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Poprawka 1
Francisco Guerreiro
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. oczekuje, że w przyszłych 
wieloletnich ramach finansowych (WRF) 
wkład na rozwój rolnictwa i obszarów 
wiejskich zostanie utrzymany na obecnym 
poziomie; nalega, aby wszelkie dodatkowe 
działania związane z przejściem na zieloną 
gospodarkę były finansowane z nowych 
środków i dodatkowych zasobów własnych 
UE;

1. oczekuje, że w przyszłych 
wieloletnich ramach finansowych (WRF) 
wkład na rozwój rolnictwa i obszarów 
wiejskich zostanie utrzymany na obecnym 
poziomie; uznaje, że WPR wymaga 
kompleksowej reformy, aby dostosować ją 
do Europejskiego Zielonego Ładu; nalega 
na odpowiednie wsparcie dla rolników w 
celu realizacji zwiększonych ambicji 
Europejskiego Zielonego Ładu, zgodnie z 
zasadą, że wsparcie publiczne powinno od 
samego początku uwzględniać kwestie 
ochrony środowiska i zdrowia; nalega, 
aby przejście na zieloną gospodarkę było 
finansowane poprzez przesunięcie 
obecnych poziomów wydatków na WPR w 
kierunku większej spójności 
środowiskowej jako priorytetu, a tylko w 
razie potrzeby z nowych środków i 
dodatkowych zasobów własnych UE;

Or. en

Poprawka 2
Marlene Mortler, Peter Jahr, Norbert Lins, Lena Düpont, Christine Schneider, Herbert 
Dorfmann, Simone Schmiedtbauer

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. oczekuje, że w przyszłych 
wieloletnich ramach finansowych (WRF) 
wkład na rozwój rolnictwa i obszarów 
wiejskich zostanie utrzymany na obecnym 
poziomie; nalega, aby wszelkie dodatkowe 
działania związane z przejściem na zieloną 

1. oczekuje, że w przyszłych 
wieloletnich ramach finansowych (WRF) 
wkład na rozwój rolnictwa i obszarów 
wiejskich zostanie utrzymany na obecnym 
poziomie; nalega, aby wszelkie dodatkowe 
działania związane z przejściem na zieloną 
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gospodarkę były finansowane z nowych 
środków i dodatkowych zasobów własnych 
UE;

gospodarkę były finansowane z nowych 
środków i dodatkowych zasobów własnych 
UE; finansowanie dodatkowych środków 
w ramach Europejskiego Zielonego Ładu 
i strategii „od pola do stołu” nie może 
odbywać się kosztem już istniejących 
środków wspólnej polityki rolnej (WPR);

Or. de

Poprawka 3
Dan-Ștefan Motreanu

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. oczekuje, że w przyszłych 
wieloletnich ramach finansowych (WRF) 
wkład na rozwój rolnictwa i obszarów 
wiejskich zostanie utrzymany na obecnym 
poziomie; nalega, aby wszelkie dodatkowe 
działania związane z przejściem na zieloną 
gospodarkę były finansowane z nowych 
środków i dodatkowych zasobów własnych 
UE;

1. oczekuje, że w przyszłych 
wieloletnich ramach finansowych (WRF) 
wkład na rozwój rolnictwa i obszarów 
wiejskich zostanie utrzymany 
przynajmniej na obecnym poziomie; 
nalega, aby wszelkie dodatkowe działania 
związane z przejściem na zieloną 
gospodarkę, w tym z osiągnięciem celów 
określonych w strategii „od pola do stołu“ 
oraz w strategii ochrony różnorodności 
biologicznej były finansowane z nowych 
środków i dodatkowych zasobów własnych 
UE;

Or. ro

Poprawka 4
Carmen Avram, Tonino Picula, Pina Picierno, Juozas Olekas, Ivo Hristov, Attila Ara-
Kovács, Isabel Carvalhais, Paolo De Castro, Marc Tarabella

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. oczekuje, że w przyszłych 
wieloletnich ramach finansowych (WRF) 
wkład na rozwój rolnictwa i obszarów 

1. oczekuje, że w przyszłych 
wieloletnich ramach finansowych (WRF) 
wkład na rozwój rolnictwa i obszarów 
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wiejskich zostanie utrzymany na obecnym 
poziomie; nalega, aby wszelkie dodatkowe 
działania związane z przejściem na zieloną 
gospodarkę były finansowane z nowych 
środków i dodatkowych zasobów własnych 
UE;

wiejskich zostanie utrzymany w ujęciu 
realnym co najmniej na obecnym 
poziomie; nalega, aby wszelkie dodatkowe 
działania związane z przejściem na zieloną 
gospodarkę były finansowane z nowych 
środków i dodatkowych zasobów własnych 
UE, które wykraczałyby poza wniosek w 
sprawie wieloletnich ram finansowych;

Or. en

Poprawka 5
Daniel Buda

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. oczekuje, że w przyszłych 
wieloletnich ramach finansowych (WRF) 
wkład na rozwój rolnictwa i obszarów 
wiejskich zostanie utrzymany na obecnym 
poziomie; nalega, aby wszelkie dodatkowe 
działania związane z przejściem na zieloną 
gospodarkę były finansowane z nowych 
środków i dodatkowych zasobów własnych 
UE;

1. oczekuje, że w przyszłych 
wieloletnich ramach finansowych (WRF) 
wkład na rozwój rolnictwa i obszarów 
wiejskich zostanie utrzymany co najmniej 
na obecnym poziomie; nalega, aby w celu 
osiągnięcia ambitnych celów 
ekologicznych wszelkie dodatkowe 
działania związane z przejściem na zieloną 
gospodarkę były finansowane z nowych 
środków i dodatkowych zasobów własnych 
UE;

Or. en

Poprawka 6
Clara Aguilera

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. oczekuje, że w przyszłych 
wieloletnich ramach finansowych (WRF) 
wkład na rozwój rolnictwa i obszarów 
wiejskich zostanie utrzymany na obecnym 
poziomie; nalega, aby wszelkie dodatkowe 

1. oczekuje, że w przyszłych 
wieloletnich ramach finansowych (WRF) 
wkład na rozwój rolnictwa i obszarów 
wiejskich zostanie utrzymany co najmniej 
na obecnym poziomie; nalega, aby 
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działania związane z przejściem na zieloną 
gospodarkę były finansowane z nowych 
środków i dodatkowych zasobów własnych 
UE;

wszelkie dodatkowe działania związane z 
przejściem na zieloną gospodarkę były 
finansowane z nowych środków i 
dodatkowych zasobów własnych UE;

Or. es

Poprawka 7
Balázs Hidvéghi

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. oczekuje, że w przyszłych 
wieloletnich ramach finansowych (WRF) 
wkład na rozwój rolnictwa i obszarów 
wiejskich zostanie utrzymany na obecnym 
poziomie; nalega, aby wszelkie dodatkowe 
działania związane z przejściem na zieloną 
gospodarkę były finansowane z nowych 
środków i dodatkowych zasobów własnych 
UE;

