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Poprawka1
Yannick Jadot

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. wzywa Komisję do ścisłego 
przestrzegania swego mandatu 
negocjacyjnego w ŚOH, w którym 
zakończona już reforma WPR wyznacza 
granice działania Komisji, pod warunkiem 
że jej partnerzy handlowi zgodzą się na 
podobne ustępstwa; przypomina 
zobowiązanie UE do zniesienia dopłat 
wywozowych pod surowym warunkiem, 
że jej partnerzy handlowi podejmą 
analogiczne działania w odniesieniu do 
dopłat wywozowych, a także wszelkich 
środków wywozowych mających zbliżony 
skutek;

1. wzywa Komisję do ścisłego 
przestrzegania swego mandatu 
negocjacyjnego w ŚOH, w którym 
zakończona już reforma WPR wyznacza 
granice działania Komisji, pod warunkiem 
że jej partnerzy handlowi zgodzą się na 
podobne ustępstwa; przypomina 
zobowiązanie UE do zniesienia dopłat 
wywozowych oraz wzywa UE do 
wywiązania się z tego zobowiązania 
niezależnie od tego, czy jej partnerzy 
handlowi podejmą analogiczne działania;

Or. en

Poprawka 2

Christofer Fjellner

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. wzywa Komisję do ścisłego 
przestrzegania swego mandatu 
negocjacyjnego w ŚOH, w którym 
zakończona już reforma WPR wyznacza 
granice działania Komisji, pod warunkiem 
że jej partnerzy handlowi zgodzą się na 
podobne ustępstwa; przypomina 
zobowiązanie UE do zniesienia dopłat 
wywozowych pod surowym warunkiem, że 
jej partnerzy handlowi podejmą 
analogiczne działania w odniesieniu do 
dopłat wywozowych, a także wszelkich 

1. wzywa Komisję do ścisłego 
przestrzegania swego mandatu 
negocjacyjnego w ŚOH, w którym 
zakończona już reforma WPR wyznacza 
granice działania Komisji, pod warunkiem 
że jej partnerzy handlowi zgodzą się na 
podobne ustępstwa;
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środków wywozowych mających zbliżony 
skutek;

Or. sv

Poprawka 3
Joe Higgins

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

1a. ponownie przypomina o potencjalnym 
znaczeniu rolnictwa w kontekście 
ograniczania ubóstwa oraz osiągnięcia 
MCR w krajach rozwijających się i 
krajach LDC; podkreśla, że możliwość tę 
można w pełni wykorzystać, jeśli jest ona 
zgodna z zasadami wspierania 
niezależności żywieniowej oraz 
bezpieczeństwa żywności, przestrzegania 
najwyższych norm dotyczących 
środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa, 
ochrony i rozwoju zrównoważonego 
rolnictwa krajowego w interesie drobnych 
rolników i producentów; dlatego też 
wzywa Komisję do dokonania 
zasadniczego przeglądu polityki rolnej ze 
specjalnym uwzględnieniem subsydiów 
wywozowych oraz niesymetrycznego 
podziału dopłat rolnych w ramach UE, 
które sprzyjają agrobiznesowi na dużą 
skalę; 

Or. en

Poprawka 4
Yannick Jadot

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy) 
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Projekt opinii Poprawka

1a. uważa negocjacje w sprawie 
liberalizacji handlu produktami rolnymi w 
ramach dauhańskiej agendy rozwoju 
WTO (DDA) za nieudane oraz za jedną z 
przyczyn przedłużającego się impasu 
DDA; wzywa Komisję do przedstawienia 
członkom WTO propozycji dotyczącej 
ustanowienia nowych ram negocjacji 
handlowych w dziedzinie rolnictwa oraz 
warunków wykluczenia tego rozdziału z 
DDA; 

Or. en

Poprawka 5
Yannick Jadot

Projekt opinii
Ustęp 2 

Projekt opinii Poprawka

2. przypomina, że reforma WPR w 2003 r. 
oraz ocena jej funkcjonowania w 2008 r. 
dowiodły powagi zobowiązań UE w 
dziedzinie reform poprzez prognozowanie 
potencjalnych wyników rundy 
negocjacyjnej z ad-Dauhy, gdzie 
podobnych ustępstw oczekuje się od 
partnerów handlowych UE;

2. przypomina, że uzasadnieniem reformy 
WPR w 2003 r. oraz oceny jej 
funkcjonowania w 2008 r. było w dużej 
mierze prognozowanie potencjalnych 
wyników rundy negocjacyjnej z ad-Dauhy,
czego w świetle niepowodzenia tej rundy 
dauhańskiej nie można uznać za 
uzasadnienie i co powinno zostać 
zmienione zgodnie z potrzebami 
przyszłego zrównoważonego rolnictwa w 
UE;

