
AM\1069322PL.doc PE565.016v01-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

Parlament Europejski
2014-2019

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi

2015/2132(BUD)

27.7.2015

POPRAWKI
1 - 48

Projekt opinii
Jean-Paul Denanot
(PE560.823v01-00)

Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2016 – wszystkie sekcje
(COM(2015)0300, (COM(2015)0317)) – 2015/2132(BUD))



PE565.016v01-00 2/26 AM\1069322PL.doc

PL

AM_Com_NonLegOpinion



AM\1069322PL.doc 3/26 PE565.016v01-00

PL

Poprawka 1
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg, Jadwiga Wiśniewska, Janusz Wojciechowski

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. ubolewa, że ze względu na pułap 
narzucony w wieloletnich ramach 
finansowych (WRF) na lata 2014–2020 w 
odniesieniu do działu 2 w głównych 
kategoriach wydatków w ramach wspólnej 
polityki rolnej (WPR) w 2016 r. w 
praktyce prawdopodobnie przeprowadzone 
zostaną cięcia, w tym w płatnościach 
bezpośrednich i działaniach rynkowych;

1. ubolewa, że ze względu na pułap 
narzucony w wieloletnich ramach 
finansowych (WRF) na lata 2014–2020 w 
odniesieniu do działu 2 w głównych 
kategoriach wydatków w ramach wspólnej 
polityki rolnej (WPR) w 2016 r. w 
praktyce prawdopodobnie przeprowadzone 
zostaną cięcia, w tym w płatnościach 
bezpośrednich i działaniach rynkowych, w 
sytuacji kiedy globalne kwoty zobowiązań 
i płatności rosną odpowiednio o 2,4% i 
1,6%;

Or. pl

Poprawka 2
Miguel Viegas, Lidia Senra Rodríguez

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. zauważa, że te cięcia w budżecie 
odzwierciedlają nową WPR dostosowaną 
do rynku, opartą na jego pełnej 
liberalizacji i mającą poważne 
konsekwencje dla europejskiego 
rolnictwa;

Or. pt

Poprawka 3
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg, Jadwiga Wiśniewska, Janusz Wojciechowski
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Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. ubolewa nad cięciami dokonanymi w 
budżecie na interwencje na rynkach 
rolnych w porównaniu z rokiem 2015; nie 
zgadza się z Komisją, że środki 
nadzwyczajne związane z rosyjskim 
embargiem na przywóz niektórych 
produktów rolnych z UE powinny 
ograniczać się tylko do 2015 roku, 
ponieważ Rosja wyraziła zamiar 
przedłużenia zakazu importu do początku 
2016 roku; wyraża zaniepokojenie, że w 
konsekwencji konieczne będą kolejne 
interwencje rynkowe w 2016 r. w celu 
pomocy unijnym rolnikom dotkniętych 
embargiem;

7. ubolewa nad cięciami dokonanymi w 
budżecie na interwencje na rynkach 
rolnych w porównaniu z rokiem 2015; nie 
zgadza się z Komisją, że środki 
nadzwyczajne związane z rosyjskim 
embargiem na przywóz niektórych 
produktów rolnych z UE powinny 
ograniczać się tylko do 2015 roku, 
ponieważ Rosja wyraziła zamiar 
przedłużenia zakazu importu do początku 
2016 roku; wyraża zaniepokojenie, że w 
konsekwencji konieczne będą kolejne 
interwencje rynkowe w 2016 r. w celu 
pomocy unijnym rolnikom dotkniętych 
embargiem, szczególnie w krajach 
sąsiadujących z Rosją;

Or. pl

Poprawka 4
Tibor Szanyi

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. ubolewa nad cięciami dokonanymi w 
budżecie na interwencje na rynkach 
rolnych w porównaniu z rokiem 2015; nie 
zgadza się z Komisją, że środki 
nadzwyczajne związane z rosyjskim 
embargiem na przywóz niektórych 
produktów rolnych z UE powinny 
ograniczać się tylko do 2015 roku, 
ponieważ Rosja wyraziła zamiar 
przedłużenia zakazu importu do początku 
2016 roku; wyraża zaniepokojenie, że w
konsekwencji konieczne będą kolejne 
interwencje rynkowe w 2016 r. w celu 
pomocy unijnym rolnikom dotkniętych
embargiem;

7. ubolewa nad cięciami dokonanymi w 
budżecie na interwencje na rynkach 
rolnych w porównaniu z rokiem 2015; nie 
zgadza się z Komisją, że środki 
nadzwyczajne związane z rosyjskim 
embargiem na przywóz niektórych 
produktów rolnych z UE powinny 
ograniczać się tylko do 2015 roku, 
ponieważ Rosja wyraziła zamiar 
przedłużenia zakazu importu do początku 
2016 roku; wzywa do dalszych interwencji 
rynkowych w 2016 r. w celu pomocy 
unijnym rolnikom i sektorowi żywości 
dotkniętym embargiem;
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Or. en