1. oczekuje, że w przyszłych 
wieloletnich ramach finansowych (WRF) 
wkład na rozwój rolnictwa i obszarów 
wiejskich zostanie utrzymany co najmniej 
na obecnym poziomie; nalega, aby 
wszelkie dodatkowe działania związane z 
przejściem na zieloną gospodarkę były 
finansowane z nowych środków i 
dodatkowych zasobów własnych UE;

Or. en

Poprawka 8
Anne Sander

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. oczekuje, że w przyszłych 
wieloletnich ramach finansowych (WRF) 
wkład na rozwój rolnictwa i obszarów 
wiejskich zostanie utrzymany na obecnym 
poziomie; nalega, aby wszelkie dodatkowe 
działania związane z przejściem na zieloną 
gospodarkę były finansowane z nowych 
środków i dodatkowych zasobów własnych 
UE;

1. oczekuje, że w przyszłych 
wieloletnich ramach finansowych (WRF) 
wkład na rozwój rolnictwa i obszarów 
wiejskich zostanie utrzymany na obecnym 
poziomie; podkreśla, że wszelkie 
dodatkowe działania związane z 
przejściem na zieloną gospodarkę powinny 
być finansowane z nowych środków i 
dodatkowych zasobów własnych UE;

Or. fr



AM\1207549PL.docx 7/34 PE653.799v01-00

PL

Poprawka 9
Balázs Hidvéghi

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. uznaje dotychczasowe osiągnięcia 
WPR związane z wynikami w zakresie 
ochrony środowiska i klimatu; podkreśla, 
że WPR po 2020 r. reprezentuje większe 
ambicje w zakresie ochrony środowiska i 
klimatu, co znajduje odzwierciedlenie w 
każdym strategicznym planie UE-27 
dotyczącym WPR; wzywa Komisję, aby ze 
względu na ten wyższy poziom ambicji w 
zakresie nowej WPR wszystkie nowe, 
neutralne dla klimatu cele Zielonego 
Ładu związane z rolnictwem zostały 
oddzielone od trwających negocjacji w 
sprawie WPR, mając na uwadze nie tylko 
ich skutki finansowe, ale także wpływ na 
bezpieczeństwo żywnościowe;

Or. en

Poprawka 10
Martin Hlaváček, Hilde Vautmans, Ulrike Müller, Elsi Katainen, Irène Tolleret, Jérémy 
Decerle, Atidzhe Alieva-Veli

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. z zadowoleniem przyjmuje 
zmieniony wniosek Komisji w sprawie 
WRF z 27 i 28 maja, w tym komunikat 
zatytułowany „Decydujący moment dla 
Europy: naprawa i przygotowanie na 
następną generację”, w którym 
przewidziano zwiększenie środków na 
wspólną politykę rolną w porównaniu z 
poprzednim wnioskiem dotyczącym WRF;
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Or. en

Poprawka 11
Francisco Guerreiro
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. z zadowoleniem przyjmuje wniosek 
Komisji dotyczący tymczasowych 
dodatkowych środków w ramach 
funduszu Next Generation EU, podkreśla 
jednak, że silne WRF nadal mają 
zasadnicze znaczenie;

Or. en

Poprawka 12
Martin Hlaváček, Hilde Vautmans, Ulrike Müller, Elsi Katainen, Irène Tolleret, Jérémy 
Decerle, Atidzhe Alieva-Veli

Projekt opinii
Ustęp 1 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1b. podkreśla, że to zwiększone 
finansowanie ma zasadnicze znaczenie 
dla realizacji proponowanych celów i 
ambicji przyszłej WPR oraz osiągnięcia 
celów Zielonego Ładu w rolnictwie, aby 
wzmocnić odporność sektorów rolno-
spożywczych i zapewnić zrównoważoną 
produkcję żywności, która zależy nie tylko 
od dobrze finansowanej WPR, ale także 
od innych instrumentów WRF, takich jak 
badania, inwestycje w innowacje lub 
technologie cyfrowe oraz ułatwienie 
dostępu do nich rolnikom i sektorowi 
rolno-spożywczemu;

Or. en
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Poprawka 13
Balázs Hidvéghi

Projekt opinii
Ustęp 1 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1b. wzywa Komisję do dopilnowania, 
by transformacja ekologiczna w rolnictwie 
zapewniła zrównoważone podejście pod 
względem trzech wymiarów 
zrównoważonego rozwoju, tj. społecznego, 
środowiskowego i gospodarczego; 
podkreśla znaczenie art. 2 ust. 1 lit. b) 
porozumienia paryskiego, w którym 
uznaje się podstawowy priorytet, jakim 
jest zapewnienie bezpieczeństwa 
żywnościowego poprzez dostosowanie się 
do skutków zmian klimatu;

Or. en

Poprawka 14
Martin Hlaváček, Ulrike Müller, Elsi Katainen, Irène Tolleret, Jérémy Decerle, Atidzhe 
Alieva-Veli

Projekt opinii
Ustęp 1 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1c. z zadowoleniem przyjmuje 
propozycję zwiększenia środków 
Funduszu na rzecz Sprawiedliwej 
Transformacji (FTS), w tym o dodatkowe 
fundusze z instrumentu „Next Generation 
EU”, oraz dwa dodatkowe filary 
mechanizmu sprawiedliwej transformacji, 
a mianowicie specjalny program w 
ramach InvestEU oraz instrument 
pożyczkowy na rzecz sektora publicznego, 
i podkreśla, że aby FTS i transformacja 
ekologiczna były skuteczne i miały wpływ 
na rolnictwo i obszary wiejskie, muszą być 
realizowane wspólnie z zainteresowanymi 
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stronami w sposób sprawiedliwy, 
sprzyjający włączeniu społecznemu i 
oparty na danych naukowych;

Or. en

Poprawka 15
Daniel Buda

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. przyjmuje do wiadomości 
komunikat Komisji w sprawie planu 
inwestycyjnego na rzecz zrównoważonej 
Europy (COM(2020)0021), ale podkreśla, 
że proponowane w nim elementy, w tym 
Fundusz na rzecz Sprawiedliwej 
Transformacji, są całkowicie uzależnione 
od ambitnego porozumienia w sprawie 
WRF; wyraża głębokie zaniepokojenie, że 
koncentracja środków budżetowych UE na 
wstępie wymagana do pokrycia nowych 
wydatków spowodowanych pandemią 
COVID-19 może pozbawić unijnych 
rolników środków finansowych w 
późniejszych latach obowiązywania WRF, 
co byłoby szczególnie szkodliwe, jeśli 
mają oni wypełnić nowe obowiązki 
przewidziane w Zielonym Ładzie;