Or. en

Poprawka 6
Joe Higgins

Projekt opinii
Ustęp 3 
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Projekt opinii Poprawka

3. z zadowoleniem przyjmuje zawarcie 
porozumienia w sprawie handlu 
bananami, które kończy dwadzieścia lat 
sporów na forum ŚOH oraz stanowi 
ważny krok w kierunku konsolidacji 
opartego na zasadach wielostronnego 
systemu handlowego; zwraca uwagę, że 
porozumienie w sprawie handlu 
bananami stanowi decydujący wkład w 
rozwiązanie problemów odnoszących się 
do produktów tropikalnych i preferencji w 
negocjacjach ŚOH; jest przekonany, że 
porozumienie to w jeszcze większym 
stopniu przyczyni się do konsolidacji 
stanowiska UE w sprawie rolnictwa 
podczas rundy negocjacyjnej w ad-
Dausze; wzywa UE, aby potraktowała ten 
ważny przełom jako bodziec do posunięcia 
naprzód negocjacji w ramach ŚOH;

skreślony

Or. en

Poprawka 7
Yannick Jadot

Projekt opinii
Ustęp 3 

Projekt opinii Poprawka

3. z zadowoleniem przyjmuje zawarcie 
porozumienia w sprawie handlu 
bananami, które kończy dwadzieścia lat 
sporów na forum ŚOH oraz stanowi 
ważny krok w kierunku konsolidacji 
opartego na zasadach wielostronnego 
systemu handlowego; zwraca uwagę, że 
porozumienie w sprawie handlu 
bananami stanowi decydujący wkład w 
rozwiązanie problemów odnoszących się 
do produktów tropikalnych i preferencji w 
negocjacjach ŚOH; jest przekonany, że 
porozumienie to w jeszcze większym 

skreślony
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stopniu przyczyni się do konsolidacji 
stanowiska UE w sprawie rolnictwa 
podczas rundy negocjacyjnej w ad-
Dausze; wzywa UE, aby potraktowała ten 
ważny przełom jako bodziec do posunięcia 
naprzód negocjacji w ramach ŚOH;

Or. en

Poprawka 8
Marielle De Sarnez

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. z zadowoleniem przyjmuje zawarcie 
porozumienia w sprawie handlu bananami, 
które kończy dwadzieścia lat sporów na 
forum ŚOH oraz stanowi ważny krok w 
kierunku konsolidacji opartego na 
zasadach wielostronnego systemu 
handlowego; zwraca uwagę, że 
porozumienie w sprawie handlu 
bananami stanowi decydujący wkład w 
rozwiązanie problemów odnoszących się 
do produktów tropikalnych i preferencji w 
negocjacjach ŚOH; jest przekonany, że 
porozumienie to w jeszcze większym 
stopniu przyczyni się do konsolidacji 
stanowiska UE w sprawie rolnictwa 
podczas rundy negocjacyjnej w ad-
Dausze; wzywa UE, aby potraktowała ten 
ważny przełom jako bodziec do posunięcia 
naprzód negocjacji w ramach ŚOH;

3. odnotowuje zawarcie porozumienia w 
sprawie handlu bananami, które kończy 
dwadzieścia lat sporów na forum ŚOH;
wyraża ubolewanie, że porozumienie to 
obciąża i tak już osłabiony europejski 
sektor rolny, w szczególności regiony 
najbardziej oddalone; domaga się, aby 
przyznano rekompensaty w wysokości 
zobowiązań podjętych przez producentów 
europejskich w celu dostarczenia 
produktów wysokiej jakości, zgodnych z 
restrykcyjnymi normami społecznymi i 
środowiskowymi;

Or. fr

Poprawka 9
Gianluca Susta

Projekt opinii
Ustęp 3 
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Projekt opinii Poprawka

3. z zadowoleniem przyjmuje zawarcie 
porozumienia w sprawie handlu bananami, 
które kończy dwadzieścia lat sporów na 
forum ŚOH oraz stanowi ważny krok w 
kierunku konsolidacji opartego na 
zasadach wielostronnego systemu 
handlowego; zwraca uwagę, że 
porozumienie w sprawie handlu 
bananami stanowi decydujący wkład w
rozwiązanie problemów odnoszących się 
do produktów tropikalnych i preferencji w 
negocjacjach ŚOH; jest przekonany, że 
porozumienie to w jeszcze większym 
stopniu przyczyni się do konsolidacji 
stanowiska UE w sprawie rolnictwa 
podczas rundy negocjacyjnej w ad-
Dausze; wzywa UE, aby potraktowała ten 
ważny przełom jako bodziec do posunięcia 
naprzód negocjacji w ramach ŚOH;