Poprawka 5
Daniel Buda

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. ubolewa nad cięciami dokonanymi w 
budżecie na interwencje na rynkach 
rolnych w porównaniu z rokiem 2015; nie 
zgadza się z Komisją, że środki 
nadzwyczajne związane z rosyjskim 
embargiem na przywóz niektórych 
produktów rolnych z UE powinny 
ograniczać się tylko do 2015 roku, 
ponieważ Rosja wyraziła zamiar 
przedłużenia zakazu importu do początku 
2016 roku; wyraża zaniepokojenie, że w 
konsekwencji konieczne będą kolejne 
interwencje rynkowe w 2016 r. w celu 
pomocy unijnym rolnikom dotkniętych 
embargiem;

7. ubolewa nad cięciami dokonanymi w 
budżecie na interwencje na rynkach 
rolnych w porównaniu z rokiem 2015; nie 
zgadza się z Komisją, że środki 
nadzwyczajne związane z rosyjskim 
embargiem na przywóz niektórych 
produktów rolnych z UE powinny 
ograniczać się tylko do 2015 roku, i uważa, 
że środki nadzwyczajne należy rozszerzyć 
na kraje, które pośrednio odczuły 
rosyjskie embargo, ponieważ Rosja 
wyraziła zamiar przedłużenia zakazu 
importu do początku 2016 roku; wyraża 
zaniepokojenie, że w konsekwencji 
konieczne będą kolejne interwencje 
rynkowe w 2016 r. w celu pomocy 
unijnym rolnikom dotkniętych embargiem;

Or. ro

Poprawka 6
Jean-Paul Denanot, Jens Rohde

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. ubolewa nad cięciami dokonanymi w 
budżecie na interwencje na rynkach 
rolnych w porównaniu z rokiem 2015; nie 
zgadza się z Komisją, że środki 
nadzwyczajne związane z rosyjskim 
embargiem na przywóz niektórych 
produktów rolnych z UE powinny 

7. ubolewa nad cięciami dokonanymi w 
budżecie na interwencje na rynkach 
rolnych w porównaniu z rokiem 2015; z 
uwagi na potwierdzenie przez Rosję
przedłużenia zakazu importu do sierpnia
2016 r. wzywa Komisję do podjęcia 
wszelkich niezbędnych środków, takich 
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ograniczać się tylko do 2015 roku, 
ponieważ Rosja wyraziła zamiar
przedłużenia zakazu importu do początku
2016 roku; wyraża zaniepokojenie, że w 
konsekwencji konieczne będą kolejne 
interwencje rynkowe w 2016 r. w celu 
pomocy unijnym rolnikom dotkniętych
embargiem;

jak wykorzystanie marginesu dostępnego
w ramach pułapu, w celu pomocy unijnym 
rolnikom dotkniętym embargiem we 
wszystkich sektorach rolnictwa;

Or. en

Poprawka 7
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Ramón Luis Valcárcel Siso

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. ubolewa nad cięciami dokonanymi w 
budżecie na interwencje na rynkach 
rolnych w porównaniu z rokiem 2015; nie 
zgadza się z Komisją, że środki 
nadzwyczajne związane z rosyjskim 
embargiem na przywóz niektórych 
produktów rolnych z UE powinny 
ograniczać się tylko do 2015 roku, 
ponieważ Rosja wyraziła zamiar 
przedłużenia zakazu importu do początku 
2016 roku; wyraża zaniepokojenie, że w 
konsekwencji konieczne będą kolejne 
interwencje rynkowe w 2016 r. w celu 
pomocy unijnym rolnikom dotkniętych 
embargiem;

7. ubolewa nad cięciami dokonanymi w 
budżecie na interwencje na rynkach 
rolnych w porównaniu z rokiem 2015; z 
zadowoleniem przyjmuje decyzję Komisji 
o przedłużeniu od sierpnia 2015 r. 
środków wsparcia dla dotkniętych 
rosyjskim embargiem producentów 
owoców i warzyw oraz wzywa do 
utrzymania tych środków w mocy do czasu 
zniesienia zakazu importu i do ich 
rozszerzenia na wszystkie dotknięte 
embargiem sektory uprawy i hodowli; 
zauważa, że sektor mleka wymaga 
szczególnej uwagi, ponieważ rosyjskie 
embargo zwiększa niepewność 
producentów poprzez spotęgowanie 
spadku cen obserwowanego od zniesienia 
systemu kwotowego;

Or. es

Poprawka 8
Miguel Viegas

Projekt opinii
Ustęp 7 a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

7a. jest zaniepokojony znacznym 
zmniejszeniem pomocy dla organizacji 
producentów z 541,5 mln EUR do 387 
mln EUR, które jest sprzeczne z całym 
podejściem leżącym u podstaw nowej 
WPR opartym na wzmocnieniu 
organizacji producentów;

Or. pt

Poprawka 9
Petri Sarvamaa

Projekt opinii
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7a. uważa, że konieczne jest stworzenie 
specjalnej linii budżetowej zapewniającej 
wsparcie dla producentów mleka 
odczuwających długotrwałe skutki 
rosyjskiego embarga;

Or. en

Poprawka 10
Miguel Viegas, Lidia Senra Rodríguez

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. podkreśla potrzebę przewidzenia 
funduszy w celu zrekompensowania 
rolnikom strat ekonomicznych 
spowodowanych kryzysem na rynku oraz 
kryzysami sanitarnymi i fitosanitarnymi, 
takimi jak ten wywołany bakterią Xylella 
fastidiosa, oraz ponownie podkreśla 
potrzebę wykorzystania w tym celu 

