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Poprawka 1
Andrzej Grzyb

Projekt opinii
Ustęp -1 (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

-1. w świetle światowego wzrostu 
zapotrzebowania na żywność i obecnej 
presji cenowej zauważa, że sektor 
rolnictwa w UE gwarantuje 
bezpieczeństwo dostaw żywności w UE;

Or. en

Poprawka 2
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt opinii
Ustęp 1 

Projekt opinii Poprawka

1. zauważa, że Europa potrzebuje 
silniejszego i bardziej konkurencyjnego 
sektora rolnego, aby zagwarantować 
odpowiednią jakość i bezpieczeństwo 
żywności przeznaczonej dla europejskich 
konsumentów oraz aby stawić czoła 
przyszłym wyzwaniom związanym 
z tworzeniem miejsc pracy i wzrostu 
gospodarczego, a także z ochroną 
środowiska naturalnego;

1. zauważa, że Europa potrzebuje 
silniejszego i bardziej konkurencyjnego 
sektora rolnego, aby zagwarantować 
wszystkim europejskim obywatelom 
podstawowe produkty spożywcze 
w przystępnej cenie i odpowiednią jakość 
i bezpieczeństwo żywności przeznaczonej 
dla europejskich konsumentów oraz aby 
stawić czoła przyszłym wyzwaniom 
związanym z tworzeniem miejsc pracy 
i wzrostu gospodarczego, a także z ochroną 
środowiska naturalnego;

Or. ro

Poprawka 3
Zigmantas Balčytis

Projekt opinii
Ustęp 1 
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Projekt opinii Poprawka

1. zauważa, że Europa potrzebuje 
silniejszego i bardziej konkurencyjnego 
sektora rolnego, aby zagwarantować 
odpowiednią jakość i bezpieczeństwo 
żywności przeznaczonej dla europejskich 
konsumentów oraz aby stawić czoła 
przyszłym wyzwaniom związanym 
z tworzeniem miejsc pracy i wzrostu 
gospodarczego, a także z ochroną 
środowiska naturalnego;

1. zauważa, że Europa potrzebuje 
silniejszego i bardziej konkurencyjnego 
sektora rolnego, aby zagwarantować 
odpowiednią jakość i bezpieczeństwo 
żywności przeznaczonej dla europejskich 
konsumentów, stawić czoła przyszłym 
wyzwaniom związanym z tworzeniem 
miejsc pracy i wzrostu gospodarczego, 
a także z ochroną środowiska naturalnego 
oraz przyczynić się do zaspokojenia 
rosnącego światowego zapotrzebowania 
na żywność;

Or. lt

Poprawka 4
Britta Thomsen

Projekt opinii
Ustęp 1 

Projekt opinii Poprawka

1. zauważa, że Europa potrzebuje 
silniejszego i bardziej konkurencyjnego 
sektora rolnego, aby zagwarantować 
odpowiednią jakość i bezpieczeństwo
żywności przeznaczonej dla europejskich 
konsumentów oraz aby stawić czoła 
przyszłym wyzwaniom związanym 
z tworzeniem miejsc pracy i wzrostu 
gospodarczego, a także z ochroną 
środowiska naturalnego;

1. zauważa, że Europa potrzebuje 
silniejszego i bardziej konkurencyjnego 
i ekologicznego sektora rolnego, aby 
w perspektywie długoterminowej 
zagwarantować dostawy bezpiecznej 
żywności odznaczającej się wysoką 
jakością, przeznaczonej dla europejskich 
konsumentów oraz aby stawić czoła 
przyszłym wyzwaniom związanym 
z tworzeniem miejsc pracy i wzrostu 
gospodarczego, a także z ochroną 
środowiska naturalnego;

Or. en
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Poprawka 5
Andrzej Grzyb

Projekt opinii
Ustęp 1 

Projekt opinii Poprawka

1. zauważa, że Europa potrzebuje 
silniejszego i bardziej konkurencyjnego 
sektora rolnego, aby zagwarantować 
odpowiednią jakość i bezpieczeństwo 
żywności przeznaczonej dla europejskich 
konsumentów oraz aby stawić czoła 
przyszłym wyzwaniom związanym 
z tworzeniem miejsc pracy i wzrostu 
gospodarczego, a także z ochroną 
środowiska naturalnego;

1. zauważa, że Europa potrzebuje 
silniejszego i bardziej konkurencyjnego 
sektora rolnego, aby zagwarantować 
odpowiednią jakość i bezpieczeństwo 
żywności przeznaczonej dla europejskich 
konsumentów oraz aby stawić czoła 
przyszłym wyzwaniom związanym 
z tworzeniem miejsc pracy i wzrostu 
gospodarczego, a także z ochroną 
środowiska naturalnego i klimatu;

Or. en

Poprawka 6
Jens Rohde

Projekt opinii
Ustęp 1 

Projekt opinii Poprawka

1. zauważa, że Europa potrzebuje 
silniejszego i bardziej konkurencyjnego 
sektora rolnego, aby zagwarantować 
odpowiednią jakość i bezpieczeństwo 
żywności przeznaczonej dla europejskich 
konsumentów oraz aby stawić czoła 
przyszłym wyzwaniom związanym 
z tworzeniem miejsc pracy i wzrostu 
gospodarczego, a także z ochroną 
środowiska naturalnego;

1. zauważa, że Europa potrzebuje 
silniejszego i bardziej konkurencyjnego 
sektora rolnego, aby zagwarantować 
dostawy, odpowiednią jakość 
i bezpieczeństwo żywności przeznaczonej 
dla europejskich konsumentów oraz aby 
stawić czoła przyszłym wyzwaniom 
związanym z tworzeniem miejsc pracy i 
wzrostu gospodarczego, a także z ochroną 
środowiska naturalnego;

Or. en
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Poprawka 7
Antonio Cancian

Projekt opinii
Ustęp 1a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

1a. zauważa, że jest to pierwsza reforma 
WPR w UE składającej się z 27 państw 
członkowskich oraz że jest ona ważna, aby 
zagwarantować bezpieczeństwo
żywnościowe na szczeblu europejskim 
i światowym, wspierać trwałość wszystkich 
rodzajów rolnictwa i poziomów rozwoju, 
co pozwoli utrzymać je w poszczególnych
państwach Europy i na wszystkich jej 
terytoriach, a jednocześnie unikać 
wszelkich prób renacjonalizacji wspólnej 
polityki; podkreśla, że nowa WPR 
powinna zagwarantować racjonalną 
dystrybucję wśród państw członkowskich;

