów; 
zaznacza, że polityka ta musi sprostać 
wyzwaniom środowiskowym, takim jak 
zmiana klimatu, wyczerpywanie się 
zasobów, zanieczyszczenie wody, erozja 
gleby;

1. domaga się, by WPR po roku 2013 nadal 
realizowała cele związane z żywnością, 
które stymulują nowe formy 
zrównoważonej produkcji rolnej, są 
energooszczędne, ograniczają stosowanie 
substancji chemicznych oraz wykorzystują 
skuteczniej potencjał ekosystemów; 
zaznacza, że polityka ta musi sprostać 
wyzwaniom środowiskowym, takim jak 
zmiana klimatu, wyczerpywanie się 
zasobów, utrata różnorodności 
biologicznej, zanieczyszczenie wody, 
erozja gleby;

Or. en

Poprawka 6
Chris Davies

Projekt opinii
Ustęp 1 

Projekt opinii Poprawka

1. domaga się, by WPR po roku 2013 nadal 
realizowała cele związane z żywnością, 
które stymulują nowe formy 
zrównoważonej produkcji rolnej, są 
energooszczędne, ograniczają stosowanie 
substancji chemicznych oraz wykorzystują 
skuteczniej potencjał ekosystemów; 

1. domaga się, by WPR po roku 2013 nadal 
realizowała cele związane z żywnością, 
które stymulują nowe formy 
zrównoważonej produkcji rolnej, są 
energooszczędne, ograniczają stosowanie 
substancji chemicznych oraz wykorzystują 
skuteczniej potencjał ekosystemów; 
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zaznacza, że polityka ta musi sprostać 
wyzwaniom środowiskowym, takim jak 
zmiana klimatu, wyczerpywanie się 
zasobów, zanieczyszczenie wody, erozja 
gleby;

zaznacza, że polityka ta musi sprostać 
wyzwaniom środowiskowym, takim jak 
utrata różnorodności biologicznej, zmiana 
klimatu, wyczerpywanie się zasobów, 
zanieczyszczenie wody, erozja gleby;

Or. en

Poprawka 7
Elena Oana Antonescu

Projekt opinii
Ustęp 1 

Projekt opinii Poprawka

1. domaga się, by WPR po roku 2013 nadal 
realizowała cele związane z żywnością, 
które stymulują nowe formy 
zrównoważonej produkcji rolnej, są 
energooszczędne, ograniczają stosowanie 
substancji chemicznych oraz wykorzystują 
skuteczniej potencjał ekosystemów; 
zaznacza, że polityka ta musi sprostać 
wyzwaniom środowiskowym, takim jak 
zmiana klimatu, wyczerpywanie się 
zasobów, zanieczyszczenie wody, erozja 
gleby;

1. domaga się, by WPR po roku 2013 nadal 
realizowała cele związane z polityką 
żywnościową, które stymulują nowe formy 
zrównoważonej produkcji rolnej i 
konsumpcji oraz stanowią do nich 
zachęty, zapewniają bezpieczeństwo 
dostaw żywności, są energooszczędne, 
ograniczają stosowanie substancji 
chemicznych oraz wykorzystują 
skuteczniej potencjał ekosystemów; 
zaznacza, że polityka ta musi sprostać 
wyzwaniom środowiskowym, zdrowotnym
i społecznym, takim jak zmiana klimatu, 
utrata różnorodności biologicznej (w tym 
„rolniczej różnorodności biologicznej”),
wyczerpywanie się zasobów, 
zanieczyszczenie wody, erozja gleby, 
nierówności w opiece zdrowotnej, choroby 
przewlekłe, ubóstwo i zmiany
demograficzne w UE;

Or. en

Poprawka 8
Anne Delvaux

Projekt opinii
Ustęp 1 
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Projekt opinii Poprawka

1. domaga się, by WPR po roku 2013 nadal 
realizowała cele związane z żywnością,
które stymulują nowe formy 
zrównoważonej produkcji rolnej, są 
energooszczędne, ograniczają stosowanie 
substancji chemicznych oraz wykorzystują 
skuteczniej potencjał ekosystemów; 
zaznacza, że polityka ta musi sprostać 
wyzwaniom środowiskowym, takim jak 
zmiana klimatu, wyczerpywanie się 
zasobów, zanieczyszczenie wody, erozja 
gleby;

1. domaga się, by WPR po roku 2013 nadal 
realizowała cele związane z żywnością 
oraz zapewniała związane z tym środki
zachęcające do tworzenia nowych form
zrównoważonej produkcji rolnej, które są 
energooszczędne, ograniczają stosowanie 
substancji chemicznych oraz wykorzystują 
skuteczniej potencjał ekosystemów; 
zaznacza, że polityka ta musi sprostać 
wyzwaniom środowiskowym, takim jak 
zmiana klimatu, wyczerpywanie się 
zasobów, zanieczyszczenie wody i erozja 
gleby, nie stwarzając przy tym zagrożenia 
dla opłacalności gospodarstw rolnych ani
ich istnienia na terenie całej UE;

Or. fr

Poprawka 9
Dan Jørgensen, Åsa Westlund

Projekt opinii
Ustęp 1 

Projekt opinii Poprawka

1. domaga się, by WPR po roku 2013 nadal 
realizowała cele związane z żywnością, 
które stymulują nowe formy 
zrównoważonej produkcji rolnej, są 
energooszczędne, ograniczają stosowanie 
substancji chemicznych oraz wykorzystują 
skuteczniej potencjał ekosystemów; 
zaznacza, że polityka ta musi sprostać 
wyzwaniom środowiskowym, takim jak 
zmiana klimatu, wyczerpywanie się 
zasobów, zanieczyszczenie wody, erozja 
gleby;

1. domaga się, by WPR po roku 2013 nadal 
realizowała cele związane z żywnością, 
które stymulują nowe formy 
zrównoważonej produkcji rolnej, są 
energooszczędne, ograniczają stosowanie 
substancji chemicznych, zwiększają 
ochronę zdrowia i dobrostanu zwierząt
oraz wykorzystują skuteczniej potencjał 
ekosystemów; zaznacza, że polityka ta 
musi sprostać wyzwaniom 
środowiskowym, takim jak zmiana 
klimatu, wyczerpywanie się zasobów, 
zanieczyszczenie wody, erozja gleby;

Or. en
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Poprawka 10
Sirpa Pietikäinen

Projekt opinii
Ustęp 1 

Projekt opinii Poprawka

1. domaga się, by WPR po roku 2013 nadal 
realizowała cele związane z żywnością, 
które stymulują nowe formy 
zrównoważonej produkcji rolnej, są 
energooszczędne, ograniczają stosowanie 
substancji chemicznych oraz wykorzystują 
skuteczniej potencjał ekosystemów; 
zaznacza, że polityka ta musi sprostać 
wyzwaniom środowiskowym, takim jak 
zmiana klimatu, wyczerpywanie się 
zasobów, zanieczyszczenie wody, erozja 
gleby;

1. domaga się, by WPR po roku 2013 nadal 
realizowała cele związane z żywnością, 
które stymulują nowe formy 
zrównoważonej produkcji rolnej, są 
energooszczędne, ograniczają stosowanie 
substancji chemicznych oraz wykorzystują 
skuteczniej potencjał ekosystemów; 
zaznacza, że polityka ta musi sprostać 
wyzwaniom środowiskowym, takim jak 
zmiana klimatu, wyczerpywanie się 
zasobów, zanieczyszczenie wody, erozja 
gleby, ochrona zwierząt;

Or. en

Poprawka 11
Christa Klaß, Holger Krahmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt

Projekt opinii
Ustęp 1a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

1a. zwraca uwagę, że wszystkie ostatnie 
reformy WPR (reforma MacSharry’ego z 
1992 r., reforma „Agenda 2000”, reforma 
z 2003 r., ocena funkcjonowania WPR z 
2008 r.) miały na celu dopilnowanie, żeby 
rolnicy europejscy spełniali najwyższe na 
świecie normy w zakresie ochrony 
środowiska i zwierząt oraz 
identyfikowalności środków spożywczych; 
w związku z tym podkreśla, że rynek nie 
rekompensuje rolnikom kosztów 
ponoszonych w związku ze spełnieniem 
tych norm;
(Ten ustęp powinien mieć nowy numer –
numer 1 – i w związku z tym należy go 
umieścić na początku).
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Or. de

Poprawka 12
Gerben-Jan Gerbrandy

Projekt opinii
Ustęp 1a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

1a. domaga się, aby w przyszłym okresie 
finansowania dostosować budżet UE do 
celów strategii „Europa 2020;

Or. en

Poprawka 13
Gerben-Jan Gerbrandy

Projekt opinii
Ustęp 1b (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

1b. wzywa do wprowadzenia płatności 
bezpośrednich drugiego stopnia, 
składających się z 25–40% podstawowej 
płatności bezpośredniej w każdym 
państwie członkowskim, i wykorzystania 
ich jako ogólnoeuropejskiego systemu
zachęt, który ma na celu zwiększanie 
zrównoważonego charakteru rolnictwa 
poprzez udoskonalenie zasobów i 
zwiększenie wydajności produkcji, co 
zwiększy konkurencyjność europejskiego 
rolnictwa, zgodnie z opublikowanym 
niedawno „Planem działania 
prowadzącym do przejścia na 
konkurencyjną gospodarkę niskoemisyjną 
do 2050 r.”;

Or. en
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Poprawka 14
Karin Kadenbach

