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Poprawka 1
Irène Tolleret, Hilde Vautmans, Jérémy Decerle, Martin Hlaváček

Projekt opinii
Umocowanie 1 a (nowe)

Projekt opinii Poprawka

 – uwzględniając komunikat Komisji 
w sprawie strategii „od pola do stołu” na 
rzecz sprawiedliwego, zdrowego i 
przyjaznego dla środowiska systemu 
żywnościowego (COM(2020)0381),

Or. en

Poprawka 2
Irène Tolleret, Hilde Vautmans, Jérémy Decerle, Martin Hlaváček

Projekt opinii
Umocowanie 1 b (nowe)

Projekt opinii Poprawka

 – uwzględniając komunikat Komisji 
w sprawie unijnej strategii na rzecz 
bioróżnorodności 2030 
(COM(2020)0380),

Or. en

Poprawka 3
Anne Sander

Projekt opinii
Motyw A

Projekt opinii Poprawka

A. mając na uwadze, że 25 mln małych i 
średnich przedsiębiorstw (MŚP) w Europie 
zatrudnia ok. 100 mln ludzi i wytwarza 
ponad połowę europejskiego PKB;

A. mając na uwadze, że 25 mln małych i 
średnich przedsiębiorstw (MŚP) w Europie 
zatrudnia ok. 100 mln ludzi i wytwarza 
ponad połowę europejskiego PKB; mając 
na uwadze, że przedsiębiorstwa te są 
kluczowymi podmiotami europejskiego 



PE653.966v01-00 4/44 AM\1208513PL.docx

PL

krajobrazu społeczno-gospodarczego, 
przyczyniającymi się do atrakcyjności i 
zagospodarowania terytoriów i spójności 
terytorialnej, także na obszarach 
wiejskich; 

Or. fr

Poprawka 4
Mara Bizzotto, Ivan David, Angelo Ciocca, Gilles Lebreton, Elena Lizzi, Joëlle Mélin

Projekt opinii
Motyw A

Projekt opinii Poprawka

A. mając na uwadze, że 25 mln małych i 
średnich przedsiębiorstw (MŚP) w Europie 
zatrudnia ok. 100 mln ludzi i wytwarza 
ponad połowę europejskiego PKB;

A. mając na uwadze, że 25 mln małych i 
średnich przedsiębiorstw (MŚP) w Europie 
zatrudnia ok. 100 mln ludzi i wytwarza 
ponad połowę europejskiego PKB; mając 
na uwadze, że dane Eurostatu wskazują, 
że co najmniej 98,9 % przedsiębiorstw w 
gospodarce niefinansowej UE to małe 
przedsiębiorstwa zatrudniające mniej niż 
49 pracowników;

Or. it

Poprawka 5
Mara Bizzotto, Ivan David, Angelo Ciocca, Gilles Lebreton, Elena Lizzi, Joëlle Mélin

Projekt opinii
Motyw B

Projekt opinii Poprawka

B. mając na uwadze, że według danych 
Komisji w 2017 r. branża spożywcza w 
Europie liczyła 289 000 przedsiębiorstw, z 
których 90 % stanowiły MŚP;

B. mając na uwadze, że według danych 
Komisji w 2017 r. branża rolno-spożywcza 
w Europie liczyła 289 000 przedsiębiorstw, 
z których 90 % stanowiły MŚP;

Or. it
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Poprawka 6
Claude Gruffat
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Motyw B

Projekt opinii Poprawka

B. mając na uwadze, że według danych 
Komisji w 2017 r. branża spożywcza w 
Europie liczyła 289 000 przedsiębiorstw, z 
których 90 % stanowiły MŚP;

B. mając na uwadze, że według danych 
Komisji w 2017 r. branża spożywcza w 
Europie liczyła 289 000 przedsiębiorstw, z 
których 90 % stanowiły MŚP, często 
znajdujące się na obszarach wiejskich;

Or. en

Poprawka 7
Paolo De Castro, Pina Picierno

Projekt opinii
Motyw B

Projekt opinii Poprawka

B. mając na uwadze, że według danych 
Komisji w 2017 r. branża spożywcza w 
Europie liczyła 289 000 przedsiębiorstw, z 
których 90 % stanowiły MŚP;

B. mając na uwadze, że według danych 
Komisji w 2017 r. branża spożywcza w 
Europie liczyła 22 000 spółdzielni 
rolniczych i 289 000 przedsiębiorstw, z 
których 90 % stanowiły MŚP;

