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Poprawka 1
Juozas Imbrasas

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. jest zdania, że Europa i europejskie 
regiony potrzebują nowej, silnej WPR, 
która pobudzi rozwój, poprawi 
konkurencyjność na rynku 
międzynarodowym, będzie bardziej 
zorientowana na rynek i będzie 
uwzględniać dobra publiczne, w tym 
bezpieczeństwo żywnościowe, zachowanie 
różnorodności biologicznej, właściwą 
gospodarkę wodną i leśną oraz 
zrównoważony rozwój oparty na edukacji i 
wiedzy, a także przyczyni się do wzrostu 
spójności;

1. jest zdania, że w związku z rosnącą 
troską o bezpieczeństwo żywieniowe w 
Unii Europejskiej i na całym świecie, 
globalizacją i wzrostem cen żywności
Europa i europejskie regiony potrzebują 
nowej, silnej WPR, która pobudzi
wyważony i trwały rozwój, poprawi 
konkurencyjność na rynku 
międzynarodowym, będzie bardziej 
zorientowana na rynek, ale również będzie 
chroniła produkcję rolną w całej Unii 
Europejskiej, i będzie uwzględniać dobra 
publiczne, w tym bezpieczeństwo 
żywnościowe, zachowanie różnorodności 
biologicznej i utrzymanie gleb, właściwą 
gospodarkę wodną i leśną oraz 
zrównoważony rozwój oparty na edukacji i 
wiedzy, a także przyczyni się do wzrostu 
spójności, oraz że WPR należy kształtować 
w sposób bardziej zrównoważony, 
wyważony, celowościowy, prostszy i 
wydajniejszy, żeby lepiej sprostać 
potrzebom i oczekiwaniom obywateli Unii 
Europejskiej;

Or. lt

Poprawka 2
Nuno Teixeira

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. jest zdania, że Europa i europejskie 1. jest zdania, że Europa i europejskie 
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regiony potrzebują nowej, silnej WPR, 
która pobudzi rozwój, poprawi 
konkurencyjność na rynku 
międzynarodowym, będzie bardziej 
zorientowana na rynek i będzie 
uwzględniać dobra publiczne, w tym 
bezpieczeństwo żywnościowe, zachowanie 
różnorodności biologicznej, właściwą 
gospodarkę wodną i leśną oraz 
zrównoważony rozwój oparty na edukacji i 
wiedzy, a także przyczyni się do wzrostu 
spójności;

regiony potrzebują nowej, silnej WPR, 
która pobudzi rozwój, poprawi 
konkurencyjność na rynku 
międzynarodowym, będzie bardziej 
zorientowana na rynek i będzie 
uwzględniać dobra publiczne, w tym 
bezpieczeństwo żywnościowe, zachowanie 
różnorodności biologicznej, właściwą 
gospodarkę wodną i leśną oraz 
zrównoważony rozwój oparty na edukacji i 
wiedzy, a także przyczyni się do wzrostu 
spójności, przy czym należy ulepszyć
koordynację i zwiększyć koherentność 
między polityką spójności a wspólną 
polityką rolną, szczególnie poprzez 
wspólne ramy strategiczne dla funduszy 
Unii Europejskiej;

Or. pt

Poprawka 3
Franz Obermayr

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. jest zdania, że Europa i europejskie 
regiony potrzebują nowej, silnej WPR, 
która pobudzi rozwój, poprawi 
konkurencyjność na rynku 
międzynarodowym, będzie bardziej 
zorientowana na rynek i będzie 
uwzględniać dobra publiczne, w tym 
bezpieczeństwo żywnościowe, zachowanie
różnorodności biologicznej, właściwą
gospodarkę wodną i leśną oraz
zrównoważony rozwój oparty na edukacji i 
wiedzy, a także przyczyni się do wzrostu 
spójności;

1. jest zdania, że Europa i europejskie 
regiony potrzebują nowej, silnej WPR, 
która pobudzi rozwój, poprawi 
konkurencyjność na rynku 
międzynarodowym i będzie uwzględniać 
dobra publiczne, w tym bezpieczeństwo 
żywnościowe, zachowanie
bioróżnorodności, wspieranie form 
drobnego rolnictwa organicznego, 
dobrostan zwierząt, zrównoważoną
gospodarkę wodną i leśną, oraz przyczyni 
się do wzrostu spójności i większego 
społecznego uznania znaczenia, jakie 
mają zawody rolnicze;

Or. de
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Poprawka 4
Alain Cadec

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. jest zdania, że Europa i europejskie 
regiony potrzebują nowej, silnej WPR, 
która pobudzi rozwój, poprawi 
konkurencyjność na rynku 
międzynarodowym, będzie bardziej 
zorientowana na rynek i będzie 
uwzględniać dobra publiczne, w tym 
bezpieczeństwo żywnościowe, zachowanie 
różnorodności biologicznej, właściwą 
gospodarkę wodną i leśną oraz 
zrównoważony rozwój oparty na edukacji i 
wiedzy, a także przyczyni się do wzrostu 
spójności;

1. jest zdania, że Europa i europejskie 
regiony potrzebują nowej, silnej WPR, 
która pobudzi rozwój, poprawi 
konkurencyjność na rynku 
międzynarodowym, będzie bardziej 
zorientowana na rynek, zapewni rolnikom 
godziwe dochody, zagwarantuje 
konsumentom dobrą jakość produktów i 
będzie uwzględniać dobra publiczne, w 
tym bezpieczeństwo żywnościowe, 
zachowanie różnorodności biologicznej, 
właściwą gospodarkę wodną i leśną oraz 
zrównoważony rozwój oparty na edukacji i 
wiedzy, a także przyczyni się do wzrostu 
spójności;

Or. fr

Poprawka 5
Maurice Ponga

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. jest zdania, że Europa i europejskie 
regiony potrzebują nowej, silnej WPR, 
która pobudzi rozwój, poprawi 
konkurencyjność na rynku 
międzynarodowym, będzie bardziej 
zorientowana na rynek i będzie 
uwzględniać dobra publiczne, w tym 
bezpieczeństwo żywnościowe, zachowanie 
różnorodności biologicznej, właściwą 
gospodarkę wodną i leśną oraz 
zrównoważony rozwój oparty na edukacji i 
wiedzy, a także przyczyni się do wzrostu 

1. jest zdania, że Europa i europejskie 
regiony, a szczególnie regiony najbardziej 
oddalone, potrzebują nowej, silnej WPR, 
która pobudzi rozwój, poprawi 
konkurencyjność na rynku 
międzynarodowym, będzie bardziej 
zorientowana na rynek i będzie 
uwzględniać dobra publiczne, w tym 
bezpieczeństwo żywnościowe, zachowanie 
różnorodności biologicznej, właściwą 
gospodarkę wodną i leśną oraz 
zrównoważony rozwój oparty na edukacji i 
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spójności; wiedzy, a także przyczyni się do wzrostu 
spójności;

Or. fr

Poprawka 6
Jens Geier, Constanze Angela Krehl

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. jest zdania, że Europa i europejskie 
regiony potrzebują nowej, silnej WPR, 
która pobudzi rozwój, poprawi 
konkurencyjność na rynku 
międzynarodowym, będzie bardziej 
zorientowana na rynek i będzie 
uwzględniać dobra publiczne, w tym 
bezpieczeństwo żywnościowe, zachowanie 
różnorodności biologicznej, właściwą 
gospodarkę wodną i leśną oraz 
zrównoważony rozwój oparty na edukacji i 
wiedzy, a także przyczyni się do wzrostu 
spójności;

1. jest zdania, że Europa i europejskie 
regiony potrzebują nowej, silnej WPR, 
która pobudzi rozwój, poprawi 
konkurencyjność na rynku 
międzynarodowym, będzie bardziej 
zorientowana na rynek i będzie 
uwzględniać dobra publiczne, w tym 
bezpieczeństwo żywnościowe, ochronę 
klimatu, zachowanie różnorodności 
biologicznej, właściwą gospodarkę wodną i 
leśną oraz zrównoważony rozwój oparty na 
edukacji i wiedzy, a także przyczyni się do 
wzrostu spójności, a wydatki w ramach 
WPR staną się zrozumiałe i przejrzyste dla 
obywateli;

Or. de

Poprawka 7
Heide Rühle

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. jest zdania, że Europa i europejskie 
regiony potrzebują nowej, silnej WPR, 
która pobudzi rozwój, poprawi 
konkurencyjność na rynku 
międzynarodowym, będzie bardziej 

1. jest zdania, że Europa i europejskie 
regiony potrzebują nowej, silnej WPR, 
która pobudzi rozwój obszarów wiejskich 
zorientowany na przyszłość i będzie 
uwzględniać dobra publiczne przede 
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zorientowana na rynek i będzie 
uwzględniać dobra publiczne, w tym 
bezpieczeństwo żywnościowe, zachowanie
różnorodności biologicznej, właściwą 
gospodarkę wodną i leśną oraz
zrównoważony rozwój oparty na edukacji i 
wiedzy, a także przyczyni się do wzrostu 
spójności;

wszystkim w odniesieniu do 
bezpieczeństwa żywnościowego, jakości 
żywienia, zachowania różnorodności 
biologicznej, oszczędnej w odniesieniu do 
zasobów gospodarki wodnej i leśnej oraz
zrównoważonego rozwoju opartego na 
edukacji i wiedzy, a także przyczyni się do 
wzrostu spójności;

