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Poprawka 1
Vasilica Viorica Dăncilă

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. wzywa Komisję do opracowania 
globalnej strategii na rzecz pośrednich 
ONW i zmniejszenia istniejących różnic we 
wsparciu udzielanym poszczególnym 
państwom członkowskim;

1. wzywa Komisję do opracowania 
globalnej strategii na rzecz pośrednich 
obszarów o niekorzystnych warunkach 
gospodarowania dostosowanej do potrzeb 
lokalnych, w celu zmniejszenia 
istniejących różnic we wsparciu 
udzielanym tym obszarom przez 
poszczególne państwa członkowskie oraz 
nawołuje do zachęcania rolników z 
obszarów o niekorzystnych warunkach, by 
organizowali się w stowarzyszenia, tak aby 
otrzymać środki odpowiednie do jak 
najlepszego użytkowania obszarów i 
poprawy wydajności produkcji rolnej;

Or. ro

Poprawka 2
Franz Obermayr

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. wzywa Komisję do opracowania 
globalnej strategii na rzecz pośrednich 
ONW i zmniejszenia istniejących różnic we 
wsparciu udzielanym poszczególnym 
państwom członkowskim;

1. wzywa Komisję do opracowania 
globalnej strategii na rzecz pośrednich 
obszarów o niekorzystnych warunkach 
gospodarowania i zmniejszenia 
istniejących różnic we wsparciu 
udzielanym poszczególnym państwom 
członkowskim, a także do sformułowania 
dokładnej definicji obszarów pośrednich, 
zwłaszcza z punktu wiedzenia okresu 
przejściowego;

Or. de
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Poprawka 3
François Alfonsi

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. zwalczanie wyludnienia obszarów 
wiejskich powinno stanowić cześć strategii 
na rzecz ONW w UE; uważa, że należy 
uwzględnić kryterium „wyludnienia” w 
ramach „doprecyzowania”, jakiego 
powinny dokonać państwa członkowskiego
przy opracowywaniu map ONW;

2. uważa, że należy uwzględnić nie tylko 
kryteria biofizyczne, ale również pewne 
kryteria społeczno-ekonomiczne w ramach 
„doprecyzowania”, jakiego powinny 
dokonać państwa członkowskie przy 
opracowywaniu map pośrednich obszarów 
o niekorzystnych warunkach 
gospodarowania; uważa w szczególności, 
że sytuacja obszarów wyspiarskich, 
obszarów o bardzo niewielkim 
zaludnieniu czy też obszarów znacznie 
oddalonych od obszarów konsumpcji 
stanowi również utrudnienie naturalne, 
które musi być wzięte pod uwagę;

Or. fr

Poprawka 4
Markus Pieper, Manfred Weber

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. zwalczanie wyludnienia obszarów 
wiejskich powinno stanowić cześć strategii 
na rzecz ONW w UE; uważa, że należy
uwzględnić kryterium „wyludnienia” w 
ramach „doprecyzowania”, jakiego 
powinny dokonać państwa 
członkowskiego przy opracowywaniu map 
ONW;

2. podkreśla, że po rozważeniu ośmiu 
kryteriów biofizycznych i w oparciu o 
kryteria krajowe wszystkie państwa 
członkowskie mają prawo wprowadzić w 
drodze szczegółowej oceny dostosowania 
w odniesieniu do obszarów o 
niekorzystnych warunkach 
gospodarowania oraz uwzględnić 
kryterium „wyludnienia” w ramach 
„doprecyzowania” przy opracowywaniu 
map obszarów o niekorzystnych warunkach 
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gospodarowania;

Or. de

Poprawka 5
Vasilica Viorica Dăncilă

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. zwalczanie wyludnienia obszarów 
wiejskich powinno stanowić cześć strategii 
na rzecz ONW w UE; uważa, że należy 
uwzględnić kryterium „wyludnienia” w 
ramach „doprecyzowania”, jakiego 
powinny dokonać państwa członkowskiego 
przy opracowywaniu map ONW;