Or. en

Poprawka 8
Irène Tolleret, Hilde Vautmans, Atidzhe Alieva-Veli, Jérémy Decerle, Adrián Vázquez 
Lázara, Martin Hlaváček

Projekt opinii
Motyw B

Projekt opinii Poprawka

B. mając na uwadze, że według danych 
Komisji w 2017 r. branża spożywcza w 
Europie liczyła 289 000 przedsiębiorstw, z 

B. mając na uwadze, że według danych 
Komisji w 2017 r. branża spożywcza w 
Europie liczyła 289 000 przedsiębiorstw, z 
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których 90 % stanowiły MŚP; których 90 % stanowiły MŚP, oraz mając 
na uwadze ich istotne znaczenie dla 
gospodarki wiejskiej;

Or. en

Poprawka 9
Anne Sander

Projekt opinii
Motyw C

Projekt opinii Poprawka

C. mając na uwadze, że Europejski Zielony 
Ład obejmuje szeroki zakres strategii o 
wysoce transformacyjnym wpływie na 
rolników, w tym strategię „od pola do 
stołu”, a także strategie na rzecz 
różnorodności biologicznej;

C. mając na uwadze, że Europejski Zielony 
Ład obejmuje szeroki zakres strategii o 
wysoce transformacyjnym wpływie na 
rolników, w tym strategię „od pola do 
stołu”, a także strategie na rzecz 
różnorodności biologicznej; a także mając 
na uwadze, że MŚP odgrywają kluczową 
rolę w osiąganiu celów Zielonego Ładu;

Or. fr

Poprawka 10
Mara Bizzotto, Ivan David, Angelo Ciocca, Gilles Lebreton, Elena Lizzi, Joëlle Mélin

Projekt opinii
Motyw C

Projekt opinii Poprawka

C. mając na uwadze, że Europejski Zielony 
Ład obejmuje szeroki zakres strategii o 
wysoce transformacyjnym wpływie na 
rolników, w tym strategię „od pola do 
stołu”, a także strategie na rzecz 
różnorodności biologicznej;

C. mając na uwadze, że Europejski Zielony 
Ład obejmuje szereg strategii, które będą 
miały wpływ na rolników, w tym strategię 
„od pola do stołu”, a także strategie na 
rzecz różnorodności biologicznej;

Or. it



AM\1208513PL.docx 7/44 PE653.966v01-00

PL

Poprawka 11
Claude Gruffat
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Motyw C

Projekt opinii Poprawka

C. mając na uwadze, że Europejski Zielony 
Ład obejmuje szeroki zakres strategii o 
wysoce transformacyjnym wpływie na 
rolników, w tym strategię „od pola do 
stołu”, a także strategie na rzecz 
różnorodności biologicznej;

C. mając na uwadze, że Europejski Zielony 
Ład obejmuje szeroki zakres strategii o 
wysoce transformacyjnym wpływie na 
rolników i inne podmioty prowadzące 
działalność na obszarach wiejskich, w tym 
strategię „od pola do stołu”, a także 
strategie na rzecz różnorodności 
biologicznej, których skuteczne wdrożenie 
będzie w dużej mierze zależało od 
spójności WPR i planów strategicznych 
państw członkowskich z odnośnymi 
celami ujętymi w tych strategiach;

Or. en

Poprawka 12
Irène Tolleret, Hilde Vautmans, Atidzhe Alieva-Veli, Jérémy Decerle, Martin Hlaváček

Projekt opinii
Motyw C

Projekt opinii Poprawka

C. mając na uwadze, że Europejski Zielony 
Ład obejmuje szeroki zakres strategii o 
wysoce transformacyjnym wpływie na 
rolników, w tym strategię „od pola do 
stołu”, a także strategie na rzecz 
różnorodności biologicznej;

C. mając na uwadze, że Europejski Zielony 
Ład obejmuje szeroki zakres strategii o 
wysoce transformacyjnym wpływie na 
sektory rolno-spożywcze, w tym strategię 
„od pola do stołu”, a także strategie na 
rzecz różnorodności biologicznej;

Or. en

Poprawka 13
Irène Tolleret, Hilde Vautmans, Jérémy Decerle, Adrián Vázquez Lázara, Martin 
Hlaváček
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Projekt opinii
Motyw C a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