2. przyjmuje do wiadomości 
komunikat Komisji w sprawie planu 
inwestycyjnego na rzecz zrównoważonej 
Europy (COM(2020)0021), ale podkreśla, 
że proponowane w nim elementy, w tym 
Fundusz na rzecz Sprawiedliwej 
Transformacji, są całkowicie uzależnione 
od ambitnego porozumienia w sprawie 
WRF; wyraża głębokie zaniepokojenie, że 
koncentracja środków budżetowych UE na 
wstępie wymagana do pokrycia nowych 
wydatków spowodowanych pandemią 
COVID-19 może pozbawić unijnych 
rolników środków finansowych w 
późniejszych latach obowiązywania WRF, 
co byłoby szczególnie szkodliwe, jeśli 
mają oni wypełnić nowe obowiązki 
przewidziane w Zielonym Ładzie; 
podkreśla, że przejście na zrównoważony 
rozwój powinno być sprawiedliwe, uczciwe 
i odpowiedzialne, obejmować wszystkie 
sektory gospodarcze i społeczne, aby 
uniknąć szczególnej presji na sektor 
rolnictwa;

Or. en

Poprawka 16
Martin Hlaváček, Ulrike Müller, Irène Tolleret, Jérémy Decerle, Atidzhe Alieva-Veli, 
Elsi Katainen

Projekt opinii
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Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. przyjmuje do wiadomości 
komunikat Komisji w sprawie planu 
inwestycyjnego na rzecz zrównoważonej 
Europy (COM(2020)0021), ale podkreśla, 
że proponowane w nim elementy, w tym 
Fundusz na rzecz Sprawiedliwej 
Transformacji, są całkowicie uzależnione 
od ambitnego porozumienia w sprawie 
WRF; wyraża głębokie zaniepokojenie, że 
koncentracja środków budżetowych UE na 
wstępie wymagana do pokrycia nowych 
wydatków spowodowanych pandemią 
COVID-19 może pozbawić unijnych 
rolników środków finansowych w 
późniejszych latach obowiązywania WRF, 
co byłoby szczególnie szkodliwe, jeśli 
mają oni wypełnić nowe obowiązki 
przewidziane w Zielonym Ładzie;

2. przyjmuje do wiadomości 
komunikat Komisji w sprawie planu 
inwestycyjnego na rzecz zrównoważonej 
Europy (COM(2020)0021), ale podkreśla, 
że proponowane w nim elementy, w tym 
Fundusz na rzecz Sprawiedliwej 
Transformacji, są całkowicie uzależnione 
od ambitnego porozumienia w sprawie 
WRF; wyraża głębokie zaniepokojenie, że 
koncentracja środków budżetowych UE na 
wstępie wymagana do pokrycia nowych 
wydatków spowodowanych pandemią 
COVID-19 może doprowadzić do 
niedoboru funduszy w późniejszych latach 
programowania, co może mieć wpływ na 
zdolność sektora rolnego do realizacji 
celów i ambicji strategii „od pola do 
stołu” i strategii na rzecz różnorodności 
biologicznej oraz pozbawić unijnych 
rolników środków finansowych w 
późniejszych latach obowiązywania WRF, 
co byłoby szczególnie szkodliwe, jeśli 
mają oni wypełnić nowe obowiązki 
przewidziane w Zielonym Ładzie;

Or. en

Poprawka 17
Carmen Avram, Tonino Picula, Pina Picierno, Juozas Olekas, Ivo Hristov, Paolo De 
Castro, Marc Tarabella

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. przyjmuje do wiadomości 
komunikat Komisji w sprawie planu 
inwestycyjnego na rzecz zrównoważonej 
Europy (COM(2020)0021), ale podkreśla, 
że proponowane w nim elementy, w tym 
Fundusz na rzecz Sprawiedliwej 
Transformacji, są całkowicie uzależnione 
od ambitnego porozumienia w sprawie 

2. przyjmuje do wiadomości 
komunikat Komisji w sprawie planu 
inwestycyjnego na rzecz zrównoważonej 
Europy (COM(2020)0021), ale podkreśla, 
że proponowane w nim elementy, w tym 
Fundusz na rzecz Sprawiedliwej 
Transformacji, są całkowicie uzależnione 
od ambitnego porozumienia w sprawie 
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WRF; wyraża głębokie zaniepokojenie, że 
koncentracja środków budżetowych UE na 
wstępie wymagana do pokrycia nowych 
wydatków spowodowanych pandemią 
COVID-19 może pozbawić unijnych 
rolników środków finansowych w 
późniejszych latach obowiązywania WRF, 
co byłoby szczególnie szkodliwe, jeśli 
mają oni wypełnić nowe obowiązki 
przewidziane w Zielonym Ładzie;

WRF; wyraża głębokie zaniepokojenie, że 
koncentracja środków budżetowych UE na 
wstępie wymagana do pokrycia nowych 
wydatków spowodowanych pandemią 
COVID-19 może pozbawić unijnych 
rolników środków finansowych w 
późniejszych latach obowiązywania WRF, 
co byłoby szczególnie szkodliwe, jeśli 
mają oni wypełnić rygorystyczne 
obowiązki przewidziane w Zielonym 
Ładzie;

Or. en

Poprawka 18
Francisco Guerreiro
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. przyjmuje do wiadomości 
komunikat Komisji w sprawie planu 
inwestycyjnego na rzecz zrównoważonej 
Europy (COM(2020)0021), ale podkreśla, 
że proponowane w nim elementy, w tym 
Fundusz na rzecz Sprawiedliwej 
Transformacji, są całkowicie uzależnione 
od ambitnego porozumienia w sprawie 
WRF; wyraża głębokie zaniepokojenie, że 
koncentracja środków budżetowych UE na 
wstępie wymagana do pokrycia nowych 
wydatków spowodowanych pandemią 
COVID-19 może pozbawić unijnych 
rolników środków finansowych w 
późniejszych latach obowiązywania WRF, 
co byłoby szczególnie szkodliwe, jeśli mają 
oni wypełnić nowe obowiązki 
przewidziane w Zielonym Ładzie;

2. przyjmuje do wiadomości 
komunikat Komisji w sprawie planu 
inwestycyjnego na rzecz zrównoważonej 
Europy (COM(2020)0021), ale podkreśla, 
że proponowane w nim elementy, w tym 
Fundusz na rzecz Sprawiedliwej 
Transformacji, są uzależnione od 
ambitnego porozumienia w sprawie WRF; 
wyraża głębokie zaniepokojenie, że 
koncentracja środków budżetowych UE na 
wstępie wymagana do pokrycia nowych 
wydatków spowodowanych pandemią 
COVID-19 może pozbawić unijnych 
rolników środków finansowych w 
późniejszych latach obowiązywania WRF, 
co prowadziłoby do trudności w realizacji 
przez nich części założeń, które ich 
dotyczą w ramach Zielonego Ładu;

Or. en

Poprawka 19
Irène Tolleret, Jérémy Decerle, Martin Hlaváček, Adrián Vázquez Lázara, Ulrike 
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Müller