Or. en

Poprawka 8
Ilda Figueiredo

Projekt opinii
Ustęp 1a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

1a. jest zdania, że zagwarantowanie 
jakości i bezpieczeństwa żywności 
wymaga, aby rolnictwo i produkcja 
żywności nie podlegały już rynkowi ani 
konkurencyjności; jest przekonany, że 
wymaga to mechanizmów mających na 
celu regulację rynku i interwencję w 
rynek, których brak doprowadziłby do 
zwiększenia niestabilności cen i do 
uruchomienia procesu koncentracji, co 
przetrwałaby tylko niewielka liczba 
przedsiębiorstw;
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Or. pt

Poprawka 9
Niki Tzavela

Projekt opinii
Ustęp 1a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

1a. podkreśla istotne znaczenie 
dodatkowego wsparcia finansowego 
skierowanego do obszarów o szczególnych 
ograniczeniach naturalnych 
i niekorzystnym położeniu geograficznym, 
takich jak wyspy i regiony górzyste; 
obszary te charakteryzują się trudnymi 
warunkami produkcji ze względu na 
ciągłe trudności (nachylenie terenu, 
wysokość, klimat, izolacja) i szczególne 
uwarunkowania społeczno-ekonomiczne;

Or. en

Poprawka 10
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt opinii
Ustęp 1a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

1a. podkreśla, że według szacunków FAO 
do 2050 r. należy się spodziewać 
70-procentowego wzrostu światowego 
zapotrzebowania na żywność, i w związku 
z tym wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do zagwarantowania 
europejskim obywatelom bezpieczeństwa 
żywnościowego w perspektywie 
długoterminowej i do wniesienia 
znaczącego wkładu w zaspokojenie 
wzrastających potrzeb żywnościowych na 
świecie;
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Or. ro

Poprawka 11
Lena Ek, Jens Rohde

Projekt opinii
Ustęp 1a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

1a. domaga się WPR, która byłaby spójna 
i wspierała cele polityki UE w innych 
obszarach, zwłaszcza dotyczących 
leśnictwa i rolnictwa, lecz także polityki 
w dziedzinach takich jak odnawialne
źródła energii, różnorodność biologiczna, 
przemysł, badania i strategia „Europa 
2020”;

Or. en

Poprawka 12
Mario Pirillo

Projekt opinii
Ustęp 1a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

1a. podkreśla, że potrzebne jest ustalenie 
odpowiedniego poziomu finansowania, 
adekwatnego do nowych celów WPR, lub 
przynajmniej utrzymanie obecnego 
poziomu środków budżetowych 
w następnym okresie programowania;

Or. it

Poprawka 13
Arturs Krišjānis Kariņš

Projekt opinii
Ustęp 1a (nowy) 
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Projekt opinii Poprawka

1a. podkreśla, że konkurencyjność 
europejskiego przemysłu przetwórstwa 
spożywczego i funkcjonowanie rynku 
wewnętrznego mogłyby zostać 
usprawnione dzięki równym płatnościom 
dla rolników w państwach członkowskich;

Or. lv

Poprawka 14
Ilda Figueiredo

Projekt opinii
Ustęp 1b (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

1b. jest zdania, że zagwarantowanie 
bezpieczeństwa dostaw żywności, ochrona 
ekosystemów oraz wzmacnianie struktur 
gospodarczych i społecznych w sektorze 
podstawowym w różnych państwach UE 
wymaga, aby międzynarodowy handel był 
ukierunkowany na zasadę
komplementarności, a nie na konkurencję 
pomiędzy wytwórcami i produktami;

Or. pt

Poprawka 15
Mario Pirillo

Projekt opinii
Ustęp 1b (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

1b. proponuje przyjęcie bardziej 
sprawiedliwych i zrównoważonych 
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kryteriów dotyczących środków na rzecz 
wsparcia dochodu rolników 
z uwzględnieniem rzeczywistego dochodu 
wyliczanego na podstawie kosztów życia 
w poszczególnych państwach 
członkowskich UE i zmiennej produkcji 
brutto;

Or. it

Poprawka 16
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt opinii
Ustęp 1b (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

1b. jest zdania, że spójność terytorialna 
i społeczna na obszarach wiejskich UE 
zostanie ugruntowana dzięki 
sprawiedliwemu i zrównoważonemu 
wsparciu dla państw członkowskich 
i rolników w ramach WPR oraz 
ograniczeniu rozbieżności pomiędzy 
państwami członkowskimi;

Or. ro

Poprawka 17
Lena Ek, Jens Rohde

Projekt opinii
Ustęp 1b (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

1b. wzywa do uwzględnienia w ramach 
WPR celów dotyczących wykorzystania 
zrównoważonej energii; jest przekonany, 
że sektor rolnictwa do 2020 r. mógłby 
pokrywać 40% swojego zapotrzebowania 
na energię z wykorzystaniem paliw 
odnawialnych, a do 2030 r. mógłby 
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całkowicie zrezygnować z paliw 
kopalnych;

Or. en

Poprawka 18
Lena Ek, Jens Rohde

Projekt opinii
Ustęp 1c (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

1c. podkreśla, że w UE działa obecnie 
14,5 mln gospodarstw, a łączna wartość 
ich produkcji wynosi 355 mld euro, że 
13,6 mln ludzi jest bezpośrednio 
zatrudnionych w rolnictwie, leśnictwie i 
rybołówstwie, że kolejne 5 mln ludzi 
pracuje w branży spożywczej oraz że 
całkowita liczba zatrudnionych w tych 
sektorach stanowi 8,6% całego 
zatrudnienia w UE, a jednocześnie są one 
źródłem 4% PKB Unii Europejskiej;

Or. sv

Poprawka 19
Mario Pirillo

Projekt opinii
Ustęp 1c (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

1c. podkreśla, że w ramach polityki 
rozwoju obszarów wiejskich należy 
przedsięwziąć kolejne środki wspierania 
przedsiębiorczości młodych rolników, 
zwłaszcza na obszarach o niekorzystnych 
warunkach gospodarowania; należy 
również przedsięwziąć dodatkowe środki 
w ramach drugiego filaru na korzyść 
gospodarstw decydujących się stosować 



PE460.883v01-00 12/37 AM\860834PL.doc

PL

bardziej zrównoważone metody 
gospodarowania oraz metody rolnictwa 
ekologicznego;