 Ca. mając na uwadze, że kryzys związany 
z COVID-19 uwydatnia niestabilną 
sytuację finansową MŚP, ponieważ wiele 
z nich nie zdoła przezwyciężyć skutków 
kryzysu ze względu na środki izolacji, 
które wywierają największy wpływ na 
sprzedaż kierowaną do sektora hotelowo-
restauracyjnego i państw trzecich;

Or. en

Poprawka 14
Daniel Buda

Projekt opinii
Motyw C a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

 Ca. mając na uwadze, że MŚP 
najboleśniej odczuły skutki kryzysu 
zdrowotnego, który zmusił wiele z nich do 
zaprzestania działalności;

Or. ro

Poprawka 15
Michaela Šojdrová

Projekt opinii
Motyw C a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

 Ca. mając na uwadze, że UE tradycyjnie 
wspiera i pragnie w dalszym ciągu 
wspierać rodzinne gospodarstwa rolne, 
które zwykle są MŚP, a strategia „od pola 
do stołu” jest również adresowana do tych 
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gospodarstw;

Or. en

Poprawka 16
Daniel Buda

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że 
w strategii uwzględniono różnorodność 
MŚP pod względem modeli biznesowych, 
wielkości, wieku i profilu 
przedsiębiorstwa;

1. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że w 
strategii uwzględniono różnorodność MŚP 
pod względem modeli biznesowych, 
wielkości, wieku i profilu 
przedsiębiorstwa; podkreśla, że w strategii 
należy uwzględnić ich wpływ gospodarczy 
i społeczny na obszary lub sektory, w 
których prowadzą działalność;

Or. ro

Poprawka 17
Claude Gruffat
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

 1a. podkreśla potrzebę wspierania 
różnorodności w MŚP w kontekście braku 
wykwalifikowanych pracowników i 
niedostatecznego udziału przedsiębiorstw 
prowadzonych przez kobiety; uważa, że 
zwiększenie dostępu do szkoleń na rzecz 
rozwoju umiejętności, w tym umiejętności 
kierowniczych oraz wiedzy, m.in. do 
odpowiednich programów mentoringu, 
coachingu oraz nabywania i podnoszenia 
kwalifikacji, ma kluczowe znaczenie dla 
MŚP ze zwróceniem szczególnej uwagi na 
potencjalnych przedsiębiorców wśród 
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kobiet;

Or. en

Poprawka 18
 Irène Tolleret, Hilde Vautmans, Jérémy Decerle, Martin Hlaváček

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

 1a. z zadowoleniem przyjmuje zamiar 
Komisji dotyczący rozszerzenia i 
promowania w kontekście strategii „od 
pola do stołu” modeli biznesowych o 
obiegu zamkniętym, aby zapewniać nowe 
możliwości rozwoju przedsiębiorczości, w 
tym przy wykorzystaniu odpadów 
żywnościowych, oraz popiera specjalne 
środki dopasowane do MŚP z sektora 
rolno-spożywczego;

Or. en

Poprawka 19
Irène Tolleret, Hilde Vautmans, Atidzhe Alieva-Veli, Jérémy Decerle, Adrián Vázquez 
Lázara, Martin Hlaváček

Projekt opinii
Ustęp 1 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

 1b. uważa, że ważne jest zwiększenie 
wsparcia innowacyjnych inwestycji 
podejmowanych przez MŚP, aby pomóc 
im w ekologicznej transformacji przy 
jednoczesnym zwiększeniu ich odporności 
gospodarczej;

Or. en
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Poprawka 20
Irène Tolleret, Hilde Vautmans, Atidzhe Alieva-Veli, Jérémy Decerle, Adrián Vázquez 
Lázara, Martin Hlaváček

Projekt opinii
Ustęp 1 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

 1c. podkreśla potrzebę zwiększenia 
dostępu do sieci szerokopasmowych oraz 
ich dostępności na wszystkich obszarach 
wiejskich, aby ułatwić zakładanie MŚP i 
promować innowacyjne sposoby 
produkcji, takie jak rolnictwo precyzyjne;

Or. en

Poprawka 21
Claude Gruffat
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. przypomina, że produkcja i 
przetwórstwo żywności to niezwykle 
istotny sektor, w którym MŚP odgrywają 
bardzo dużą rolę, i że sektor ten będzie 
miał kluczowe znaczenie w okresie 
odbudowy po pandemii COVID-19;