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. z zadowoleniem przyjmuje 
propozycję Komisji, aby przeznaczyć 15 
mld euro na rozwój obszarów wiejskich w 
kontekście instrumentu ”Next Generation 
EU", ale ubolewa, że nie zaproponowano 
żadnych środków na pierwszy filar WPR 
w ramach tego nowego instrumentu, 
biorąc pod uwagę potrzebę poprawy 
płatności bezpośrednich i wsparcia dla 
programów sektorowych, aby pomóc 
rolnikom w przezwyciężeniu kryzysu 
wywołanego Covid-19 i spełnieniu 
nowych celów Zielonego Ładu;

Or. en

Poprawka 20
Martin Hlaváček, Hilde Vautmans, Ulrike Müller, Elsi Katainen, Irène Tolleret, Jérémy 
Decerle, Atidzhe Alieva-Veli

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. podkreśla znaczenie ułatwiania 
dostępu do publicznych i prywatnych 
środków finansowych w celu wspierania 
zwiększonych inwestycji ekologicznych, 
rozwoju i dostępu do narzędzi cyfryzacji, 
modernizacji i innowacji, które umożliwią 
rolnikom, sektorowi rolnemu i obszarom 
wiejskim sprostanie wyzwaniom i 
skorzystanie z możliwości związanych z 
realizacją celów i ambicji Zielonego 
Ładu;

Or. en
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Poprawka 21
Carmen Avram, Tonino Picula, Pina Picierno, Juozas Olekas, Ivo Hristov, Attila Ara-
Kovács, Isabel Carvalhais, Marc Tarabella

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. z zadowoleniem przyjmuje wnioski 
Komisji dotyczące WRF i planu odbudowy 
„Next Generation EU”, w tym dodatkowe 
środki w wysokości 32,5 mld EUR na 
Fundusz na rzecz Sprawiedliwej 
Transformacji i 1 mld EUR na Europejski 
Fundusz na rzecz Zrównoważonego 
Rozwoju, aby ułatwić Europejskiemu 
Funduszowi Inwestycyjnemu udzielanie 
wsparcia wielu małym i średnim 
przedsiębiorstwom;

Or. en

Poprawka 22
Ruža Tomašić

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. podkreśla, że roszczenia rolników 
wynikające z Europejskiego Zielonego 
Ładu, w tym strategii „od pola do stołu” 
oraz unijnej strategii ochrony 
różnorodności biologicznej na rok 2030, 
powinny być finansowane z innych 
zasobów budżetowych niż środki 
przeznaczone na wspólną politykę rolną 
(WPR);

Or. hr

Poprawka 23
Francisco Guerreiro
w imieniu grupy Verts/ALE
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Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. zauważa, że plan inwestycyjny na 
rzecz zrównoważonej Europy opiera się do 
pewnego stopnia na pozyskiwaniu 
prywatnych inwestycji, które 
prawdopodobnie będą mniej dostępne w 
latach po pandemii COVID-19, i że w 
związku z tym silne WRF mają jeszcze 
większe znaczenie;

Or. en

Poprawka 24
Mazaly Aguilar

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. przypomina, że unijne rolnictwo 
jest jedynym na świecie dużym systemem, 
w którym zmniejszono emisje gazów 
cieplarnianych (o 20 % od 1990 r.); 

Or. es

Poprawka 25
Elsi Katainen, Hilde Vautmans, Ulrike Müller, Irène Tolleret, Martin Hlaváček, Jérémy 
Decerle, Atidzhe Alieva-Veli

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. należy zapewnić małym i średnim 
przedsiębiorstwom na obszarach 
wiejskich, w tym gospodarstwom rolnym, 
możliwości korzystania z funduszy 
inwestycyjnych;
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Or. en

Poprawka 26
Francisco Guerreiro
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 2 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2b. z zadowoleniem przyjmuje ambicję 
Komisji, aby w ramach budżetu UE 
przeznaczyć na klimat i środowisko 
większą niż kiedykolwiek wcześniej część 
wydatków publicznych; odnotowuje 
ambicję Parlamentu, by w budżecie na 
2021 r. uwzględnić 30 % wydatków na 
działania związane z klimatem i 10 % 
wydatków na różnorodność biologiczną; 
wzywa do wyznaczenia w WRF ogólnego 
celu w zakresie wydatków na klimat w 
wysokości 50 %; przypomina, że WPR, 
jako największa pozycja budżetowa, ma 
decydujące znaczenie dla osiągnięcia tych 
celów; przypomina, że wszelkie dodatkowe 
środki powinny również przyczyniać się do 
realizacji tych samych celów;

Or. en

Poprawka 27
Carmen Avram, Tonino Picula, Pina Picierno, Juozas Olekas, Ivo Hristov, Attila Ara-
Kovács, Isabel Carvalhais, Paolo De Castro, Marc Tarabella

Projekt opinii
Ustęp 2 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2b. wzywa Komisję Europejską i 
państwa członkowskie do wykorzystania, 
w stosownych przypadkach, Instrumentu 
na rzecz Odbudowy i Zwiększania 
Odporności, aby zapewnić europejskim 
rolnikom i spółdzielniom dodatkowe 
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wsparcie w celu spójnego sprostania 
wyzwaniom wynikającym z konieczności 
zapewnienia zgodności z nowymi 
przepisami oraz dostosowania się do 
niekorzystnych skutków zmiany klimatu w 
sposób niezagrażający produkcji żywności 
i zgodny z zasadą zrównoważonego 
rozwoju;

Or. en

Poprawka 28
Martin Hlaváček, Ulrike Müller, Elsi Katainen, Irène Tolleret, Jérémy Decerle, Atidzhe 
Alieva-Veli

Projekt opinii
Ustęp 2 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2b. podkreśla, że przy opracowywaniu 
planów krajowych, przydzielaniu środków 
finansowych i w dłuższej perspektywie 
finansowej należy uwzględnić różne 
punkty wyjścia i różne możliwości rozwoju 
różnych regionów i państw 
członkowskich;

Or. en

Poprawka 29
Mazaly Aguilar

Projekt opinii
Ustęp 2 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2b. zwraca się do Komisji 
Europejskiej, aby zmiana zasad 
przyznawania pomocy państwa i zasad 
konkurencji nie wpłynęła na wspólnotowy 
charakter WPR;

Or. es
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Poprawka 30
Anne Sander, Herbert Dorfmann

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. przypomina, że znaczna część puli 
środków finansowych wspólnej polityki 
rolnej (WPR), które mają największy 
udział w budżecie UE, zostanie 
przeznaczona na wspieranie celów 
związanych z klimatem; przypomina, że 
wciąż trwa reforma WPR i że nie podjęto 
jeszcze żadnej decyzji w sprawie 
konkretnego wkładu w realizację celów 
związanych z klimatem i środowiskiem i 
spełnienie wymogów w tym zakresie;