Or. it

Poprawka 20
Ilda Figueiredo

Projekt opinii
Ustęp 1c (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

1c. wyraża głębokie zaniepokojenie 
niestabilnością cen żywności; jest 
przekonany, że należy zlikwidować 
instrumenty umożliwiające spekulację na 
produktach żywnościowych;

Or. pt

Poprawka 21
Mario Pirillo

Projekt opinii
Ustęp 1d (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

1d. podkreśla, że w przyszłej WPR należy 
przewidzieć większą elastyczność 
i zapewnić natychmiastową 
i automatyczną reakcję na wahania rynku 
poprzez opracowanie antycyklicznych 
środków w ramach pierwszego filaru;

Or. it
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Poprawka 22
Mario Pirillo

Projekt opinii
Ustęp 1e (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

1e. podkreśla potrzebę zachęt do 
podtrzymania populacji na terenach 
górzystych, tak aby zapobiec 
niestabilności hydrogeologicznej;

Or. it

Poprawka 23
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt opinii
Ustęp 2 

Projekt opinii Poprawka

2. uznaje rolę sektora rolnego w 
dostarczaniu środowiskowych dóbr 
publicznych; uważa ponadto, że rolnictwo 
posiada istotny i niewykorzystany 
dotychczas potencjał dostarczania 
ekologicznej energii; jest zdania, że 
reformę WPR należy ukierunkować na 
odblokowanie pełnego potencjału 
rolnictwa jako sektora dostarczającego 
środowiskowych dóbr publicznych 
i ekologicznej energii;

2. uważa ponadto, że rolnictwo posiada 
istotny i niewykorzystany dotychczas 
potencjał w zakresie produkcji energii ze 
źródeł odnawialnych (biopaliw); 
podkreśla, że zachęty do uprawiana roślin 
energetycznych nie powinny zagrażać 
produkcji żywności ani niekorzystnie 
wpływać na użytkowanie gruntów; jest 
zdania, że reformę WPR należy 
ukierunkować na odblokowanie pełnego 
potencjału w zakresie produkcji energii ze 
źródeł odnawialnych (biopaliw);

Or. ro

Poprawka 24
Gaston Franco

Projekt opinii
Ustęp 2 
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Projekt opinii Poprawka

2. uznaje rolę sektora rolnego 
w dostarczaniu środowiskowych dóbr 
publicznych; uważa ponadto, że rolnictwo 
posiada istotny i niewykorzystany 
dotychczas potencjał dostarczania 
ekologicznej energii; jest zdania, że 
reformę WPR należy ukierunkować na 
odblokowanie pełnego potencjału 
rolnictwa jako sektora dostarczającego 
środowiskowych dóbr publicznych 
i ekologicznej energii;

2. uznaje rolę sektora rolnego 
w dostarczaniu środowiskowych dóbr 
publicznych; uważa ponadto, że rolnictwo 
posiada istotny i niewykorzystany 
dotychczas potencjał dostarczania 
ekologicznej energii; jest zdania, że 
reformę WPR należy ukierunkować na 
odblokowanie pełnego potencjału 
rolnictwa jako sektora dostarczającego 
środowiskowych dóbr publicznych 
i ekologicznej energii, promując rozwój 
ekologicznych źródeł energii i biopaliw 
drugiej generacji, które nie konkurują 
z produkcją żywności;

Or. fr

Poprawka 25
Anni Podimata, Mario Pirillo

Projekt opinii
Ustęp 2 

Projekt opinii Poprawka

2. uznaje rolę sektora rolnego 
w dostarczaniu środowiskowych dóbr 
publicznych; uważa ponadto, że rolnictwo 
posiada istotny i niewykorzystany 
dotychczas potencjał dostarczania 
ekologicznej energii; jest zdania, że 
reformę WPR należy ukierunkować na 
odblokowanie pełnego potencjału 
rolnictwa jako sektora dostarczającego 
środowiskowych dóbr publicznych 
i ekologicznej energii;

2. uznaje rolę sektora rolnego 
w dostarczaniu dóbr publicznych; uważa 
ponadto, że rolnictwo posiada istotny 
i niewykorzystany dotychczas potencjał 
w zakresie oszczędzania energii 
i efektywności energetycznej; jest zdania, 
że reformę WPR należy ukierunkować na 
odblokowanie pełnego potencjału 
rolnictwa jako sektora dostarczającego 
środowiskowych dóbr publicznych 
i ekologicznej energii;

Or. en
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Poprawka 26
Zigmantas Balčytis

Projekt opinii
Ustęp 2 

Projekt opinii Poprawka

2. uznaje rolę sektora rolnego 
w dostarczaniu środowiskowych dóbr 
publicznych; uważa ponadto, że rolnictwo 
posiada istotny i niewykorzystany 
dotychczas potencjał dostarczania 
ekologicznej energii; jest zdania, że 
reformę WPR należy ukierunkować na 
odblokowanie pełnego potencjału 
rolnictwa jako sektora dostarczającego 
środowiskowych dóbr publicznych 
i ekologicznej energii;

2. uznaje rolę sektora rolnego 
w dostarczaniu środowiskowych dóbr 
publicznych i wspieraniu społeczności 
rolniczych; uważa ponadto, że rolnictwo 
posiada istotny i niewykorzystany 
dotychczas potencjał dostarczania 
ekologicznej energii; jest zdania, że 
reformę WPR należy ukierunkować na 
odblokowanie pełnego potencjału 
rolnictwa jako sektora dostarczającego 
środowiskowych dóbr publicznych 
i ekologicznej energii;

Or. lt

Poprawka 27
Bendt Bendtsen

Projekt opinii
Ustęp 2 

Projekt opinii Poprawka

2. uznaje rolę sektora rolnego 
w dostarczaniu środowiskowych dóbr 
publicznych; uważa ponadto, że rolnictwo 
posiada istotny i niewykorzystany 
dotychczas potencjał dostarczania 
ekologicznej energii; jest zdania, że 
reformę WPR należy ukierunkować na 
odblokowanie pełnego potencjału 
rolnictwa jako sektora dostarczającego 
środowiskowych dóbr publicznych 
i ekologicznej energii;

2. uznaje rolę sektora rolnego 
w dostarczaniu środowiskowych dóbr 
publicznych; uważa ponadto, że rolnictwo 
posiada istotny i niewykorzystany 
dotychczas potencjał dostarczania 
odnawialnej energii; jest zdania, że 
reformę WPR należy ukierunkować na 
odblokowanie pełnego potencjału 
rolnictwa jako sektora dostarczającego 
środowiskowych dóbr publicznych 
i odnawialnej energii;