8. podkreśla potrzebę przewidzenia 
funduszy w celu zrekompensowania 
rolnikom strat ekonomicznych 
spowodowanych kryzysem na rynku oraz 
kryzysami sanitarnymi i fitosanitarnymi, 
takimi jak ten wywołany bakterią Xylella 
fastidiosa, oraz ponownie podkreśla 
potrzebę wykorzystania w tym celu 
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dostępnych marginesów w ramach działu 
2;

dostępnych marginesów w ramach działu 
2; apeluje o zwiększenie zasobów 
niezbędnych do przeprowadzenia 
interwencji na rynku mleczarskim, aby 
zapobiec przewidywalnemu załamaniu cen 
w wyniku zniesienia systemu kwotowego;

Or. pt

Poprawka 11
Martin Häusling
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. podkreśla potrzebę przewidzenia 
funduszy w celu zrekompensowania 
rolnikom strat ekonomicznych 
spowodowanych kryzysem na rynku oraz 
kryzysami sanitarnymi i fitosanitarnymi, 
takimi jak ten wywołany bakterią Xylella 
fastidiosa, oraz ponownie podkreśla 
potrzebę wykorzystania w tym celu 
dostępnych marginesów w ramach działu 
2;

8. podkreśla potrzebę przewidzenia 
funduszy w celu zrekompensowania 
rolnikom strat ekonomicznych 
spowodowanych kryzysem na rynku oraz 
kryzysami sanitarnymi i fitosanitarnymi, 
takimi jak ten wywołany bakterią Xylella 
fastidiosa, oraz ponownie podkreśla 
potrzebę wykorzystania w tym celu 
dostępnych marginesów w ramach działu 
2; nalega, by rekompensata za zwalczanie 
szkodników obejmowała też odtwarzanie 
ekosystemów rolniczych, w tym gleby, jak 
również ustanowienie trwałej 
różnorodności biologicznej, w 
szczególności zapewnienie różnorodności 
genetycznej materiału sadzeniowego 
wykazującego w idealnym przypadku 
odporność lub tolerancję na daną chorobę 
lub na danego szkodnika; uważa, że 
jednym z celów każdej przyznanej pomocy 
powinno być zapewnienie 
zrównoważonych, zróżnicowanych 
biologicznie ekosystemów rolniczych i 
krajobrazów mniej podatnych na ataki w 
przyszłości;

Or. en
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Poprawka 12
Jean-Paul Denanot, Jens Rohde

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. podkreśla potrzebę przewidzenia 
funduszy w celu zrekompensowania 
rolnikom strat ekonomicznych 
spowodowanych kryzysem na rynku oraz 
kryzysami sanitarnymi i fitosanitarnymi, 
takimi jak ten wywołany bakterią Xylella 
fastidiosa, oraz ponownie podkreśla 
potrzebę wykorzystania w tym celu 
dostępnych marginesów w ramach działu 
2;

8. podkreśla potrzebę przewidzenia 
funduszy w celu zrekompensowania 
rolnikom strat ekonomicznych 
spowodowanych kryzysem na rynku oraz 
kryzysami sanitarnymi i fitosanitarnymi, 
takimi jak ten wywołany bakterią Xylella 
fastidiosa, oraz ponownie podkreśla 
potrzebę wykorzystania w tym celu 
dostępnych marginesów w ramach działu 
2; wzywa Komisję i Radę do podjęcia 
wszelkich środków niezbędnych w walce z 
pogarszającym się stanem tych rynków;

Or. en

Poprawka 13
Nicola Caputo

Projekt opinii
Ustęp 8 – akapit 1 (nowy)

Projekt opinii Poprawka

apeluje o przeznaczenie dodatkowych 
środków finansowych na sektor oliwek i 
oleju z oliwek celem zrekompensowania 
rolnikom strat spowodowanych bakterią 
Xylella fastidiosa, wzmocnienia środków 
zapobiegawczych w Europie, 
przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się tej 
zabójczej bakterii, restrukturyzacji sektora 
i zintensyfikowania badań naukowych 
nad patogenem i jego przenosicielem;

Or. it
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Poprawka 14
Martin Häusling
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8a. ogólnie zauważa, że potrzebne są 
inwestycje, aby zapewnić odporność 
naszych ekosystemów rolniczych na 
zmianę klimatu oraz na powstawanie i 
rozprzestrzenianie się gatunków 
inwazyjnych, przede wszystkim poprzez 
zróżnicowane biologicznie krajobrazy 
uprawne i kultury, zdrowe gleby 
zawierające drapieżne i pożyteczne 
gatunki, co umożliwiałoby naturalną 
regulację populacji szkodników;