Projekt opinii
Ustęp 1a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

1a. z zadowoleniem przyjmuje 
przedstawiony w komunikacie Komisji 
nacisk na dostarczanie środowiskowych 
dóbr publicznych poprzez ekologizację
WPR oraz wyrażony przez Komisję zamiar 
ponownego włączenia różnorodności do 
sektora rolnego, co zasadniczo umożliwi 
przejście na bardziej ekologiczną i 
zrównoważoną WPR;

Or. en

Poprawka 15
Elena Oana Antonescu

Projekt opinii
Ustęp 1a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

1a. jest zdania, że należy osiągnąć 
właściwą równowagę pomiędzy potrzebą 
większą wydajnością, co wymaga 
intensywnych metod produkcji, a potrzebą 
ochrony i zrównoważonego wykorzystania 
zasobów, przy należytym uwzględnieniu 
środowiska, zdrowia publicznego i 
dobrostanu zwierząt;

Or. ro

Poprawka 16
Dan Jørgensen, Åsa Westlund

Projekt opinii
Ustęp 1a (nowy) 
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Projekt opinii Poprawka

1a. jest zdania, że obecnie stosowane, 
bardzo intensywne metody produkcji 
zwierzęcej są często niezgodne z zasadą 
zrównoważonego rozwoju oraz wywierają 
negatywny wpływ na zdrowie i dobrostan 
zwierząt, co może także negatywnie 
wpływać na zdrowie publiczne i 
bezpieczeństwo żywności; w związku z tym 
domaga się, aby WPR propagowała takie 
metody hodowli zwierząt, które są 
przyjazne dla środowiska oraz sprzyjają 
ochronie zdrowia i dobrostanu zwierząt;

Or. en

Poprawka 17
Sirpa Pietikäinen

Projekt opinii
Ustęp 1a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

1a. zwraca uwagę, że WPR musi być w 
stanie reagować na nadmiar wyzwań 
odnoszących się do populacji, rozwoju, 
różnorodności biologicznej, środowiska i 
niedostatku ziemi uprawnej oraz że należy 
opracować nową inicjatywę polityczną, 
która będzie się skupiać na stworzeniu 
wspólnej europejskiej polityki 
żywnościowej.

Or. en

Poprawka 18
Christa Klaß, Holger Krahmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt

Projekt opinii
Ustęp 2 
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Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla, że WPR dotyczy rolników, 
ale również ogółu społeczeństwa, –
zarówno jako podatników, jak i 
konsumentów – gdyż to społeczeństwo 
odczuwa dobroczynne skutki bezpiecznej 
żywności, zdrowego środowiska 
naturalnego, dobrego stanu zdrowia i 
możliwości zatrudnienia;

2. podkreśla, że WPR odgrywa decydującą 
rolę zarówno dla rolników, jak i dla ogółu 
społeczeństwa, – zarówno jako 
podatników, jak i konsumentów – gdyż to 
społeczeństwo odczuwa dobroczynne 
skutki bezpiecznej i niedrogiej żywności, 
zdrowego środowiska naturalnego, 
dobrego stanu zdrowia i możliwości 
zatrudnienia;

Or. de

Poprawka 19
Gaston Franco

Projekt opinii
Ustęp 2 

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla, że WPR dotyczy rolników, 
ale również ogółu społeczeństwa, –
zarówno jako podatników, jak i 
konsumentów – gdyż to społeczeństwo 
odczuwa dobroczynne skutki bezpiecznej 
żywności, zdrowego środowiska 
naturalnego, dobrego stanu zdrowia i 
możliwości zatrudnienia;

2. podkreśla, że WPR dotyczy rolników, 
ale również ogółu społeczeństwa –
zarówno jako podatników, jak i 
konsumentów – gdyż to społeczeństwo 
odczuwa dobroczynne skutki bezpiecznej 
żywności, zdrowego środowiska 
naturalnego, dobrego stanu zdrowia i 
możliwości zatrudnienia oraz gdyż popyt 
na produkty dobrej jakości zwiększa się, a 
przyjazne dla środowiska praktyki stają się 
coraz bardziej powszechne;

Or. fr

Poprawka 20

Sandrine Bélier, Satu Hassi w imienu grupy Verts/ALE



AM\861637PL.doc 13/57 PE460.983v01-00

PL

Projekt opinii
Ustęp 2 

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla, że WPR dotyczy rolników, 
ale również ogółu społeczeństwa, –
zarówno jako podatników, jak i 
konsumentów – gdyż to społeczeństwo
odczuwa dobroczynne skutki bezpiecznej 
żywności, zdrowego środowiska 
naturalnego, dobrego stanu zdrowia i 
możliwości zatrudnienia;

2. podkreśla, że WPR dotyczy rolników, 
ale również ogółu społeczeństwa, –
zarówno jako podatników, jak i 
konsumentów – gdyż każdy odczuwa 
dobroczynne skutki bezpiecznej żywności, 
zdrowego środowiska naturalnego, 
dobrego stanu zdrowia i możliwości 
zatrudnienia;

Or. en

Poprawka 21
Elena Oana Antonescu

Projekt opinii
Ustęp 2 

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla, że WPR dotyczy rolników, 
ale również ogółu społeczeństwa, –
zarówno jako podatników, jak i 
konsumentów – gdyż to społeczeństwo 
odczuwa dobroczynne skutki bezpiecznej 
żywności, zdrowego środowiska 
naturalnego, dobrego stanu zdrowia i 
możliwości zatrudnienia;

2. podkreśla, że WPR dotyczy rolników, 
ale również ogółu społeczeństwa, –
zarówno jako podatników, jak i 
konsumentów – gdyż to społeczeństwo 
odczuwa dobroczynne skutki bezpiecznej 
żywności o wysokiej wartości odżywczej, 
zdrowego środowiska naturalnego, 
dobrego stanu zdrowia i możliwości 
zatrudnienia;

Or. en

Poprawka 22
Julie Girling

Projekt opinii
Ustęp 3 
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Projekt opinii Poprawka

3. domaga się, by finansowanie WPR było 
oparte na modelu, który obejmuje płatności 
uwzględniające naturalne utrudnienia, 
płatności wspierające produkcję 
ekologiczną oraz skierowane do regionów
o szczególnych utrudnieniach;

3. domaga się, by finansowanie WPR było 
oparte na modelu, który obejmuje płatności 
uwzględniające naturalne utrudnienia i 
regiony o szczególnych utrudnieniach oraz 
skierowane do rolników, których 
działalność podlega szczególnym
wymogom zarządzania, ponieważ jest 
prowadzona na obszarach należących do 
sieci Natura 2000;

Or. en

Poprawka 23
Christa Klaß, Holger Krahmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt

Projekt opinii
Ustęp 3 

Projekt opinii Poprawka

3. domaga się, by finansowanie WPR było 
oparte na modelu, który obejmuje 
płatności uwzględniające naturalne 
utrudnienia, płatności wspierające 
produkcję ekologiczną oraz skierowane do 
regionów o szczególnych utrudnieniach;

3. domaga się, by finansowanie WPR było 
oparte na modelu, który wynagradza za
poszanowanie wysokich w skali światowej 
norm oraz dostarczanie dóbr publicznych, 
których rynek nie jest w stanie zaspokoić; 
w związku z tym zwraca uwagę na 
konieczność rekompensowania 
naturalnych niekorzystnych sytuacji 
również w przyszłości;

Or. de

Poprawka 24
Gaston Franco

Projekt opinii
Ustęp 3 

Projekt opinii Poprawka

3. domaga się, by finansowanie WPR było 
oparte na modelu, który obejmuje płatności 

3. domaga się, by finansowanie WPR było 
oparte na modelu, który obejmuje płatności 
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uwzględniające naturalne utrudnienia, 
płatności wspierające produkcję 
ekologiczną oraz skierowane do regionów 
o szczególnych utrudnieniach;

uwzględniające naturalne utrudnienia, 
płatności wspierające produkcję 
ekologiczną oraz skierowane do regionów 
o szczególnych utrudnieniach, w 
szczególności do górskich obszarów 
rolniczych;

Or. fr

Poprawka 25
Sandrine Bélier, Satu Hassi w imienu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 3 

Projekt opinii Poprawka

3. domaga się, by finansowanie WPR było 
oparte na modelu, który obejmuje płatności 
uwzględniające naturalne utrudnienia, 
płatności wspierające produkcję 
ekologiczną oraz skierowane do regionów 
o szczególnych utrudnieniach;

3. domaga się, by finansowanie WPR było 
oparte na modelu, który obejmuje płatności 
na rzecz konkretnych systemów 
gospodarki rolnej, takich jak rolnictwo 
ekologiczne o wysokiej wartości 
przyrodniczej, oraz na rzecz ekstensywnie 
zarządzanych pastwisk i łąk, a także 
rolników, których działalność podlega 
szczególnym wymogom zarządzania, 
ponieważ jest prowadzona na obszarach 
należących do sieci Natura 2000;

Or. en

Poprawka 26
Kriton Arsenis, Karin Kadenbach

Projekt opinii
Ustęp 3 

Projekt opinii Poprawka

3. domaga się, by finansowanie WPR było 
oparte na modelu, który obejmuje płatności 
uwzględniające naturalne utrudnienia, 
płatności wspierające produkcję 
ekologiczną oraz skierowane do regionów 
o szczególnych utrudnieniach;

3. domaga się, by finansowanie WPR było 
oparte na modelu, który obejmuje płatności 
uwzględniające naturalne utrudnienia, w 
tym regiony wyspiarskie i górskie, oraz 
płatności wspierające produkcję 
ekologiczną oraz skierowane do regionów 