Or. da
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Poprawka 28
Hannu Takkula, Riikka Manner

Projekt opinii
Ustęp 2 

Projekt opinii Poprawka

2. uznaje rolę sektora rolnego 
w dostarczaniu środowiskowych dóbr 
publicznych; uważa ponadto, że rolnictwo 
posiada istotny i niewykorzystany 
dotychczas potencjał dostarczania 
ekologicznej energii; jest zdania, że 
reformę WPR należy ukierunkować na 
odblokowanie pełnego potencjału 
rolnictwa jako sektora dostarczającego 
środowiskowych dóbr publicznych 
i ekologicznej energii;

2. uznaje rolę sektora rolnego 
w dostarczaniu środowiskowych dóbr 
publicznych; uważa ponadto, że rolnictwo 
posiada istotny i niewykorzystany 
dotychczas potencjał dostarczania 
ekologicznej energii; w związku z tym 
zauważa, że reformę WPR należy również
ukierunkować na odblokowanie pełnego 
potencjału rolnictwa jako sektora 
dostarczającego środowiskowych dóbr 
publicznych i ekologicznej energii;

Or. fi

Poprawka 29
Jens Rohde, Lena Ek

Projekt opinii
Ustęp 2a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

2a. w związku z tym zwraca uwagę, że 
technologia nowej generacji jest już 
gotowa, i w związku z tym wzywa Komisję 
do opracowania w ramach reformy WPR 
międzysektorowej polityki dotyczącej 
biomasy na podstawie technologii nowej 
generacji, aby umożliwić rozwój 
zrównoważonego rynku biomasy 
pochodzącej z rolnictwa i leśnictwa 
poprzez zachęcanie do magazynowania 
dostępnych pozostałości w celu 
wyprodukowania energii, a jednocześnie 
zapobieganie zwiększeniu emisji i 
zanikowi różnorodności biologicznej;

Or. en
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Poprawka 30
Ilda Figueiredo

Projekt opinii
Ustęp 2a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

2a. wzywa, aby podjęto działania na rzecz 
skutecznego wykorzystania 
konwencjonalnych odmian rolnictwa 
charakterystycznych dla poszczególnych 
regionów, przeciwdziałające standaryzacji 
produkcji rolnej opartej na eksporcie i 
modelom rolnictwa intensywnego, które 
są efektem bieżącej polityki w zakresie 
rolnictwa i handlu, np. WPR, 
i wspierające zrównoważoną, prowadzoną 
na małą i średnią skalę produkcję 
powiązaną z rynkami i konsumpcją na 
szczeblu regionalnym i lokalnym;

Or. pt

Poprawka 31
Andrzej Grzyb

Projekt opinii
Ustęp 2a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

2a. ze względu na zapotrzebowanie 
sektora rolnictwa na energię zwraca 
uwagę na potrzebę utworzenia w ramach 
2. filaru WPR mechanizmów 
stymulujących wzrost efektywności 
energetycznej poprzez wspieranie 
inwestycji zmierzających do osiągnięcia 
takich celów jak: termomodernizacja 
budynków, zamiana sprzętu na mniej 
energochłonny, odzyskiwanie ciepła lub 
wykorzystanie energii słonecznej;
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Or. en

Poprawka 32
Niki Tzavela

Projekt opinii
Ustęp 2a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

2a. podkreśla znaczenie „zestawu narzędzi 
zarządzania ryzykiem”, który przyczyniłby 
się do przeciwdziałania skutkom 
niestabilnej sytuacji na rynku 
i zmienności dochodów, aby zapewnić 
rolnikom stabilne i wystarczające 
dochody, nadal wspierać utrzymanie 
i tworzenie trwałych miejsc pracy oraz 
zagwarantować rolnikom siatkę 
bezpieczeństwa;

Or. en

Poprawka 33
Mario Pirillo

Projekt opinii
Ustęp 2a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

2a. jest zdania, że w ramach pierwszego 
filaru powinien funkcjonować system 
premii dla gospodarstw i przedsiębiorstw 
przemysłu rolnego planujących 
odłogowanie lub wykorzystanie produktów 
ubocznych lub odpadów z przetwarzania 
rolniczego do produkcji alternatywnych 
źródeł energii, np. biogazu;

Or. it
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Poprawka 34
Marita Ulvskog

Projekt opinii
Ustęp 2a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

2a. podkreśla, że reforma WPR powinna 
uwzględnić inne priorytety budżetowe, 
takie jak badania, energia i 
innowacyjność, tak aby realizacja strategii 
„Europa 2020” znalazła się w centrum 
strategii politycznych UE;

Or. en

Poprawka 35
Antonio Cancian

Projekt opinii
Ustęp 2a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

2a. przyznaje, że silne wsparcie 
działalności rolniczej na obszarach 
górzystych i najbardziej oddalonych 
stanowi podstawę rozwoju gospodarczego 
tych terenów;

Or. it

Poprawka 36
Marita Ulvskog

Projekt opinii
Ustęp 2b (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

2b. jest zdania, że WPR musi być 
w znacznie większym stopniu polityką 
wspierającą badania, innowacyjność, 
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ekologiczną energię i środowiskowe dobra 
publiczne niż gwarantującą wsparcie 
dochodu; podkreśla, że reforma WPR 
musi mieć określone priorytety, tak aby 
wzmocnić wzrost, zatrudnienie, 
konkurencyjność i zrównoważony rozwój;

Or. en

Poprawka 37
Andrzej Grzyb

Projekt opinii
Ustęp 2b (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

2b. podkreśla, że rolnictwo odgrywa 
ważną rolę jako źródło surowców 
pochodzenia organicznego niezbędnych 
do funkcjonowania wielu gałęzi 
przemysłu;

Or. en

Poprawka 38
Jens Rohde

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. uważa, że w ramach drugiego filaru 
konieczne są inwestycje w innowacje 
i opracowywanie nowych rozwiązań oraz 
metod produkcji, aby tworzyć zachęty dla 
rolników do angażowania się w produkcję 
energii;

3. uważa, że w ramach drugiego filaru 
oprócz składnika ekologicznego konieczne 
są inwestycje w innowacje i rozwój 
nowych rozwiązań oraz metod produkcji, 
ponieważ są to wyzwania, których rolnicy 
nie podejmą w indywidualnym zakresie; 
badania oraz innowacyjne metody 
i technologie, takie jak rozwój 
inteligentnych i wysoce urodzajnych 
upraw oraz metod zrównoważonego 
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pielenia i skutecznego oddzielania 
obornika, umożliwią rolnikom 
zaangażowanie się w produkcję 
ekologicznej energii i stosowanie bardziej 
zrównoważonych metod produkcji po 
wprowadzeniu ich na rynek;