3. przyjmuje do wiadomości zawarcie 
porozumienia w sprawie handlu bananami i 
z zadowoleniem przyjmuje zakończenie 
jednej z dyskusji technicznie najbardziej 
złożonych, politycznie delikatnych i 
znaczących z punktu widzenia 
handlowego, kiedykolwiek prowadzonych 
w ramach ŚOH; osiągnięte porozumienie 
stanowi ważny krok w kierunku 
konsolidacji opartego na zasadach 
wielostronnego systemu handlowego,
nawet jeśli całkowicie nie godzi 
uzasadnionych interesów stron; 

Or. it

Poprawka 10
Emilio Menéndez del Valle, Pablo Zalba Bidegain, Gabriel Mato Adrover, Juan 
Fernando López Aguilar

Projekt opinii
Ustęp 3 

Projekt opinii Poprawka

3. z zadowoleniem przyjmuje zawarcie 
porozumienia w sprawie handlu bananami, 
które kończy dwadzieścia lat sporów na 
forum ŚOH oraz stanowi ważny krok w 
kierunku konsolidacji opartego na 
zasadach wielostronnego systemu 
handlowego; zwraca uwagę, że 
porozumienie w sprawie handlu 
bananami stanowi decydujący wkład w 
rozwiązanie problemów odnoszących się 
do produktów tropikalnych i preferencji w 
negocjacjach ŚOH; jest przekonany, że 

3. wyraża zadowolenie, że zawarcie 
porozumienia w sprawie handlu bananami 
kończy dwadzieścia lat sporów na forum 
ŚOH oraz stanowi ważny krok w kierunku 
konsolidacji opartego na zasadach 
wielostronnego systemu handlowego, a 
także może jednocześnie stanowić
decydujący wkład w rozwiązanie 
problemów odnoszących się do produktów 
tropikalnych i preferencji w negocjacjach 
ŚOH, jak również zapewnić negocjacjom 
w ramach ŚOH odpowiedni impuls; 
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porozumienie to w jeszcze większym 
stopniu przyczyni się do konsolidacji 
stanowiska UE w sprawie rolnictwa 
podczas rundy negocjacyjnej w ad-
Dausze; wzywa UE, aby potraktowała ten 
ważny przełom jako bodziec do posunięcia 
naprzód negocjacji w ramach ŚOH;

uważa, że interesy producentów 
wspólnotowych i interesy producentów z 
AKP muszą zostać uwzględnione, 
zwłaszcza podczas przyszłych negocjacji 
handlowych, tak aby ten sektor, będący 
źródłem wielu miejsc pracy, na tym nie 
ucierpiał;

Or. es

Poprawka 11
Marielle De Sarnez, Tokia Saïfi, Maurice Ponga, Nuno Teixeira, Luís Paulo Alves, 
Patrice Tirolien, Mário David, Kader Arif

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. z zadowoleniem przyjmuje zawarcie 
porozumienia w sprawie handlu bananami, 
które kończy dwadzieścia lat sporów na 
forum ŚOH oraz stanowi ważny krok w 
kierunku konsolidacji opartego na 
zasadach wielostronnego systemu 
handlowego; zwraca uwagę, że 
porozumienie w sprawie handlu bananami 
stanowi decydujący wkład w rozwiązanie 
problemów odnoszących się do produktów 
tropikalnych i preferencji w negocjacjach 
ŚOH; jest przekonany, że porozumienie to 
w jeszcze większym stopniu przyczyni się 
do konsolidacji stanowiska UE w sprawie 
rolnictwa podczas rundy negocjacyjnej w 
ad-Dausze; wzywa UE, aby potraktowała 
ten ważny przełom jako bodziec do 
posunięcia naprzód negocjacji w ramach 
ŚOH;

3. z zadowoleniem przyjmuje zawarcie 
porozumienia w sprawie handlu bananami, 
które kończy dwadzieścia lat sporów na 
forum ŚOH oraz stanowi ważny krok w 
kierunku konsolidacji opartego na 
zasadach wielostronnego systemu 
handlowego; zwraca uwagę, że 
porozumienie w sprawie handlu bananami 
stanowi decydujący wkład w rozwiązanie 
problemów odnoszących się do produktów 
tropikalnych i preferencji w negocjacjach 
ŚOH; uważa jednak, że interesy 
producentów wspólnotowych i interesy 
partnerów z AKP powinny zostać 
uwzględnione w przyszłych negocjacjach 
handlowych, tak aby te sektory, będące 
źródłem wielu miejsc pracy, na tym nie 
ucierpiały;

Or. fr
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Poprawka 12
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Projekt opinii
Ustęp 3 