3. przypomina, że znaczna część puli 
środków finansowych wspólnej polityki 
rolnej (WPR), które mają największy 
udział w budżecie UE, zostanie 
przeznaczona na wspieranie celów 
związanych z klimatem; przypomina, że 
wciąż trwa reforma WPR i że nie podjęto 
jeszcze żadnej decyzji w sprawie 
konkretnego wkładu w realizację celów 
związanych z klimatem i środowiskiem i 
spełnienie wymogów w tym zakresie; w 
związku z tym zwraca uwagę, że wdrożenie 
Zielonego Ładu i strategii „od pola do 
stołu” nie może prowadzić do obniżenia 
naszych celów, w szczególności 
zagwarantowania naszym rolnikom 
stabilnych środków utrzymania; wskazuje 
w związku z tym, że nie można wymagać 
od rolników więcej przy mniejszych 
środkach finansowych;

Or. fr

Poprawka 31
Balázs Hidvéghi

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. przypomina, że znaczna część puli 
środków finansowych wspólnej polityki 
rolnej (WPR), które mają największy 
udział w budżecie UE, zostanie 
przeznaczona na wspieranie celów 
związanych z klimatem; przypomina, że 
wciąż trwa reforma WPR i że nie podjęto 

3. przypomina, że znaczna część puli 
środków finansowych wspólnej polityki 
rolnej (WPR), które mają największy 
udział w budżecie UE, zostanie 
przeznaczona na wspieranie celów 
związanych z klimatem; przypomina, że 
wciąż trwa reforma WPR i że nie podjęto 
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jeszcze żadnej decyzji w sprawie 
konkretnego wkładu w realizację celów 
związanych z klimatem i środowiskiem i 
spełnienie wymogów w tym zakresie;

jeszcze żadnej decyzji w sprawie 
konkretnego wkładu w realizację celów 
związanych z klimatem i środowiskiem i 
spełnienie wymogów w tym zakresie; 
zwraca uwagę, że w odniesieniu do 
każdego nowego, związanego z 
rolnictwem, neutralnego dla klimatu celu 
Zielonego Ładu należy opublikować 
oddzielny projekt wniosku 
ustawodawczego zgodnie z przepisami, nie 
utrudniając jednocześnie trwających 
procesów legislacyjnych;

Or. en

Poprawka 32
Daniel Buda

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. przypomina, że znaczna część puli 
środków finansowych wspólnej polityki 
rolnej (WPR), które mają największy 
udział w budżecie UE, zostanie 
przeznaczona na wspieranie celów 
związanych z klimatem; przypomina, że 
wciąż trwa reforma WPR i że nie podjęto 
jeszcze żadnej decyzji w sprawie 
konkretnego wkładu w realizację celów 
związanych z klimatem i środowiskiem i 
spełnienie wymogów w tym zakresie;

3. przypomina, że znaczna część puli 
środków finansowych wspólnej polityki 
rolnej (WPR), które mają największy 
udział w budżecie UE, zostanie 
przeznaczona na wspieranie celów 
związanych z klimatem; przypomina, że 
wciąż trwa reforma WPR i że nie podjęto 
jeszcze żadnej decyzji w sprawie 
konkretnego wkładu w realizację celów 
związanych z klimatem i środowiskiem i 
spełnienie wymogów w tym zakresie; 
zwraca uwagę na opóźnienia w 
negocjacjach w sprawie reformy WPR i 
nalega, by proces ten był kontynuowany i 
zakończony w celu zapewnienia 
przewidywalności w sektorze rolnym;

Or. en

Poprawka 33
Carmen Avram, Tonino Picula, Pina Picierno, Juozas Olekas, Ivo Hristov, Attila Ara-
Kovács, Isabel Carvalhais, Paolo De Castro, Marc Tarabella
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Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. przypomina, że znaczna część puli 
środków finansowych wspólnej polityki 
rolnej (WPR), które mają największy 
udział w budżecie UE, zostanie 
przeznaczona na wspieranie celów 
związanych z klimatem; przypomina, że 
wciąż trwa reforma WPR i że nie podjęto 
jeszcze żadnej decyzji w sprawie 
konkretnego wkładu w realizację celów 
związanych z klimatem i środowiskiem i 
spełnienie wymogów w tym zakresie;

3. przypomina, że znaczna część puli 
środków finansowych wspólnej polityki 
rolnej (WPR), które mają znaczący udział 
w budżecie UE, zostanie przeznaczona na 
wspieranie celów związanych z klimatem; 
przypomina, że wciąż trwa reforma WPR i 
że nie podjęto jeszcze żadnej decyzji w 
sprawie konkretnego wkładu w realizację 
celów związanych z klimatem i 
środowiskiem i spełnienie wymogów w 
tym zakresie; przypomina również, że w 
ocenie Komisji uznano, iż WPR stanowi 
odpowiednie ramy dla rozwoju celów w 
ramach Europejskiego Zielonego Ładu i z 
tego względu musi być odpowiednio 
finansowana;

Or. en

Poprawka 34
Clara Aguilera

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. przypomina, że znaczna część puli 
środków finansowych wspólnej polityki 
rolnej (WPR), które mają największy 
udział w budżecie UE, zostanie 
przeznaczona na wspieranie celów 
związanych z klimatem; przypomina, że 
wciąż trwa reforma WPR i że nie podjęto 
jeszcze żadnej decyzji w sprawie 
konkretnego wkładu w realizację celów 
związanych z klimatem i środowiskiem i 
spełnienie wymogów w tym zakresie;

3. przypomina, że nowoczesna i 
zrównoważona polityka rolna (WPR) 
zdecydowanie przyspieszy osiągnięcie 
ogólnych ambitnych celów klimatycznych 
UE oraz że znaczna jej część poświęcona 
będzie realizacji celów związanych z 
klimatem; przypomina, że wciąż trwa 
reforma WPR i że nie podjęto jeszcze 
żadnej decyzji w sprawie konkretnego 
wkładu w realizację celów związanych z 
klimatem i środowiskiem i spełnienie 
wymogów w tym zakresie; osiągnięcie 
celów uzależnione będzie w znacznym 
stopniu od wystarczającego 
dofinansowania z przyszłego budżetu;
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Or. es

Poprawka 35
Mazaly Aguilar

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. przypomina, że znaczna część puli 
środków finansowych wspólnej polityki 
rolnej (WPR), które mają największy 
udział w budżecie UE, zostanie 
przeznaczona na wspieranie celów 
związanych z klimatem; przypomina, że 
wciąż trwa reforma WPR i że nie podjęto 
jeszcze żadnej decyzji w sprawie 
konkretnego wkładu w realizację celów 
związanych z klimatem i środowiskiem i 
spełnienie wymogów w tym zakresie;

3. przypomina, że znaczna część puli 
środków finansowych wspólnej polityki 
rolnej (WPR), które mają największy 
udział w budżecie UE, zostanie 
przeznaczona na wspieranie celów 
związanych z klimatem; przypomina, że 
reforma WPR, mimo że jeszcze nie 
zatwierdzona, jest w pełni zgodna z celami 
dotyczącymi środowiska i klimatu 
wyznaczonymi w Zielonym Ładzie i 
strategii „od pola do stołu”;