Or. en

Poprawka 39
Hannu Takkula, Riikka Manner

Projekt opinii
Ustęp 3 

Projekt opinii Poprawka

3. uważa, że w ramach drugiego filaru 
konieczne są inwestycje w innowacje 
i opracowywanie nowych rozwiązań oraz 
metod produkcji, aby tworzyć zachęty dla 
rolników do angażowania się w produkcję 
energii;

3. uważa, że w ramach drugiego filaru 
konieczne są inwestycje w innowacje 
i opracowywanie nowych rozwiązań, 
zachęt oraz metod produkcji;

Or. fi

Poprawka 40
Ioan Enciu

Projekt opinii
Ustęp 3 

Projekt opinii Poprawka

3. uważa, że w ramach drugiego filaru 
konieczne są inwestycje w innowacje 
i opracowywanie nowych rozwiązań oraz 
metod produkcji, aby tworzyć zachęty dla 
rolników do angażowania się w produkcję 
energii;

3. uważa, że w ramach drugiego filaru 
konieczne są inwestycje w innowacje 
i opracowywanie nowych rozwiązań oraz 
metod produkcji, aby tworzyć zachęty dla 
rolników do angażowania się w bardziej 
wydajną produkcję energii;

Or. en
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Poprawka 41
Gaston Franco

Projekt opinii
Ustęp 3a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

3a. opowiada się za ukierunkowaniem 
drugiego filara na konkurencyjność 
i innowacje; popiera środki 
„innowacyjne” jako uzupełnienie systemu 
doradztwa rolniczego, których celem 
byłoby wspieranie przekształcania 
gospodarstw, tak aby europejskie 
rolnictwo było w stanie sprostać głównym 
wyzwaniom przyszłości: 
konkurencyjności, przystosowaniu się do 
rynków, tworzeniu wartości dodanej, 
ochronie zasobów naturalnych, 
przystosowaniu się do zmiany klimatu itp.;

Or. fr

Poprawka 42
Lena Ek

Projekt opinii
Ustęp 3a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

3a. wzywa Komisję, aby ustanowiła nowe 
narzędzia finansowe w ramach funduszy 
strukturalnych i funduszu na rzecz 
rozwoju obszarów wiejskich, który stanowi 
dla rolników zachętę do produkcji energii 
(tj. biogaz, elektryczność), zapewniając 
dodatkowy dochód oraz krok po kroku 
ograniczając zależność rolników od 
dotacji, tworząc miejsca pracy oraz 
przyczyniając się do realizacji celów 
dotyczących klimatu;

Or. en
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Poprawka 43
Mario Pirillo

Projekt opinii
Ustęp 3a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

3a. podkreśla, że wyznaczając wiejskie 
obszary produkcji żywności odznaczającej 
się wysoką jakością i strefy rolnictwa 
ekologicznego, można utorować drogę do 
nowoczesnego i przyjaznego środowisku 
rolnictwa europejskiego;

Or. it

Poprawka 44
Andrzej Grzyb

Projekt opinii
Ustęp 3a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

3a. wskazuje na potencjał rolnictwa 
w zakresie redukcji emisji dwutlenku 
węgla dzięki produkcji odnawialnej 
energii oraz pochłanianiu dwutlenku 
węgla przez uprawy/rośliny lub 
bezpośrednio przez glebę;

Or. en

Poprawka 45
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt opinii
Ustęp 3b (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

3b. podkreśla, że rozwiązania na szczeblu 
polityki europejskiej, takie jak tańszy olej 
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napędowy do zastosowań rolniczych, 
wysokie ulgi podatkowe na energię 
i paliwo produkowane w celach 
rolniczych, zwłaszcza do zasilania 
elektrycznych pomp irygacyjnych, 
mogłyby pomóc rolnikom zwiększyć 
produkcję i zaopatrywać w produkty rolne 
rynki wewnętrzne oraz eksportowe;

Or. ro

Poprawka 46
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt opinii
Ustęp 4 

Projekt opinii Poprawka

4. proponuje, by rolnicy mieli 
uprawnienia do otrzymywania składnika 
ekologicznego, jeśli dostarczają trzy 
wybrane środowiskowe dobra publiczne z 
wykazu dziesięciu środowiskowych dóbr 
publicznych, które są istotne dla 
wszystkich państw członkowskich;

skreślony

Or. ro

Poprawka 47
Anni Podimata, Mario Pirillo

Projekt opinii
Ustęp 4 

Projekt opinii Poprawka

4. proponuje, by rolnicy mieli 
uprawnienia do otrzymywania składnika 
ekologicznego, jeśli dostarczają trzy 
wybrane środowiskowe dobra publiczne z 
wykazu dziesięciu środowiskowych dóbr 

skreślony
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publicznych, które są istotne dla 
wszystkich państw członkowskich;

Or. en

Poprawka 48
Jens Rohde

Projekt opinii
Ustęp 4 

Projekt opinii Poprawka

4. proponuje, by rolnicy mieli uprawnienia 
do otrzymywania składnika ekologicznego, 
jeśli dostarczają trzy wybrane 
środowiskowe dobra publiczne z wykazu 
dziesięciu środowiskowych dóbr 
publicznych, które są istotne dla 
wszystkich państw członkowskich;

4. Proponuje, by rolnicy mieli uprawnienia 
do otrzymywania składnika ekologicznego, 
jeśli dostarczają trzy wybrane 
środowiskowe dobra publiczne z wykazu 
dziesięciu środowiskowych dóbr 
publicznych, które są istotne dla 
wszystkich państw członkowskich, takie 
jak trwałe użytki zielone, płodozmian, 
tworzenie stref nieobjętych 
spryskiwaniem; podkreśla konieczność 
zagwarantowania przez składnik 
ekologiczny elastyczności i wolności 
wyboru rolnika, tak aby składnik ten mógł 
być szansą dla przedsiębiorczości 
i narzędziem zachęty;

Or. en

Poprawka 49
Andrzej Grzyb

Projekt opinii
Ustęp 4 

Projekt opinii Poprawka

4. proponuje, by rolnicy mieli uprawnienia 
do otrzymywania składnika 
ekologicznego, jeśli dostarczają trzy 
wybrane środowiskowe dobra publiczne z 