PE460.983v01-00 16/57 AM\861637PL.doc

PL

o szczególnych utrudnieniach;

Or. en

Poprawka 27
Elena Oana Antonescu

Projekt opinii
Ustęp 3 

Projekt opinii Poprawka

3. domaga się, by finansowanie WPR było 
oparte na modelu, który obejmuje
płatności uwzględniające naturalne 
utrudnienia, płatności wspierające 
produkcję ekologiczną oraz skierowane do 
regionów o szczególnych utrudnieniach;

3. domaga się, by model finansowania
WPR obejmował płatności uwzględniające 
naturalne utrudnienia, płatności 
wspierające produkcję ekologiczną oraz 
skierowane do regionów o szczególnych 
utrudnieniach;

Or. en

Poprawka 28
Oreste Rossi

Projekt opinii
Ustęp 3a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

3a. domaga się, aby przy przydzielaniu 
środków WPR oprócz obszaru uprawnego 
brać pod uwagę również inne wskaźniki, 
takie jak jakość produkcji, wykorzystanie 
technik rolniczych przyjaznych dla 
środowiska, lokalizacja gospodarstw 
rolnych o niekorzystnym położeniu 
geograficznym oraz obecność młodych 
ludzi;

Or. it
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Poprawka 29
Oreste Rossi

Projekt opinii
Ustęp 3b (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

3b. domaga się, aby przy przydzielaniu 
funduszy WPR w należytym stopniu 
uwzględniać rolników zawodowych, czyli 
tych, którzy rzeczywiście utrzymują się z 
rolnictwa, w przeciwieństwie do dużych 
grup biznesowych lub funduszy 
inwestycyjnych, które traktują rolnictwo 
jedynie jako alternatywne inwestycje
finansowe;

Or. it

Poprawka 30
Gaston Franco

Projekt opinii
Ustęp 3a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

3a. popiera terytorialne podejście do 
mechanizmu dystrybucji środków
wsparcia, uwzględniające różnice w 
położeniu i wspierające zrównoważony 
charakter gospodarstw rolnych i danych
obszarów;

Or. fr

Poprawka 31
Julie Girling

Projekt opinii
Ustęp 4
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Projekt opinii Poprawka

4. nawołuje do wzmocnienia koncepcji 
finansowania obu filarów pod warunkiem 
wypełnienia szeregu kryteriów 
dotyczących ochrony środowiska i 
różnorodności biologicznej, tak by 
żywność wysokiej jakości była 
wytwarzana przy użyciu zrównoważonych 
metod; zaznacza, że wystarczające 
finansowanie jest jedyną gwarancją 
powodzenia w realizacji ukierunkowanych 
działań rolno-środowiskowych;

4. nawołuje do wzmocnienia koncepcji 
finansowania obu filarów pod warunkiem 
wypełnienia szeregu kryteriów 
dotyczących ochrony środowiska i 
różnorodności biologicznej, tak by 
żywność wysokiej jakości była 
wytwarzana przy użyciu zrównoważonych 
metod; 

Or. en

Poprawka 32
Christa Klaß, Holger Krahmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt

Projekt opinii
Ustęp 4 

Projekt opinii Poprawka

4. nawołuje do wzmocnienia koncepcji 
finansowania obu filarów pod warunkiem 
wypełnienia szeregu kryteriów 
dotyczących ochrony środowiska i 
różnorodności biologicznej, tak by 
żywność wysokiej jakości była 
wytwarzana przy użyciu zrównoważonych 
metod; zaznacza, że wystarczające 
finansowanie jest jedyną gwarancją 
powodzenia w realizacji ukierunkowanych 
działań rolno-środowiskowych;

4. nawołuje do wzmocnienia koncepcji 
finansowania obu filarów pod warunkiem 
wypełnienia szeregu kryteriów 
dotyczących ochrony środowiska, 
efektywnego korzystania z zasobów i 
wkładu na rzecz ochrony różnorodności 
biologicznej, tak by żywność wysokiej 
jakości była nadal wytwarzana przy użyciu 
zrównoważonych praktyk; zaznacza, że 
wystarczający budżet jest jedyną 
gwarancją powodzenia nowych, 
ukierunkowanych, przyjaznych dla 
środowiska praktyk i istniejących działań 
rolno-środowiskowych;

Or. de

Poprawka 33
Sandrine Bélier, Satu Hassi w imienu grupy Verts/ALE
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Projekt opinii
Ustęp 4 

Projekt opinii Poprawka

4. nawołuje do wzmocnienia koncepcji 
finansowania obu filarów pod warunkiem 
wypełnienia szeregu kryteriów 
dotyczących ochrony środowiska i 
różnorodności biologicznej, tak by 
żywność wysokiej jakości była 
wytwarzana przy użyciu zrównoważonych 
metod; zaznacza, że wystarczające 
finansowanie jest jedyną gwarancją 
powodzenia w realizacji ukierunkowanych 
działań rolno-środowiskowych;

Nie dotyczy wersji polskiej.

Or. en

Poprawka 34
Elena Oana Antonescu

Projekt opinii
Ustęp 4 

Projekt opinii Poprawka

4. nawołuje do wzmocnienia koncepcji 
finansowania obu filarów pod warunkiem 
wypełnienia szeregu kryteriów 
dotyczących ochrony środowiska i 
różnorodności biologicznej, tak by 
żywność wysokiej jakości była 
wytwarzana przy użyciu zrównoważonych 
metod; zaznacza, że wystarczające 
finansowanie jest jedyną gwarancją 
powodzenia w realizacji ukierunkowanych 
działań rolno-środowiskowych;

4. nawołuje do wzmocnienia koncepcji 
finansowania obu filarów, podkreślając 
potrzebę dalszej realizacji w ramach WPR 
szeregu celów dotyczących ochrony 
środowiska, różnorodności biologicznej i 
zdrowia publicznego, tak by żywność o 
wysokiej jakości i wartości odżywczej była 
wytwarzana po przystępnych cenach przy 
użyciu zrównoważonych metod; zaznacza, 
że wystarczające finansowanie jest jedyną 
gwarancją powodzenia w realizacji 
ukierunkowanych działań rolno-
środowiskowych; wzywa ponadto do 
przedsięwzięcia środków mających na 
celu wzmocnienie pozycji konsumentów i 
rolników w lepiej funkcjonującym 
łańcuchu dostaw żywności;

Or. en
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Poprawka 35
Anne Delvaux

Projekt opinii
Ustęp 4 

Projekt opinii Poprawka

4. nawołuje do wzmocnienia koncepcji 
finansowania obu filarów pod warunkiem 
wypełnienia szeregu kryteriów 
dotyczących ochrony środowiska i 
różnorodności biologicznej, tak by 
żywność wysokiej jakości była 
wytwarzana przy użyciu zrównoważonych 
metod; zaznacza, że wystarczające 
finansowanie jest jedyną gwarancją 
powodzenia w realizacji ukierunkowanych 
działań rolno-środowiskowych;

4. nawołuje do udostępnienia 
wystarczających środków w celu 
osiągnięcia ambitnych celów w zakresie 
ochrony środowiska i różnorodności 
biologicznej, tak by żywność wysokiej 
jakości była wytwarzana przy użyciu 
zrównoważonych metod; zaznacza, że 
wystarczające finansowanie jest jedyną 
gwarancją powodzenia w realizacji 
ukierunkowanych działań rolno-
środowiskowych;

Or. fr

Poprawka 36
Sirpa Pietikäinen

Projekt opinii
Ustęp 4 

Projekt opinii Poprawka

4. nawołuje do wzmocnienia koncepcji 
finansowania obu filarów pod warunkiem 
wypełnienia szeregu kryteriów 
dotyczących ochrony środowiska i 
różnorodności biologicznej, tak by 
żywność wysokiej jakości była 
wytwarzana przy użyciu zrównoważonych 
metod; zaznacza, że wystarczające 
finansowanie jest jedyną gwarancją 
powodzenia w realizacji ukierunkowanych 
działań rolno-środowiskowych;

4. nawołuje do wzmocnienia koncepcji 
finansowania obu filarów pod warunkiem 
wypełnienia szeregu kryteriów 
dotyczących ochrony środowiska i 
różnorodności biologicznej, tak by 
żywność wysokiej jakości była 
wytwarzana przy użyciu zrównoważonych 
metod; zaznacza, że wystarczające 
finansowanie jest jedyną gwarancją 
powodzenia w realizacji ukierunkowanych 
działań rolno-środowiskowych; domaga 
się utworzenia nowych mechanizmów
finansowania, aby szybciej przejść na 
rolnictwo ekologiczne na dużą skalę;

Or. en
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Poprawka 37
Christa Klaß, Holger Krahmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt

Projekt opinii
Ustęp 4a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

4a. podkreśla, że „ekologizacja” polityki 
rolnej UE tak naprawdę nie jest dla 
rolników niczym nowym, ponieważ 
wszystkie kolejne reformy dążyły do 
wzmocnienia tego aspektu WPR;

Or. de

Poprawka 38
Christa Klaß, Holger Krahmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt

Projekt opinii
Ustęp 4b (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

4b. podkreśla świadczenia oferowane 
przez rolników europejskich 
społeczeństwu europejskiemu, w 
szczególności dbanie o różnorodny 
krajobraz kulturowy, a także istotny wkład 
w ochronę i utrzymanie zasobów 
naturalnych oraz ochronę klimatu;

Or. de

Poprawka 39
Linda McAvan

Projekt opinii
Ustęp 4a (nowy) 