2. przypomina, że produkcja i 
przetwórstwo żywności to niezwykle 
istotny sektor, w którym MŚP odgrywają 
bardzo dużą rolę, i że sektor ten będzie 
miał kluczowe znaczenie w okresie 
odbudowy po pandemii COVID-19; 
podkreśla, że odbudowa w oparciu o 
Europejski Zielony Ład i transformację 
cyfrową stanowi okazję do przyspieszenia i 
wykorzystania ekologicznej i cyfrowej 
transformacji; uważa, że pandemia 
COVID-19 uwidoczniła potrzebę wsparcia 
przedsiębiorstw gospodarki społecznej, 
takich jak dystrybutorzy żywności na 
niewielką skalę oraz przedsiębiorstwa 
prowadzące działalność w sektorze opieki 
zdrowotnej i sektorze transportu;

Or. en
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Poprawka 22
Daniel Buda

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. przypomina, że produkcja i 
przetwórstwo żywności to niezwykle 
istotny sektor, w którym MŚP odgrywają 
bardzo dużą rolę, i że sektor ten będzie 
miał kluczowe znaczenie w okresie 
odbudowy po pandemii COVID-19;

2. przypomina, że produkcja i 
przetwórstwo żywności to niezwykle 
istotny sektor, w którym MŚP odgrywają 
bardzo dużą rolę, i że sektor ten będzie 
miał kluczowe znaczenie w okresie 
odbudowy po pandemii COVID-19; w tym 
kontekście podkreśla zdolność MŚP z 
sektora rolnictwa do dostosowania się do 
potrzeb rynku;

Or. ro

Poprawka 23
Anne Sander

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. przypomina, że produkcja i 
przetwórstwo żywności to niezwykle 
istotny sektor, w którym MŚP odgrywają 
bardzo dużą rolę, i że sektor ten będzie 
miał kluczowe znaczenie w okresie 
odbudowy po pandemii COVID-19;

2. przypomina, że produkcja i 
przetwórstwo żywności to niezwykle 
istotny sektor, w którym MŚP odgrywają 
bardzo dużą rolę, i że sektor ten będzie 
miał kluczowe znaczenie w okresie 
odbudowy po pandemii COVID-19; 
przypomina, że zasadnicze znaczenie ma 
zapewnienie swobodnego przepływu 
pracowników sezonowych zatrudnianych 
w sektorze rolno-spożywczym, aby 
uniknąć w przyszłości niedoboru 
pracowników;

Or. fr
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Poprawka 24
Claude Gruffat
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

 2a. uważa, że mikroprzedsiębiorstwa oraz 
MŚP, a także przedsiębiorstwa wiejskie i 
gospodarstwa rolne, odgrywają istotną 
rolę w zrównoważonym rozwoju 
regionalnym, ponieważ ich zasoby są 
wykorzystywane do produkcji żywności i 
innych towarów (zrównoważona 
biogospodarka, energia ze źródeł 
odnawialnych) oraz usług (turystyka, 
ochrona krajobrazów i siedlisk, 
odtwarzanie ekosystemów) przy udziale 
siły roboczej związanej z ziemią i 
nienadającej się do delokalizacji;

Or. en

Poprawka 25
Marlene Mortler

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

 2a. podkreśla, że gospodarka rolna jest i 
musi pozostać istotną branżą o znaczeniu 
systemowym dla UE, która jako sektor 
pierwotny dostarcza surowce wysokiej 
jakości dla sektora wtórnego i drobnej 
wytwórczości spożywczej na potrzeby 
naszych europejskich konsumentów;

Or. de

Poprawka 26
Irène Tolleret, Hilde Vautmans, Atidzhe Alieva-Veli, Jérémy Decerle, Martin Hlaváček



PE653.966v01-00 14/44 AM\1208513PL.docx

PL

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

 2a. z zadowoleniem przyjmuje zamiar 
Komisji dotyczący opracowania 
dostosowanych rozwiązań, aby pomóc 
przetwórcom żywności będącym MŚP oraz 
małym przedsiębiorstwom detalicznym i 
podmiotom świadczącym usługi 
gastronomiczne w rozwijaniu nowych 
umiejętności i modeli biznesowych, przy 
jednoczesnym unikaniu dodatkowych 
obciążeń administracyjnych i kosztów, 
oraz świadczenia usług doradczych za 
pośrednictwem Europejskiej Sieci 
Przedsiębiorczości w ramach nowej 
strategii „od pola do stołu”;

Or. en

Poprawka 27
Pina Picierno, Paolo De Castro, Carmen Avram, Ivo Hristov, Isabel Carvalhais