2. zwraca się do Komisji o opracowanie 
strategii w zakresie zwalczania 
wyludnienia obszarów wiejskich w ścisłym 
powiązaniu ze strategią w zakresie 
obszarów o niekorzystnych warunkach 
gospodarowania w UE, za pośrednictwem 
której wprowadzone zostanie kryterium 
„wyludnienia” w ramach 
„doprecyzowania”, jakiego powinny 
dokonać państwa członkowskiego przy 
opracowywaniu map pośrednich obszarów 
o niekorzystnych warunkach 
gospodarowania;

Or. ro

Poprawka 6
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. zwalczanie wyludnienia obszarów 
wiejskich powinno stanowić cześć strategii 
na rzecz ONW w UE; uważa, że należy 
uwzględnić kryterium „wyludnienia” w 
ramach „doprecyzowania”, jakiego 
powinny dokonać państwa członkowskiego 
przy opracowywaniu map ONW;

2. zwalczanie wyludnienia obszarów 
wiejskich powinno stanowić cześć strategii 
na rzecz obszarów o niekorzystnych 
warunkach gospodarowania w UE; uważa, 
że należy uwzględnić kryterium 
„wyludnienia” w ramach 
„doprecyzowania”, jakiego powinny 
dokonać państwa członkowskie przy 
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opracowywaniu map pośrednich obszarów 
o niekorzystnych warunkach 
gospodarowania;  zaznacza, że przyrost 
ludności pogłębi naturalne trudności w 
obszarach rolnych, przyczyniając się do 
wzmożenia problemów rolniczych w tych 
regionach.

Or. es

Poprawka 7
Franz Obermayr 

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. zwalczanie wyludnienia obszarów 
wiejskich powinno stanowić cześć strategii 
na rzecz ONW w UE; uważa, że należy 
uwzględnić kryterium „wyludnienia” w 
ramach „doprecyzowania”, jakiego 
powinny dokonać państwa członkowskiego
przy opracowywaniu map ONW;

2. domaga się, by zwalczanie wyludnienia 
obszarów wiejskich stanowiło cześć 
strategii na rzecz obszarów o 
niekorzystnych warunkach 
gospodarowania w UE, w związku z czym 
należy uwzględnić kryterium 
„wyludnienia” w ramach 
„doprecyzowania”, jakiego powinny 
dokonać państwa członkowskie przy 
opracowywaniu map obszarów o 
niekorzystnych warunkach 
gospodarowania;

Or. de

Poprawka 8
Oldřich Vlasák

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. zwalczanie wyludnienia obszarów 
wiejskich powinno stanowić cześć strategii 

2. zwalczanie wyludnienia obszarów 
wiejskich powinno stanowić cześć strategii 
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na rzecz ONW w UE; uważa, że należy 
uwzględnić kryterium „wyludnienia” w 
ramach „doprecyzowania”, jakiego 
powinny dokonać państwa członkowskiego
przy opracowywaniu map ONW;

na rzecz obszarów o niekorzystnych 
warunkach gospodarowania w UE; uważa, 
że w interesie tych obszarów należy 
uwzględnić kryterium „wyludnienia” w 
ramach „doprecyzowania”, jakiego 
powinny dokonać państwa członkowskie 
przy opracowywaniu map obszarów o 
niekorzystnych warunkach 
gospodarowania;

Or. cs

Poprawka 9
Markus Pieper, Manfred Weber

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. uważa, że obszary niespełniające 
ośmiu kryteriów biofizycznych i te, w 
przypadku których zgodność ze wszystkimi 
kryteriami, pomimo że kształtuje się 
nieznacznie poniżej dolnej granicy, po 
uwzględnieniu wszystkich elementów 
wskazuje jednak na poważne 
ograniczenia, muszą również zostać 
uznane za obszary z naturalnymi 
utrudnieniami;

Or. de

Poprawka 10
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2 bis. stwierdza, że mapa pośrednich 
obszarów o niekorzystnych warunkach 
gospodarowania może zostać nakreślona 
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w oparciu o osiem wspólnotowych 
kryteriów biofizycznych, w połączeniu z 
pewnymi obiektywnymi kryteriami 
krajowymi, które pozwolą uwzględnić 
rzeczywistą sytuację każdego państwa na 
poziomie krajowymi i regionalnym; 