Or. de

Poprawka 8
Luís Paulo Alves

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. jest zdania, że Europa i europejskie 
regiony potrzebują nowej, silnej WPR, 
która pobudzi rozwój, poprawi 
konkurencyjność na rynku 
międzynarodowym, będzie bardziej 
zorientowana na rynek i będzie 
uwzględniać dobra publiczne, w tym 
bezpieczeństwo żywnościowe, zachowanie 
różnorodności biologicznej, właściwą 
gospodarkę wodną i leśną oraz 
zrównoważony rozwój oparty na edukacji i
wiedzy, a także przyczyni się do wzrostu 
spójności;

1. jest zdania, że Europa i europejskie 
regiony potrzebują nowej, silnej WPR, 
która pobudzi rozwój, poprawi 
konkurencyjność na rynku 
międzynarodowym, będzie bardziej 
zorientowana na rynek i będzie 
uwzględniać dobra publiczne, w tym 
bezpieczeństwo żywnościowe, zachowanie 
różnorodności biologicznej, właściwą 
gospodarkę wodną i leśną oraz 
zrównoważony rozwój oparty na edukacji, 
wiedzy i innowacjach, które przyczyniają
się do wzrostu spójności, zrównoważony 
rozwój obszarów działalność rolniczą we 
wszystkich regionach UE;

Or. pt

Poprawka 9
Ramona Nicole Mănescu

Projekt opinii
Ustęp 1
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Projekt opinii Poprawka

1. jest zdania, że Europa i europejskie 
regiony potrzebują nowej, silnej WPR, 
która pobudzi rozwój, poprawi 
konkurencyjność na rynku 
międzynarodowym, będzie bardziej 
zorientowana na rynek i będzie 
uwzględniać dobra publiczne, w tym 
bezpieczeństwo żywnościowe, zachowanie 
różnorodności biologicznej, właściwą 
gospodarkę wodną i leśną oraz 
zrównoważony rozwój oparty na edukacji i 
wiedzy, a także przyczyni się do wzrostu 
spójności;

1. jest zdania, że Europa i europejskie 
regiony potrzebują nowej, silnej WPR, 
która pobudzi rozwój, poprawi 
konkurencyjność na rynku 
międzynarodowym, będzie bardziej 
zorientowana na rynek i będzie 
uwzględniać dobra publiczne, w tym 
bezpieczeństwo żywnościowe, zachowanie 
różnorodności biologicznej, właściwą 
gospodarkę wodną i leśną oraz 
zrównoważony rozwój oparty na edukacji i 
wiedzy, a także przyczyni się do wzrostu 
spójności; podkreśla potrzebę 
ustanowienia równowagi między 
przepisami dotyczącymi ochrony 
środowiska oraz tymi, które dotyczą 
rozwoju obszarów wiejskich;

Or. en

Poprawka 10
Czesław Adam Siekierski

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1 a. zwraca uwagę, że, kluczowym 
elementem reformy WPR powinno być jej 
uproszczenie, ale bez uszczerbku dla 
skuteczności działań; w ten sposób WPR 
stanie się bardziej zrozumiała dla 
rolników i ogółu obywateli; należy 
również doprecyzować funkcję obu 
filarów;

Or. pl
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Poprawka 11
Heide Rühle

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1 a. podkreśla, że środki mające na celu 
wspieranie obszarów wiejskich należy 
rozpatrywać w kontekście szeroko
zakrojonej poprawy sytuacji gospodarczej, 
społecznej i infrastrukturalnej obszarów 
wiejskich, a nie w wymiarze sektorowym;

Or. de

Poprawka 12
Luís Paulo Alves

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. uważa, że wsparcie i stosowanie WPR 
w mniej uprzywilejowanych regionach 
powinno nadal być dostosowane do 
potrzeb tych obszarów, jak określono w 
traktatach i obecnych regulacjach 
wspólnotowych;

Or. pt

Poprawka 13
Petru Constantin Luhan

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1 a. uważa, że polityka spójności wraz z 
nową wzmocnioną WPR uaktywnią 
potencjał gospodarczy obszarów wiejskich 
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i przyczynią się do stworzenia nowych, 
pewnych miejsc pracy, zapewniając trwały 
rozwój tych obszarów; 

Or. ro

Poprawka 14
Czesław Adam Siekierski

Projekt opinii
Ustęp 1 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1 b. podkreśla, że w świetle nowych 
wyzwań stojących przed WPR, potrzebie 
realizacji założeń strategii UE 2020 oraz 
realizacji ustaleń negocjacji akcesyjnych z 
nowymi krajami członkowskimi konieczne 
jest utrzymanie budżetu wspólnotowego 
WPR w kolejnej perspektywie finansowej 
na poziomie zabezpieczającym realizację 
tych zadań;

Or. pl

Poprawka 15
Heide Rühle

Projekt opinii
Ustęp 1 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1 b. jest zdania, że wydatki na wspieranie 
obszarów wiejskich należy lepiej 
skoordynować z polityką regionalną; 
domaga się zintegrowanej strategii dla 
lokalnych usług, rynków i możliwości 
zatrudnienia; w związku z tym wzywa do 
zaangażowania podmiotów lokalnych, 
zintensyfikowanie partnerstwa i 
wzmocnienie wielopoziomowego 
sprawowania rządów; jest przekonany, że 
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służyłoby to uproszczeniu i zmniejszyło 
obciążenie administracyjne;

Or. de

Poprawka 16
Luís Paulo Alves

Projekt opinii
Ustęp 1 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1b. uważa, że aby zapewnić opłacalność 
systemów produkcji, danych sektorów 
produkcji i na obszarach o największych 
ograniczeniach strukturalnych i/lub 
obszarach najbardziej dotkniętych 
zmianami rynkowymi i politycznymi, 
należy zastosować pewną elastyczność 
przy przyznawaniu przez państwa 
członkowskie płatności bezpośrednich;

Or. pt

Poprawka 17
Czesław Adam Siekierski

Projekt opinii
Ustęp 1 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1 c. podziela pogląd, że Wspólna Polityka 
Rolna oraz Polityka Spójności muszą 
pozostać, także po roku 2013, kluczowymi 
politykami UE, również w aspekcie 
budżetowym;

Or. pl
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Poprawka 18
Heide Rühle

Projekt opinii
Ustęp 1 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1 c. stwierdza, że władze gminne o 
charakterze miejscowym lub 
ponadmiejscowym, wyposażone w silne 
kompetencje zapewniają skuteczny udział 
lokalnego społeczeństwa obywatelskiego w 
kontekście podejścia LEADER; zauważa, 
że szczebel lokalny we wszystkich 
państwach członkowskich Unii 
Europejskiej jest pierwszym szczeblem 
państwowym, z którym obywatele 
nawiązują kontakt, i w związku z tym 
wzywa do przewidzenia w ramach rozwoju 
obszarów wiejskich środków, które 
zwiększą zdolność miast i gmin oraz 
właściwych organizacji regionalnych do 
aktywnego kształtowania miejscowego i 
ponadmiejscowego rozwoju;

Or. de

Poprawka 19
Heide Rühle

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla, że utrzymanie płatności 
bezpośrednich powinno nadal służyć 
zapewnianiu konkurencyjności, 
stabilności ekonomicznej, odpowiednich 
dochodów rolników i zrównoważonego 
rozwoju rolnictwa wspólnotowego, a także 
bezpieczeństwa żywnościowego i 
środowiskowego UE, co jest gwarancją 
prawidłowej realizacji innych polityk i 
strategii, w tym strategii UE 2020; w 

skreślony
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związku z tym uważa, że konieczne jest 
wypracowanie obiektywnych i 
przejrzystych kryteriów umożliwiających 
odpowiedni poziom wsparcia 
bezpośredniego w całej UE oraz odejście 
od historycznych kryteriów podziału 
środków finansowych w ramach dopłat 
bezpośrednich;

Or. de

Poprawka 20
Salvatore Caronna

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla, że utrzymanie płatności 
bezpośrednich powinno nadal służyć 
zapewnianiu konkurencyjności, stabilności 
ekonomicznej, odpowiednich dochodów 
rolników i zrównoważonego rozwoju 
rolnictwa wspólnotowego, a także 
bezpieczeństwa żywnościowego i 
środowiskowego UE, co jest gwarancją 
prawidłowej realizacji innych polityk i 
strategii, w tym strategii UE 2020; w 
związku z tym uważa, że konieczne jest 
wypracowanie obiektywnych i 
przejrzystych kryteriów umożliwiających 
odpowiedni poziom wsparcia 
bezpośredniego w całej UE oraz odejście 
od historycznych kryteriów podziału 
środków finansowych w ramach dopłat 
bezpośrednich;

2. podkreśla, że utrzymanie płatności 
bezpośrednich powinno nadal służyć 
zapewnianiu konkurencyjności, stabilności 
ekonomicznej, wsparcia w dziedzinie 
zatrudnienia, odpowiednich dochodów 
rolników i zrównoważonego rozwoju 
rolnictwa wspólnotowego, a także 
bezpieczeństwa żywnościowego i 
środowiskowego UE, co jest gwarancją 
prawidłowej realizacji innych polityk i 
strategii, w tym strategii UE 2020; w 
związku z tym uważa, że konieczne jest 
wypracowanie obiektywnych i 
przejrzystych kryteriów umożliwiających 
odpowiedni poziom wsparcia 
bezpośredniego w całej UE oraz odejście 
od historycznych kryteriów podziału 
środków finansowych w ramach dopłat 
bezpośrednich; wspiera stosowanie zasady 
sprawiedliwości i elastyczności w 
odniesieniu do instrumentów wdrażania, 
w tym w odniesieniu do różnych rodzajów 
działalności i charakterystyki obszarów, 
na których znajdują się gospodarstwa 
rolne w każdym państwie członkowskim 
lub regionie;
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Or. it