Or. en

Poprawka 15
Jan Huitema, Marit Paulsen, Fredrick Federley

Projekt opinii
Ustęp 9

Projekt opinii Poprawka

9. ubolewa nad cięciami w wysokości 2 
mln EUR zaproponowanymi w ramach 
programu „Mleko w szkole”, którego 
środki obniżono z 77 mln EUR w 2015 r. 
na 75 mln EUR w projekcie budżetu na 
2016 rok; przypomina o wniosku 
Parlamentu o podwyższenie o 20 mln 
EUR rocznie środków przeznaczonych na 
ten program; z zadowoleniem przyjmuje 
niewielki wzrost środków w programie 
„Owoce w szkole” do kwoty 150 mln 
EUR; zaznacza, że oba programy okazały 
się przydatne i skuteczne w państwach 
członkowskich oraz podkreśla ich 
znaczenie w związku z obecnym kryzysem 
i z poziomem niedożywienia dzieci w Unii;

skreślony
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Or. en

Poprawka 16
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg, Jadwiga Wiśniewska, Janusz Wojciechowski

Projekt opinii
Ustęp 9

Projekt opinii Poprawka

9. ubolewa nad cięciami w wysokości 2 
mln EUR zaproponowanymi w ramach 
programu „Mleko w szkole”, którego 
środki obniżono z 77 mln EUR w 2015 r. 
na 75 mln EUR w projekcie budżetu na 
2016 rok; przypomina o wniosku 
Parlamentu o podwyższenie o 20 mln EUR 
rocznie środków przeznaczonych na ten 
program; z zadowoleniem przyjmuje 
niewielki wzrost środków w programie
„Owoce w szkole” do kwoty 150 mln 
EUR; zaznacza, że oba programy okazały 
się przydatne i skuteczne w państwach 
członkowskich oraz podkreśla ich 
znaczenie w związku z obecnym kryzysem 
i z poziomem niedożywienia dzieci w Unii;

9. ubolewa nad cięciami w wysokości 2 
mln EUR zaproponowanymi w ramach 
programu „Mleko w szkole”, którego 
środki obniżono z 77 mln EUR w 2015 r. 
na 75 mln EUR w projekcie budżetu na 
2016 rok; przypomina o wniosku 
Parlamentu o podwyższenie o 20 mln EUR 
rocznie środków przeznaczonych na ten 
program; z zadowoleniem przyjmuje 
niewielki wzrost środków w programie
„Owoce w szkole” do kwoty 150 mln 
EUR; zaznacza, że oba programy okazały 
się przydatne i skuteczne w państwach 
członkowskich, przede wszystkim 
ponieważ uczą one młodych ludzi 
nawyków zdrowego odżywiania, oraz 
podkreśla ich znaczenie w związku z 
obecnym kryzysem i z poziomem 
niedożywienia dzieci w Unii;

Or. pl

Poprawka 17
Miguel Viegas, Lidia Senra Rodríguez

Projekt opinii
Ustęp 9

Projekt opinii Poprawka

9. ubolewa nad cięciami w wysokości 2 
mln EUR zaproponowanymi w ramach 
programu „Mleko w szkole”, którego 
środki obniżono z 77 mln EUR w 2015 r. 
na 75 mln EUR w projekcie budżetu na 

9. ubolewa nad cięciami w wysokości 2 
mln EUR zaproponowanymi w ramach 
programu „Mleko w szkole”, którego 
środki obniżono z 77 mln EUR w 2015 r. 
na 75 mln EUR w projekcie budżetu na 
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2016 rok; przypomina o wniosku 
Parlamentu o podwyższenie o 20 mln EUR 
rocznie środków przeznaczonych na ten 
program; z zadowoleniem przyjmuje
niewielki wzrost środków w programie
„Owoce w szkole” do kwoty 150 mln 
EUR; zaznacza, że oba programy okazały 
się przydatne i skuteczne w państwach 
członkowskich oraz podkreśla ich 
znaczenie w związku z obecnym kryzysem 
i z poziomem niedożywienia dzieci w Unii;

2016 rok; przypomina o wniosku 
Parlamentu o podwyższenie o 20 mln EUR 
rocznie środków przeznaczonych na ten 
program; uważa niewielki wzrost środków 
w programie „Owoce w szkole” o 6 mln 
EUR do kwoty 150 mln EUR za 
ewidentnie niewystarczający; zaznacza, że 
oba programy okazały się przydatne i 
skuteczne w państwach członkowskich 
oraz podkreśla ich znaczenie w związku z 
obecnym kryzysem i z poziomem 
niedożywienia dzieci w Unii;

Or. pt

Poprawka 18
Jean-Paul Denanot

Projekt opinii
Ustęp 9

Projekt opinii Poprawka

9. ubolewa nad cięciami w wysokości 2 
mln EUR zaproponowanymi w ramach 
programu „Mleko w szkole”, którego 
środki obniżono z 77 mln EUR w 2015 r. 
na 75 mln EUR w projekcie budżetu na 
2016 rok; przypomina o wniosku 
Parlamentu o podwyższenie o 20 mln EUR 
rocznie środków przeznaczonych na ten 
program; z zadowoleniem przyjmuje 
niewielki wzrost środków w programie
„Owoce w szkole” do kwoty 150 mln 
EUR; zaznacza, że oba programy okazały 
się przydatne i skuteczne w państwach 
członkowskich oraz podkreśla ich 
znaczenie w związku z obecnym kryzysem 
i z poziomem niedożywienia dzieci w Unii;