Or. es

Poprawka 36
Elsi Katainen, Hilde Vautmans, Ulrike Müller, Jérémy Decerle, Atidzhe Alieva-Veli

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. przypomina, że znaczna część puli 
środków finansowych wspólnej polityki 
rolnej (WPR), które mają największy 
udział w budżecie UE, zostanie 
przeznaczona na wspieranie celów 
związanych z klimatem; przypomina, że 
wciąż trwa reforma WPR i że nie podjęto 
jeszcze żadnej decyzji w sprawie 
konkretnego wkładu w realizację celów 
związanych z klimatem i środowiskiem i 
spełnienie wymogów w tym zakresie;

3. przypomina, że znaczna część puli 
środków finansowych wspólnej polityki 
rolnej (WPR), które mają największy 
udział w budżecie UE, zostanie 
przeznaczona na wspieranie celów 
związanych z klimatem i zapewnienie 
bezpieczeństwa żywnościowego; 
przypomina, że wciąż trwa reforma WPR i 
że nie podjęto jeszcze żadnej decyzji w 
sprawie konkretnego wkładu w realizację 
celów związanych z klimatem i 
środowiskiem i spełnienie wymogów w 
tym zakresie;
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Or. en

Poprawka 37
Martin Hlaváček, Hilde Vautmans, Ulrike Müller, Irène Tolleret, Jérémy Decerle, 
Atidzhe Alieva-Veli

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. przypomina, że znaczna część puli 
środków finansowych wspólnej polityki 
rolnej (WPR), które mają największy 
udział w budżecie UE, zostanie 
przeznaczona na wspieranie celów 
związanych z klimatem; przypomina, że 
wciąż trwa reforma WPR i że nie podjęto 
jeszcze żadnej decyzji w sprawie 
konkretnego wkładu w realizację celów 
związanych z klimatem i środowiskiem i 
spełnienie wymogów w tym zakresie;

3. przypomina, że znaczna część puli 
środków finansowych wspólnej polityki 
rolnej (WPR) zostanie przeznaczona na 
wspieranie celów związanych z klimatem; 
przypomina, że wciąż trwa reforma WPR i 
że nie podjęto jeszcze żadnej decyzji w 
sprawie konkretnego wkładu w realizację 
celów związanych z klimatem i 
środowiskiem i spełnienie wymogów w 
tym zakresie;

Or. en

Poprawka 38
Francisco Guerreiro
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. przypomina, że znaczna część puli 
środków finansowych wspólnej polityki 
rolnej (WPR), które mają największy 
udział w budżecie UE, zostanie 
przeznaczona na wspieranie celów 
związanych z klimatem; przypomina, że 
wciąż trwa reforma WPR i że nie podjęto 
jeszcze żadnej decyzji w sprawie 
konkretnego wkładu w realizację celów 
związanych z klimatem i środowiskiem i 
spełnienie wymogów w tym zakresie;

3. przypomina, że wciąż trwa reforma 
WPR i że nie podjęto jeszcze żadnej 
decyzji w sprawie konkretnego wkładu w 
realizację celów związanych z klimatem i 
środowiskiem i spełnienie wymogów w 
tym zakresie; podkreśla, że znaczna część 
puli środków finansowych wspólnej 
polityki rolnej (WPR), które mają 
największy udział w budżecie UE, musi 
zostać przeznaczona na wspieranie celów 
związanych z klimatem;
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Poprawka 39
Francisco Guerreiro
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. zauważa, że w swoim komunikacie 
o planie inwestycyjnym na rzecz 
zrównoważonej Europy Komisja wskazuje 
na znaczne potrzeby inwestycyjne w 
rolnictwie, w szczególności w celu 
sprostania szerszym wyzwaniom 
środowiskowym, w tym utracie 
różnorodności biologicznej i 
zanieczyszczeniu; podkreśla jednak, że 
Komisja określa je również jako ostrożne 
szacunki, biorąc pod uwagę brak danych 
umożliwiających dokładną ocenę potrzeb 
inwestycyjnych w zakresie dostosowania 
do klimatu oraz odbudowy/zachowania 
ekosystemów i różnorodności 
biologicznej;

Or. en

Poprawka 40
Simone Schmiedtbauer, Marlene Mortler, Christine Schneider, Herbert Dorfmann

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. zwraca uwagę na odporną na 
kryzys krajową produkcję surowców 
odnawialnych i energii ze źródeł 
odnawialnych oraz wzywa – z myślą o 
wdrożeniu i dalszym forsowaniu unijnej 
strategii dotyczącej biogospodarki – do 
aktywnego promowania 
budownictwa drewnianego i renowacji, ze 



PE653.799v01-00 24/34 AM\1207549PL.docx

PL

szczególnym uwzględnieniem 
wykorzystania krajowych surowców 
odnawialnych oraz zrównoważonych 
odnawialnych nośników energii;

Or. de

Poprawka 41
Marlene Mortler, Peter Jahr, Norbert Lins, Lena Düpont, Christine Schneider, Herbert 
Dorfmann, Simone Schmiedtbauer

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. apeluje o to, by rosnące wymogi 
ekologiczne koniecznie były zawsze 
równoważone finansowo; zwraca uwagę, 
że jednostronne zobowiązania nie 
przynoszą korzyści europejskiemu 
rolnictwu ani środowisku naturalnemu, 
jeżeli skutkują przeniesieniem 
europejskiej produkcji żywności do 
państw trzecich;

Or. de

Poprawka 42
Irène Tolleret, Ulrike Müller

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. podkreśla potrzebę egzekwowania 
ogólnej zasady równości płci w kontekście 
środków WPR mających na celu 
osiągnięcie celów Zielonego Ładu, aby 
zagwarantować ekologiczną 
transformację kobiet-rolników;

Or. en
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Poprawka 43
Francisco Guerreiro
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 3 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3b. przypomina o ustaleniach 
Trybunału Obrachunkowego, zgodnie z 
którymi rachunkowość dotycząca klimatu 
w obecnej WPR jest niedokładna, a także 
o tym, że również szacunki Komisji 
dotyczące przyszłego wkładu WPR w 
realizację celów w zakresie ochrony 
środowiska i klimatu wydają się 
nierealistyczne1a; podkreśla, że aby środki 
w ramach WPR mogły zostać 
uwzględnione jako takie, należy wykazać, 
że są rzeczywiście korzystne dla klimatu i 
poparte dowodami naukowymi;
_________________
1a Opinia 7/2018, Europejski Trybunał 
Obrachunkowy, ust. 3.