PE460.983v01-00 22/57 AM\861637PL.doc

PL

Projekt opinii Poprawka

4a. jest zdania, że sprostanie wyzwaniom 
środowiskowym i pełne uzasadnienie
publicznego wsparciu dla rolników 
wymaga kompleksowego podejścia do 
wynagradzania za dobra publiczne; 
wzywa do stworzenia spójnego systemu 
norm i zachęt środowiskowych dla 
wszystkich płatności WPR, składającego 
się z:
– prostego pakietu obowiązkowych 
dobrych praktyk agronomicznych w 
ramach 1. filaru, takich jak płodozmian, 
ekologiczne infrastruktury na poziomie 
gospodarstwa rolnego, pokrywa glebowa i 
bilans składników pokarmowych; dopłat 
w ramach 1. filaru dla rolników 
prowadzących działalność na obszarach 
sieci Natura 2000, ekologicznych 
gospodarstw rolnych i dla ekstensywnie 
zarządzanych pastwisk i łąk;
– właściwie ukierunkowanego i 
finansowanego 2. filaru, który powinien 
obejmować środki na rzecz wspierania 
rolników wykraczających poza 
podstawowe dobre praktyki i 
przyczyniających się do osiągania celów 
UE z zakresu zwalczania zmiany klimatu, 
osiągania różnorodności biologicznej i 
gospodarowania wodą;

Or. en

Poprawka 40
Oreste Rossi

Projekt opinii
Ustęp 4a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

4a. jest zdania, że finansowanie WPR nie 
powinno być ograniczane, lecz raczej 
odpowiednio dostosowane, aby zwiększyć 
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rzeczywistą wydajność obszarów 
uprawnych i osiągnąć cele w zakresie 
ochrony ekosystemu, różnorodności 
biologicznej, ochrony zdrowia 
konsumentów i rolników oraz uzyskiwać
produkty rolne wysokiej jakości; 

Or. it

Poprawka 41
Chris Davies

Projekt opinii
Ustęp 4a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

4a. uznaje, że dotacje, które wspierają 
praktyki niezgodne z zasadą 
zrównoważonego rozwoju, są sprzeczne z 
zadeklarowanymi celami polityki 
środowiskowej UE oraz wzywa do 
odpowiedniego dostosowania systemu 
płatności, tak aby uniknąć tego typu 
sprzeczności i propagować dobre praktyki;

Or. en

Poprawka 42
Gaston Franco

Projekt opinii
Ustęp 4a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

4a. jest zdania, że sprostanie wyzwaniom 
środowiskowym i pełne uzasadnienie
publicznego wsparcia dla rolników 
wymaga kompleksowego podejścia do 
wynagradzania za dobra publiczne; 
wzywa do stworzenia spójnego systemu 
składającego się z: uproszczonej podstawy 
zasady wzajemnej zgodności oraz 
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specjalnych płatności w ramach 1. filaru 
dla rolników prowadzących działalność na 
obszarach chronionych (obszarach 
objętych siecią Natura 2000 i innych 
wyznaczonych krajowych obszarach 
chronionych);

Or. en

Poprawka 43
Elena Oana Antonescu

Projekt opinii
Ustęp 4a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

4a. uważa, że należy podjąć wysiłki 
zmierzające do promowania zdrowszych, 
bardziej zrównoważonych sposobów 
odżywiania się poprzez lepsze powiązanie 
polityki produkcyjnej z polityką 
konsumencką, w tym z polityką udzielania 
zamówień publicznych, polityką żywienia i 
strategiami politycznymi uzależnionymi od 
popytu;

Or. en

Poprawka 44
Jo Leinen

Projekt opinii
Ustęp 4a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

4a. opowiada się za priorytetowym 
wsparciem metod rolnych, które sprzyjają 
łagodzeniu zmiany klimatu lub 
sekwestracji dwutlenku węgla w glebie;

Or. de
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Poprawka 45
Sandrine Bélier, Satu Hassi w imienu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 4a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

4a. uważa, że w obliczu zmiany klimatu i 
wzmożonego wymierania ekosystemy 
muszą być zdrowe, różnorodne 
biologicznie i odporne, aby mogły dalej 
spełniać funkcje o podstawowym
znaczeniu dla naszego dobrobytu, w tym 
łagodzić skutki ekstremalnych warunków 
pogodowych, zapewniać wydajny obieg 
wody i składników odżywczych oraz 
obniżać emisje dwutlenku węgla; 
podkreśla, że aby zmniejszyć przypadki
wymierania na szczeblu lokalnym i 
regionalnym, potrzebne są wydajne 
systemy rolno-środowiskowych, 
zrównoważone i przyjazne dla środowiska
użytkowanie gruntów, ułatwiające
adaptację gatunków i migrację za pomocą
wsparcia dla rolników mającego na celu 
ochronę obszarów należących do sieci 
Natura 2000; w związku z tym opowiada 
się za podejściem opartym na 
agroekosystemach oraz za środkami 
obowiązkowo stosowanymi na poziomie 
gospodarstwa rolnego, służącymi 
zwiększeniu infrastruktury ekologicznej, a 
także za położeniem nacisku na ochronę i 
rekultywację gruntów lub terenów 
zalesionych o wysokiej wartości 
przyrodniczej, rolniczych obszarów 
podmokłych i nieoranych użytków 
zielonych w celu pochłaniania dwutlenku 
węgla, optymalizacji regulacji wody oraz 
zwiększenia różnorodności biologicznej;

Or. en
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Poprawka 46
Julie Girling

Projekt opinii
Ustęp 5 

Projekt opinii Poprawka

5. podkreśla, że obowiązkowa ekologizacja 
prowadzona z poszanowaniem
ekosystemów będzie nie tylko korzystna
dla środowiska, ale również zapewni 
zrównoważoną przyszłość rolnictwa w UE;

5. podkreśla, że postępowe polityki rolne 
nadal będą ukierunkowane na 
poszanowanie ekosystemów oraz będą 
korzystne dla środowiska, a także nadal 
będą propagować zrównoważony i 
efektywny model rolnictwa w UE;

Or. en

Poprawka 47
Christa Klaß, Holger Krahmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt

Projekt opinii
Ustęp 5 

Projekt opinii Poprawka

5. podkreśla, że obowiązkowa ekologizacja 
prowadzona z poszanowaniem 
ekosystemów będzie nie tylko korzystna 
dla środowiska, ale również zapewni 
zrównoważoną przyszłość rolnictwa w UE;

5. podkreśla, że dodatkowa ekologizacja
musi przynosić korzyści zarówno 
środowisku i rolnikom, jak i 
społeczeństwu, tak aby zwiększyć 
efektywne korzystanie z zasobów i
produktywność, a także że należy ją 
realizować z poszanowaniem 
ekosystemów; podkreśla ponadto, że w 
celu zapewnienia zrównoważonej 
przyszłości rolnictwa w UE należy położyć 
nacisk na badania, innowacje i nowe 
technologie;

Or. de

Poprawka 48
Gaston Franco

Projekt opinii
Ustęp 5 
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Projekt opinii Poprawka

5. podkreśla, że obowiązkowa ekologizacja 
prowadzona z poszanowaniem 
ekosystemów będzie nie tylko korzystna
dla środowiska, ale również zapewni
zrównoważoną przyszłość rolnictwa w UE;

5. podkreśla, że obowiązkowa ekologizacja 
prowadzona z poszanowaniem 
ekosystemów oraz wspieranie 
różnicowania produktów i krótkich 
łańcuchów dostaw nie tylko będą
korzystne dla środowiska, ale również 
zapewnią zrównoważoną przyszłość 
rolnictwa w UE;

Or. fr

Poprawka 49
Elena Oana Antonescu

Projekt opinii
Ustęp 5 

Projekt opinii Poprawka

5. podkreśla, że obowiązkowa ekologizacja 
prowadzona z poszanowaniem 
ekosystemów będzie nie tylko korzystna 
dla środowiska, ale również zapewni 
zrównoważoną przyszłość rolnictwa w UE;

5. podkreśla, że obowiązkowa ekologizacja 
prowadzona z poszanowaniem 
ekosystemów będzie nie tylko korzystna 
dla środowiska, ale również zapewni wiele 
dodatkowych korzyści na rzecz 
zrównoważonej przyszłości rolnictwa w 
UE;

Or. en

Poprawka 50
Anne Delvaux

Projekt opinii
Ustęp 5 

Projekt opinii Poprawka

5. podkreśla, że obowiązkowa ekologizacja 
prowadzona z poszanowaniem 
ekosystemów będzie nie tylko korzystna
dla środowiska, ale również zapewni 

5. podkreśla, że uwzględnienie w większym 
stopniu ochrony środowiska, przy 
poszanowaniu ekosystemów, będzie nie 
tylko korzystne dla środowiska, ale 
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zrównoważoną przyszłość rolnictwa w UE; również zapewni zrównoważoną 
przyszłość rolnictwa w UE; ekologizacja 
europejskiego rolnictwa będzie miała sens 
i będzie możliwa jedynie, jeśli rolnictwo
rozwiniętych i wschodzących krajów 
partnerskich UE również ulegną zmianie;

Or. fr

Poprawka 51
Sandrine Bélier, Satu Hassi w imienu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 5a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