9. ubolewa nad cięciami w wysokości 2 
mln EUR w ramach programu „Mleko w 
szkole” zaproponowanymi przez Komisję i 
popartymi przez Radę, którego środki 
obniżono z 77 mln EUR w 2015 r. na 75 
mln EUR w projekcie budżetu na 2016 rok;
przypomina o wniosku Parlamentu o 
podwyższenie o 20 mln EUR rocznie 
środków przeznaczonych na ten program; z 
zadowoleniem przyjmuje niewielki, 
zaproponowany przez Komisję i poparty 
przez Radę, wzrost środków w programie
„Owoce w szkole” do kwoty 150 mln 
EUR; zaznacza, że oba programy okazały 
się przydatne w państwach członkowskich 
oraz podkreśla ich znaczenie w związku z 
obecnym kryzysem i z poziomem 
niedożywienia dzieci w Unii; apeluje do 
Rady o uwzględnienie wniosków 
Parlamentu wzywających do uproszczenia 
formalności administracyjnych 
spoczywających na państwach 
członkowskich w celu zwiększenia 
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skuteczności obu programów;

Or. en

Poprawka 19
Marc Tarabella

Projekt opinii
Ustęp 9

Projekt opinii Poprawka

9. ubolewa nad cięciami w wysokości 2 
mln EUR zaproponowanymi w ramach 
programu „Mleko w szkole”, którego 
środki obniżono z 77 mln EUR w 2015 r. 
na 75 mln EUR w projekcie budżetu na 
2016 rok; przypomina o wniosku 
Parlamentu o podwyższenie o 20 mln EUR 
rocznie środków przeznaczonych na ten 
program; z zadowoleniem przyjmuje 
niewielki wzrost środków w programie
„Owoce w szkole” do kwoty 150 mln 
EUR; zaznacza, że oba programy okazały 
się przydatne i skuteczne w państwach 
członkowskich oraz podkreśla ich 
znaczenie w związku z obecnym kryzysem 
i z poziomem niedożywienia dzieci w Unii;

9. ubolewa nad cięciami w wysokości 2 
mln EUR zaproponowanymi w ramach 
programu „Mleko w szkole”, którego 
środki obniżono z 77 mln EUR w 2015 r. 
na 75 mln EUR w projekcie budżetu na 
2016 rok; przypomina o wniosku 
Parlamentu o podwyższenie środków 
przeznaczonych na program dotyczący 
mleka o 20 mln EUR rocznie, przez co 
jego roczny budżet wyniósłby łącznie 100 
mln EUR; z zadowoleniem przyjmuje 
niewielki wzrost środków w programie
„Owoce w szkole” do kwoty 150 mln EUR
rocznie; zaznacza, że oba programy 
okazały się przydatne i skuteczne w 
państwach członkowskich, gdzie rocznie 
korzysta z nich niemal 30 milinów dzieci,
oraz podkreśla ich znaczenie w
dzisiejszych czasach, kiedy wśród dzieci 
maleje spożycie owoców, warzyw i mleka a 
postępuje otyłość;

Or. fr

Poprawka 20
Jean-Paul Denanot

Projekt opinii
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

9a. ubolewa nad zaproponowanym przez 
Radę obcięciem o 13,8 mln EUR funduszy 
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operacyjnych dla organizacji producentów 
w sektorze owoców i warzyw pomimo ich 
znaczenia w łańcuchu dostaw żywności i 
wyzwań stojących obecnie przed tym 
sektorem;

Or. en

Poprawka 21
Peter Jahr

Projekt opinii
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

9a. wzywa do przesunięcia programów 
„Mleko w szkole”i „Owoce w szkole” do 
drugiego filara wspólnej polityki rolnej, 
aby na miejscu móc lepiej dostosować ich 
konkretny kształt do szczególnych 
warunków i potrzeb regionalnych, a tym 
samym zwiększyć akceptację programów i 
nadać im charakter bardziej przyjazny 
użytkownikom;

Or. de

Poprawka 22
Hannu Takkula, Nils Torvalds

Projekt opinii
Ustęp 10

Projekt opinii Poprawka

10. nalega, by wszelkie wpływy do 
budżetu UE pochodzące z opłat za 
przekroczenie kwot lub wszelkie inne 
przeznaczone na określony cel dochody z 
rolnictwa uzyskane w 2014–2015 r. 
pozostały w dziale 2;

10. nalega, by wszelkie wpływy do 
budżetu UE pochodzące z opłat za 
przekroczenie kwot lub wszelkie inne 
przeznaczone na określony cel dochody z 
rolnictwa uzyskane w 2014–2015 r. 
pozostały w dziale 2; jest zdania, że opłaty 
z tytułu przekroczenia kwot pobrane w 
2015 r., zwłaszcza w sektorze mleka, 
należy wykorzystać w całości na wsparcie 
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rynku i na inne środki pomocy sektorowi 
mleka;

Or. fi

Poprawka 23
Peter Jahr

Projekt opinii
Ustęp 10

Projekt opinii Poprawka

10. nalega, by wszelkie wpływy do 
budżetu UE pochodzące z opłat za 
przekroczenie kwot lub wszelkie inne 
przeznaczone na określony cel dochody z 
rolnictwa uzyskane w 2014–2015 r.
pozostały w dziale 2;

10. uważa, że wszelkie wpływy do budżetu 
UE pochodzące z opłat za przekroczenie 
kwot lub wszelkie inne przeznaczone na 
określony cel dochody z rolnictwa 
uzyskane w 2014–2015 r. muszą pozostać
w dziale 2;