Poprawka 21
Riikka Manner

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla, że utrzymanie płatności 
bezpośrednich powinno nadal służyć 
zapewnianiu konkurencyjności, stabilności 
ekonomicznej, odpowiednich dochodów 
rolników i zrównoważonego rozwoju 
rolnictwa wspólnotowego, a także 
bezpieczeństwa żywnościowego i 
środowiskowego UE, co jest gwarancją 
prawidłowej realizacji innych polityk i 
strategii, w tym strategii UE 2020; w 
związku z tym uważa, że konieczne jest 
wypracowanie obiektywnych i 
przejrzystych kryteriów umożliwiających 
odpowiedni poziom wsparcia 
bezpośredniego w całej UE oraz odejście 
od historycznych kryteriów podziału 
środków finansowych w ramach dopłat 
bezpośrednich;

2. podkreśla, że utrzymanie płatności 
bezpośrednich powinno nadal służyć 
zapewnianiu regionalnej
konkurencyjności, a w szczególności 
utrzymaniu aktywności słabo 
zaludnionych obszarów wiejskich,
stabilności ekonomicznej, odpowiednich 
dochodów rolników i zrównoważonego 
rozwoju rolnictwa wspólnotowego, a także 
bezpieczeństwa żywnościowego i 
środowiskowego UE, co jest gwarancją 
prawidłowej realizacji innych polityk i 
strategii, w tym strategii UE 2020, także w 
regionach wiejskich;

Or. fi

Poprawka 22
Luís Paulo Alves

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla, że utrzymanie płatności 
bezpośrednich powinno nadal służyć 
zapewnianiu konkurencyjności, stabilności 
ekonomicznej, odpowiednich dochodów 
rolników i zrównoważonego rozwoju 
rolnictwa wspólnotowego, a także 

2. podkreśla, że utrzymanie płatności 
bezpośrednich powinno nadal służyć 
zapewnianiu konkurencyjności, stabilności 
ekonomicznej, odpowiednich dochodów 
rolników i zrównoważonego rozwoju 
rolnictwa wspólnotowego, a także 
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bezpieczeństwa żywnościowego i 
środowiskowego UE, co jest gwarancją 
prawidłowej realizacji innych polityk i 
strategii, w tym strategii UE 2020; w 
związku z tym uważa, że konieczne jest 
wypracowanie obiektywnych i 
przejrzystych kryteriów umożliwiających 
odpowiedni poziom wsparcia 
bezpośredniego w całej UE oraz odejście 
od historycznych kryteriów podziału
środków finansowych w ramach dopłat 
bezpośrednich;

bezpieczeństwa żywnościowego i 
środowiskowego UE, co jest gwarancją 
prawidłowej realizacji innych polityk i 
strategii, w tym strategii UE 2020; w 
związku z tym uważa, że konieczne jest 
wypracowanie obiektywnych i 
przejrzystych kryteriów zapewniających 
większą sprawiedliwość między państwami 
członkowskimi i rolnikami przy 
przyznawaniu pomocy w ramach systemu 
płatności bezpośrednich w UE poprzez
odejście od stosowania historycznych 
kryteriów przy przydzielania tego rodzaju
środków finansowych;

Or. pt

Poprawka 23
Ramona Nicole Mănescu

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla, że utrzymanie płatności 
bezpośrednich powinno nadal służyć 
zapewnianiu konkurencyjności, stabilności 
ekonomicznej, odpowiednich dochodów 
rolników i zrównoważonego rozwoju 
rolnictwa wspólnotowego, a także 
bezpieczeństwa żywnościowego i 
środowiskowego UE, co jest gwarancją 
prawidłowej realizacji innych polityk i 
strategii, w tym strategii UE 2020; w 
związku z tym uważa, że konieczne jest 
wypracowanie obiektywnych i 
przejrzystych kryteriów umożliwiających 
odpowiedni poziom wsparcia 
bezpośredniego w całej UE oraz odejście 
od historycznych kryteriów podziału 
środków finansowych w ramach dopłat 
bezpośrednich;

2. podkreśla, że utrzymanie płatności 
bezpośrednich powinno nadal służyć 
zapewnianiu konkurencyjności, stabilności 
ekonomicznej, odpowiednich dochodów 
rolników i zrównoważonego rozwoju 
rolnictwa wspólnotowego, a także 
bezpieczeństwa żywnościowego i 
środowiskowego UE, co jest gwarancją 
prawidłowej realizacji innych polityk i 
strategii, w tym strategii UE 2020; w 
związku z tym uważa, że konieczne jest 
wypracowanie obiektywnych i 
przejrzystych kryteriów umożliwiających 
odpowiedni poziom wsparcia 
bezpośredniego w całej UE oraz odejście 
od historycznych kryteriów podziału 
środków finansowych w ramach dopłat 
bezpośrednich; podkreśla znaczenie 
dostosowania do potrzeb rolników 
systemu przydziału środków oraz 
kryteriów stosowanych przy płatnościach 
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bezpośrednich;

Or. en

Poprawka 24
Juozas Imbrasas

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla, że utrzymanie płatności 
bezpośrednich powinno nadal służyć 
zapewnianiu konkurencyjności, stabilności 
ekonomicznej, odpowiednich dochodów 
rolników i zrównoważonego rozwoju 
rolnictwa wspólnotowego, a także 
bezpieczeństwa żywnościowego i 
środowiskowego UE, co jest gwarancją 
prawidłowej realizacji innych polityk i 
strategii, w tym strategii UE 2020; w 
związku z tym uważa, że konieczne jest 
wypracowanie obiektywnych i 
przejrzystych kryteriów umożliwiających
odpowiedni poziom wsparcia 
bezpośredniego w całej UE oraz odejście 
od historycznych kryteriów podziału 
środków finansowych w ramach dopłat 
bezpośrednich;

2. podkreśla, że utrzymanie płatności 
bezpośrednich powinno nadal służyć 
zapewnianiu konkurencyjności, stabilności 
ekonomicznej, odpowiednich dochodów 
rolników i zrównoważonego rozwoju 
rolnictwa wspólnotowego, a także 
bezpieczeństwa żywnościowego i 
środowiskowego UE, co jest gwarancją 
prawidłowej realizacji innych polityk i 
strategii, w tym strategii UE 2020; w 
związku z tym uważa, że konieczne jest 
wypracowanie obiektywnych i 
przejrzystych kryteriów umożliwiających
harmonijne, wyważone i odpowiednie 
wsparcie bezpośrednie w całej UE, żeby 
zmniejszyć różnice między nowymi i 
starymi państwami członkowskimi UE,
oraz odejście od historycznych, 
niewydajnych kryteriów podziału środków 
finansowych w ramach dopłat 
bezpośrednich;

Or. lt

Poprawka 25
Vasilica Viorica Dăncilă

Projekt opinii
Ustęp 2
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Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla, że utrzymanie płatności 
bezpośrednich powinno nadal służyć 
zapewnianiu konkurencyjności, stabilności 
ekonomicznej, odpowiednich dochodów 
rolników i zrównoważonego rozwoju 
rolnictwa wspólnotowego, a także
bezpieczeństwa żywnościowego i 
środowiskowego UE, co jest gwarancją 
prawidłowej realizacji innych polityk i 
strategii, w tym strategii UE 2020; w 
związku z tym uważa, że konieczne jest 
wypracowanie obiektywnych i 
przejrzystych kryteriów umożliwiających 
odpowiedni poziom wsparcia 
bezpośredniego w całej UE oraz odejście 
od historycznych kryteriów podziału 
środków finansowych w ramach dopłat 
bezpośrednich;

2. uważa, że należy utrzymać system 
płatności bezpośrednich w celu 
zapewnienia konkurencyjności, stabilności 
ekonomicznej, odpowiednich, 
sprawiedliwych dochodów rolników i 
zrównoważonego rozwoju rolnictwa 
wspólnotowego, bezpieczeństwa 
żywnościowego i środowiskowego, jak 
również zdolności reagowania na 
wyzwania związane ze zmianą klimatu w
UE, co jest gwarancją prawidłowej 
realizacji innych polityk i strategii, w tym 
strategii UE 2020; w związku z tym uważa, 
że konieczne jest wypracowanie 
obiektywnych, przejrzystych i 
uproszczonych kryteriów umożliwiających 
odpowiedni poziom wsparcia 
bezpośredniego w całej UE oraz odejście 
od historycznych kryteriów podziału 
środków finansowych w ramach dopłat 
bezpośrednich;

Or. ro

Poprawka 26
Seán Kelly

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla, że utrzymanie płatności 
bezpośrednich powinno nadal służyć 
zapewnianiu konkurencyjności, stabilności 
ekonomicznej, odpowiednich dochodów 
rolników i zrównoważonego rozwoju 
rolnictwa wspólnotowego, a także 
bezpieczeństwa żywnościowego i 
środowiskowego UE, co jest gwarancją 
prawidłowej realizacji innych polityk i 
strategii, w tym strategii UE 2020; w 
związku z tym uważa, że konieczne jest 

2. podkreśla, że utrzymanie płatności 
bezpośrednich powinno nadal służyć 
zapewnianiu konkurencyjności, stabilności 
ekonomicznej, odpowiednich dochodów 
rolników i zrównoważonego rozwoju 
rolnictwa wspólnotowego, a także 
bezpieczeństwa żywnościowego i 
środowiskowego UE, co jest gwarancją 
prawidłowej realizacji innych polityk i 
strategii, w tym strategii UE 2020; w 
związku z tym opowiada się za 
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wypracowanie obiektywnych i 
przejrzystych kryteriów umożliwiających
odpowiedni poziom wsparcia 
bezpośredniego w całej UE oraz odejście 
od historycznych kryteriów podziału 
środków finansowych w ramach dopłat 
bezpośrednich;

zastosowaniem zgodnie z sugestią Komisji 
Europejskiej pragmatycznego podejścia 
do rozdzielenia środków WPR między 
państwa członkowskie, które to podejście 
pozwoli uniknąć poważnych zakłóceń i 
zapewni odpowiedni poziom wsparcia 
bezpośredniego w całej UE;