5a. jest zdania, że sprostanie wyzwaniom 
środowiskowym i pełne uzasadnienie 
publicznego wsparciu dla rolników 
wymaga kompleksowego podejścia do 
wynagradzania za dobra publiczne; 
wzywa do stworzenia spójnego systemu 
zachęt środowiskowych, składającego się 
z:
– solidnego modelu bazowego opartego na 
zasadach wzajemnej zgodności i 
„zanieczyszczający płaci”;
– obowiązkowego składnika
ekologicznego na poziomie gospodarstw 
rolnych w ramach 1. filaru, obejmującego 
prosty pakiet znaczących dobrych praktyk 
agronomicznych, takich jak płodozmian, 
ekologiczne infrastruktury na poziomie 
gospodarstwa rolnego (obszary dbające o 
zasoby), pokrywa glebowa i bilans 
składników pokarmowych;
– konkretnych dopłat w ramach 1. filaru 
dla rolników prowadzących działalność na 
obszarach sieci Natura 2000, 
przeznaczonych na prowadzenie rolnictwa 
ekologicznego i dla ekstensywnie 
zarządzanych pastwisk i łąk;
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– właściwie ukierunkowanego i 
finansowanego 2. filaru, który powinien 
obejmować skuteczne, dobrowolne, 
wieloletnie systemy na rzecz wspierania 
rolników wykraczających poza 
podstawowe dobre praktyki i 
przyczyniających się do osiągania celów 
UE z zakresu zwalczania zmiany klimatu, 
osiągania różnorodności biologicznej i 
gospodarowania wodą;

Or. en

Poprawka 52
Julie Girling

Projekt opinii
Ustęp 5a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

5a. – właściwie ukierunkowanego i 
finansowanego 2. filaru, który powinien 
obejmować skuteczne, dobrowolne, 
wieloletnie systemy na rzecz wspierania 
rolników wykraczających poza 
podstawowe dobre praktyki i 
przyczyniających się do osiągania celów 
UE z zakresu zwalczania zmiany klimatu, 
osiągania różnorodności biologicznej i 
gospodarowania wodą;

Or. en

Poprawka 53
Karin Kadenbach

Projekt opinii
Ustęp 5a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

5a. wzywa Komisję do wdrożenia 
systemów wyrównawczych płatności 
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socjalnych/premii na rzecz systemów 
gospodarki rolnej o wysokiej wartości 
przyrodniczej, systemów rolnictwa 
ekologicznego i obszarów należących do 
sieci Natura 2000;

Or. en

Poprawka 54
Elena Oana Antonescu

Projekt opinii
Ustęp 5a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

5a. podkreśla, że wydatki obywateli
europejskich na żywność mogą wynosić 
nawet ponad 50% ich dochodów, że około 
43 milionom ludzi w UE grozi 
niedożywienie oraz że słabe odżywianie 
jest jednym z głównych czynników 
mających szkodliwy wpływ na stan 
zdrowia, związanych z niskim statusem 
społeczno-gospodarczym, ubóstwem i 
wykluczeniem społecznym;

Or. en

Poprawka 55
Elena Oana Antonescu

Projekt opinii
Ustęp 5b (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

5b. jest zdania, że stawienie czoła 
obecnym wyzwaniom związanym z 
rolnictwem nie może zależeć wyłącznie od 
rozwiązań technologicznych, lecz wymaga 
zajęcia się obecnymi wzorcami zużycia, 
odpadami i kompleksowymi związkami 
pomiędzy środowiskiem, różnorodnością 



AM\861637PL.doc 31/57 PE460.983v01-00

PL

biologiczną i zdrowiem ludzkim;

Or. en

Poprawka 56
Elena Oana Antonescu

Projekt opinii
Ustęp 5c (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

5c. domaga się, aby finansowanie rozwoju 
obszarów wiejskich koncentrowało się na 
nowych wyzwaniach, innowacjach rolno-
ekologicznych, rozwoju społecznym i 
gospodarczym, w tym ulepszonym dostępie
do usług publicznych i infrastruktury w 
regionach wiejskich, a zwłaszcza na 
obszarach słabszych lub o niekorzystnych 
warunkach gospodarowania (ONW); 
uważa, że powinno to obejmować 
wsparcie regionalnych i lokalnych 
systemów żywnościowych jako strategię 
na rzecz rozwoju sprzyjającego włączeniu 
społecznemu, a także pomoc wspólnotom 
rolniczym prowadzącym produkcję rolną 
na własne potrzeby oraz uznanie ich 
wkładu na rzecz społeczności lokalnych;

Or. en

Poprawka 57
Gerben-Jan Gerbrandy

Projekt opinii
Ustęp 6 

Projekt opinii Poprawka

6. przyjmuje z zadowoleniem drugą opcję 
polityczną proponowaną przez Komisję, 
która umożliwi stawienie czoła 
środowiskowym, społecznym i 

6. przyjmuje z zadowoleniem opcję 
polityczną proponowaną przez Komisję, 
która umożliwi stawienie czoła 
środowiskowym, społecznym i 
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gospodarczym wyzwaniom oraz wzmocni 
wkład rolnictwa i obszarów wiejskich w 
wypełnianie celów strategii „Europa 2020” 
na rzecz inteligentnego, zrównoważonego i 
zapewniającego włączenie społeczne 
rozwoju;

gospodarczym wyzwaniom oraz wzmocni 
wkład rolnictwa i obszarów wiejskich w 
wypełnianie celów strategii „Europa 2020” 
na rzecz inteligentnego, zrównoważonego i 
zapewniającego włączenie społeczne 
rozwoju;

Or. en

Poprawka 58
Elena Oana Antonescu

Projekt opinii
Ustęp 6 

Projekt opinii Poprawka

6. przyjmuje z zadowoleniem drugą opcję 
polityczną proponowaną przez Komisję,
która umożliwi stawienie czoła
środowiskowym, społecznym i 
gospodarczym wyzwaniom oraz wzmocni
wkład rolnictwa i obszarów wiejskich w 
wypełnianie celów strategii „Europa 2020” 
na rzecz inteligentnego, zrównoważonego i 
zapewniającego włączenie społeczne 
rozwoju;

6. przyjmuje z zadowoleniem propozycje 
Komisji, które pozwolą sprostać
środowiskowym, społecznym i 
gospodarczym wyzwaniom oraz zwiększą
wkład rolnictwa i obszarów wiejskich w 
wypełnianie celów strategii „Europa 2020” 
na rzecz inteligentnego, zrównoważonego i 
zapewniającego włączenie społeczne 
rozwoju, a także zachęca Komisję do 
kontynuowania prac nad trzema 
wariantami polityki opisanymi w 
komunikatach Komisji oraz nad dalszymi 
wariantami i połączeniami wariantów, 
które lepiej sprostałyby wyzwaniom 
gospodarczym, środowiskowym i 
społecznym UE;

Or. en

Poprawka 59
Linda McAvan

Projekt opinii
Ustęp 6a (nowy) 
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Projekt opinii Poprawka

6a. jest zdania, że WPR powinna wspierać 
przechodzenie z intensywnej produkcji 
zwierzęcej na bardziej zrównoważoną 
hodowlę zwierząt; w związku z tym wzywa 
Komisję do rozważenia premii dla 
hodowców zwierząt, którzy stosują systemy 
ekstensywnego wypasu zwierząt i 
wytwarzają własną paszę;

Or. en

Poprawka 60
Gaston Franco

Projekt opinii
Ustęp 6a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

6a. podkreśla znaczenie rozwoju obszarów 
wiejskich dla uzupełnienia dobrych 
praktyk wspieranych w ramach 
pierwszego filaru za pomocą wieloletnich 
środków programowych; podkreśla 
potrzebę wspierania europejskiego 
rolnictwa ukierunkowanego na produkcję 
żywności o wysokiej jakości, 
zrównoważone zarządzanie zasobami 
naturalnymi i zrównoważony rozwój 
terytorialny; podkreśla, że rozwój 
obszarów wiejskich musi sprostać 
naglącym światowym wyzwaniom, takim 
jak utrata różnorodności biologicznej, 
zmiana klimatu, wyczerpywanie się 
zasobów wodnych i degradacja gleby, przy 
jednoczesnym priorytetowym traktowaniu
dalszego rozwoju rolnictwa oferującego
wiele korzyści, takiego jak rolnictwo o 
wysokiej wartości przyrodniczej i 
rolnictwo ekologiczne;

Or. en
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Poprawka 61
Dan Jørgensen, Åsa Westlund

Projekt opinii
Ustęp 6a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

6a. jest zdania, że WPR powinna wspierać 
takie rodzaje rolnictwa, które mogą stale 
przynosić szeroki zakres korzyści 
środowiskowych i płynących z 
różnorodności biologicznej, takich jak 
uprawianie ekstensywnych użytków 
zielonych, zintegrowane rolnictwo 
uprawowo-hodowlane oraz rolnictwo 
ekologiczne;

Or. en

Poprawka 62
Dan Jørgensen

Projekt opinii
Ustęp 6b (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

6b. z zadowoleniem przyjmuje 
zaproponowaną przez Komisję 
„ekologizację” w ramach 1. filaru; jest 
zdania, płatności związane z ekologizacją
powinny być uzależnione od wdrożenia 
szeregu środków mających na celu 
osiągnięcie korzyści środowiskowych, 
takich jak płodozmian, solidna 
gospodarka wodna, niskie wykorzystanie 
nawozów sztucznych, dobre praktyki 
służące zwalczaniu erozji gleby i 
degradacji oraz zwiększeniu żyzności 
gleby, a także środki mające na celu 
przywrócenie różnorodności biologicznej;