Or. es

Poprawka 11
Markus Pieper, Manfred Weber

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. nowy system może spowodować 
przeniesienie pomocy z jednego obszaru 
do drugiego, w związku z czym obszarom, 
które utracą status pośrednich ONW należy 
przyznać wystarczająco długi okres 
przejściowy na przystosowanie się do 
nowej sytuacji;

3. uważa, że obszarom, które utracą status 
pośrednich obszarów o niekorzystnych 
warunkach gospodarowania w ramach 
nowego systemu lub w których wystąpi 
nieproporcjonalne przesunięcie, należy 
przyznać wystarczająco długi okres 
przejściowy na przystosowanie się do 
nowej sytuacji

Or. de

Poprawka 12
François Alfonsi

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. nowy system może spowodować 
przeniesienie pomocy z jednego obszaru do 
drugiego, w związku z czym obszarom, 
które utracą status pośrednich ONW należy 
przyznać wystarczająco długi okres 
przejściowy na przystosowanie się do 
nowej sytuacji;

3. uważa, że nowy system może 
spowodować przeniesienie pomocy z 
jednego obszaru do drugiego, w związku z 
czym obszarom, które utracą status 
pośrednich obszarów o niekorzystnych 
warunkach gospodarowania należy 
przyznać wystarczająco długi okres 
przejściowy na przystosowanie się do 
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nowej sytuacji; w tym okresie 
przejściowym należy przetestować 
proponowane przez Komisję kryteria 
biofizyczne, aby sprawdzić, czy są one 
właściwe dla różnych ekosystemów i stref 
klimatycznych Unii Europejskiej;

Or. fr

Poprawka 13
Vasilica Viorica Dăncilă

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. nowy system może spowodować 
przeniesienie pomocy z jednego obszaru do 
drugiego, w związku z czym obszarom, 
które utracą status pośrednich ONW należy 
przyznać wystarczająco długi okres 
przejściowy na przystosowanie się do 
nowej sytuacji;

3. uważa, że nowy system może 
spowodować przeniesienie pomocy z 
jednego obszaru do drugiego, w ścisłym 
związku z potrzebami na poziomie 
lokalnym, w związku z czym obszarom,
które utracą status pośrednich obszarów o 
niekorzystnych warunkach 
gospodarowania należy przyznać 
wystarczająco długi okres przejściowy na 
przystosowanie się do nowej sytuacji;

Or. ro

Poprawka 14
Vasilica Viorica Dăncilă

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. zwraca się do Komisji o to, aby przy 
określaniu ONW uwzględniła wszystkie 
stanowiska wyrażone w ramach 
konsultacji publicznej przez państwa 
członkowskie, regionalne i lokalne organy 
władz oraz zainteresowane grupy

4. zwraca się do Komisji o to, aby przy 
określaniu obszarów o niekorzystnych 
warunkach gospodarowania uwzględniła 
strategie władz regionalnych i lokalnych 
państw członkowskich, jak również 
propozycje stowarzyszeń 
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rolników; zainteresowanych grup rolników;

Or. ro

Poprawka 15
Vasilica Viorica Dăncilă

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. nawołuje Komisję, by w celu 
zapewnienia zrównoważonego 
zarządzania obszarami i wyjścia z kryzysu 
określiła obszary wzajemnego 
oddziaływania pomocy przeznaczonej dla 
obszarów z naturalnymi utrudnieniami z 
innymi formami płatności przyznawanymi 
rolnikom, w szczególności w przypadku 
nowych państw członkowskich 
posiadających w porównaniu ze średnią 
unijną znaczny sektor rolny i duży odsetek 
obszarów, w których występują naturalne 
trudności;

Or. ro

Poprawka 16
Manfred Weber, Markus Pieper

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. zaleca, aby przy określaniu mapy ONW 
uwzględnić obiektywne kryteria krajowe, 
pozwalające dostosować definicję 
obszarów do krajowej i regionalnej 
rzeczywistości każdego państwa;

5. zaleca, aby przy określaniu mapy 
pośrednich obszarów o niekorzystnych 
warunkach gospodarowania uwzględnić 
obiektywne kryteria krajowe, pozwalające 
dostosować definicję obszarów do 
krajowej i regionalnej rzeczywistości 
każdego państwa w ramach globalnej 
strategii Komisji;
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Or. de