Or. en

Poprawka 27
Oldřich Vlasák

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla, że utrzymanie płatności 
bezpośrednich powinno nadal służyć 
zapewnianiu konkurencyjności, stabilności 
ekonomicznej, odpowiednich dochodów 
rolników i zrównoważonego rozwoju 
rolnictwa wspólnotowego, a także 
bezpieczeństwa żywnościowego i 
środowiskowego UE, co jest gwarancją 
prawidłowej realizacji innych polityk i 
strategii, w tym strategii UE 2020; w 
związku z tym uważa, że konieczne jest 
wypracowanie obiektywnych i 
przejrzystych kryteriów umożliwiających 
odpowiedni poziom wsparcia 
bezpośredniego w całej UE oraz odejście 
od historycznych kryteriów podziału 
środków finansowych w ramach dopłat 
bezpośrednich;

2. podkreśla, że płatności bezpośrednie 
powinny obowiązywać do roku 2020, co 
miałoby nadal służyć zapewnianiu 
konkurencyjności, stabilności 
ekonomicznej, odpowiednich dochodów 
rolników i zrównoważonego rozwoju 
rolnictwa wspólnotowego, a także 
bezpieczeństwa żywnościowego i 
środowiskowego UE, co jest gwarancją 
prawidłowej realizacji innych polityk i 
strategii, w tym strategii UE 2020, ale po 
tym terminie nie powinny być 
utrzymywane w nieskończoność; w 
związku z tym uważa, że konieczne jest 
wypracowanie obiektywnych i 
przejrzystych kryteriów umożliwiających 
odpowiedni poziom wsparcia 
bezpośredniego w całej UE oraz odejście 
od historycznych kryteriów podziału 
środków finansowych w ramach dopłat 
bezpośrednich;

Or. en
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Poprawka 28
Alain Cadec

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla, że utrzymanie płatności 
bezpośrednich powinno nadal służyć 
zapewnianiu konkurencyjności, stabilności 
ekonomicznej, odpowiednich dochodów 
rolników i zrównoważonego rozwoju 
rolnictwa wspólnotowego, a także 
bezpieczeństwa żywnościowego i 
środowiskowego UE, co jest gwarancją 
prawidłowej realizacji innych polityk i 
strategii, w tym strategii UE 2020; w 
związku z tym uważa, że konieczne jest 
wypracowanie obiektywnych i 
przejrzystych kryteriów umożliwiających 
odpowiedni poziom wsparcia 
bezpośredniego w całej UE oraz odejście 
od historycznych kryteriów podziału 
środków finansowych w ramach dopłat 
bezpośrednich;

2. podkreśla, że utrzymanie płatności 
bezpośrednich powinno nadal służyć 
zapewnianiu konkurencyjności, stabilności 
ekonomicznej, odpowiednich dochodów 
rolników w kontekście zmienności cen 
oraz zrównoważonego rozwoju rolnictwa 
wspólnotowego, a także bezpieczeństwa 
żywnościowego i środowiskowego UE, co 
jest gwarancją prawidłowej realizacji 
innych polityk i strategii, w tym strategii 
UE 2020; w związku z tym uważa, że 
konieczne jest wypracowanie 
obiektywnych i przejrzystych kryteriów 
umożliwiających odpowiedni poziom 
wsparcia bezpośredniego w całej UE oraz 
odejście od historycznych kryteriów 
podziału środków finansowych w ramach 
dopłat bezpośrednich;

Or. fr

Poprawka 29
Iratxe García Pérez, María Irigoyen Pérez

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla, że utrzymanie płatności 
bezpośrednich powinno nadal służyć 
zapewnianiu konkurencyjności, stabilności 
ekonomicznej, odpowiednich dochodów 
rolników i zrównoważonego rozwoju 
rolnictwa wspólnotowego, a także 
bezpieczeństwa żywnościowego i 
środowiskowego UE, co jest gwarancją 
prawidłowej realizacji innych polityk i 

2. podkreśla, że utrzymanie płatności 
bezpośrednich powinno nadal służyć 
zapewnianiu konkurencyjności, stabilności 
ekonomicznej, odpowiednich dochodów 
rolników i zrównoważonego rozwoju 
rolnictwa wspólnotowego, a także 
bezpieczeństwa żywnościowego i 
środowiskowego UE, co jest gwarancją 
prawidłowej realizacji innych polityk i 
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strategii, w tym strategii UE 2020; w 
związku z tym uważa, że konieczne jest 
wypracowanie obiektywnych i 
przejrzystych kryteriów umożliwiających 
odpowiedni poziom wsparcia 
bezpośredniego w całej UE oraz odejście 
od historycznych kryteriów podziału 
środków finansowych w ramach dopłat 
bezpośrednich;

strategii, w tym strategii UE 2020; w 
związku z tym uważa, że konieczne jest 
wypracowanie obiektywnych i 
przejrzystych kryteriów umożliwiających 
odpowiedni poziom wsparcia 
bezpośredniego w całej UE oraz odejście, 
po dostatecznie długim okresie 
przejściowym, od historycznych kryteriów 
obliczania odnoszących się do podziału 
środków finansowych w ramach dopłat 
bezpośrednich;

Or. es

Poprawka 30
Sophie Auconie

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla, że utrzymanie płatności 
bezpośrednich powinno nadal służyć 
zapewnianiu konkurencyjności, stabilności 
ekonomicznej, odpowiednich dochodów 
rolników i zrównoważonego rozwoju 
rolnictwa wspólnotowego, a także 
bezpieczeństwa żywnościowego i 
środowiskowego UE, co jest gwarancją 
prawidłowej realizacji innych polityk i 
strategii, w tym strategii UE 2020; w 
związku z tym uważa, że konieczne jest 
wypracowanie obiektywnych i 
przejrzystych kryteriów umożliwiających 
odpowiedni poziom wsparcia 
bezpośredniego w całej UE oraz odejście 
od historycznych kryteriów podziału 
środków finansowych w ramach dopłat 
bezpośrednich;

2. podkreśla, że utrzymanie płatności 
bezpośrednich powinno nadal służyć 
zapewnianiu konkurencyjności, stabilności 
ekonomicznej, odpowiednich dochodów 
rolników i zrównoważonego rozwoju 
rolnictwa wspólnotowego, a także 
bezpieczeństwa żywnościowego i 
środowiskowego UE, co jest gwarancją 
prawidłowej realizacji innych polityk i 
strategii, w tym strategii UE 2020; w 
związku z tym uważa, że konieczne jest 
wypracowanie obiektywnych i 
przejrzystych kryteriów umożliwiających 
odpowiedni poziom wsparcia 
bezpośredniego w całej UE oraz odejście 
od historycznych wzorców podziału 
środków finansowych w ramach dopłat 
bezpośrednich;

Or. fr
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Poprawka 31
Czesław Adam Siekierski

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2 a. uważa za niezmiernie istotne 
zminimalizowanie zniekształcającego 
wpływu płatności bezpośrednich na 
warunki konkurencji na Jednolitym 
Rynku, nie tylko poprzez jak największe 
oddzielenie dopłat bezpośrednich od 
wielkości produkcji (decoupling), ale 
także poprzez wyrównywanie stawek 
pomiędzy regionami i krajami 
członkowskimi UE - szczególnie dla 
obszarów o podobnych czy identycznych 
kierunkach produkcji;

Or. pl

Poprawka 32
Luís Paulo Alves

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. uważa, że ze względu na szczególny 
charakter WPR, polegający na 
zaspakajaniu podstawowych potrzeb, 
polityka ta powinna uwzględniać środki 
regulacji rynku i mechanizm zarządzania 
ryzykiem i kryzysami, obejmujący 
ubezpieczenia, co umożliwi utworzenie 
sieci bezpieczeństwa dla rolników i 
konsumentów; WPR powinna ponadto 
zapewnić większą sprawiedliwość przy 
podziale wartości w całym łańcuchu 
dostaw żywności, a także równe 
traktowanie producentów europejskich i 
spoza Europy w stosunku do wymogów, 
jakim podlegają produkty rolne 



PE462.564v01-00 22/45 AM\862069PL.doc

PL

przeznaczone do spożycia w UE;

Or. pt

Poprawka 33
Erminia Mazzoni

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2 a. uważa, że w związku z rosnącym 
współczynnikiem obecności kobiet w 
przedsiębiorstwach rolnych- szacuje się, 
że 3 na 10 przedsiębiorstw prowadzonych 
jest przez kobiety – jak również w związku 
z nieuniknioną tendencją do 
wielofunkcyjności produkcji rolnej –
zadaniem przedsiębiorstwa musi być 
produkcja żywności, ale także ochrona 
terytorium, świadczenie usług i szkolenie -  
podejmowanie działań w sprawie ułatwień 
kredytowych, integracji dochodów z 
działalności rolniczej i dobrostanu 
rolnego (gospodarstwa rolne pełniące 
funkcje społeczne, przedszkola wiejskie 
itp.);

Or. en

Poprawka 34
Patrice Tirolien

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. wyraża zadowolenie ze zwrócenia 
uwagi na konkretne regiony oraz tereny, 
na których równowaga społeczna i 
środowiskowa są ściśle związane z uprawą 
roli; uważa w związku z tym za konieczne 
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utrzymanie i wzmocnienie instrumentów 
skierowanych do tych regionów;