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

 2a. z zadowoleniem przyjmuje ogłoszone 
przez Komisję tymczasowe ramy środków 
pomocy państwa w następstwie 
poważnych konsekwencji pandemii 
COVID-19, które zapewnią zwiększenie 
limitów pomocy państwa, umożliwiając 
państwom członkowskim przyznawanie do 
100 tys. EUR na gospodarstwo rolne oraz 
do 800 tys. EUR na przedsiębiorstwa 
prowadzące działalność w zakresie 
przetwarzania żywności i wprowadzania 
jej do obrotu; z zadowoleniem przyjmuje 
nowy tymczasowy środek w ramach 
rozporządzenia o rozwoju obszarów 
wiejskich, umożliwiający państwom 
członkowskim UE udzielanie wsparcia w 
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kwocie do 7 tys. EUR na rolnika i 50 tys. 
EUR na MŚP;

Or. en

Poprawka 28
 Isabel Carvalhais, Pina Picierno

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

 2a. podkreśla, że MŚP stanowią 
nadrzędne elementy rozwoju 
gospodarczego i zatrudnienia na 
obszarach wiejskich, gdzie zapewniają ok. 
75 % wszystkich miejsc pracy1;
_________________
1a ESPON (2018) „Small and Medium-
Sized Enterprises in European Regions 
and Cities” [Małe i średnie 
przedsiębiorstwa w europejskich 
regionach i miastach], raport końcowy.

Or. en

Poprawka 29
Irène Tolleret, Hilde Vautmans, Atidzhe Alieva-Veli, Jérémy Decerle, Martin Hlaváček

Projekt opinii
Ustęp 2 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

 2b. podkreśla potrzebę zwrócenia 
szczególnej uwagi na wsparcie 
działalności MŚP w dziedzinie 
agroturystyki i uważa za niezbędne 
ustanowienie szczególnego przydziału 
środków w ramach planu odbudowy, aby 
wspomóc i wesprzeć przedsiębiorstwa z 
sektora agroturystyki w przezwyciężeniu 
skutków kryzysu związanego z COVID-19; 
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Or. en

Poprawka 30
Marlene Mortler

Projekt opinii
Ustęp 2 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

 2b. zwraca uwagę, że produkcja rolna jest 
ukształtowana przez zmienne 
zapotrzebowanie na siłę roboczą i ma 
charakter sezonowy; podkreśla, że do 
reagowania na nieoczekiwane wahania 
niezbędne jest gruntowne zrozumienie 
zatrudnienia i kosztów w rolnictwie;

Or. de

Poprawka 31
Marlene Mortler

Projekt opinii
Ustęp 2 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

 2c. podkreśla, że ciągłe kształcenie, 
szkolenie i doskonalenie zawodowe są 
istotne dla wykorzystania możliwości 
technologicznych i innowacyjnych w 
sektorze rolnym, jak również dla 
optymalizowania na bieżąco wydajności i 
zrównoważonego sposobu 
gospodarowania;

Or. de

Poprawka 32
Marlene Mortler

Projekt opinii
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Ustęp 2 d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

 2d. apeluje o wspieranie 
przedsiębiorczości, zdolności i 
umiejętności oraz o stałe i ukierunkowane 
promowanie kształcenia i szkolenia 
zawodowego kobiet na obszarach 
wiejskich;

Or. de

Poprawka 33
Claude Gruffat

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. uważa, że jest niezwykle ważne, by 
Komisja nadal zwiększała dostęp MŚP do 
rynków państw trzecich, w tym przez 
dialog i wymianę dobrych praktyk z 
partnerami handlowymi oraz za 
pośrednictwem nowego portalu 
informacyjnego;

3. uważa, że jest niezwykle ważne, by 
Komisja skupiła uwagę na zniesieniu 
barier na jednolitym rynku, aby wzmocnić 
krótkie łańcuchy dostaw w sektorze rolno-
spożywczym i zapewnić ich 
zróżnicowanie; uważa, że wysiłki na rzecz 
zwiększenia dostępu MŚP do rynków 
państw trzecich można podejmować, gdy 
nie naruszają one suwerenności 
żywnościowej obu stron oraz są spójne z 
podjętymi zobowiązaniami w dziedzinie 
klimatu, w tym przez dialog i wymianę 
dobrych praktyk z partnerami handlowymi 
oraz za pośrednictwem nowego portalu 
informacyjnego;