Or. en



AM\861637PL.doc 35/57 PE460.983v01-00

PL

Poprawka 63
Corinne Lepage

Projekt opinii
Ustęp 6a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

6a. jest zdania, że środki na rzecz rozwoju 
obszarów wiejskich muszą uzupełniać 
dobre praktyki rolnicze wspierane w 
ramach pierwszego filaru oraz promować 
praktyki trwale przyczyniające się do 
przeciwdziałania zmianie klimatu oraz 
należytego zarządzania zasobami 
naturalnymi, takie jak ochrona 
różnorodności biologicznej, wody i gleby; 
podkreśla w tym kontekście, że rolnictwo 
ekologiczne zostało uznane w badaniach z
zakresu rolnictwa za właściwy model i 
powinno być wspierane;

Or. fr

Poprawka 64
Julie Girling

Projekt opinii
Ustęp 7 

Projekt opinii Poprawka

7. uważa, że w ramach zmian w WPR 
należy uwzględnić nowe instrumenty 
dotyczące jednostek emisji dwutlenku 
węgla, gdyż rolnictwo posiada ogromny 
potencjał w zakresie przeciwdziałania 
zmianie klimatu;

skreślony

Or. en
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Poprawka 65
Christa Klaß, Holger Krahmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt

Projekt opinii
Ustęp 7 

Projekt opinii Poprawka

7. uważa, że w ramach zmian w WPR 
należy uwzględnić nowe instrumenty 
dotyczące jednostek emisji dwutlenku 
węgla, gdyż rolnictwo posiada ogromny 
potencjał w zakresie przeciwdziałania 
zmianie klimatu;

skreślony

Or. de

Poprawka 66
Sandrine Bélier, Satu Hassi w imienu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 7 

Projekt opinii Poprawka

7. uważa, że w ramach zmian w WPR 
należy uwzględnić nowe instrumenty 
dotyczące jednostek emisji dwutlenku 
węgla, gdyż rolnictwo posiada ogromny 
potencjał w zakresie przeciwdziałania 
zmianie klimatu;

7. uważa, że ze względu na różnice w 
precyzji dokonywania obliczeń i znaczne 
różnice przyrodnicze nie należy włączać 
rolnictwa do istniejących systemów 
handlu emisjami dwutlenku węgla ani do 
celów określonych w decyzji dotyczącej 
wspólnego wysiłku redukcyjnego, lecz 
wzywa do ustalenia odrębnych celów dla 
sektora LULUCF;

Or. en

Poprawka 67
Kriton Arsenis

Projekt opinii
Ustęp 7 
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Projekt opinii Poprawka

7. uważa, że w ramach zmian w WPR 
należy uwzględnić nowe instrumenty 
dotyczące jednostek emisji dwutlenku 
węgla, gdyż rolnictwo posiada ogromny 
potencjał w zakresie przeciwdziałania 
zmianie klimatu;

7. uważa, że w ramach zmian w WPR 
należy uwzględnić warianty dotyczące 
wprowadzenia płatności za pełnienie 
funkcji ekosystemowych, ze szczególnym 
uwzględnieniem redukcji emisji gazów 
cieplarnianych oraz pochłaniania 
dwutlenku węgla, gdyż rolnictwo posiada 
ogromny potencjał w zakresie 
przeciwdziałania zmianie klimatu;

Or. en

Poprawka 68
Elena Oana Antonescu

Projekt opinii
Ustęp 7 

Projekt opinii Poprawka

7. uważa, że w ramach zmian w WPR 
należy uwzględnić nowe instrumenty 
dotyczące jednostek emisji dwutlenku 
węgla, gdyż rolnictwo posiada ogromny 
potencjał w zakresie przeciwdziałania 
zmianie klimatu;

7. uważa, że w ramach zmian w WPR 
należy uwzględnić nowe innowacyjne 
instrumenty gospodarcze i finansowe, 
gdyż rolnictwo posiada ogromny potencjał 
w zakresie przeciwdziałania zmianie 
klimatu;

Or. en

Poprawka 69
Corinne Lepage

Projekt opinii
Ustęp 7 

Projekt opinii Poprawka

7. uważa, że w ramach zmian w WPR 
należy uwzględnić nowe instrumenty 
dotyczące jednostek emisji dwutlenku 
węgla, gdyż rolnictwo posiada ogromny 
potencjał w zakresie przeciwdziałania 

7. uważa, że w ramach zmian w WPR 
należy wziąć pod uwagę nowe 
instrumenty, tak aby uwzględnić potencjał 
rolnictwa w zakresie przeciwdziałania 
zmianie klimatu, który nadal trudno 
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zmianie klimatu; zmierzyć oraz którego uwzględnienie może 
naruszyć integralność systemu wymiany 
jednostek emisji dwutlenku węgla;

Or. fr

Poprawka 70
Riikka Manner, Hannu Takkula

Projekt opinii
Ustęp 8 

Projekt opinii Poprawka

8. wyraża żal wobec faktu, że cele unijne w 
zakresie różnorodności biologicznej nie 
zostały jeszcze osiągnięte, i oczekuje, że 
WPR będzie pełniła funkcję katalizatora 
wysiłków zmierzających do realizacji tych 
celów;

8. wyraża żal wobec faktu, że cele unijne w 
zakresie różnorodności biologicznej nie 
zostały jeszcze osiągnięte, i oczekuje, że 
WPR przyczyni się do wysiłków 
zmierzających do realizacji tych celów;

Or. en

Poprawka 71
Julie Girling

Projekt opinii
Ustęp 8 

Projekt opinii Poprawka

8. wyraża żal wobec faktu, że cele unijne w 
zakresie różnorodności biologicznej nie 
zostały jeszcze osiągnięte, i oczekuje, że 
WPR będzie pełniła funkcję katalizatora
wysiłków zmierzających do realizacji tych
celów;

8. wyraża żal wobec faktu, że cele unijne w 
zakresie różnorodności biologicznej nie 
zostały jeszcze osiągnięte, i oczekuje, że 
WPR będzie częścią wysiłków 
zmierzających do realizacji celów 
ustalonych na szczycie w Nagoi 
poświęconemu różnorodności 
biologicznej.;

Or. en
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Poprawka 72
Christa Klaß, Holger Krahmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt

Projekt opinii
Ustęp 8 

Projekt opinii Poprawka

8. wyraża żal wobec faktu, że cele unijne
w zakresie różnorodności biologicznej nie 
zostały jeszcze osiągnięte, i oczekuje, że 
WPR będzie pełniła funkcję katalizatora 
wysiłków zmierzających do realizacji tych 
celów;

8. podkreśla, że UE nadal musi 
podejmować znaczne wysiłki w zakresie 
różnorodności biologicznej; w związku z 
tym zwraca uwagę, że w tym celu należy 
zastosować ochronę środowiska opartą na 
współpracy;

Or. de

Poprawka 73
Kriton Arsenis

Projekt opinii
Ustęp 8a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

8a. domaga się, aby nowa WPR 
obejmowała nowy środek na rzecz 
przywrócenia gatunków „przyjaznych 
zapylaczom” oraz nagradzania rolników i 
właścicieli gruntów za ochronę i 
zachowanie rolniczej różnorodności 
biologicznej; zwraca uwagę, że należy 
monitorować na szczeblu krajowym i 
regionalnym wskaźnik liczebności ptaków 
krajobrazu rolniczego, wskaźnik 
liczebności motyli i wskaźnik obszarów 
rolniczych o wysokiej wartości 
przyrodniczej;

Or. en
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Poprawka 74
Theodoros Skylakakis

Projekt opinii
Ustęp 8a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

8a. podkreśla, że należy zbadać wszystkie
możliwości współpracy pomiędzy 
państwami członkowskimi – przy udziale 
wszystkich zainteresowanych stron – na 
rzecz ochrony gleby;

Or. el

Poprawka 75
Cristina Gutiérrez-Cortines

Projekt opinii
Ustęp 8a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

8a. wskazuje, że Unia Europejska 
powinna poważnie zastanowić się nad 
zaletami wykorzystania organizmów 
zmodyfikowanych genetycznie, aby 
zapewnić zaopatrzenie w żywność, 
kontrolę nad szkodnikami w sektorze 
rolnictwa oraz ograniczyć stosowanie
środków ochrony roślin;

Or. es

Poprawka 76
Åsa Westlund

Projekt opinii
Ustęp 8a (nowy) 
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Projekt opinii Poprawka

8a. wskazuje, że wykorzystanie sztucznych 
nawozów ma wiele negatywnych skutków 
dla środowiska, głównie ze względu na
zawartość azotu, a także zanieczyszczenie
fosforem i kadmem; dlatego jest zdania, że 
należy wprowadzić minimalny podatek od 
nawozów stosowanych w celach 
komercyjnych obowiązujący w całej UE, 
aby zmniejszyć eutrofizację, lecz równie 
ważne jest, aby znaleźć metody, dzięki 
którym cenne składniki wracałyby w cyklu 
ekologicznym do gleby; wzywa Komisję do 
zbadania możliwości wprowadzenia 
minimalnego podatku od nawozów 
stosowanych w celach komercyjnych;

Or. sv

Poprawka 77
Riikka Manner, Gerben-Jan Gerbrandy

Projekt opinii
Ustęp 9 

Projekt opinii Poprawka

9. podkreśla, że większość Europejczyków 
sprzeciwia się stosowaniu organizmów
zmodyfikowanych genetycznie (GMO) w 
rolnictwie i żywności; dlatego zwraca się 
do Komisji, by zbadała możliwości w 
zakresie odmowy finansowania 
przedsięwzięć rolniczych przewidujących 
wykorzystanie GMO;

skreślony

(Istnieje już prawodawstwo (dyrektywa 
2001/18) dotyczące rozpowszechniania 
organizmów zmodyfikowanych genetycznie 
w środowisku. To prawodawstwo 
uwzględnia ocenę ryzyka i zarządzanie 
modyfikacją genetyczną. Poza tym wartość 
progowa w zakresie znakowania ma na 
celu zapewnić konsumentom swobodny 
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wybór).