Or. fr

Poprawka 35
Oldřich Vlasák

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2 a. uważa, że w przyszłości płatności 
bezpośrednie powinny istnieć tylko do 
momentu, w którym warunki na rynku 
pozwolą tym rolnikom żyć z dochodów 
pochodzących wyłącznie z rynku, i 
powinien być to ostateczny 
długoterminowy cel płatności 
bezpośrednich WPR;

Or. en

Poprawka 36
Czesław Adam Siekierski

Projekt opinii
Ustęp 2 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2 b. jest zdania, że państwa członkowskie 
powinny mieć możliwość obniżenia dopłat 
bezpośrednich w zależności od wielkości 
gospodarstwa lub poziomu płatności 
otrzymywanych przez gospodarstwo biorąc 
pod uwagę wielkość korzyści 
wynikających ze skali produkcji;

Or. pl
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Poprawka 37
Luís Paulo Alves

Projekt opinii
Ustęp 2 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2b. podkreśla, że ze względu na szczególną 
sytuację w sektorze mleka i przetworów 
mlecznych należy ponownie rozważyć 
decyzję o zniesieniu kwot mlecznych w 
marcu 2015 r.;

Or. pt

Poprawka 38
Czesław Adam Siekierski

Projekt opinii
Ustęp 2 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2 c. podkreśla, że towary będące 
przedmiotem wymiany handlowej między 
UE a krajami trzecimi, szczególnie w 
obszarze żywnościowym, powinny spełniać 
europejskie wymogi i standardy 
jakościowe; zwraca również uwagę, że 
specyfika rolnictwa, tj. uzależnienie 
produkcji od warunków klimatycznych, 
ale także ostatnie doświadczenia z rynków 
finansowych wskazują na potrzebę 
wzmocnienia monitoringu rynków 
rolnych, natomiast dla zachowania ich 
stabilności konieczna jest możliwość 
interwencji w latach nadprodukcji, 
szczególnie na rynku zbóż, który ma 
wpływ m.in. na rynki wieprzowiny i 
drobiu;

Or. pl
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Poprawka 39
Juozas Imbrasas

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. widzi konieczność lepszego 
uwzględnienia przez WPR potencjału, 
problemów i potrzeb małych, rodzinnych 
gospodarstw rolnych; podkreśla także 
potrzebę dywersyfikacji ich dochodów, 
rozwoju przedsiębiorczości i tworzenia 
nowych miejsc pracy na obszarach 
wiejskich;

3. podkreśla, że należy dalej uprościć 
procedury wykonawcze w ramach WPR, 
zaostrzyć wymagania kontrolne i 
zmniejszyć obciążenie administracyjne dla 
odbiorców dopłat, a także widzi 
konieczność lepszego uwzględnienia przez 
WPR potencjału, problemów i potrzeb 
małych, rodzinnych gospodarstw rolnych;
podkreśla także potrzebę dywersyfikacji 
ich dochodów, rozwoju przedsiębiorczości 
i tworzenia nowych miejsc pracy na 
obszarach wiejskich;

Or. lt

Poprawka 40
Maurice Ponga

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. widzi konieczność lepszego 
uwzględnienia przez WPR potencjału, 
problemów i potrzeb małych, rodzinnych 
gospodarstw rolnych; podkreśla także 
potrzebę dywersyfikacji ich dochodów, 
rozwoju przedsiębiorczości i tworzenia 
nowych miejsc pracy na obszarach 
wiejskich;

3. widzi konieczność lepszego 
uwzględnienia przez WPR potencjału, 
problemów i potrzeb małych, rodzinnych 
gospodarstw rolnych oraz gospodarstw 
położonych na terenach o szczególnych 
cechach charakterystycznych i 
ograniczeniach, a w szczególności 
znajdujących się w regionach najbardziej 
oddalonych; podkreśla także potrzebę 
dywersyfikacji ich dochodów, rozwoju 
przedsiębiorczości i tworzenia nowych 
miejsc pracy na obszarach wiejskich;

Or. fr
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Poprawka 41
Vasilica Viorica Dăncilă

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. widzi konieczność lepszego 
uwzględnienia przez WPR potencjału, 
problemów i potrzeb małych, rodzinnych 
gospodarstw rolnych; podkreśla także 
potrzebę dywersyfikacji ich dochodów, 
rozwoju przedsiębiorczości i tworzenia 
nowych miejsc pracy na obszarach 
wiejskich;

3. podkreśla konieczność lepszego 
uwzględnienia przez WPR potencjału, 
problemów i potrzeb małych, rodzinnych 
gospodarstw rolnych, a także lepszych 
środków zachęcających do ich 
finansowania i wspierania; podkreśla 
także potrzebę dywersyfikacji ich 
dochodów, rozwoju przedsiębiorczości i 
tworzenia nowych miejsc pracy na 
obszarach wiejskich, co przyczyni się do 
ponownego zaludnienia obszarów 
wiejskich, jak również podniesienia 
poziomu życia na tych obszarach;

Or. ro

Poprawka 42
Iosif Matula, Iuliu Winkler

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. widzi konieczność lepszego 
uwzględnienia przez WPR potencjału, 
problemów i potrzeb małych, rodzinnych 
gospodarstw rolnych; podkreśla także 
potrzebę dywersyfikacji ich dochodów, 
rozwoju przedsiębiorczości i tworzenia
nowych miejsc pracy na obszarach 
wiejskich;

3. widzi konieczność lepszego 
uwzględnienia przez WPR potencjału, 
problemów i potrzeb małych, rodzinnych 
gospodarstw rolnych; podkreśla także 
potrzebę dywersyfikacji ich dochodów, 
rozwoju przedsiębiorczości i tworzenia 
nowych miejsc pracy na obszarach 
wiejskich; stwierdza, że większa część 
społeczeństwa UE żyje w miastach i 
uważa, że WPR przyczyni się do rozwoju 
inteligentnego rolnictwa na obszarach 
miejskich, a w szczególności do ożywienia 



AM\862069PL.doc 27/45 PE462.564v01-00

PL

opuszczonych stref przemysłowych;

Or. xm

Poprawka 43
Luís Paulo Alves

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. widzi konieczność lepszego 
uwzględnienia przez WPR potencjału, 
problemów i potrzeb małych, rodzinnych 
gospodarstw rolnych; podkreśla także 
potrzebę dywersyfikacji ich dochodów, 
rozwoju przedsiębiorczości i tworzenia 
nowych miejsc pracy na obszarach 
wiejskich;

3. widzi konieczność lepszego 
uwzględnienia przez WPR potencjału, 
problemów i potrzeb małych, rodzinnych 
gospodarstw rolnych; podkreśla także 
potrzebę dywersyfikacji ich dochodów, 
rozwoju przedsiębiorczości i tworzenia 
nowych miejsc pracy na obszarach 
wiejskich; uważa, że należy utworzyć 
specjalny uproszczony system dla małych 
gospodarstw;

Or. pt

Poprawka 44
Heide Rühle

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3 a. wskazuje na wyzwania 
demograficzne, które szczególnie silnie 
dotykają obszary wiejskie; uważa w 
związku z tym, że istotne jest kształtowanie 
zmian demograficznych oraz zwiększenie 
atrakcyjności obszarów wiejskich dla 
młodych ludzi; podkreśla konieczność 
zapewnienia dostępu do innowacyjnych 
usług i infrastruktury, żeby umożliwić 
należyty udział gospodarczy, społeczny i 
kulturalny, przy czym obszary wiejskie 
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należy rozpatrywać jako integracyjny 
składnik stosunków miasto-wieś, żeby w 
ten sposób zagwarantować wyważony 
rozwój;

Or. de

Poprawka 45
Oldřich Vlasák

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3 a. mając na uwadze, że rozwój obszarów 
wiejskich jako zagadnienie horyzontalne 
stanowi nierozerwalną część WPR oraz że 
nowe programy powinny być 
ukierunkowane w jeszcze większym 
stopniu na priorytetowe cele rozwoju 
wiejskiego (zatrudnienie, środowisko 
rolne, woda, zmiana klimatu, innowacje i 
kształcenie),

Or. en

Poprawka 46
Ramona Nicole Mănescu

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3 a. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie od podniesienia jakości 
usług w zakresie wsparcia i doradztwa dla 
lokalnych i regionalnych przedsiębiorców 
rolnych w celu ułatwienia im lepszego 
zidentyfikowania priorytetów oraz oceny 
wyników własnej działalności rolnej;

Or. en
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Poprawka 47
Oldřich Vlasák

Projekt opinii
Ustęp 3 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3 b. domaga się silnego i dobrze 
wyposażonego drugiego filaru wspólnej 
polityki rolnej, który odzwierciedli bieżące 
potrzeby w zakresie rozwoju obszarów 
wiejskich; podkreśla horyzontalną rolę 
drugiego filaru, zważywszy na jego 
osiągnięcia w zakresie ochrony 
środowiska, modernizacji i ulepszeń 
strukturalnych w rolnictwie, 
zrównoważony rozwój terytorialny oraz 
realizację celów politycznych 
mieszkańców obszarów wiejskich oraz 
rolników; domaga się zatem, by środki w 
drugim filarze były lepiej dostosowane do 
celów, którym służą, aby poprawić 
faktyczny wzrost, zatrudnienie oraz środki 
podejmowane w zakresie klimatu i na 
korzyść obszarów wiejskich;  uważa, że w 
tym kontekście należy poświęcić 
szczególną uwagę wsparciu młodych 
rolników;

Or. en

Poprawka 48
Oldřich Vlasák

Projekt opinii
Ustęp 3 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3 c. wyraża zadowolenie z faktu, że drugi 
filar przyczynia się do realizacji zasady 
partnerstwa, oraz nawołuje państwa 
członkowskie do poświęcenia większej 
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uwagi tej zasadzie oraz jej 
powszechniejszemu stosowaniu przy 
wprowadzaniu ukierunkowanych działań 
w ramach drugiego filaru;