Or. de

Poprawka 24
James Nicholson

Projekt opinii
Ustęp 10

Projekt opinii Poprawka

10. nalega, by wszelkie wpływy do 
budżetu UE pochodzące z opłat za 
przekroczenie kwot lub wszelkie inne 
przeznaczone na określony cel dochody z 
rolnictwa uzyskane w 2014–2015 r. 
pozostały w dziale 2;

10. nalega, by wszelkie wpływy do 
budżetu UE pochodzące z kar za 
przekroczenie kwot były przeznaczane na 
ponowne inwestycje w sektorze 
mleczarskim i by inne przeznaczone na 
określony cel dochody z rolnictwa 
uzyskane w 2014–2015 r. pozostały w 
dziale 2; z zadowoleniem przyjmuje 
wniosek Komisji, aby dochody te 
przeznaczyć na EFRG;

Or. en
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Poprawka 25
Jean-Paul Denanot, Jens Rohde

Projekt opinii
Ustęp 10

Projekt opinii Poprawka

10. nalega, by wszelkie wpływy do 
budżetu UE pochodzące z opłat za 
przekroczenie kwot lub wszelkie inne 
przeznaczone na określony cel dochody z 
rolnictwa uzyskane w 2014–2015 r. 
pozostały w dziale 2;

10. nalega, by wszelkie wpływy do 
budżetu UE pochodzące z kar za 
przekroczenie kwot i inne przeznaczone na 
określony cel dochody z rolnictwa 
uzyskane w 2014–2015 r. pozostały w 
dziale 2; z zadowoleniem przyjmuje 
wniosek Komisji, aby dochody te 
przeznaczyć na EFRG;

Or. en

Poprawka 26
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg, Jadwiga Wiśniewska, Janusz Wojciechowski

Projekt opinii
Ustęp 11

Projekt opinii Poprawka

11. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do zadbania o to, by środki 
przeznaczone na rezerwę na wypadek 
kryzysów w sektorze rolnictwa w budżecie 
na rok 2016, które następnie nie zostaną 
wykorzystane, pozostały w całości w 
dziale 2 do wykorzystania w kolejnym 
roku budżetowym na płatności 
bezpośrednie dla rolników, zgodnie z 
rozporządzeniem (UE) nr 1306/2013;

11. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do zadbania o to, by środki 
przeznaczone na rezerwę na wypadek 
kryzysów w sektorze rolnictwa w budżecie 
na rok 2016, jeżeli nie zostaną one
wykorzystane, pozostały w całości w 
dziale 2 do wykorzystania w kolejnym 
roku budżetowym na płatności 
bezpośrednie dla rolników, zgodnie z 
rozporządzeniem (UE) nr 1306/2013;

Or. pl

Poprawka 27
Miguel Viegas, Lidia Senra Rodríguez

Projekt opinii
Ustęp 11
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Projekt opinii Poprawka

11. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do zadbania o to, by środki 
przeznaczone na rezerwę na wypadek 
kryzysów w sektorze rolnictwa w budżecie 
na rok 2016, które następnie nie zostaną 
wykorzystane, pozostały w całości w 
dziale 2 do wykorzystania w kolejnym 
roku budżetowym na płatności 
bezpośrednie dla rolników, zgodnie z 
rozporządzeniem (UE) nr 1306/2013;

11. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do zadbania o to, by środki 
przeznaczone na rezerwę na wypadek 
kryzysów w sektorze rolnictwa w budżecie 
na rok 2016, które następnie nie zostaną 
wykorzystane, pozostały w całości w 
dziale 2 do wykorzystania w kolejnym 
roku budżetowym na płatności 
bezpośrednie dla rolników, zgodnie z 
rozporządzeniem (UE) nr 1306/2013;
przypomina, że fundusze wykorzystane do 
zrekompensowania skutków rosyjskiego 
embarga nie mogą pochodzić z rezerwy 
środków na wypadek kryzysów w sektorze 
rolnym;

Or. pt

Poprawka 28
Daniel Buda

Projekt opinii
Ustęp 11 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

11a. ubolewa nad decyzją Rady o 
odrzuceniu apelu o przedłużenie o sześć 
miesięcy finansowania planów rozwoju 
obszarów wiejskich na wniosek 11 państw 
członkowskich w okresie 2007–2013;

Or. ro

Poprawka 29
Peter Jahr

Projekt opinii
Ustęp 11 a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

11a. zauważa, że w ostatnich latach
rolnictwo europejskie było częściej 
narażone na kryzysy; dlatego apeluje do 
Komisji, aby przenalizowała system 
finansowania kryzysowego i stworzyła 
nowy instrument umożliwiający szybką 
interwencję polityczną w przypadku 
kryzysu bez obciążania rocznych płatności 
bezpośrednich;

Or. de

Poprawka 30
Miguel Viegas

Projekt opinii
Ustęp 12

Projekt opinii Poprawka

12. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do monitorowania, w sposób 
terminowy, dużej zmienności cen 
produktów rolnych, która ma niekorzystny 
wpływ na dochody rolników, oraz do 
szybkiego i skutecznego reagowania w 
razie potrzeby;

12. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do monitorowania, w sposób 
terminowy, dużej zmienności cen 
produktów rolnych, ze szczególnym 
uwzględnieniem sektora 
mleczarskiego,która ma niekorzystny 
wpływ na dochody rolników, oraz do 
szybkiego i skutecznego reagowania w 
razie potrzeby;

Or. pt

Poprawka 31
Nicola Caputo

Projekt opinii
Ustęp 12

Projekt opinii Poprawka

12. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do monitorowania, w sposób 

12. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do monitorowania, w sposób 
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terminowy, dużej zmienności cen 
produktów rolnych, która ma niekorzystny 
wpływ na dochody rolników, oraz do 
szybkiego i skutecznego reagowania w 
razie potrzeby;

terminowy, dużej zmienności cen 
produktów rolnych, która ma niekorzystny 
wpływ na dochody rolników, oraz do 
szybkiego i skutecznego reagowania w 
razie potrzeby, stwarzając rolnikom 
bezpośrenią możliwość zwalczania takiej 
zmienności cen;

Or. it

Poprawka 32
Lidia Senra Rodríguez, Miguel Viegas

Projekt opinii
Ustęp 12

Projekt opinii Poprawka

12. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do monitorowania, w sposób 
terminowy, dużej zmienności cen 
produktów rolnych, która ma niekorzystny 
wpływ na dochody rolników, oraz do 
szybkiego i skutecznego reagowania w 
razie potrzeby;

12. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do monitorowania, w sposób 
terminowy, dużej zmienności cen 
produktów rolnych, która ma niekorzystny 
wpływ na dochody rolników, oraz do 
szybkiego i skutecznego reagowania w 
razie potrzeby; zauważa, że takie 
monitorowanie należy prowadzić we 
wszystkich sektorach produkcji, zwracając 
szczególną uwagę na małe i średnie 
gospodarstwa;

Or. pt

Poprawka 33
Jean-Paul Denanot, Jens Rohde

Projekt opinii
Ustęp 12

Projekt opinii Poprawka

12. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do monitorowania, w sposób 
terminowy, dużej zmienności cen 
produktów rolnych, która ma niekorzystny 
wpływ na dochody rolników, oraz do 

12. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do monitorowania, w sposób 
terminowy, zmienności cen produktów 
rolnych, która ma niekorzystny wpływ na 
dochody rolników, oraz do szybkiego i 
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szybkiego i skutecznego reagowania w 
razie potrzeby;

skutecznego reagowania w razie potrzeby;

Or. en

Poprawka 34
Daniel Buda

Projekt opinii
Ustęp 12 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

12a. zwraca uwagę na skutki zniesienia 
kwot mlecznych i uważa, że niezbędne są 
środki przygotowawcze w celu 
zapobiegnięcia brakowi równowagi na 
rynku po zniesieniu kwot cukrowych w 
2017 r.;

Or. ro

Poprawka 35
Marijana Petir

Projekt opinii
Ustęp 12 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

12a. wzywa Komisję do uruchomienia 
rezerwy na wypadek kryzysów w sektorze 
rolnym w celu podjęcia działań 
kryzysowych i udzielenia pomocy 
sektorowi mleczarskiemu; uważa, że 
działania te powinny mieć na celu pomoc 
małym i średnim producentom mleka, 
którzy najbardziej odczuli zniesienie 
systemu kwotowego w 2015 r., oraz że 
należy przeznaczyć środki na 
technologiczne usprawnienia procesów 
produkcyjnych i na zachęty do 
wytwarzania produktów o wartości 
dodanej; 
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Or. hr

Poprawka 36
Martin Häusling
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 13

Projekt opinii Poprawka

13. z zadowoleniem przyjmuje wysokość 
środków na wspieranie pszczelarstwa, jako 
że Parlament niezmiennie uważa 
pszczelarstwo za jeden z priorytetów dla
przyszłości rolnictwa oraz dla zachowania 
różnorodności biologicznej;

13. z zadowoleniem przyjmuje wysokość 
środków na wspieranie pszczelarstwa, jako 
że Parlament niezmiennie uważa 
pszczelarstwo i zachowanie funkcjonalnej 
różnorodności biologicznej, zwłaszcza 
owadów zapylających i wykonywanych 
przez nie czynności, za priorytety
przyszłości rolnictwa;

Or. en

Poprawka 37
Jean-Paul Denanot

Projekt opinii
Ustęp 14

Projekt opinii Poprawka

14. podkreśla cele zwiększenia 
konkurencyjności i trwałości europejskiego 
rolnictwa oraz domaga się udostępnienia 
środków na realizację tych celów.

14. podkreśla cele zwiększenia 
konkurencyjności i trwałości europejskiego 
rolnictwa oraz domaga się udostępnienia 
środków na realizację tych celów.
przypomina o potencjale polityki rolnej 
pod względem tworzenia miejsc pracy, 
innowacji technicznych i społecznych oraz 
zrównoważonego rozwoju, w 
szczególności na obszarach wiejskich, 
gdzie sprzyjają rozwojowi regionalnemu;

Or. en
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Poprawka 38
Lidia Senra Rodríguez, Miguel Viegas

Projekt opinii
Ustęp 14

Projekt opinii Poprawka

14. podkreśla cele zwiększenia
konkurencyjności i trwałości 
europejskiego rolnictwa oraz domaga się 
udostępnienia środków na realizację tych 
celów.