Or. en

Poprawka 78
Julie Girling

Projekt opinii
Ustęp 9 

Projekt opinii Poprawka

9. podkreśla, że większość Europejczyków 
sprzeciwia się stosowaniu organizmów 
zmodyfikowanych genetycznie (GMO) w 
rolnictwie i żywności; dlatego zwraca się 
do Komisji, by zbadała możliwości w 
zakresie odmowy finansowania 
przedsięwzięć rolniczych przewidujących 
wykorzystanie GMO;

skreślony

Or. en

Poprawka 79
Christa Klaß, Holger Krahmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt

Projekt opinii
Ustęp 9 

Projekt opinii Poprawka

9. podkreśla, że większość Europejczyków 
sprzeciwia się stosowaniu organizmów 
zmodyfikowanych genetycznie (GMO) w 
rolnictwie i żywności; dlatego zwraca się 
do Komisji, by zbadała możliwości w 
zakresie odmowy finansowania 
przedsięwzięć rolniczych przewidujących 
wykorzystanie GMO;

skreślony

Or. de
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Poprawka 80
Elena Oana Antonescu

Projekt opinii
Ustęp 9 

Projekt opinii Poprawka

9. podkreśla, że większość Europejczyków 
sprzeciwia się stosowaniu organizmów 
zmodyfikowanych genetycznie (GMO) w 
rolnictwie i żywności; dlatego zwraca się 
do Komisji, by zbadała możliwości w 
zakresie odmowy finansowania 
przedsięwzięć rolniczych przewidujących 
wykorzystanie GMO;

skreślony

Or. en

Poprawka 81
Gaston Franco

Projekt opinii
Ustęp 9 

Projekt opinii Poprawka

9. podkreśla, że większość Europejczyków 
sprzeciwia się stosowaniu organizmów 
zmodyfikowanych genetycznie (GMO) w 
rolnictwie i żywności; dlatego zwraca się 
do Komisji, by zbadała możliwości w 
zakresie odmowy finansowania 
przedsięwzięć rolniczych przewidujących 
wykorzystanie GMO;

skreślony

Or. fr

Poprawka 82
Christa Klaß, Holger Krahmer, Horst Schnellhardt

Projekt opinii
Ustęp 9 

Projekt opinii Poprawka

9. podkreśla, że większość Europejczyków 9. podkreśla, że na dzień dzisiejszy 
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sprzeciwia się stosowaniu organizmów 
zmodyfikowanych genetycznie (GMO) w 
rolnictwie i żywności; dlatego zwraca się 
do Komisji, by zbadała możliwości w 
zakresie odmowy finansowania 
przedsięwzięć rolniczych przewidujących 
wykorzystanie GMO;

większość Europejczyków sprzeciwia się 
stosowaniu organizmów zmodyfikowanych 
genetycznie (GMO) w rolnictwie i 
żywności; podkreśla, że należy ustalić 
wspólne, ogólnounijne podejście;

Or. de

Poprawka 83
Cristina Gutiérrez-Cortines

Projekt opinii
Ustęp 9 

Projekt opinii Poprawka

9. podkreśla, że większość Europejczyków 
sprzeciwia się stosowaniu organizmów 
zmodyfikowanych genetycznie (GMO) w 
rolnictwie i żywności; dlatego zwraca się 
do Komisji, by zbadała możliwości w 
zakresie odmowy finansowania 
przedsięwzięć rolniczych przewidujących 
wykorzystanie GMO;

9. jest zdania, że wszelkie decyzje 
dotyczące zatwierdzania organizmów
zmodyfikowanych genetycznie (GMO) 
oraz dostępu do finansowania dla 
przedsięwzięć rolniczych przewidujących 
wykorzystanie GMO należy podejmować z 
perspektywy naukowej oraz zgodnie z 
postanowieniami Traktatów;

Or. es

Poprawka 84
Gerben-Jan Gerbrandy

Projekt opinii
Ustęp 9a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

9a. podkreśla znaczenia drugiego filaru, 
jeśli chodzi o osiągnięcia w zakresie 
poprawy stanu środowiska, modernizacji i 
ulepszeń strukturalnych; wzywa do 
lepszego dostosowania środków drugiego 
filaru do celów, tak aby można było 
podwyższyć poziom skuteczności środków 
z zakresu rozwoju, zatrudnienia i klimatu, 
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jak również środków na rzecz obszarów 
wiejskich;

Or. en

Poprawka 85
Gerben-Jan Gerbrandy

Projekt opinii
Ustęp 9c (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

9c. zwraca uwagę, że inwestowanie w 
innowacyjne techniki, a także projekty 
ukierunkowane na prowadzenie prac 
badawczo-rozwojowych w gospodarstwach 
rolnych mają kluczowe znaczenie dla 
zwiększenia konkurencyjności i 
zrównoważenia WPR;

Or. en

Poprawka 86
Gerben-Jan Gerbrandy

Projekt opinii
Ustęp 9b (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

9b. zwraca uwagę, że sektor rolnictwa jest 
jednym z sektorów, które przyczyniają się 
do rozwoju gospodarczego obszarów 
wiejskich; w związku z tym wzywa do 
szerszego wykorzystania funduszy rolnych 
na zwalczanie zubożenia obszarów 
wiejskich; zwraca uwagę, że przyroda 
również może ożywić rozwój gospodarczy, 
na przykład poprzez przyciąganie 
turystów;

Or. en
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Poprawka 87
Kriton Arsenis

Projekt opinii
Ustęp 9a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

9a. domaga się, aby nowa WPR 
propagowała ochronę różnorodności 
genetycznej, była zgodna z dyrektywą 
98/58/WE dotyczącą dobrostanu zwierząt 
oraz nie finansowała produkcji żywności z 
klonowanych zwierząt lub ich potomstwa;

Or. en

Poprawka 88
Kriton Arsenis

Projekt opinii
Ustęp 9b (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

9b. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do zapewnienia zgodności 
nowej WPR z prawami rolników oraz 
innymi zobowiązaniami wynikającymi z 
Międzynarodowego traktatu o zasobach 
genetycznych roślin dla wyżywienia i 
rolnictwa; wzywa do podjęcia 
konkretnych działań mających na celu 
odwiedzenie od stosowania nasion 
niezdolnych do reprodukcji oraz 
propagowanie ochrony materiału 
genetycznego in situ i w gospodarstwie, 
swobodnego dostępu do lokalnych 
banków nasion i stosowania nasion 
lokalnych;

Or. en
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Poprawka 89
Riikka Manner, Hannu Takkula

Projekt opinii
Ustęp 10 

Projekt opinii Poprawka

10. zachęca do realizacji większej liczby 
projektów finansowanych ze środków UE, 
w ramach których rolnicy i naukowcy 
mogą współpracować w celu znalezienia 
innowacyjnych metod upraw, 
gwarantujących zachowanie równowagi 
środowiska.

10. zachęca do realizacji większej liczby 
projektów finansowanych ze środków UE, 
w ramach których rolnicy i naukowcy 
mogą współpracować w celu znalezienia 
innowacyjnych w kontekście całego 
łańcucha żywnościowego metod upraw, 
gwarantujących zachowanie równowagi 
środowiska.

Or. en

Poprawka 90
Julie Girling

Projekt opinii
Ustęp 10 

Projekt opinii Poprawka

10. zachęca do realizacji większej liczby 
projektów finansowanych ze środków UE, 
w ramach których rolnicy i naukowcy 
mogą współpracować w celu znalezienia 
innowacyjnych metod upraw, 
gwarantujących zachowanie równowagi 
środowiska.

10. zachęca do realizacji większej liczby 
projektów finansowanych ze środków UE, 
w ramach których rolnicy i naukowcy 
mogą współpracować w celu znalezienia 
innowacyjnych metod upraw, 
gwarantujących zachowanie równowagi 
środowiska, a także wzywa do większego 
stosowania technologii rolniczej, w tym 
technologii satelitarnej, aby odnosić
korzyści środowiskowe oraz do ułatwić 
mniejsze stosowanie pestycydów i 
nawozów.

Or. en
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Poprawka 91
Christa Klaß, Holger Krahmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt

Projekt opinii
Ustęp 10 

Projekt opinii Poprawka

10. zachęca do realizacji większej liczby 
projektów finansowanych ze środków UE, 
w ramach których rolnicy i naukowcy 
mogą współpracować w celu znalezienia 
innowacyjnych metod upraw, 
gwarantujących zachowanie równowagi 
środowiska.

10. zachęca do realizacji większej liczby 
projektów finansowanych ze środków UE i 
koordynowanych przez UE, w ramach 
których rolnicy i naukowcy mogą 
współpracować w celu znalezienia 
innowacyjnych metod konkurencyjnego, a 
jednocześnie zrównoważonego rolnictwa.

Or. de

Poprawka 92
Kriton Arsenis

Projekt opinii
Ustęp 10 

Projekt opinii Poprawka

10. zachęca do realizacji większej liczby 
projektów finansowanych ze środków UE, 
w ramach których rolnicy i naukowcy 
mogą współpracować w celu znalezienia 
innowacyjnych metod upraw, 
gwarantujących zachowanie równowagi 
środowiska.

10. zachęca do realizacji większej liczby 
projektów finansowanych ze środków UE, 
w ramach których rolnicy i naukowcy 
mogą współpracować w celu przywrócenia 
tradycyjnych praktyk rolniczych oraz
znalezienia innowacyjnych metod upraw, 
gwarantujących zachowanie równowagi 
środowiska.