Projekt opinii Poprawka

3. z zadowoleniem przyjmuje zawarcie 
porozumienia w sprawie handlu bananami, 
które kończy dwadzieścia lat sporów na 
forum ŚOH oraz stanowi ważny krok w 
kierunku konsolidacji opartego na 
zasadach wielostronnego systemu 
handlowego; zwraca uwagę, że 
porozumienie w sprawie handlu bananami 
stanowi decydujący wkład w rozwiązanie 
problemów odnoszących się do produktów 
tropikalnych i preferencji w negocjacjach 
ŚOH; jest przekonany, że porozumienie to 
w jeszcze większym stopniu przyczyni się 
do konsolidacji stanowiska UE w sprawie 
rolnictwa podczas rundy negocjacyjnej w 
ad-Dausze; wzywa UE, aby potraktowała 
ten ważny przełom jako bodziec do 
posunięcia naprzód negocjacji w ramach 
ŚOH;

3. z zadowoleniem przyjmuje zawarcie 
porozumienia w sprawie handlu bananami, 
które kończy dwadzieścia lat sporów na 
forum ŚOH oraz stanowi ważny krok w 
kierunku konsolidacji opartego na 
zasadach wielostronnego systemu 
handlowego; zwraca uwagę, że 
porozumienie w sprawie handlu bananami 
stanowi decydujący wkład w rozwiązanie 
problemów odnoszących się do produktów 
tropikalnych i preferencji w negocjacjach 
ŚOH; jest przekonany, że w podobnych 
negocjacjach w przyszłości należy 
uwzględnić interesy regionów najbardziej 
oddalonych;

Or. en

Poprawka 13
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. zauważa inicjatywy podejmowane 
przez sektor cukru, który zwiększył swoją 
konkurencyjność przy jednoczesnej 
poprawie zrównoważonego podejścia do 
rozwoju środowiska, wnosząc wkład w 
agendę rozwoju UE poprzez przyznanie 
preferencji krajom AKP i LDC; 
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Or. en

Poprawka 14
Laima Liucija Andrikienė

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. stwierdza, że regiony najbardziej 
oddalone stanowią integralną część 
terytorium UE, zatem wszystkie 
porozumienia handlowe mają do nich 
zastosowanie; podkreśla, że słaba 
gospodarka tych regionów, oparta przede 
wszystkim na rolnictwie dostarczającym te 
same produkty co partnerzy z Ameryki 
Łacińskiej, jest zagrożona przez obniżenie 
taryf celnych; przypomina, że art. 349 
traktatu lizbońskiego pozwala dostosować 
polityki wspólnotowe do realnej sytuacji 
geograficznej i gospodarczej tych 
regionów; wzywa więc Komisję do 
uwzględnienia w ramach negocjacji 
specyficznych ograniczeń regionów 
najbardziej oddalonych, tak aby nie 
ucierpiał rozwój tych regionów;

Or. en

Poprawka 15
Marielle De Sarnez, Tokia Saïfi, Maurice Ponga, Nuno Teixeira, Luís Paulo Alves, 
Patrice Tirolien, Mário David, Kader Arif

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. stwierdza, że regiony najbardziej 
oddalone stanowią integralną część 
terytorium Unii, zatem wszystkie 
porozumienia handlowe mają do nich 
zastosowanie; podkreśla, że słaba 
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gospodarka tych regionów, oparta przede 
wszystkim na rolnictwie dostarczającym te 
same produkty co partnerzy między 
innymi z Ameryki Łacińskiej, jest 
zagrożona przez obniżenie taryf celnych; 
przypomina, że art. 349 TFUE pozwala 
dostosować polityki wspólnotowe do 
realnej sytuacji geograficznej i 
gospodarczej tych regionów; wzywa więc 
Komisję do uwzględnienia w ramach 
negocjacji specyficznych ograniczeń 
regionów najbardziej oddalonych, tak aby 
nie ucierpiał rozwój tych regionów;

Or. fr

Poprawka 16
Emilio Menéndez del Valle, Pablo Zalba Bidegain, Gabriel Mato Adrover, Juan 
Fernando López Aguilar

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. stwierdza, że regiony najbardziej
oddalone stanowią integralną część 
terytorium Unii, zatem wszystkie 
porozumienia handlowe mają do nich 
zastosowanie; podkreśla znaczenie dla 
gospodarek tych regionów sektora 
rolnego, który to sektor musi konkurować 
z produktami podobnymi pochodzącymi 
od producentów z Ameryki Łacińskiej 
korzystających z obniżenia taryf celnych; 
przypomina, że art. 349 TFUE pozwala 
dostosować polityki wspólnotowe do 
realnej sytuacji geograficznej i 
gospodarczej tych regionów; wzywa 
Komisję do uwzględnienia w ramach 
negocjacji specyficznych interesów 
regionów najbardziej oddalonych, tak aby 
nie ucierpiał rozwój tych regionów;

Or. es
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Poprawka 17
Marielle De Sarnez