Or. en

Poprawka 34
Daniel Buda

Projekt opinii
Ustęp 3
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Projekt opinii Poprawka

3. uważa, że jest niezwykle ważne, by 
Komisja nadal zwiększała dostęp MŚP do 
rynków państw trzecich, w tym przez 
dialog i wymianę dobrych praktyk z 
partnerami handlowymi oraz za 
pośrednictwem nowego portalu 
informacyjnego;

3. uważa, że jest niezwykle ważne, by 
Komisja nadal zwiększała dostęp MŚP do 
rynków państw trzecich, w tym przez 
dialog i wymianę dobrych praktyk z 
partnerami handlowymi oraz za 
pośrednictwem nowego portalu 
informacyjnego; podkreśla znakomite 
wyniki kampanii promocyjnych 
dotyczących europejskich produktów na 
rynkach państw trzecich i podkreśla 
znaczenie kontynuacji tych programów w 
przyszłości;

Or. ro

Poprawka 35
Pina Picierno, Paolo De Castro, Carmen Avram, Ivo Hristov, Isabel Carvalhais

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. uważa, że jest niezwykle ważne, by 
Komisja nadal zwiększała dostęp MŚP do 
rynków państw trzecich, w tym przez 
dialog i wymianę dobrych praktyk z 
partnerami handlowymi oraz za 
pośrednictwem nowego portalu 
informacyjnego;

3. uważa, że umowy o wolnym handlu 
zawierane przez UE ze światowymi 
partnerami nie powinny zagrażać 
wrażliwym sektorom rolnym UE, lecz 
powinny stanowić szansę dla MŚP z 
sektora rolnictwa; uważa, że jest 
niezwykle ważne, by Komisja nadal 
zwiększała udział MŚP w rynku i 
rozwijała nowe rynki zbytu w państwach 
trzecich, w tym przez dialog i wymianę 
dobrych praktyk z partnerami handlowymi 
oraz za pośrednictwem nowego portalu 
informacyjnego;

Or. en

Poprawka 36
Veronika Vrecionová
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Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. uważa, że jest niezwykle ważne, by 
Komisja nadal zwiększała dostęp MŚP do 
rynków państw trzecich, w tym przez 
dialog i wymianę dobrych praktyk z 
partnerami handlowymi oraz za 
pośrednictwem nowego portalu 
informacyjnego;

uważa, że jest niezwykle ważne, by 
Komisja nadal zwiększała dostęp MŚP do 
rynków państw trzecich, w tym przez 
dialog i wymianę dobrych praktyk z 
partnerami handlowymi oraz za 
pośrednictwem nowego portalu 
informacyjnego; stwierdza, że nie należy 
proponować jakichkolwiek środków 
ograniczających konkurencyjność MŚP i 
stanowiących przeszkodę dla stosowania 
zasady wolnego rynku;

Or. en

Poprawka 37
Anne Sander

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. uważa, że jest niezwykle ważne, by 
Komisja nadal zwiększała dostęp MŚP do 
rynków państw trzecich, w tym przez 
dialog i wymianę dobrych praktyk z 
partnerami handlowymi oraz za 
pośrednictwem nowego portalu 
informacyjnego;

3. uważa, że jest niezwykle ważne, by 
Komisja nadal zwiększała dostęp MŚP do 
rynków państw trzecich, w tym przez 
dialog i wymianę dobrych praktyk z 
partnerami handlowymi oraz za 
pośrednictwem nowego portalu 
informacyjnego; jednocześnie podkreśla, 
że zasadnicze znaczenie ma prowadzenie 
spójnej polityki handlowej w celu 
uniknięcia wszelkiej nieuczciwej 
konkurencji ze strony produktów 
importowanych z państw trzecich 
niestosujących naszych norm;

Or. fr

Poprawka 38
Claude Gruffat
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Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

 3a. jest zdania, że rozwijająca się od 
kilkudziesięciu lat globalizacja 
doprowadziła do deindustrializacji i 
delokalizacji w sektorach o strategicznym 
znaczeniu, takich jak branża spożywcza i 
sektor zdrowia, w Unii oraz na świecie; 
podkreśla, że kryzys związany z 
koronawirusem przypomniał o znaczeniu 
ponownego przemyślenia sposobu 
działania gospodarki, z odpowiednimi 
konsekwencjami dla kierunków polityki 
unijnej; zaznacza, że w szczególności 
koniecznie należy zreformować kierunki 
polityki unijnej i nadać im spójność; 
uważa, że należy dostosować WPR i 
politykę handlową, aby wzmocnić 
bezpieczeństwo żywnościowe Unii, w 
szczególności poprzez repatriację 
produkcji rolnej i spożywczej o 
zrównoważonym charakterze na całym 
terytorium UE;