Poprawka 17
François Alfonsi 

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. zaleca, aby przy określaniu mapy ONW 
uwzględnić obiektywne kryteria krajowe, 
pozwalające dostosować definicję 
obszarów do krajowej i regionalnej 
rzeczywistości każdego państwa;

5. zaleca, aby przy określaniu mapy 
pośrednich obszarów o niekorzystnych 
warunkach gospodarowania uwzględnić 
elastyczność na poziomie lokalnym za 
pośrednictwem obiektywnych kryteriów 
krajowych, pozwalających dostosować 
definicję obszarów do krajowej i 
regionalnej rzeczywistości każdego 
państwa;

Or. fr

Poprawka 18
Vasilica Viorica Dăncilă

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. zaleca, aby przy określaniu mapy ONW 
uwzględnić obiektywne kryteria krajowe, 
pozwalające dostosować definicję 
obszarów do krajowej i regionalnej 
rzeczywistości każdego państwa;

5. zaleca, aby przy określaniu mapy 
pośrednich obszarów o niekorzystnych 
warunkach gospodarowania uwzględnić 
obiektywne kryteria krajowe, pozwalające 
dostosować definicję obszarów do 
krajowej i regionalnej rzeczywistości 
każdego państwa w ścisłej zgodności z 
lokalnymi programami rozwoju obszarów 
wiejskich;

Or. ro
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Poprawka 19
Oldřich Vlasák

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. zwraca się o to, aby w ramach 
„doprecyzowania” nie wykluczano 
systematycznie obszarów, na których 
przezwyciężono naturalne utrudnienia 
dzięki technikom agronomicznym, 
a w szczególności obszarów, na których 
dochody rolników są niskie lub które nie 
mają wielu alternatyw w zakresie 
produkcji.

skreślony

Or. cs

Poprawka 20
Iosif Matula

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. zwraca się o to, aby w ramach 
„doprecyzowania” nie wykluczano 
systematycznie obszarów, na których 
przezwyciężono naturalne utrudnienia 
dzięki technikom agronomicznym, 
a w szczególności obszarów, na których 
dochody rolników są niskie lub które nie 
mają wielu alternatyw w zakresie 
produkcji.

6. zwraca się o to, aby w ramach 
„doprecyzowania” obszary, na których 
przezwyciężono naturalne utrudnienia 
dzięki technikom agronomicznym, 
a w szczególności obszary, na których 
dochody rolników są niskie lub które nie 
mają wielu alternatyw w zakresie 
produkcji, zostały wykluczone wyłącznie
na postawie oceny długoterminowego 
oddziaływania.

Or. ro
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Poprawka 21
François Alfonsi

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. uważa, że należy zwiększyć pomoc 
przyznawaną obszarom z naturalnymi 
utrudnieniami i że musi ona być 
przeznaczona w pierwszej kolejności na 
wsparcie działalności związanej z 
produkcją rolną.

Or. fr

Poprawka 22
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. zwraca się do Komisji o dokonanie 
przeglądu systemu przeznaczonego dla 
obszarów o szczególnych trudnościach, 
gdyż obecna definicja nie uwzględnia 
określonych naturalnych utrudnień w 
działalności rolnej, takich jak 
wyspiarskość, peryferyjne położenie i 
oddalenie niektórych obszarów Unii 
Europejskiej; 

Or. es

Poprawka 23
Franz Obermayr

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

6a. domaga się, by w przypadku procedur 
technicznych służących zrównoważeniu 
naturalnych utrudnień brać pod uwagę 
nie tylko korzyści krótkoterminowe, ale by 
procedury te były również przedmiotem 
oceny trwałości.

Or. de

Poprawka 24
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Projekt opinii
Ustęp 6 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6b. podkreśla konieczność poprawy 
koordynacji między różnymi dziedzinami 
polityki wspólnotowej, w szczególności 
polityki rolnej i polityki spójności, w celu 
zapewnienia lepszej zbieżności między 
nimi oraz bardziej harmonijnego rozwoju 
ONW.

Or. es