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. zwraca się do Komisji o przestrzeganie 
zobowiązań podjętych na rzecz 
europejskiego sektora cukru oraz o 
zaprzestanie systematycznego 
przyznawania koncesji na cukier w 
ramach dwustronnych i wielostronnych 
negocjacji handlowych;

Or. fr

Poprawka 18
Joe Higgins

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. wzywa Komisję, aby w ramach 
priorytetowego działania, dalej 
poszukiwała skuteczniejszej ochrony 
oznaczeń geograficznych w ŚOH poprzez 
rozszerzenie wysokiego poziomu ochrony, 
którym aktualnie objęte są wina i napoje 
spirytusowe (art. 23 porozumienia TRIPS), 
na wszystkie oznaczenia geograficzne oraz 
poprzez stworzenie systemu zgłaszania i 
rejestracji oznaczeń geograficznych;

4. wzywa Komisję, aby z myślą o ochronie 
interesów konsumentów poprzez 
zapewnianie im wiarygodnych i 
odpowiednich informacji o produkcie
dalej poszukiwała skuteczniejszej ochrony 
oznaczeń geograficznych w ŚOH poprzez 
rozszerzenie wysokiego poziomu ochrony, 
którym aktualnie objęte są wina i napoje 
spirytusowe (art. 23 porozumienia TRIPS), 
na wszystkie oznaczenia geograficzne oraz 
poprzez stworzenie systemu zgłaszania i 
rejestracji oznaczeń geograficznych;

Or. en
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Poprawka 19
Gianluca Susta

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. wzywa Komisję do przyjęcia 
zdecydowanego stanowiska w sprawie 
włączenia oznaczeń geograficznych w 
zakres umowy handlowej dotyczącej 
zwalczania obrotu towarami podrobionymi 
oraz do dwustronnych negocjacji 
handlowych;

5. wzywa Komisję do przyjęcia jeszcze 
bardziej zdecydowanego stanowiska w 
sprawie włączenia oznaczeń 
geograficznych w zakres umowy 
handlowej dotyczącej zwalczania obrotu 
towarami podrobionymi oraz do 
dwustronnych negocjacji handlowych;

Or. it

Poprawka 20
Cristiana Muscardini

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. jest przekonany, że dwustronne 
porozumienia handlowe mogą uzupełnić 
wielostronne procesy poprzez
umożliwienie osiągnięcia postępów w 
konkretnych kwestiach, takich jak 
oznaczenia geograficzne oraz normy 
społeczne i środowiskowe; podkreśla 
znaczenie spójnego podejścia do tych 
kwestii w różnych umowach 
dwustronnych;

6. jest przekonany, że dwustronne 
porozumienia handlowe mogą uzupełnić 
wielostronne procesy przez przestrzeganie 
równych warunków pracy, wspólnych 
zasad dotyczących środowiska i norm 
bezpieczeństwa żywnościowego 
obowiązujących w Unii Europejskiej oraz 
unikanie sprzyjania jedynie programom 
zrównoważonego rozwoju; 
wzywa poza tym Komisję do pełnego 
uwzględniania defensywnych i 
ofensywnych interesów rolnictwa w 
kontekście negocjacji wielostronnych i 
dwustronnych przez zapewnienie pełnej 
interakcji między systemem taryf 
ochronnych a odpowiednim wsparciem 
wewnętrznym umożliwiającym 
ograniczenie delokalizacji producentów i 
zagwarantowanie produkcji związanej z 
potrzebami i strukturą terytorium 
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pochodzenia; 

Or. it

Poprawka 21
Robert Sturdy

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. jest przekonany, że dwustronne 
porozumienia handlowe mogą uzupełnić 
wielostronne procesy poprzez 
umożliwienie osiągnięcia postępów w 
konkretnych kwestiach, takich jak 
oznaczenia geograficzne oraz normy 
społeczne i środowiskowe; podkreśla 
znaczenie spójnego podejścia do tych 
kwestii w różnych umowach 
dwustronnych;

6. przypomina, że UE ma podstawowe 
interesy ofensywne w rolnictwie, w 
szczególności w odniesieniu do produktów 
przetworzonych wysokiej jakości; jest 
przekonany, że dwustronne porozumienia 
handlowe z głównymi partnerami 
handlowymi mogą z powodzeniem 
sprzyjać interesom w zakresie eksportu 
przemysłu rolno-spożywczego UE, 
zapewniając znaczne korzyści 
ekonomiczne; ponadto porozumienia 
dwustronne mogą uzupełnić wielostronne 
procesy, pomagając UE w osiągnięciu 
znacznych i koniecznych postępów w 
konkretnych kwestiach, takich jak 
oznaczenia geograficzne oraz normy 
społeczne i środowiskowe; podkreśla 
znaczenie spójnego podejścia do tych 
kwestii w różnych umowach 
dwustronnych;