Or. en

Poprawka 93
Elena Oana Antonescu

Projekt opinii
Ustęp 10 
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Projekt opinii Poprawka

10. zachęca do realizacji większej liczby 
projektów finansowanych ze środków UE, 
w ramach których rolnicy i naukowcy 
mogą współpracować w celu znalezienia 
innowacyjnych metod upraw, 
gwarantujących zachowanie równowagi 
środowiska.

10. podkreśla, że potrzeba innowacji jest 
niezwykle ważna oraz że inwestycje 
powinny być ukierunkowane na 
zwiększenie efektywności gospodarczej i 
środowiskowej; zachęca do realizacji 
większej liczby projektów finansowanych 
ze środków UE, w ramach których rolnicy 
i naukowcy mogą współpracować w celu 
znalezienia innowacyjnych metod upraw, 
gwarantujących zachowanie równowagi 
środowiska;

Or. en

Poprawka 94
Linda McAvan

Projekt opinii
Ustęp 10a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

10a. uważa, że zmieniona WPR powinna 
odróżniać wsparcie na rzecz wszystkich 
produktów, które są niezgodne z zasadą 
zrównoważonego rozwoju 
środowiskowego lub wywierają negatywny 
wpływ na rolników w ubogich krajach 
rozwijających się;

Or. en

Poprawka 95
Sandrine Bélier, Satu Hassi w imienu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 10a (nowy) 
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Projekt opinii Poprawka

10a. uważa, że obecny system należy 
zastąpić prostym systemem specjalnego 
wsparcia dla drobnych gospodarstw, aby 
zwiększyć ich konkurencyjność i uznać 
ich wkład na rzecz żywotności obszarów 
wiejskich, a także aby chronić
środowisko;

Or. en

Poprawka 96
Sandrine Bélier, Satu Hassi w imienu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 10b (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

10b. jest zdania, że obecnie stosowane, 
bardzo intensywne metody produkcji 
zwierzęcej często wywierają negatywny 
wpływ na zdrowie i dobrostan zwierząt, co 
może także negatywnie wpłynąć na 
zdrowie publiczne i bezpieczeństwo 
żywności; w związku z tym domaga się, 
aby WPR propagowała takie metody 
hodowli zwierząt, które są przyjazne dla 
środowiska oraz sprzyjają ochronie 
zdrowia i dobrostanu zwierząt;

Or. en

Poprawka 97
Satu Hassi w imienu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 10c (nowy) 
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Projekt opinii Poprawka

10c. stwierdza, że włączenie zasady 
wzajemnej zgodności do WPR, jakiej 
dokonano przy poprzednich reformach,  
stanowi skuteczne narzędzie służące 
osiągnięciu stabilności oraz że nie da się 
bez tego uzasadnić płatności w ramach 
WPR ze względu na potrzeby 
społeczeństwa związane ze zdrową 
żywnością, rolnictwem i środowiskiem; 
natomiast wzywa Komisję do zapewnienia 
ekologicznej skuteczności zasady 
wzajemnej zgodności, tak aby stała się ona 
punktem odniesienia dla równowagi 
ekologicznej;

Or. en

Poprawka 98
Karin Kadenbach, Satu Hassi, Sandrine Bélier

Projekt opinii
Ustęp 10a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

10a. zwraca uwagę na szczególną rolę 
rolnictwa ekologicznego, które według 
badań – w stosunku do rolnictwa 
konwencjonalnego – w znacznym stopniu 
przyczynia się do ochrony klimatu oraz 
domaga się, aby rolnictwo ekologiczne 
odgrywało w ramach WPR do 2020 r. 
centralną rolę;

Or. en

Poprawka 99
Karin Kadenbach

Projekt opinii
Ustęp 10b (nowy) 
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Projekt opinii Poprawka

10b. apeluje do Komisji o dalsze 
wzmacnianie obecnego systemu 
doradczego w celu pomocy rolnikom we 
wdrażaniu środków służących ekologizacji
oraz przyswajaniu praktyk rolno-
ekologicznych;

Or. en

Poprawka 100
Kriton Arsenis, Karin Kadenbach

Projekt opinii
Ustęp 10a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

10a. podkreśla potrzebę włączenia do 
WPR rozważań na temat efektywnego 
gospodarowania zasobami poprzez 
wsparcie ponownego przetwarzania 
organicznych odpadów rolniczych 
służącego użyźnianiu gleby oraz 
zapobieganiu rozprzestrzeniania się 
plastikowych odpadów rolniczych;

Or. en

Poprawka 101
Satu Hassi w imienu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 10d (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

10d. wyraża zaniepokojenie ekologiczną 
sytuacją europejskich wód
nawadniających obszary rolnicze, na 
których wyraźnie nie są spełnione 
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podstawowe kryteria zgodności z zasadą 
zrównoważonego rozwoju – na przykład 
Morze Bałtyckie jest jednym z najbardziej 
zanieczyszczonych mórz na świecie; 
zauważa, że rolnictwo jest największym 
źródłem substancji powodujących 
eutrofizację w Morzu Bałtyckim;

Or. en

Poprawka 102
Satu Hassi w imienu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 10e (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

10e. jest przekonany, że reforma WPR 
musi zapewnić skuteczniejszą regulację 
ładunków substancji biogennych do 
jednolitych części wód oraz umożliwiać 
odnowę ekosystemów morskich i 
przybrzeżnych; uważa jednak, że 
zmniejszenie zanieczyszczenia wód 
pochodzącego z rolnictwa należy uznać za
jeden z kluczowych celów WPR, co 
przyczyni się do utrzymania zdrowych 
rzek, jezior, mórz i wód gruntowych w 
całej Europie;

Or. en

Poprawka 103
Satu Hassi w imienu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 10f (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

10f. uważa, że WPR powinna podlegać 
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ogólnej ocenie oddziaływania na 
środowisko, na podstawie której można by 
ustalać najważniejsze kwestie, które 
powinny zostać zmienione w celu ochrony 
wód, w tym rolę nadmiaru fosforu 
powodującego eutrofizację oraz 
zwiększoną podatność na eutrofizację w 
ekosystemach wodnych takich jak Morze 
Bałtyckie;

Or. en

Poprawka 104
Satu Hassi w imienu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 10g (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

10g. opowiada się za skutecznym 
wdrożeniem „planów działania” 
określonych w ramowej dyrektywie 
wodnej w celu ustanowienia lokalnych, 
terytorialnych i regionalnych podejść do 
skutecznej gospodarki wodnej oraz 
ochrony działu wodnego; uważa, że 
przydatne jest włączenie ramowej 
dyrektywy wodnej do zasady wzajemnej 
zgodności oraz zwraca uwagę, że jest to 
zgodne z terytorialnym podejściem do 
rozwoju obszarów wiejskich, za którym 
Komisja opowiedziała się w swoim 
komunikacie;

Or. en

Poprawka 105
Satu Hassi w imienu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 10h (nowy) 
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Projekt opinii Poprawka

10h. zauważa, że Komisja powinna 
rozważyć możliwość pomocy we włączaniu 
sprawdzonych rozwiązań zapobiegających 
zanieczyszczeniom z rolnictwa (na 
przykład zalecenia HELCOM).

Or. en

Poprawka 106
Theodoros Skylakakis

Projekt opinii
Ustęp 10a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

10a. podkreśla znaczenie strategii 
politycznych wpierających współpracę 
transgraniczną pomiędzy państwami 
członkowskimi i państwami trzecimi w 
celu przyjęcia praktyk chroniących 
środowisko i zapewniających trwałość 
zasobów naturalnych w przypadku, gdy 
działalność rolnicza, w szczególności 
wykorzystanie wody, ma skutki 
transgraniczne;

Or. el

Poprawka 107
Elena Oana Antonescu

Projekt opinii
Ustęp 10a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

10a. jest zdania, że można złagodzić 
oddziaływanie rolnictwa na klimat 
poprzez lepsze kształcenie i szkolenie 
rolników w zakresie lepszego 
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wykorzystania innowacji będących 
wynikiem badań i rozwoju; nalega, aby 
rolnicy byli dokładnie przygotowani do 
radzenia sobie z wyzwaniami 
energetycznymi poprzez rozwój 
ekologicznej energii, takiej jak biomasa, 
bioodpady, biogaz, biopaliwa oraz 
wytwarzanie na małą skalę energii 
wiatrowej, słonecznej i hydroelektrycznej, 
co przyczyni się do tworzenia nowych
miejsc pracy;

Or. ro

Poprawka 108
Jo Leinen

Projekt opinii
Ustęp 10a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

10a. podkreśla znaczenie mechanizmów 
kontroli nieszkodliwości zdrowotnej, na 
podstawie których można sprawdzić 
identyfikowalność, bezpieczeństwo i 
faktyczne przestrzeganie zakazu 
stosowania produktów zakazanych w UE, 
przy czym wobec wyrobów pochodzących 
ze Wspólnoty oraz wyrobów przywożonych 
z państw trzecich muszą obowiązywać 
takie same wymogi.

Or. de

Poprawka 109
Daciana Octavia Sârbu

Projekt opinii
Ustęp 10c (nowy) 
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Projekt opinii Poprawka

10c. podkreśla znaczenie programów 
mających na celu szkolenie rolników w 
zakresie stosowania bardziej 
zrównoważonych środowiskowo metod 
rolnictwa oraz zachęca Komisję do 
dopilnowania, aby tego typu programy 
były finansowane w ramach drugiego 
filaru nowej WPR.

Or. en