4. proponuje, by rolnicy mieli uprawnienia 
do otrzymywania dodatkowego wsparcia, 
jeśli dostarczają dobra publiczne, których 
nie wynagrodzi im rynek i które stanowią 
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wykazu dziesięciu środowiskowych dóbr 
publicznych, które są istotne dla 
wszystkich państw członkowskich;

wartość dodaną dla UE i są istotne dla 
poszczególnych państw członkowskich;

Or. en

Poprawka 50
Britta Thomsen

Projekt opinii
Ustęp 4 

Projekt opinii Poprawka

4. proponuje, by rolnicy mieli uprawnienia 
do otrzymywania składnika ekologicznego, 
jeśli dostarczają trzy wybrane 
środowiskowe dobra publiczne z wykazu 
dziesięciu środowiskowych dóbr 
publicznych, które są istotne dla 
wszystkich państw członkowskich;

4. proponuje, by rolnicy mieli uprawnienia 
do otrzymywania składnika ekologicznego, 
jeśli zobowiążą się do przestrzegania 
pakietu dobrych praktyk rolnych, a co za 
tym idzie – dostarczania środowiskowych 
dóbr publicznych, które są istotne dla 
wszystkich państw członkowskich;

Or. en

Poprawka 51
Marita Ulvskog

Projekt opinii
Ustęp 4 

Projekt opinii Poprawka

4. proponuje, by rolnicy mieli uprawnienia 
do otrzymywania składnika ekologicznego, 
jeśli dostarczają trzy wybrane 
środowiskowe dobra publiczne z wykazu 
dziesięciu środowiskowych dóbr 
publicznych, które są istotne dla 
wszystkich państw członkowskich;

4. proponuje, by rolnicy mieli uprawnienia 
do otrzymywania składnika ekologicznego, 
jeśli dostarczają wybrane środowiskowe 
dobra publiczne z wykazu 
środowiskowych dóbr publicznych, które 
są istotne dla wszystkich państw 
członkowskich;

Or. en
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Poprawka 52
Anni Podimata, Mario Pirillo

Projekt opinii
Ustęp 5 

Projekt opinii Poprawka

5. podkreśla, że wdrożenie składnika 
ekologicznego powinno być obowiązkowe 
dla państw członkowskich, ale opcjonalne 
dla rolników; zauważa, że dzięki
włączeniu składnika ekologicznego do 
pierwszego filaru, a zatem włączeniu go do 
płatności bezpośrednich, zostanie on 
powiązany z inicjatywami ekologicznymi i 
środowiskowymi oraz będzie stanowił 
faktyczną zachętę ekonomiczną dla 
rolników prowadzącą do stosowania
bardziej ekologicznych metod produkcji;

5. podkreśla, że wdrożenie składnika 
ekologicznego powinno być obowiązkowe 
dla państw członkowskich; zauważa, że 
włączenie składnika ekologicznego do 
pierwszego filaru, a zatem włączenie go do 
płatności bezpośrednich jest najlepszym 
sposobem na połączenie bardziej 
ekologicznych metod produkcji 
z odpowiednimi rekompensatami dla 
wytwórców, pokrywającymi wyższe koszty 
produkcji;

Or. en

Poprawka 53
Britta Thomsen

Projekt opinii
Ustęp 5 

Projekt opinii Poprawka

5. podkreśla, że wdrożenie składnika 
ekologicznego powinno być obowiązkowe 
dla państw członkowskich, ale opcjonalne
dla rolników; zauważa, że dzięki 
włączeniu składnika ekologicznego do 
pierwszego filaru, a zatem włączeniu go do 
płatności bezpośrednich, zostanie on 
powiązany z inicjatywami ekologicznymi 
i środowiskowymi oraz będzie stanowił 
faktyczną zachętę ekonomiczną dla 
rolników prowadzącą do stosowania 
bardziej ekologicznych metod produkcji;

5. podkreśla, że wdrożenie składnika 
ekologicznego powinno być obowiązkowe 
na poziomie gospodarstwa; zauważa, że 
dzięki włączeniu składnika ekologicznego 
do pierwszego filaru, a zatem włączeniu go 
do płatności bezpośrednich, zostanie on 
powiązany z inicjatywami ekologicznymi 
i środowiskowymi oraz będzie stanowił 
faktyczną zachętę ekonomiczną dla 
rolników prowadzącą do stosowania 
bardziej ekologicznych metod produkcji;

Or. en
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Poprawka 54
Marita Ulvskog

Projekt opinii
Ustęp 5 

Projekt opinii Poprawka

5. Podkreśla, że wdrożenie składnika 
ekologicznego powinno być obowiązkowe 
dla państw członkowskich, ale opcjonalne 
dla rolników; zauważa, że dzięki 
włączeniu składnika ekologicznego do 
pierwszego filaru, a zatem włączeniu go do 
płatności bezpośrednich, zostanie on 
powiązany z inicjatywami ekologicznymi 
i środowiskowymi oraz będzie stanowił 
faktyczną zachętę ekonomiczną dla 
rolników prowadzącą do stosowania 
bardziej ekologicznych metod produkcji;

5. podkreśla, że wdrożenie składnika 
ekologicznego powinno być obowiązkowe 
dla państw członkowskich; zauważa, że 
dzięki włączeniu składnika ekologicznego 
do pierwszego filaru, a zatem włączeniu go 
do płatności bezpośrednich, zostanie on 
powiązany z inicjatywami ekologicznymi 
i środowiskowymi oraz będzie stanowił 
faktyczną zachętę ekonomiczną dla 
rolników prowadzącą do stosowania 
bardziej ekologicznych metod produkcji;

Or. en

Poprawka 55
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt opinii
Ustęp 5a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

5a. jest zdania, że wspieranie społeczności 
wiejskich i rolniczych jest ważnym 
środkiem przyczyniającym się do 
dostarczania europejskim obywatelom 
zróżnicowanych produktów spożywczych 
wysokiej jakości i do utrzymania 
lokalnego zatrudnienia; wzywa Komisję 
i państwa członkowskie do zachęcania 
rolników do podejmowania współpracy na 
rzecz wyższej produktywności, 
konkurencyjności i zrównoważonego 
gospodarowania zasobami naturalnymi;
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Or. ro

Poprawka 56
Lena Ek, Jens Rohde

Projekt opinii
Ustęp 5a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

5a. wzywa do wprowadzenia płatności 
bezpośrednich drugiego stopnia, 
składających się z 25–30% podstawowej 
płatności bezpośredniej w każdym 
państwie członkowskim, i do 
wykorzystania ich jako 
ogólnoeuropejskiego planu zachęt 
mającego 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