Or. en

Poprawka 22
Gianluca Susta

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. jest przekonany, że dwustronne 6. uważa, że Unia powinna przede 
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porozumienia handlowe mogą uzupełnić 
wielostronne procesy poprzez 
umożliwienie osiągnięcia postępów w 
konkretnych kwestiach, takich jak 
oznaczenia geograficzne oraz normy 
społeczne i środowiskowe; podkreśla 
znaczenie spójnego podejścia do tych 
kwestii w różnych umowach 
dwustronnych;

wszystkim dążyć do zakończenia 
negocjacji wielostronnych; uważa, że 
dwustronne porozumienia handlowe mogą 
uzupełnić wielostronne procesy poprzez 
umożliwienie osiągnięcia postępów w 
konkretnych kwestiach, takich jak 
oznaczenia geograficzne oraz normy 
społeczne i środowiskowe; podkreśla 
znaczenie spójnego podejścia do tych 
kwestii w różnych umowach 
dwustronnych;

Or. it

Poprawka 23
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Projekt opinii
Ustęp 6 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6b. popiera wznowienie negocjacji w 
sprawie układu o stowarzyszeniu UE-
Mercosur – jako że szybko zawarty układ 
o stowarzyszeniu tego rodzaju, mający 
niezwykłe znaczenie i wpływający na życie 
siedmiuset milionów osób, byłby 
najambitniejszym na świecie 
porozumieniem międzyregionalnym – i 
podkreśla znaczenie głębokiego 
angażowania Parlamentu Europejskiego 
na wszystkich etapach negocjacji; jest 
świadomy tego, że kwestie związane z 
rolnictwem będą prawdopodobnie jednym 
z drażliwych tematów w ramach 
negocjacji; podkreśla, że w ostatecznym 
rozrachunku konieczne jest wypracowanie 
zrównoważonego rozwiązania dla obu 
stron poprzez zapewnienie, że w 
negocjacjach zostaną w pełni 
uwzględnione wyzwania związane ze 
środowiskiem oraz wyzwania społeczne;

Or. en
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Poprawka 24
Robert Sturdy

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. podkreśla, że w ramach negocjacji ŚOH 
oraz w innych porozumieniach o handlu 
międzynarodowym Komisja musi starać 
się zagwarantować, by przywożone 
produkty rolne spełniały te same wymogi i 
normy w dziedzinie bezpieczeństwa 
żywności, dobrostanu zwierząt i ochrony 
środowiska, co wymogi nakładane na 
produkty rolne wytwarzane w UE;

7. podkreśla, że wszystkie produkty 
wprowadzone do obrotu w UE – krajowe 
lub importowane – muszą nadal spełniać 
rygorystyczne wymogi w zakresie 
bezpieczeństwa żywności; w przypadku 
dobrostanu zwierząt i norm 
środowiskowych wzywa Komisję do 
dołożenia wszelkich starań, by wesprzeć 
wspólne porozumienie z krajami trzecimi, 
w których standardy wykraczają poza 
zalecenia międzynarodowe, a także 
uwzględnienie zapisów umożliwiających 
przyjęcie i egzekwowanie standardów 
międzynarodowych w dwustronnych 
umowach handlowych;

Or. en

Poprawka 25
Marielle De Sarnez

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. podkreśla, że w ramach negocjacji ŚOH 
oraz w innych porozumieniach o handlu 
międzynarodowym Komisja musi starać 
się zagwarantować, by przywożone 
produkty rolne spełniały te same wymogi i 
normy w dziedzinie bezpieczeństwa 
żywności, dobrostanu zwierząt i ochrony 
środowiska, co wymogi nakładane na 
produkty rolne wytwarzane w UE;

7. podkreśla, że w ramach negocjacji ŚOH 
oraz w innych porozumieniach o handlu 
międzynarodowym Komisja musi starać 
się zagwarantować, by przywożone mogły 
być jedynie produkty rolne spełniające te 
same wymogi i normy w dziedzinie 
bezpieczeństwa żywności, dobrostanu 
zwierząt i ochrony środowiska, co wymogi 
nakładane na produkty rolne wytwarzane w 
UE;
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Or. fr

Poprawka 26
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. podkreśla, że w ramach negocjacji ŚOH 
oraz w innych porozumieniach o handlu 
międzynarodowym Komisja musi starać 
się zagwarantować, by przywożone 
produkty rolne spełniały te same wymogi i 
normy w dziedzinie bezpieczeństwa 
żywności, dobrostanu zwierząt i ochrony 
środowiska, co wymogi nakładane na 
produkty rolne wytwarzane w UE;