Or. en

Poprawka 44
Francisco Guerreiro
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 3 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3c. zwraca uwagę na ustalenia 
zawarte w sprawozdaniu Europejskiego 
Trybunału Obrachunkowego nr 13/2020, 
zgodnie z którymi śledzenie 
wydatków WPR z korzyścią dla 
różnorodności biologicznej ma braki 
metodologiczne; zauważa ponadto, że w 
sprawozdaniu oceniającym Komisji1b z 
listopada 2019 r. również wskazano na 
brak danych z monitoringu jako 
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przeszkodę we właściwej ocenie wpływu 
szeregu instrumentów i środków WPR, jak 
również ich wpływu netto; wzywa do 
dokonania przeglądu monitorowania 
budżetowego w zakresie różnorodności 
biologicznej, popartego dowodami 
naukowymi, a w szczególności do dalszego 
rozwoju wskaźników różnorodności 
biologicznej gruntów rolnych, aby ocenić 
wpływ instrumentów WPR; przypomina o 
swoim apelu do Komisji i Rady, by 
określiły zestaw jasnych celów 
dotyczących uwzględnienia różnorodności 
biologicznej w WRF na poziomie co 
najmniej 10 %, jako uzupełnienie celu 
dotyczącego wydatków na działania na 
rzecz klimatu1a;
_________________
1a Rezolucja Parlamentu Europejskiego z 
dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie 15. 
posiedzenia Konferencji Stron (COP15) 
Konwencji o różnorodności biologicznej.
1b Komisja Europejska, DG AGRI, Ocena 
wpływu WPR na różnorodność 
biologiczną, krajobrazy, siedliska 
(Alliance Environnement) AGRI – 2018-
0492 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/fo
od-farming-
fisheries/key_policies/documents/ext-eval-
biodiversity-final-report_2020_en.pdf

Or. en

Poprawka 45
Francisco Guerreiro
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 3 d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3d. odnotowuje własną ocenę Komisji, 
zgodnie z którą wnioski dotyczące nowej 
WPR byłyby zgodne z ambicjami 
Europejskiego Zielonego Ładu tylko pod 
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pewnymi warunkami, jak w szczególności 
ambitny system warunkowości oraz 
wystarczające i skuteczne wydatki na 
obowiązkowe ekoprogramy, a 
także odpowiednia zasada niepogarszania 
sytuacji; wzywa Komisję do 
przedstawienia listy ekoprogramów, aby 
zapewnić wspólne wysokie ambicje i 
skuteczność; wzywa Komisję, by przed 
przedłożeniem projektów planów 
strategicznych przedstawiła każdemu 
państwu członkowskiemu dostosowane do 
jego potrzeb zalecenia dotyczące celów 
WPR, a następnie by przeprowadziła 
pełną ocenę ex ante projektów planów 
strategicznych;

Or. en

Poprawka 46
Francisco Guerreiro
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 3 e (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3e. podkreśla potrzebę spójności 
między pierwszym i drugim filarem WPR, 
aby zagwarantować skuteczne 
wykorzystanie środków publicznych na 
wspieranie celów Europejskiego 
Zielonego Ładu; wzywa Komisję do 
zagwarantowania w szczególności, że 
plany strategiczne państw członkowskich 
przyczynią się do realizacji większych 
ambicji w zakresie ochrony środowiska i 
dobrostanu zwierząt, zwłaszcza w 
pierwszym filarze, w oparciu o 
rygorystyczne wymogi warunkowości i 
ambitne ekoprogramy oraz dokładny 
przegląd wpływu dobrowolnego wsparcia 
powiązanego z produkcją na klimat, 
środowisko i dobrostan zwierząt;

Or. en
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Poprawka 47
Francisco Guerreiro
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 3 f (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3f. podkreśla znaczenie dobrostanu 
zwierząt w różnych aspektach Zielonego 
Ładu i uważa, że poprawa dobrostanu 
zwierząt może prowadzić m.in. do 
równoległej poprawy w zakresie 
zwalczania oporności na środki 
przeciwdrobnoustrojowe, zmniejszenia 
wpływu produkcji na środowisko, w 
szczególności zanieczyszczenia wody, oraz 
możliwości rozwoju obszarów wiejskich 
poprzez odejście od intensywnych form 
produkcji; podkreśla również, że 
dobrostan zwierząt pozostaje kluczową 
kwestią dla obywateli, zwłaszcza w 
odniesieniu do dobrostanu zwierząt 
hodowlanych1a;
_________________
1a Komisja Europejska (2016), specjalne 
badanie Eurobarometr 442; Stosunek 
Europejczyków do dobrostanu zwierząt 
https://data.europa.eu/euodp/en/data/data
set/S2096_84_4_442_ENG

Or. en

Poprawka 48
Francisco Guerreiro
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 3 g (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3g. z zadowoleniem przyjmuje 
opracowanie rozporządzenia w sprawie 



AM\1207549PL.docx 29/34 PE653.799v01-00

PL

ustanowienia ram wspierania 
zrównoważonych inwestycji oraz 
związanego z nim prawa wtórnego, które 
zapewnia ramy umożliwiające weryfikację 
prawdziwie zrównoważonych inwestycji; 
wzywa do stosowania taksonomii UE w 
celu kontroli inwestycji w ramach 
EFRROW;

Or. en

Poprawka 49
Michaela Šojdrová

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. wskazuje, że niedawna pandemia 
COVID-19 ujawniła strategiczną rolę, jaką 
odgrywa rolnictwo, zapewniając 
bezpieczną i wysokiej jakości żywność po 
przystępnych cenach; podkreśla, że 
przywóz produktów z państw trzecich, 
które nie spełniają unijnych norm w 
zakresie bezpieczeństwa żywności, 
ochrony środowiska, dobrostanu zwierząt i 
norm społecznych, nie może osłabiać 
starań podejmowanych przez rolników w 
UE, aby produkować żywność w sposób 
bardziej zrównoważony.

4. wskazuje, że niedawna pandemia 
COVID-19 ujawniła strategiczną rolę, jaką 
odgrywa rolnictwo, zapewniając 
bezpieczną i wysokiej jakości żywność po 
przystępnych cenach; podkreśla, że 
przywóz produktów z państw trzecich, 
które nie spełniają unijnych norm w 
zakresie bezpieczeństwa żywności, 
ochrony środowiska, dobrostanu zwierząt i 
norm społecznych, nie może osłabiać 
starań podejmowanych przez rolników w 
UE, aby produkować żywność w sposób 
bardziej zrównoważony; przypomina o 
konieczności wyciągnięcia wniosków z 
kryzysu wywołanego przez COVID-19, 
zwłaszcza w obszarach strategicznych; 
w związku z tym proponuje 
skoordynowanie na szczeblu UE 
budowania potencjału strategicznego UE 
w zakresie dostarczania podstawowej 
żywności na wypadek jakiegokolwiek 
kryzysu; w tym celu należy wykorzystać 
SEIP.

Or. en

Poprawka 50
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Daniel Buda

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. wskazuje, że niedawna pandemia 
COVID-19 ujawniła strategiczną rolę, jaką 
odgrywa rolnictwo, zapewniając 
bezpieczną i wysokiej jakości żywność po 
przystępnych cenach; podkreśla, że 
przywóz produktów z państw trzecich, 
które nie spełniają unijnych norm w 
zakresie bezpieczeństwa żywności, 
ochrony środowiska, dobrostanu zwierząt i 
norm społecznych, nie może osłabiać 
starań podejmowanych przez rolników w 
UE, aby produkować żywność w sposób 
bardziej zrównoważony.