Poprawka 57
Anni Podimata

Projekt opinii
Ustęp 5a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

5a. podkreśla, że składnik ekologiczny 
powinien być uwzględniony zarówno 
w pierwszym, jak i w drugim filarze, 
ponieważ ich wkład w opracowanie 
bardziej ekologicznych metod produkcji 
różni się pod względem skali i celów; 
w związku z tym wykorzystanie składnika 
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ekologicznego w ramach pierwszego 
i drugiego filaru uzupełniają się 
nawzajem;

Or. en

Poprawka 58
Zigmantas Balčytis

Projekt opinii
Ustęp 5a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

5a. podkreśla, że należy wspierać rozwój 
małych przedsiębiorstw, aby zwiększyć ich 
konkurencyjność i wkład w gospodarczą 
i społeczną odbudowę obszarów wiejskich;

Or. lt

Poprawka 59
Marita Ulvskog

Projekt opinii
Ustęp 6 

Projekt opinii Poprawka

6. podkreśla ponadto, że składnik 
ekologiczny nie może prowadzić do 
zwiększenia obciążenia biurokratycznego 
europejskich rolników: potrzebny jest 
prosty i logiczny system, należy zatem 
włączyć monitorowanie tego, czy zostały 
spełnione warunki składnika 
ekologicznego, do istniejących 
mechanizmów monitorowania;

6. podkreśla, że reforma WPR nie może 
prowadzić do zwiększenia obciążenia 
biurokratycznego europejskich rolników –
potrzebny jest prosty i logiczny system 
w przyszłej WPR, a Komisja powinna 
rozważyć uproszczenie na początku, 
w chwili przedstawienia wniosku 
ustawodawczego;

Or. en
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Poprawka 60
Jens Rohde

Projekt opinii
Ustęp 6 

Projekt opinii Poprawka

6. podkreśla ponadto, że składnik 
ekologiczny nie może prowadzić do 
zwiększenia obciążenia biurokratycznego 
europejskich rolników: potrzebny jest 
prosty i logiczny system, należy zatem 
włączyć monitorowanie tego, czy zostały 
spełnione warunki składnika 
ekologicznego, do istniejących 
mechanizmów monitorowania;

6. podkreśla ponadto, że składnik 
ekologiczny nie może prowadzić do 
zwiększenia obciążenia biurokratycznego 
europejskich rolników: potrzebny jest 
prosty i logiczny system, należy zatem 
włączyć monitorowanie tego, czy zostały 
spełnione warunki składnika 
ekologicznego, do istniejących 
mechanizmów monitorowania zasady 
wzajemnej zgodności;

Or. en

Poprawka 61
Marita Ulvskog

Projekt opinii
Ustęp 7 

Projekt opinii Poprawka

7. podkreśla, że składnik ekologiczny musi 
uwzględniać różne sytuacje wyjściowe 
w państwach członkowskich, aby 
zagwarantować, że wszyscy rolnicy będą 
mieli równe możliwości otrzymania 
składnika ekologicznego, co oznacza, że 
powinno się dopuścić uwzględnienie już 
wprowadzonych składników 
ekologicznych;

7. podkreśla, że składnik ekologiczny musi 
uwzględniać różne sytuacje wyjściowe 
w państwach członkowskich, aby 
zagwarantować możliwość uwzględnienia
już wprowadzonych składników 
ekologicznych;

Or. en
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Poprawka 62
Anni Podimata, Mario Pirillo

Projekt opinii
Ustęp 7 

Projekt opinii Poprawka

7. podkreśla, że składnik ekologiczny musi 
uwzględniać różne sytuacje wyjściowe
w państwach członkowskich, aby 
zagwarantować, że wszyscy rolnicy będą 
mieli równe możliwości otrzymania 
składnika ekologicznego, co oznacza, że 
powinno się dopuścić uwzględnienie już 
wprowadzonych składników 
ekologicznych;

7. podkreśla, że składnik ekologiczny musi 
uwzględniać różne potrzeby i wyzwania
w państwach członkowskich, aby 
zagwarantować, że wszyscy rolnicy będą 
mieli równe możliwości otrzymania 
składnika ekologicznego, co oznacza, że 
powinno się dopuścić uwzględnienie już 
wprowadzonych składników 
ekologicznych;

Or. en

Poprawka 63
Jens Rohde, Lena Ek

Projekt opinii
Ustęp 8 

Projekt opinii Poprawka

8. podkreśla, że inicjatywy środowiskowe 
w pierwszym filarze powinny mieć 
charakter ogólnoeuropejski oraz powinny 
uzupełniać środki w zakresie środowiska 
naturalnego realizowane w drugim filarze 
i skupiające się na krajowych, 
regionalnych i lokalnych priorytetach 
i cechach szczególnych; uważa, że 
składnik ekologiczny musi być częścią
płatności bezpośrednich w pierwszym 
filarze, aby zagwarantować, że stanowi on 
zachętę do podejmowania przez rolników 
zobowiązań w zakresie środowiska 
naturalnego oraz aby zapewnić 
równomierne wdrażanie we wszystkich 
państwach członkowskich;

8. podkreśla, że inicjatywy środowiskowe 
w pierwszym filarze powinny mieć 
charakter ogólnoeuropejski oraz powinny 
uzupełniać środki w zakresie środowiska 
naturalnego realizowane w drugim filarze 
i skupiające się na krajowych, 
regionalnych i lokalnych priorytetach 
i cechach szczególnych; uważa, że 
składnik ekologiczny musi być częścią 
płatności bezpośrednich w pierwszym 
filarze, aby jasno i przejrzyście powiązać 
dostarczanie dóbr publicznych 
z płatnościami bezpośrednimi oraz aby 
zagwarantować, że stanowi on zachętę do 
podejmowania przez rolników zobowiązań 
w zakresie środowiska naturalnego oraz 
aby zapewnić równomierne wdrażanie we 
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wszystkich państwach członkowskich;

Or. en

Poprawka 64
Andrzej Grzyb

Projekt opinii
Ustęp 8 

Projekt opinii Poprawka

8. podkreśla, że inicjatywy środowiskowe 
w pierwszym filarze powinny mieć 
charakter ogólnoeuropejski oraz powinny 
uzupełniać środki w zakresie środowiska 
naturalnego realizowane w drugim filarze 
i skupiające się na krajowych, 
regionalnych i lokalnych priorytetach 
i cechach szczególnych; uważa, że 
składnik ekologiczny musi być częścią 
płatności bezpośrednich w pierwszym 
filarze, aby zagwarantować, że stanowi on 
zachętę do podejmowania przez rolników 
zobowiązań w zakresie środowiska 
naturalnego oraz aby zapewnić 
równomierne wdrażanie we wszystkich 
państwach członkowskich;