7. podkreśla, że w ramach negocjacji WTO 
oraz w innych porozumieniach o handlu 
międzynarodowym Komisja musi starać 
się zagwarantować, by przywożone 
produkty rolne spełniały te same wymogi i 
normy w dziedzinie bezpieczeństwa 
żywności, normy w zakresie dobrostanu 
zwierząt i ochrony środowiska, co wymogi 
nakładane na produkty rolne wytwarzane w 
UE; 

Or. en

Poprawka 27
Christofer Fjellner

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. podkreśla, że w ramach negocjacji ŚOH 
oraz w innych porozumieniach o handlu 
międzynarodowym Komisja musi starać 
się zagwarantować, by przywożone 
produkty rolne spełniały te same wymogi i 
normy w dziedzinie bezpieczeństwa 
żywności, dobrostanu zwierząt i ochrony 
środowiska, co wymogi nakładane na 
produkty rolne wytwarzane w UE;

7. podkreśla, że w ramach negocjacji ŚOH 
oraz w innych porozumieniach o handlu 
międzynarodowym Komisja musi starać 
się zagwarantować, by przywożone 
produkty rolne spełniały te same wymogi i 
normy w dziedzinie bezpieczeństwa 
żywności co wymogi nakładane na 
produkty rolne wytwarzane w UE;

Or. sv
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Poprawka 28
Robert Sturdy

Projekt opinii
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7a. wzywa Komisję do zachęcania 
partnerów handlowych UE do ciągłych 
starań na rzecz poprawy norm 
społecznych i środowiskowych w celu 
uniknięcia zmniejszenia 
konkurencyjności UE w światowej 
produkcji rolnej oraz osiągnięcia 
spójnych i wyczerpujących norm w tych 
dziedzinach;

Or. en

Poprawka 29
Joe Higgins

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. podkreśla znaczenie rygorystycznego 
stosowania preferencyjnych reguł 
pochodzenia; domaga się, aby Unia 
Europejska dokonała przeglądu wszystkich 
preferencji handlowych na rzecz 
gospodarek wschodzących, takich jak 
Chiny, Indie i Brazylia;

8. podkreśla znaczenie rygorystycznego 
stosowania preferencyjnych reguł 
pochodzenia w celu zagwarantowania 
rozwoju gospodarek krajowych w 
państwach rozwijających się i krajach 
LDC oraz uniknięcia nadużyć w zakresie 
preferencyjnych reguł pochodzenia ze 
strony zagranicznych korporacji; domaga 
się, aby Unia Europejska dokonała 
przeglądu wszystkich preferencji 
handlowych na rzecz gospodarek 
wschodzących, takich jak Chiny, Indie i 
Brazylia; podkreśla stanowczo, że taki 
przegląd nie może zostać dokonany ze 
szkodą dla tych grup społeczeństwa w 
określonych krajach, które wciąż żyją w 
ubóstwie i/lub mają bardzo niskie 
dochody;
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Or. en

Poprawka 30
Gianluca Susta

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. podkreśla znaczenie rygorystycznego 
stosowania preferencyjnych reguł 
pochodzenia; domaga się, aby Unia 
Europejska dokonała przeglądu wszystkich 
preferencji handlowych na rzecz 
gospodarek wschodzących, takich jak 
Chiny, Indie i Brazylia;

8. podkreśla znaczenie rygorystycznego 
stosowania preferencyjnych reguł 
pochodzenia; domaga się, aby Unia 
Europejska dokonała przeglądu wszystkich 
preferencji handlowych na rzecz krajów
wschodzących, członków grupy G20;

Or. it

Poprawka 31
Yannick Jadot

Projekt opinii
Ustęp 9

Projekt opinii Poprawka

9. potwierdza znaczenie handlu artykułami 
rolnymi dla rozwoju gospodarczego i walki 
z biedą w krajach rozwijających się; 
wzywa UE do wsparcia krajów AKP w 
przystosowaniu się do rosnącej 
konkurencji ze strony krajów Ameryki 
Łacińskiej (handel południe-południe);

9. potwierdza negatywne konsekwencje 
liberalizacji handlu artykułami rolnymi dla 
rozwoju gospodarczego i walki z biedą w 
krajach rozwijających się, dopóki nie 
zostaną wprowadzone podstawowe 
globalne zasady ograniczające wpływy 
dystrybutorów żywności, spekulację na 
rynkach towarów rolnych i zjawiska 
„zawłaszczania ziemi”; wzywa UE do 
wsparcia krajów AKP w opracowaniu 
wewnętrznej zrównoważonej polityki 
rolnej oraz w przystosowaniu się do 
rosnącej konkurencji ze strony krajów 
Ameryki Łacińskiej (handel południe-
południe);
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Or. en