Or. en

Poprawka 49
Oldřich Vlasák

Projekt opinii
Ustęp 3 d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3 d. podkreśla znaczenie zmniejszenia 
obciążeń administracyjnych oraz 
powiązań między przepisami 
administracyjnymi i wykonawczymi w 
odniesieniu do funduszy UE (np. 
kwalifikowalność podatku VAT); domaga 
się uproszczenia oraz przeglądu przepisów 
dotyczących zasady wzajemnej zgodności 
dla drugiego filaru; uważa, że konieczne 
jest uproszczenie obecnego systemu 
wskaźników i krytycznie odnosi się do 
wprowadzenia celów ilościowych;

Or. en

Poprawka 50
Jens Geier, Constanze Angela Krehl

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. zauważa, że potencjał regionów i 
obszarów wiejskich to nie tylko zasoby 
naturalne służące pełnieniu przez nie 
funkcji społecznej i ekonomicznej, ale 
przede wszystkim obszary te są miejscem 
produkcji żywności w celu zapewnienia 

4. zauważa, że potencjał regionów i 
obszarów wiejskich to nie tylko zasoby 
naturalne służące pełnieniu przez nie 
funkcji społecznej i ekonomicznej, ale 
przede wszystkim obszary te są miejscem 
produkcji żywności w celu zapewnienia 
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bezpieczeństwa żywnościowego oraz 
dostarczają ważnych surowców dla 
przemysłu i produkcji energii ze źródeł 
odnawialnych, a także stanowią źródło 
wartości środowiskowych, ekologicznych, 
krajobrazowych, turystycznych i
niematerialnych, m.in. tradycji i kultury, 
w tym dorobku kulinarnego, jakim są 
produkty regionalne;

bezpieczeństwa żywnościowego oraz 
dostarczają ważnych surowców dla 
przemysłu i produkcji energii ze źródeł 
odnawialnych, a także stanowią źródło 
wartości środowiskowych, ekologicznych, 
krajobrazowych, turystycznych i
kulturalnych; z tego względu wskazuje, że 
WPR musi przyczyniać się do wspierania 
produkcji regionalnej i lokalnej oraz do 
tworzenia i utrzymywania miejsc pracy na 
obszarach wiejskich;

Or. de

Poprawka 51
Nuno Teixeira

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. zauważa, że potencjał regionów i 
obszarów wiejskich to nie tylko zasoby 
naturalne służące pełnieniu przez nie 
funkcji społecznej i ekonomicznej, ale 
przede wszystkim obszary te są miejscem 
produkcji żywności w celu zapewnienia 
bezpieczeństwa żywnościowego oraz 
dostarczają ważnych surowców dla 
przemysłu i produkcji energii ze źródeł 
odnawialnych, a także stanowią źródło 
wartości środowiskowych, ekologicznych, 
krajobrazowych, turystycznych i 
niematerialnych, m.in. tradycji i kultury, w 
tym dorobku kulinarnego, jakim są 
produkty regionalne;

4. zauważa, że potencjał regionów i 
obszarów wiejskich to nie tylko zasoby 
naturalne służące pełnieniu przez nie 
funkcji społecznej i ekonomicznej, ale 
przede wszystkim obszary te są miejscem 
produkcji żywności w celu zapewnienia 
bezpieczeństwa żywnościowego oraz 
dostarczają ważnych surowców dla 
przemysłu i produkcji energii ze źródeł 
odnawialnych, a także stanowią źródło 
wartości środowiskowych, ekologicznych, 
krajobrazowych, turystycznych i 
niematerialnych, m.in. tradycji i kultury, w 
tym dorobku kulinarnego, jakim są 
produkty regionalne; domaga się 
zrównoważonego rozwoju obszarów 
wiejskich we wszystkich regionach Unii 
Europejskiej, przyczyniającego się do 
zwiększenia roli mieszkańców tych 
regionów i poprawy lokalnych warunków 
oraz związku między obszarami wiejskimi 
a miejskimi;

Or. pt
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Poprawka 52
Alain Cadec

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. zauważa, że potencjał regionów i 
obszarów wiejskich to nie tylko zasoby 
naturalne służące pełnieniu przez nie 
funkcji społecznej i ekonomicznej, ale 
przede wszystkim obszary te są miejscem 
produkcji żywności w celu zapewnienia 
bezpieczeństwa żywnościowego oraz 
dostarczają ważnych surowców dla 
przemysłu i produkcji energii ze źródeł 
odnawialnych, a także stanowią źródło 
wartości środowiskowych, ekologicznych, 
krajobrazowych, turystycznych i 
niematerialnych, m.in. tradycji i kultury, w 
tym dorobku kulinarnego, jakim są 
produkty regionalne;

4. zauważa, że potencjał regionów i 
obszarów wiejskich to nie tylko zasoby 
naturalne służące pełnieniu przez nie 
funkcji społecznej i ekonomicznej, ale 
przede wszystkim obszary te są miejscem 
produkcji żywności w celu zapewnienia 
bezpieczeństwa żywnościowego oraz 
dostarczają ważnych surowców dla 
przemysłu i produkcji energii ze źródeł 
odnawialnych, a także stanowią źródło 
wartości środowiskowych, ekologicznych, 
krajobrazowych, turystycznych i 
niematerialnych, m.in. tradycji i kultury, w 
tym dorobku kulinarnego, jakim są 
produkty regionalne; przypomina, że 
rolnictwo stanowi podstawę gospodarki 
wiejskiej oraz że rolnicy odgrywają 
pierwszoplanowa rolę w pobudzaniu 
dynamiki tej gospodarki oraz w 
zagospodarowaniu terenów wiejskich;

Or. fr

Poprawka 53
Riikka Manner

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. zauważa, że potencjał regionów i 
obszarów wiejskich to nie tylko zasoby 
naturalne służące pełnieniu przez nie 
funkcji społecznej i ekonomicznej, ale 
przede wszystkim obszary te są miejscem 

4. zauważa, że potencjał regionów i 
obszarów wiejskich to nie tylko zasoby 
naturalne służące pełnieniu przez nie 
funkcji społecznej i ekonomicznej, ale 
przede wszystkim obszary te są miejscem 
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produkcji żywności w celu zapewnienia 
bezpieczeństwa żywnościowego oraz 
dostarczają ważnych surowców dla 
przemysłu i produkcji energii ze źródeł 
odnawialnych, a także stanowią źródło 
wartości środowiskowych, ekologicznych, 
krajobrazowych, turystycznych i 
niematerialnych, m.in. tradycji i kultury, w 
tym dorobku kulinarnego, jakim są 
produkty regionalne;

produkcji żywności w celu zapewnienia 
bezpieczeństwa żywnościowego oraz 
dostarczają ważnych surowców dla 
przemysłu i produkcji energii ze źródeł 
odnawialnych, a także stanowią źródło 
wartości środowiskowych, ekologicznych, 
krajobrazowych, turystycznych i 
niematerialnych, m.in. tradycji i kultury;

Or. fi

Poprawka 54
Heide Rühle

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. zauważa, że potencjał regionów i 
obszarów wiejskich to nie tylko zasoby 
naturalne służące pełnieniu przez nie 
funkcji społecznej i ekonomicznej, ale 
przede wszystkim obszary te są miejscem 
produkcji żywności w celu zapewnienia 
bezpieczeństwa żywnościowego oraz 
dostarczają ważnych surowców dla 
przemysłu i produkcji energii ze źródeł 
odnawialnych, a także stanowią źródło 
wartości środowiskowych, ekologicznych, 
krajobrazowych, turystycznych i 
niematerialnych, m.in. tradycji i kultury, w 
tym dorobku kulinarnego, jakim są 
produkty regionalne;

4. zauważa, że potencjał regionów i 
obszarów wiejskich to nie tylko zasoby 
naturalne służące pełnieniu przez nie 
funkcji społecznej i ekonomicznej, ale 
przede wszystkim obszary te są miejscem 
produkcji żywności w celu zapewnienia 
bezpieczeństwa żywnościowego oraz 
dostarczają ważnych surowców dla 
przemysłu i zrównoważonej produkcji 
energii ze źródeł odnawialnych, a także 
stanowią źródło wartości środowiskowych, 
ekologicznych, krajobrazowych, 
turystycznych i niematerialnych, m.in. 
tradycji i kultury, w tym dorobku 
kulinarnego, jakim są produkty regionalne;
jest zdania, że należy wzmocnić 
gospodarki lokalne i zdecentralizowane 
wzorce konsumpcji;

Or. de
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Poprawka 55
Iosif Matula, Iuliu Winkler

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. zauważa, że potencjał regionów i 
obszarów wiejskich to nie tylko zasoby 
naturalne służące pełnieniu przez nie 
funkcji społecznej i ekonomicznej, ale 
przede wszystkim obszary te są miejscem 
produkcji żywności w celu zapewnienia 
bezpieczeństwa żywnościowego oraz 
dostarczają ważnych surowców dla 
przemysłu i produkcji energii ze źródeł 
odnawialnych, a także stanowią źródło 
wartości środowiskowych, ekologicznych, 
krajobrazowych, turystycznych i 
niematerialnych, m.in. tradycji i kultury, w 
tym dorobku kulinarnego, jakim są 
produkty regionalne;