4. wskazuje, że niedawna pandemia 
COVID-19 ujawniła strategiczną rolę, jaką 
odgrywa rolnictwo, zapewniając 
bezpieczną i wysokiej jakości żywność po 
przystępnych cenach, utrzymując 
funkcjonowanie sektora i unikając 
jakichkolwiek kryzysów żywnościowych; 
podkreśla zasadniczą rolę "kluczowych 
pracowników" w sektorze rolnictwa i 
przetwórstwa spożywczego w czasie 
kryzysu i nalega, by pracownicy ci 
korzystali z odpowiednich i bezpiecznych 
warunków pracy; podkreśla, że przywóz 
produktów z państw trzecich, które nie 
spełniają unijnych norm w zakresie 
bezpieczeństwa żywności, ochrony 
środowiska, dobrostanu zwierząt i norm 
społecznych, nie może osłabiać starań 
podejmowanych przez rolników w UE, aby 
produkować żywność w sposób bardziej 
zrównoważony.

Or. en

Poprawka 51
Mazaly Aguilar

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. wskazuje, że niedawna pandemia 
COVID-19 ujawniła strategiczną rolę, jaką 
odgrywa rolnictwo, zapewniając 
bezpieczną i wysokiej jakości żywność po 
przystępnych cenach; podkreśla, że 
przywóz produktów z państw trzecich, 
które nie spełniają unijnych norm w 
zakresie bezpieczeństwa żywności, 
ochrony środowiska, dobrostanu zwierząt i 

4. wskazuje, że niedawna pandemia 
COVID-19 ujawniła strategiczną rolę, jaką 
odgrywa rolnictwo, zapewniając 
bezpieczną i wysokiej jakości żywność po 
przystępnych cenach; podkreśla, że ani 
nowe ekologiczne obowiązki ani przywóz 
produktów z państw trzecich, które nie 
spełniają unijnych norm w zakresie 
bezpieczeństwa żywności, ochrony 
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norm społecznych, nie może osłabiać 
starań podejmowanych przez rolników w 
UE, aby produkować żywność w sposób 
bardziej zrównoważony.

środowiska, dobrostanu zwierząt i norm 
społecznych, nie mogą osłabiać starań 
podejmowanych przez rolników w UE, aby 
produkować żywność w sposób bardziej 
zrównoważony.

Or. es

Poprawka 52
Carmen Avram, Tonino Picula, Pina Picierno, Juozas Olekas, Ivo Hristov, Attila Ara-
Kovács, Paolo De Castro, Marc Tarabella

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. wskazuje, że niedawna pandemia 
COVID-19 ujawniła strategiczną rolę, jaką 
odgrywa rolnictwo, zapewniając 
bezpieczną i wysokiej jakości żywność po 
przystępnych cenach; podkreśla, że 
przywóz produktów z państw trzecich, 
które nie spełniają unijnych norm w 
zakresie bezpieczeństwa żywności, 
ochrony środowiska, dobrostanu zwierząt 
i norm społecznych, nie może osłabiać 
starań podejmowanych przez rolników w 
UE, aby produkować żywność w sposób 
bardziej zrównoważony.

4. wskazuje, że niedawna pandemia 
COVID-19 ujawniła strategiczną rolę, jaką 
odgrywa rolnictwo, zapewniając 
bezpieczną i wysokiej jakości żywność po 
przystępnych cenach; podkreśla, że unijne 
normy bezpieczeństwa żywności, 
uwarunkowania środowiskowe, normy 
dobrostanu zwierząt i społeczne winny 
mieć pełne zastosowanie do przywozu 
produktów z państw trzecich, uzupełniając 
starania podejmowane przez rolników w 
UE, aby produkować żywność w sposób 
bardziej zrównoważony;

Or. en

Poprawka 53
Ivo Hristov

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4а. uważa, że aby osiągnąć cele 
Zielonego Ładu na szczeblu europejskim 
oraz propagować je na arenie 
międzynarodowej, Komisja musi dokonać 
oceny kontyngentów taryfowych na 
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przywóz produktów rolnych oraz 
zaproponować podwyższenie ich w 
przypadku krajów, które nie stosują, lub w 
dającej się przewidzieć przyszłości nie 
zamierzają stosować, norm i wymogów 
porównywalnych z tymi obowiązującymi w 
UE wobec producentów rolnych;

Or. bg

Poprawka 54
Francisco Guerreiro
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. z zadowoleniem przyjmuje 
wyrażone w strategii "od pola do stołu" 
ambicje dotyczące opracowania 
minimalnych obowiązkowych kryteriów 
dla zrównoważonych zamówień na 
żywność, aby dostosować wykorzystywanie 
środków publicznych do Zielonego Ładu; 
wzywa do większego uwzględnienia 
kwestii żywieniowych i zdrowotnych w 
zamówieniach publicznych na żywność.

Or. en

Poprawka 55
Dan-Ștefan Motreanu

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. podkreśla znaczenie finansowania 
badań i innowacji służących znalezieniu 
alternatyw i opracowaniu technologii 
ekologicznych, które umożliwiłyby 
przejście na zieloną gospodarkę, i uważa, 
że wszyscy rolnicy, nawet ci najdrobniejsi, 
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muszą mieć do nich dostęp.

Or. ro

Poprawka 56
Marlene Mortler, Peter Jahr, Norbert Lins, Lena Düpont, Christine Schneider, Herbert 
Dorfmann, Simone Schmiedtbauer

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. wzywa Komisję do 
zagwarantowania wystarczającej ochrony 
zewnętrznej w przypadku wrażliwych 
produktów rolnych, przy czym 
konsumentom należy uzmysławiać 
wysokie standardy produkcji żywności w 
UE;

Or. de

Poprawka 57
Ruža Tomašić

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. podkreśla potrzebę zapewnienia 
dodatkowych środków finansowych 
oprócz środków przeznaczonych na 
wspólną politykę rolną (WPR) na pokrycie 
roszczeń rolników powstałych wskutek 
kryzysu spowodowanego pandemią 
COVID-19 lub innych sytuacji 
kryzysowych;

Or. hr

Poprawka 58
Marlene Mortler, Peter Jahr, Norbert Lins, Lena Düpont, Christine Schneider, Herbert 
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Dorfmann, Simone Schmiedtbauer

Projekt opinii
Ustęp 4 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4b. apeluje do Komisji o to, by 
zarówno w strategii „od pola do stołu”, 
jak i w ramach przyszłej polityki 
klimatycznej rolnictwo europejskie było 
uznawane za sektor o znaczeniu 
systemowym oraz by bezpieczeństwo 
dostaw, jako czynnik stabilności, było 
wystarczająco uwzględniane i zawsze 
koniecznie traktowane z uwagą;

Or. de