Poprawka 32
Gianluca Susta

Projekt opinii
Ustęp 9

Projekt opinii Poprawka

9. potwierdza znaczenie handlu artykułami 
rolnymi dla rozwoju gospodarczego i walki 
z biedą w krajach rozwijających się; 
wzywa UE do wsparcia krajów AKP w 
przystosowaniu się do rosnącej 
konkurencji ze strony krajów Ameryki 
Łacińskiej (handel południe-południe);

9. potwierdza znaczenie handlu artykułami 
rolnymi dla rozwoju gospodarczego i walki 
z biedą w krajach rozwijających się; 
wzywa UE do wsparcia krajów AKP w 
przystosowaniu się do rosnącej 
konkurencji światowej;

Or. it

Poprawka 33
Marielle De Sarnez

Projekt opinii
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

9a. uważa za niedopuszczalne, żeby 
Komisja wznawiała negocjacje z 
Mercosurem, nie upubliczniwszy 
uprzednio szczegółowej oceny skutków 
oraz nie podjąwszy odpowiedniej debaty 
politycznej z Radą i Parlamentem; 

Or. fr

Poprawka 34
Marielle De Sarnez

Projekt opinii
Ustęp 9 b (nowy)



PE452.784v01-00 22/24 AM\839149PL.doc

PL

Projekt opinii Poprawka

9b. domaga się przygotowania i 
omówienia oceny skutków dotyczącej 
rezultatów negocjacji w sprawie 
europejskich sektorów rolnych i regionów 
przed jakąkolwiek wymianą propozycji 
taryf celnych pomiędzy Unią i 
Mercosurem; 

Or. fr

Poprawka 35
Marielle De Sarnez

Projekt opinii
Ustęp 9 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

9c. przypomina, że ze względu na aspekty 
rolne negocjacji z Mercosurem należy 
wprowadzić konieczne powiązanie z rundą 
dauhańską; w związku z tym zwraca się do 
Komisji, aby ewentualnie nie kończyła 
negocjacji do czasu zakończenia rundy 
negocjacji ŚOH, zgodnie z przyznanym jej 
mandatem; 

Or. fr

Poprawka 36
Yannick Jadot

Projekt opinii
Ustęp 10

Projekt opinii Poprawka

10. podkreśla, że konieczne jest, aby 
polityka handlowa odegrała rolę w walce z 
wyzwaniami związanymi z 
zagwarantowaniem podaży żywności; 

10. podkreśla, że konieczne jest, aby 
polityka handlowa odegrała rolę w walce z 
wyzwaniami związanymi z 
zagwarantowaniem podaży żywności oraz 
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wzywa do wzmocnionego nadzoru i 
koordynacji środków ograniczania 
wywozu w celu zapobieżenia pogorszeniu 
się jakiegokolwiek przyszłego kryzysu 
żywnościowego.

niezależności żywnościowej; wzywa do 
wzmocnionego nadzoru nad skutkami 
systemów produkcji agropaliw dla 
bezpieczeństwa żywności i niezależności 
żywnościowej;

Or. en

Poprawka 37
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Projekt opinii
Ustęp 10

Projekt opinii Poprawka

10. podkreśla, że konieczne jest, aby 
polityka handlowa odegrała rolę w walce z 
wyzwaniami związanymi z 
zagwarantowaniem podaży żywności; 
wzywa do wzmocnionego nadzoru i 
koordynacji środków ograniczania wywozu 
w celu zapobieżenia pogorszeniu się 
jakiegokolwiek przyszłego kryzysu 
żywnościowego.

Nie dotyczy wersji polskiej.

Or. en

Poprawka 38
Yannick Jadot

Projekt opinii
Ustęp 10 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

10a. podkreśla, że konieczne jest, aby 
polityka handlowa odegrała rolę w 
aktywnej walce z wyzwaniami związanymi 
ze zmianą klimatu wynikającymi z 
przemysłowej hodowli zwierząt na szeroką 
skalę oraz plantacji z przeznaczeniem na 
eksport; wzywa Komisję, by we wszystkich 
ocenach wpływu na zrównoważony rozwój 
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uwzględniła problematykę emisji gazów 
cieplarnianych w wyniku liberalizacji 
rynków rolnych;

Or. en

Poprawka 39
Marielle De Sarnez

Projekt opinii
Ustęp 10 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

10a. wyraża zaniepokojenie z powodu 
perspektyw koncesji na zboża w ramach 
negocjacji z Ukrainą, biorąc pod uwagę 
dużą konkurencyjność produkcji 
ukraińskiej i fakt, że Ukraina jest teraz 
głównym beneficjentem kontyngentów 
taryfowych na zboża (pszenicę i jęczmień) 
przewidzianych dla krajów trzecich; 
wzywa zatem Komisję do przyjęcia 
bardziej umiarkowanego rozwiązania w 
tym sektorze;

Or. fr