4. zauważa, że potencjał regionów i 
obszarów wiejskich to nie tylko zasoby 
naturalne służące pełnieniu przez nie 
funkcji społecznej i ekonomicznej, ale 
przede wszystkim obszary te są miejscem 
produkcji żywności w celu zapewnienia 
bezpieczeństwa żywnościowego oraz 
dostarczają ważnych surowców dla 
przemysłu i produkcji energii ze źródeł 
odnawialnych, a także stanowią źródło 
wartości środowiskowych, ekologicznych, 
krajobrazowych, turystycznych i 
niematerialnych, m.in. tradycji i kultury, w 
tym dorobku kulinarnego, jakim są 
produkty regionalne; uważa, że wspieranie 
oznaczeń regionalnych w ramach WPR 
zarówno na poziomie UE, jak i w krajach 
trzecich przynosi korzyści gospodarcze na 
szczeblu lokalnym i regionalnym;

Or. xm

Poprawka 56
Czesław Adam Siekierski

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4 a. popiera szersze spojrzenie na obszary 
wiejskie, które są lub mogą stać się 
interesującym miejscem życia i pracy 
wielu obywateli UE, jako dostarczyciela 
dóbr i usług publicznych, co powinno 
pociągnąć za sobą zagwarantowanie 
odpowiednich środków finansowych na 
ich rozwój; dotyczy to również obszarów o 



AM\862069PL.doc 35/45 PE462.564v01-00

PL

niekorzystnych warunkach 
gospodarowania i obszarów górskich;

Or. pl

Poprawka 57
Salvatore Caronna

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4 a. uważa, że środki na rozwój obszarów 
wiejskich muszą być spójne i mieć 
charakter uzupełniający w stosunku do 
narzędzi wsparcia pierwszego filaru w 
celu promowania zróżnicowanego, 
konkurencyjnego i zrównoważonego 
rolnictwa na terenie całej Unii 
Europejskiej; uważa, że polityka rozwoju 
obszarów wiejskich powinna wspierać 
modernizację, poprawę infrastruktury 
oraz innowacje w sektorze rolnym, 
również w celu stawienia czoła 
wyzwaniom w zakresie bezpieczeństwa 
żywności, środowiska, zmian klimatu i 
zatrudnienia;

Or. it

Poprawka 58
Franz Obermayr

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4 a. domaga się, żeby WPR wspierała 
wyłącznie produkcję rolną, w której nie 
stosuje się organizmów modyfikowanych 
genetycznie (GMO), gdyż w przeciwnym 
razie państwa członkowskie odrzucające 
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stosowanie GMO pośrednio 
współfinansowałyby ich stosowanie za 
pośrednictwem WPR; ponadto stwierdza, 
że na gruncie naukowym nie da się 
wykluczyć zagrożeń wynikających ze 
spożycia OGM dla ludzi, zwierząt i 
środowiska;

Or. de

Poprawka 59
Iratxe García Pérez, María Irigoyen Pérez

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. zaznacza, że zasadnicze znaczenie ma 
zachęcenie dwóch grup priorytetowych –
ludzi młodych i kobiet – do działalności 
rolnej i zaoferowanie im nowych, 
alternatywnych możliwości 
gospodarczych, aby przeciwdziałać 
wyludnianiu się obszarów wiejskich i 
zagwarantować stabilność społeczności 
wiejskich;

Or. es

Poprawka 60
Luís Paulo Alves

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. uważa, że w ramach rozwoju obszarów 
wiejskich należy promować innowacje w 
rolnictwie, różnicowanie działalności 
społeczno-gospodarczej, tworzenie miejsce 
pracy oraz odmładzanie obszarów 
wiejskich;
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Or. pt

Poprawka 61
Luís Paulo Alves

Projekt opinii
Ustęp 4 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4b. uważa, że udział młodych ludzi ma 
zasadnicze znaczenie dla rozwoju 
obszarów wiejskich; sądzi, że przyszła 
WPR wraz z innymi strategiami 
politycznymi powinna obejmować spójny 
szereg środków zachęcających młodych 
ludzi do osiedlania się na obszarach 
wiejskich, zarówno w charakterze 
rolników i przedsiębiorców rolnych, jak i 
usługodawców w zakresie 
wykwalifikowanych usług świadczonych 
gospodarstwom rolnym, a szczególnie w 
dziedzinie doradztwa i upowszechniania 
wiedzy rolniczej, a także w dziedzinach, 
które przyczyniają się do rozwoju, 
zróżnicowania gospodarki i społecznej 
żywotności obszarów wiejskich;

Or. pt

Poprawka 62
Czesław Adam Siekierski

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. zwraca uwagę, że obecne zasady 
alokacji środków w II filarze zostały 
uzgodnione na podstawie kryterium 
spójnościowego, tj. istniejących różnic w 
poziomie rozwoju rolnictwa i wsi w 
poszczególnych państwach i regionach; w
związku z tym, że różnice te nadal istnieją, 

5. zwraca uwagę, że niektóre kraje nadal 
potrzebują wsparcia na doganianie 
(catching up), w związku z tym, należy 
utrzymać odpowiednio silny II filar WPR, 
z zachowaniem obecnych kryteriów 
podziału środków, które uwzględniały 
różnice rozwojowe w poszczególnych 
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opowiada się za utrzymaniem 
dotychczasowych kryteriów i środków na 
rozwój obszarów wiejskich, szczególnie w 
kontekście rozszerzenia II filaru o cele 
strategii UE 2020; zwraca uwagę, że
wymaga to odpowiedniej koordynacji i 
podziału zadań między WPR a polityką 
spójności.

państwach i sprzyjały wzmocnieniu 
integracji europejskiej, dalsze 
rozszerzanie funkcji II filara na nowe 
wyzwania a także cele strategii UE 2020 
wymaga zapewnienia odpowiedniego 
wsparcia dla obszarów wiejskich w 
Polityce Spójności, a przez to 
odpowiedniej koordynacji i podziału zadań 
między WPR a polityka regionaln.

Or. pl

Poprawka 63
Heide Rühle

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. zwraca uwagę, że obecne zasady 
alokacji środków w II filarze zostały 
uzgodnione na podstawie kryterium 
spójnościowego, tj. istniejących różnic w 
poziomie rozwoju rolnictwa i wsi w 
poszczególnych państwach i regionach; w 
związku z tym, że różnice te nadal istnieją,
opowiada się za utrzymaniem 
dotychczasowych kryteriów i środków na 
rozwój obszarów wiejskich, szczególnie w 
kontekście rozszerzenia II filaru o cele 
strategii UE 2020; zwraca uwagę, że
wymaga to odpowiedniej koordynacji i 
podziału zadań między WPR a polityką 
spójności.

5. dostrzega korzyści polityki dotyczącej 
obszarów wiejskich, polegające na tym, że
nie ma w niej ograniczeń obszarowych,
jak ma to miejsce w przypadku polityki 
regionalnej, i że stąd polityka ta nadaje 
się w kompleksowym wymiarze na silne i 
widoczne narzędzie osiągania celów 
europejskich; uważa, że warunkiem tego 
jest ujednolicenie niektórych uregulowań 
dotyczących EFRR i EFRROW, tak by po 
stronie odbiorcy środków niepotrzebnie 
nie dublowało się obciążenie 
administracyjne ani nie powstawały 
niepotrzebne przeszkody w dostępie do 
nich;

Or. de

Poprawka 64
Oldřich Vlasák

Projekt opinii
Ustęp 5
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Projekt opinii Poprawka

5. zwraca uwagę, że obecne zasady 
alokacji środków w II filarze zostały 
uzgodnione na podstawie kryterium 
spójnościowego, tj. istniejących różnic w 
poziomie rozwoju rolnictwa i wsi w 
poszczególnych państwach i regionach; w 
związku z tym, że różnice te nadal istnieją, 
opowiada się za utrzymaniem 
dotychczasowych kryteriów i środków na 
rozwój obszarów wiejskich, szczególnie w 
kontekście rozszerzenia II filaru o cele 
strategii UE 2020; zwraca uwagę, że 
wymaga to odpowiedniej koordynacji i 
podziału zadań między WPR a polityką 
spójności.

5. zwraca uwagę, że obecne zasady 
alokacji środków w II filarze zostały 
uzgodnione na podstawie kryterium 
spójnościowego, tj. istniejących różnic w 
poziomie rozwoju rolnictwa i wsi w 
poszczególnych państwach i regionach; w 
związku z tym, że różnice te nadal istnieją, 
opowiada się za utrzymaniem 
dotychczasowych kryteriów i środków na 
rozwój obszarów wiejskich, szczególnie w 
kontekście rozszerzenia II filaru o cele 
strategii UE 2020; wyraża zadowolenie z 
lepszej koordynacji funduszy unijnych na 
szczeblu UE; domaga się, by koordynacja 
ta przejawiała się w znacznej mierze w 
mechanizmach korzystania z funduszy 
UE, a dokładniej  środkach 
finansowanych w ramach drugiego filaru, 
ukierunkowanych na wsparcie rozwoju 
obszarów wiejskich; zaleca zatem, by 
środki wsparcia w ramach wspólnej 
polityki rolnej stały się częścią wspólnych 
ram strategicznych, gdyż jedynie dokładne 
ukierunkowanie środków publicznych UE 
oraz koordynacja europejskich polityk 
mogą przynieść efekty w praktyce.

Or. en

Poprawka 65
Seán Kelly

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. zwraca uwagę, że obecne zasady 
alokacji środków w II filarze zostały 
uzgodnione na podstawie kryterium 
spójnościowego, tj. istniejących różnic w 
poziomie rozwoju rolnictwa i wsi w 
poszczególnych państwach i regionach; w 

5. zwraca uwagę, że obecne zasady 
alokacji środków w II filarze zostały 
uzgodnione na podstawie kryterium 
spójnościowego, tj. istniejących różnic w 
poziomie rozwoju rolnictwa i wsi w 
poszczególnych państwach i regionach; w 
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związku z tym, że różnice te nadal istnieją, 
opowiada się za utrzymaniem 
dotychczasowych kryteriów i środków na 
rozwój obszarów wiejskich, szczególnie w 
kontekście rozszerzenia II filaru o cele 
strategii UE 2020; zwraca uwagę, że 
wymaga to odpowiedniej koordynacji i 
podziału zadań między WPR a polityką 
spójności.

związku z tym, że różnice te nadal istnieją, 
opowiada się za utrzymaniem 
dotychczasowych kryteriów i środków na 
rozwój obszarów wiejskich; zwraca uwagę, 
że wymaga to odpowiedniej koordynacji i 
podziału zadań między WPR a polityką 
spójności.