8. podkreśla, że inicjatywy środowiskowe 
w pierwszym filarze powinny mieć 
charakter ogólnoeuropejski oraz nie 
powinny ograniczać istniejących 
instrumentów rolniczo-środowiskowych
realizowanych w drugim filarze i powinny 
być ukierunkowane na krajowe, 
regionalne i lokalne priorytety i cechy 
szczególne; uważa, że składnik 
ekologiczny musi być częścią płatności 
bezpośrednich w pierwszym filarze, aby 
zagwarantować, że stanowi on zachętę do 
podejmowania przez rolników zobowiązań 
w zakresie środowiska naturalnego oraz 
aby zapewnić równomierne wdrażanie we 
wszystkich państwach członkowskich;

Or. en

Poprawka 65
Anni Podimata, Mario Pirillo

Projekt opinii
Ustęp 8 

Projekt opinii Poprawka
8. podkreśla, że inicjatywy środowiskowe 
w pierwszym filarze powinny mieć 
charakter ogólnoeuropejski oraz powinny
uzupełniać środki w zakresie środowiska 
naturalnego realizowane w drugim filarze 

8. podkreśla, że klauzule środowiskowe 
w pierwszym filarze powinny uzupełniać 
środki w zakresie środowiska naturalnego 
realizowane w drugim filarze i skupiające 
się na krajowych, regionalnych i lokalnych 
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i skupiające się na krajowych, 
regionalnych i lokalnych priorytetach i 
cechach szczególnych; uważa, że składnik 
ekologiczny musi być częścią płatności 
bezpośrednich w pierwszym filarze, aby 
zagwarantować, że stanowi on zachętę do 
podejmowania przez rolników zobowiązań
w zakresie środowiska naturalnego oraz 
aby zapewnić równomierne wdrażanie we 
wszystkich państwach członkowskich;

priorytetach i cechach szczególnych; 
uważa, że składnik ekologiczny musi być 
częścią płatności bezpośrednich 
w pierwszym filarze, aby zagwarantować, 
że sektor rolnictwa przestrzega 
rygorystycznych norm UE w zakresie 
środowiska naturalnego i energii, oraz aby 
zapewnić równomierne wdrażanie we 
wszystkich państwach członkowskich;

Or. en

Poprawka 66
Gaston Franco

Projekt opinii
Ustęp 8a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

8a. uważa, że konieczne jest utrzymanie 
lub tworzenie wartości dodanej na 
dynamicznych i żywotnych obszarach 
wiejskich; w związku z tym popiera 
tworzenie wspólnym wysiłkiem 
przedsięwzięć na rzecz utworzenia na 
danym obszarze łańcuchów dostaw 
związanych z każdego typu produkcją, 
która dzięki powiązaniu produktu 
z regionem generuje wartość dodaną, 
koncentrując się jednocześnie na rozwoju 
gospodarczym i społecznym 
i uwzględniając wartość środowiskową 
i krajobrazową danego obszaru;

Or. fr

Poprawka 67
Bendt Bendtsen

Projekt opinii
Ustęp 8a (nowy) 
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Projekt opinii Poprawka

8a. podkreśla, że jeśli krajowe plany 
działania dotyczące odnawialnych źródeł 
energii zostaną zrealizowane, w kolejnych 
latach doprowadzi to do intensywnego 
wzrostu konsumpcji (zarówno produkcji, 
jak i importu) biomasy, i dlatego wzywa 
Komisję do opracowania kryteriów 
zrównoważonego rozwoju dla biomasy; 
podkreśla w związku z tym, że należy 
dążyć do coraz większej produkcji 
biopaliw drugiej generacji;

Or. da

Poprawka 68
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt opinii
Ustęp 8a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

8a. z uwagi na katastrofalne skutki 
zmiany klimatu, takie jak susza, fale 
upałów czy pustynnienie ziem uprawnych, 
podkreśla znaczenie innowacyjnych 
systemów irygacyjnych dla 
zagwarantowania zrównoważonego 
rozwoju europejskiego rolnictwa 
i dostarczenia ludziom żywności;

Or. ro

Poprawka 69
Lena Ek

Projekt opinii
Ustęp 8a (nowy) 
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Projekt opinii Poprawka

8a. podkreśla potrzebę ustanowienia 
środków umożliwiających zwiększony 
udział przemysłu rolnego w programach 
badawczych; wzywa Komisję do 
przygotowania w ramach ósmego 
programu ramowego platformy badań 
przemysłowych pod nazwą „Żywność” dla 
sektora rolnictwa;

Or. en

Poprawka 70
Lena Ek

Projekt opinii
Ustęp 8b (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

8b. podkreśla, że WPR powinna być 
neutralna pod względem płci oraz że oboje 
małżonkowie powinni mieć takie same 
prawa w przypadku pracy w sektorze; 
wskazuje na to, że ok. 42% spośród 
26,7 mln ludzi zatrudnionych na stałe 
w rolnictwie w UE to kobiety, podczas gdy 
tylko jedno na pięć gospodarstw (ok. 29%) 
jest zarządzane przez kobietę;

Or. en

Poprawka 71
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt opinii
Ustęp 8b (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

8b. zdając sobie sprawę z tego, że 
w przyszłości mogą wystąpić trudności 



AM\860834PL.doc 37/37 PE460.883v01-00

PL

z dostępem do wody, a zwłaszcza wody 
pitnej, podkreśla potrzebę opracowania 
wydajnych systemów irygacyjnych, tak 
aby umożliwić stosowanie w państwach 
członkowskich efektywnych metod 
produkcji rolniczej, zdolnych do pokrycia 
wewnętrznego zapotrzebowania na 
żywność oraz zaopatrujących rynki 
eksportowe w produkty rolne;

Or. ro

Poprawka 72
Gaston Franco

Projekt opinii
Ustęp 8b (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

8b. domaga się wprowadzenia 
maksymalnego pułapu kwoty 
przeznaczonej na pomoc finansową, 
wyliczanego na podstawie powierzchni 
gospodarstwa, w interesie wydajności 
społecznej oraz w celu uniknięcia
działania na szkodę systemów 
wspierających przejmowanie gospodarstw 
i rozpoczynanie działalności przez nowych 
rolników;

Or. fr