Or. fr

Poprawka 39
Ivo Hristov

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

 3a. zwraca uwagę, że choroby zwierząt, 
takie jak afrykański pomór świń, pomór 
małych przeżuwaczy, choroba guzowatej 
skóry bydła i inne choroby, wywarły lub 
nadal wywierają bardzo negatywny wpływ 
na MŚP z sektora rolno-spożywczego, 
prowadząc do likwidacji przedsiębiorstw, 
co ma bardzo poważne skutki społeczno-
gospodarcze dla gospodarek lokalnych; 
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wzywa właściwe organy do zapewnienia 
przedsiębiorstwom, których to dotyczy, 
równego traktowania, szybkiej i uczciwej 
reakcji oraz wsparcia;

Or. en

Poprawka 40
Riho Terras

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

 3a. uważa, że jest niezwykle ważne, aby 
przyszła transformacja cyfrowa przyniosła 
korzyści MŚP prowadzącym działalność w 
sektorze rolno-spożywczym, ponieważ ich 
konkurencyjność w coraz większym 
stopniu wiąże się z niezawodnym 
funkcjonowaniem infrastruktury cyfrowej 
i usług cyfrowych, zwłaszcza w regionach 
wiejskich i peryferyjnych;

Or. en

Poprawka 41
Mara Bizzotto, Ivan David, Angelo Ciocca, Gilles Lebreton, Elena Lizzi, Joëlle Mélin

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

 3a. wzywa państwa członkowskie do 
uznania ochrony zatrudnienia i mocy 
produkcyjnych MŚP w sektorze rolno-
spożywczym za kluczowy priorytet 
polityczny; wzywa państwa członkowskie 
do monitorowania zgodności ze 
stosunkami handlowymi w łańcuchu 
dostaw oraz do zapewnienia wdrożenia 
środków nadzwyczajnych mających 
wspierać MŚP zagrożone 
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niewypłacalnością;

Or. it

Poprawka 42
Claude Gruffat
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 3 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

 3b. podkreśla, że UE i organy krajowe 
muszą zintensyfikować wysiłki na rzecz 
ochrony MŚP przed nieuczciwymi 
praktykami rynkowymi mogącymi być 
skutkiem nadużywania dominującej 
pozycji dużych dostawców, przetwórców 
lub klientów na rynku;

Or. en

Poprawka 43
Claude Gruffat
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 3 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

 3c. przypomina, że MŚP stanowią 99,8 % 
unijnych przedsiębiorstw, a zatem ich 
stabilność ma zasadnicze znaczenie dla 
stabilności UE; podkreśla, że cele 
dotyczące stabilności mogą przyczynić się 
do stworzenia nowych miejsc pracy i 
możliwości biznesowych dla MŚP przy 
jednoczesnej poprawie ich 
konkurencyjności; zaznacza, że strategia 
„od pola do stołu” może stworzyć 
możliwości dla lokalnych łańcuchów 
wartości obejmujących małe 
gospodarstwa rolne i przedsiębiorstwa 
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wytwarzające artykuły spożywcze;

Or. en

Poprawka 44
Claude Gruffat
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. zwraca uwagę, że strategia „od pola do 
stołu” będzie miała wpływ na większość 
rolników, którzy często prowadzą małe 
przedsiębiorstwa rodzinne o niskich 
marżach; uważa, że sektor produktów 
ekologicznych może skorzystać na tej 
strategii, oraz wzywa do zapewnienia 
odpowiedniego i wystarczającego wsparcia 
dla MŚP, umożliwiającego im spełnienie 
wszelkich związanych z nią zwiększonych 
wymogów administracyjnych lub zasad 
zgodności z normami;

4. zwraca uwagę, że strategia „od pola do 
stołu” będzie miała wpływ na większość 
rolników, którzy często prowadzą małe 
przedsiębiorstwa rodzinne o niskich 
marżach; uważa, że sektor produktów 
ekologicznych może skorzystać na tej 
strategii, oraz wzywa do zapewnienia 
wystarczającego wsparcia dla 
mikroprzedsiębiorstw oraz MŚP, 
umożliwiającego im inwestowanie w 
regionalne organiczne łańcuchy dostaw 
oraz spełnienie wszelkich związanych z nią 
zwiększonych wymogów 
administracyjnych lub zasad zgodności z 
normami;