14. podkreśla cel zwiększenia trwałości 
europejskiego rolnictwa oraz domaga się 
udostępnienia środków na jego realizację, 
zwracając szczególną uwagę na budżety 
ukierunkowane na wspieranie produkcji 
dla lokalnych i pobliskich rynków, 
krótkich kanałów oraz koordynacji, 
konsolidacji i rozwoju rynków lokalnych;

Or. pt

Poprawka 39
Lidia Senra Rodríguez

Projekt opinii
Ustęp 14 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

14a. podkreśla konieczność stworzenia 
linii budżetowej służącej wspieraniu i 
uznaniu ważnej roli organizacji związków 
zawodowych rolników w Europie;

Or. pt

Poprawka 40
Jan Huitema

Projekt opinii
Ustęp 14 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

14a. uważa, że dobrowolna modulacja 
między pierwszym a drugim filarem 
budżetu rolnego mogłaby doprowadzić do 
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zakłócenia konkurencji poprzez nierówne 
rozłożenie dopłat (bez)pośrednich przez 
państwa członkowskie; apeluje do Komisji 
o sporządzenie sprawozdania nt. 
ewentualnych skutków ubocznych tych 
środków w kontekście śródokresowego 
przeglądu WPR;

Or. en

Poprawka 41
Jens Rohde

Projekt opinii
Ustęp 14 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

14a. ubolewa nad wprowadzeniem 
elastyczności między pierwszm a drugim 
filarem i tym samym nad swoistą 
renacjonalizacją europejskiej polityki 
rolnej;

Or. en

Poprawka 42
Viorica Dăncilă

Projekt opinii
Ustęp 14 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

14a. wzywa do możliwie szybkiego 
ujednolicenia kwot płatności 
bezpośrednich i płatności na rzecz 
rozwoju obszarów wiejskich we wszystkich 
28 państwach członkowskich UE; 
zauważa, że znaczne rozbieżności w 
kwocie bezpośrednich płatności w różnych 
państwach członkowskich szkodzą 
konkurencyjności, dlatego też wzywa 
Komisję do podejścia do UE-28 jak do 
jednej całości na światowym rynku 
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rolnym;

Or. en

Poprawka 43
Peter Jahr

Projekt opinii
Ustęp 14 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

14a. podkreśla ogromne znaczenie 
zdobycia nowych rynków zbytu dla 
utrzymania konkurencyjności 
europejskiego rolnictwa i poprawy jego 
odporności na kryzysy rynkowe, takie jak 
w przypadku rosyjskiego embarga; 
apeluje o wsparcie finansowe na rzecz 
zdobycia nowych rynków, m.in. poprzez 
wykorzystanie środków z opłat za 
przekroczenie kwot;

Or. de

Poprawka 44
Jean-Paul Denanot, Jens Rohde

Projekt opinii
Ustęp 14 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

14a. podkreśla, że środki przeznaczone na 
badania naukowe w sektorze rolno-
spożywczym, zwłaszcza z budżetu 
programu „Horyzont 2020”, muszą być w 
pełni dostępne jako takie, aby pobudzać 
innowacyjność w rolnictwie;

Or. en

Poprawka 45
Marijana Petir
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Projekt opinii
Ustęp 14 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

14a. wzywa Komisję do zwiększenia 
środków przyznanych w budżecie na rok 
2016 i 2017 na rezerwę na wypadek 
kryzysów w sektorze rolnym o 162 000 000 
EUR rocznie i do wykorzystania jej przy 
wdrażaniu środków pomocy dla sektora 
cukru i producentów buraków cukrowych, 
jako że w 2017 r. mają zostać zniesione 
kwoty produkcyjne w tym sektorze;

Or. hr

Poprawka 46
Nicola Caputo

Projekt opinii
Ustęp 14 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

14a. przypomina o trudnościach, jakie 
wystąpiły w poprzednich latach 
budżetowych, kiedy to dokonano cięć 
środków; uważa, że wszelkie próby 
ograniczenia środków na rolnictwo byłyby 
bezcelowe, a nawet niebezpieczne, 
ponieważ podważyłyby cele WPR, 
pogorszyłyby delikatną sytuację tego 
sektora i znacznie osłabiłyby wysiłki 
zmierzające do poprawy konkurencyjności 
rolnictwa europejskiego;

Or. it

Poprawka 47
Lidia Senra Rodríguez, Miguel Viegas

Projekt opinii
Ustęp 14 b (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

14b. jest zdania, że należy stworzyć linie 
budżetowe poświęcone konkretnie 
wspieraniu małych projektów w zakresie 
przetwórstwa produktów rolnych, 
ukierunkowanych na krótkie kanały 
wprowadzania produktów do obrotu;

Or. pt

Poprawka 48
Lidia Senra Rodríguez, Miguel Viegas

Projekt opinii
Ustęp 14 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

14c. uważa, że należy stworzyć linię 
budżetową w celu promowania sieci 
dystrybucji opartych na krótkich 
łańcuchach wprowadzania produktów do 
obrotu.

Or. pt