Or. en

Poprawka 66
Rosa Estaràs Ferragut

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. zwraca uwagę, że obecne zasady 
alokacji środków w II filarze zostały 
uzgodnione na podstawie kryterium 
spójnościowego, tj. istniejących różnic w 
poziomie rozwoju rolnictwa i wsi w 
poszczególnych państwach i regionach; w 
związku z tym, że różnice te nadal istnieją, 
opowiada się za utrzymaniem 
dotychczasowych kryteriów i środków na 
rozwój obszarów wiejskich, szczególnie w 
kontekście rozszerzenia II filaru o cele 
strategii UE 2020; zwraca uwagę, że 
wymaga to odpowiedniej koordynacji i 
podziału zadań między WPR a polityką 
spójności.

5. zwraca uwagę, że obecne zasady 
alokacji środków w II filarze zostały 
uzgodnione na podstawie kryterium 
spójnościowego, tj. istniejących różnic w 
poziomie rozwoju rolnictwa i wsi w 
poszczególnych państwach i regionach; w 
związku z tym, że różnice te nadal istnieją, 
opowiada się za utrzymaniem 
dotychczasowych kryteriów i środków na 
rozwój obszarów wiejskich, szczególnie w 
kontekście rozszerzenia II filaru o cele 
strategii UE 2020; zwraca uwagę, że 
wymaga to odpowiedniej koordynacji i 
podziału zadań między WPR a polityką 
spójności, przy czym szczególnie istotna 
jest koordynacja w ramach zasady 
spójności terytorialnej.

Or. es
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Poprawka 67
Riikka Manner

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. zwraca uwagę, że obecne zasady 
alokacji środków w II filarze zostały 
uzgodnione na podstawie kryterium 
spójnościowego, tj. istniejących różnic w 
poziomie rozwoju rolnictwa i wsi w 
poszczególnych państwach i regionach; w 
związku z tym, że różnice te nadal istnieją, 
opowiada się za utrzymaniem 
dotychczasowych kryteriów i środków na 
rozwój obszarów wiejskich, szczególnie w 
kontekście rozszerzenia II filaru o cele 
strategii UE 2020; zwraca uwagę, że 
wymaga to odpowiedniej koordynacji i 
podziału zadań między WPR a polityką 
spójności.

5. zwraca uwagę, że obecne zasady 
alokacji środków w II filarze zostały 
uzgodnione na podstawie kryterium 
spójnościowego, tj. istniejących różnic w 
poziomie rozwoju rolnictwa i wsi w 
poszczególnych państwach i regionach; w 
związku z tym, że różnice te – zarówno 
różnice gospodarcze, jak i ograniczenia 
wynikające z warunków naturalnych –
nadal istnieją, opowiada się za 
utrzymaniem dotychczasowych kryteriów i 
środków na rozwój obszarów wiejskich, 
szczególnie w kontekście rozszerzenia II 
filaru o cele strategii UE 2020; zwraca 
uwagę, że wymaga to odpowiedniej 
koordynacji i podziału zadań między WPR 
a polityką spójności.

Or. fi

Poprawka 68
Ramona Nicole Mănescu

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. zwraca uwagę, że obecne zasady 
alokacji środków w II filarze zostały 
uzgodnione na podstawie kryterium 
spójnościowego, tj. istniejących różnic w 
poziomie rozwoju rolnictwa i wsi w 
poszczególnych państwach i regionach; w 
związku z tym, że różnice te nadal istnieją, 
opowiada się za utrzymaniem 
dotychczasowych kryteriów i środków na 
rozwój obszarów wiejskich, szczególnie w 

5. zwraca uwagę, że obecne zasady 
alokacji środków w II filarze zostały 
uzgodnione na podstawie kryterium 
spójnościowego, tj. istniejących różnic w 
poziomie rozwoju rolnictwa i wsi w 
poszczególnych państwach i regionach; w 
związku z tym, że różnice te nadal istnieją, 
opowiada się za utrzymaniem 
dotychczasowych kryteriów i środków na 
rozwój obszarów wiejskich, szczególnie w 
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kontekście rozszerzenia II filaru o cele 
strategii UE 2020; zwraca uwagę, że 
wymaga to odpowiedniej koordynacji i 
podziału zadań między WPR a polityką 
spójności.

kontekście rozszerzenia II filaru o cele 
strategii UE 2020 zwraca uwagę, że 
wymaga to utrzymania kryterium 
spójności oraz poprawy koordynacji i 
podziału zadań między WPR a polityką 
spójności.

Or. en

Poprawka 69
Sophie Auconie

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. zwraca uwagę, że obecne zasady 
alokacji środków w II filarze zostały 
uzgodnione na podstawie kryterium 
spójnościowego, tj. istniejących różnic w 
poziomie rozwoju rolnictwa i wsi w 
poszczególnych państwach i regionach; w 
związku z tym, że różnice te nadal istnieją, 
opowiada się za utrzymaniem 
dotychczasowych kryteriów i środków na 
rozwój obszarów wiejskich, szczególnie w 
kontekście rozszerzenia II filaru o cele 
strategii UE 2020; zwraca uwagę, że 
wymaga to odpowiedniej koordynacji i 
podziału zadań między WPR a polityką 
spójności.

5. zwraca uwagę, że obecne zasady 
alokacji środków w II filarze zostały 
uzgodnione na podstawie kryterium 
spójnościowego, tj. istniejących różnic w 
poziomie rozwoju rolnictwa i wsi w 
poszczególnych państwach i regionach; w 
związku z tym, że różnice te nadal istnieją, 
opowiada się za utrzymaniem 
dotychczasowych kryteriów i środków na 
rozwój obszarów wiejskich, szczególnie w 
kontekście rozszerzenia II filaru o cele 
strategii UE 2020; zwraca uwagę, że 
wymaga to ścisłej koordynacji i
odpowiedniego podziału zadań między 
WPR a polityką spójności.

Or. fr

Poprawka 70
Czesław Adam Siekierski

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5 a. stwierdza, że należy zapobiec 
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gwałtownym zmianom w podziale środków 
finansowych II filara, ponieważ państwa 
członkowskie oczekują ciągłości 
planowania finansowego i niezawodności, 
dlatego też popiera pragmatyczne 
podejście tj. utrzymanie obecnych 
kryteriów dystrybucji w II filarze; 
stwierdza ponadto, że jego tzw. 
zazielenienie musi być w odpowiedniej 
proporcji do rozwoju obszarów wiejskich.

Or. pl

Poprawka 71
Nuno Teixeira

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. przypomina, że działalność rolnicza 
ma duże znaczenie dla rozwoju 
gospodarczo-społecznego i ożywienia 
obszarów wiejskich oraz proponuje, aby 
utworzyć regionalne i lokalne usługi 
doradcze dla rolników europejskich, aby 
przyczynić się do zmniejszenia zjawiska 
masowego opuszczania wsi i sprostać 
wyzwaniu, jakim są zmiany 
demograficzne;

Or. pt

Poprawka 72
Georgios Stavrakakis, Luís Paulo Alves

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5 a. wzywa Komisję do poprawy synergii i 
koordynacji między działaniami w 
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zakresie rozwoju obszarów wiejskich w 
ramach EFRROW a działaniami w 
zakresie spójności w ramach EFRR, 
Funduszu Spójności i EFS; uważa, że 
wieloaspektowe podejście do rozwoju 
społeczności wiejskich, zgodne z celem 
spójności terytorialnej, może zostać 
zapewnione dzięki wyraźniejszej synergii 
między tymi funduszami;

Or. en

Poprawka 73
Vasilica Viorica Dăncilă

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5 a. uważa za niezbędne przyjęcie 
strategii, która równolegle do polityki 
spójności terytorialnej połączy w 
bezpośredni sposób zasoby naturalne, 
obszary wiejskie i politykę żywieniową, 
przy uwzględnieniu takich aspektów, jak 
wzrost demograficzny czy częste klęski 
żywiołowe spowodowane zmianą klimatu, 
które uwypuklają kryzys żywnościowy.

Or. ro

Poprawka 74
Iosif Matula, Iuliu Winkler

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5 a. domaga się, by Komisja i państwa 
członkowskie określiły mechanizmy 
mające na celu ułatwienie dostępu 
producentów rolnych do systemów 
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kredytowych i ubezpieczeniowych;

Or. en

Poprawka 75
Czesław Adam Siekierski

Projekt opinii
Ustęp 5 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5 b. podkreśla potrzebę zwiększenia 
koordynacji WPR i Polityki Spójności 
zarówno na poziomie strategicznym 
poprzez wspólne wytyczne odnośnie zasad 
(w kierunku rozwiązań przyjętych dla 
Polityki Spójności), a także jednolite 
traktowanie beneficjentów w ramach 
różnych funduszy jak i na poziomie 
implementacyjnym.

Or. pl

Poprawka 76
Czesław Adam Siekierski

Projekt opinii
Ustęp 5 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5 c. uważa, że należy dążyć do lepszej 
koordynacji między WPR a polityką 
finansową, handlową oraz klimatyczno-
energetyczną UE w celu zapewnienia 
skuteczności WPR wobec stawianych 
przed nią celów.

Or. pl