Or. en

Poprawka 45
Daniel Buda

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. zwraca uwagę, że strategia „od pola 
do stołu” będzie miała wpływ na 
większość rolników, którzy często 
prowadzą małe przedsiębiorstwa rodzinne 
o niskich marżach; uważa, że sektor 
produktów ekologicznych może skorzystać 

4. zwraca uwagę, że strategia „od pola 
do stołu” będzie miała wpływ na 
większość rolników, którzy często 
prowadzą małe przedsiębiorstwa rodzinne 
o niskich marżach; podkreśla, że małe i 
średnie gospodarstwa rolne i MŚP z 
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na tej strategii, oraz wzywa do zapewnienia 
odpowiedniego i wystarczającego wsparcia 
dla MŚP, umożliwiającego im spełnienie 
wszelkich związanych z nią zwiększonych 
wymogów administracyjnych lub zasad 
zgodności z normami;

sektora rolno-spożywczego nie mogą 
ucierpieć w wyniku działań podjętych w 
celu realizacji tej strategii, a w związku z 
tym wymagają szczególnej uwagi; uważa, 
że sektor produktów ekologicznych może 
skorzystać na tej strategii, oraz wzywa do 
zapewnienia odpowiedniego i 
wystarczającego wsparcia dla MŚP, 
umożliwiającego im spełnienie wszelkich 
związanych z nią zwiększonych wymogów 
administracyjnych lub zasad zgodności z 
normami;

Or. ro

Poprawka 46
Michaela Šojdrová

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. zwraca uwagę, że strategia „od pola do 
stołu” będzie miała wpływ na większość 
rolników, którzy często prowadzą małe 
przedsiębiorstwa rodzinne o niskich 
marżach; uważa, że sektor produktów 
ekologicznych może skorzystać na tej 
strategii, oraz wzywa do zapewnienia 
odpowiedniego i wystarczającego wsparcia 
dla MŚP, umożliwiającego im spełnienie 
wszelkich związanych z nią zwiększonych 
wymogów administracyjnych lub zasad 
zgodności z normami;

4. zwraca uwagę, że strategia „od pola do 
stołu” będzie miała wpływ na większość 
rolników, którzy często prowadzą małe 
przedsiębiorstwa rodzinne o niskich 
marżach; uważa, że sektor produktów 
ekologicznych może skorzystać na tej 
strategii, oraz wzywa do zapewnienia 
odpowiedniego i wystarczającego wsparcia 
dla MŚP, w tym za pomocą instrumentów 
finansowych (w szczególności w ramach 
WPR, polityki spójności i planu 
odbudowy), umożliwiającego im spełnienie 
wszelkich związanych z nią zwiększonych 
wymogów administracyjnych lub zasad 
zgodności z normami; apeluje o 
uwzględnienie potencjału i doświadczenia 
małych i średnich gospodarstw rolnych w 
ramach opracowywanych strategii i 
przepisów;

Or. en
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Poprawka 47
Anne Sander

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. zwraca uwagę, że strategia „od pola do 
stołu” będzie miała wpływ na większość 
rolników, którzy często prowadzą małe 
przedsiębiorstwa rodzinne o niskich 
marżach; uważa, że sektor produktów 
ekologicznych może skorzystać na tej 
strategii, oraz wzywa do zapewnienia 
odpowiedniego i wystarczającego wsparcia 
dla MŚP, umożliwiającego im spełnienie 
wszelkich związanych z nią zwiększonych 
wymogów administracyjnych lub zasad 
zgodności z normami;

4. zwraca uwagę, że strategia „od pola do 
stołu” będzie miała wpływ na większość 
rolników, którzy często prowadzą małe 
przedsiębiorstwa rodzinne o niskich 
marżach; uważa, że każdy rodzaj produkcji 
rolnej (rolnictwo konwencjonalne, sektor 
produktów ekologicznych, uprawa 
konserwująca czy też rolnictwo 
precyzyjne) może skorzystać na tej 
strategii, oraz wzywa do zapewnienia 
odpowiedniego i wystarczającego wsparcia 
dla MMŚP, umożliwiającego im spełnienie 
wszelkich związanych z nią zwiększonych 
wymogów administracyjnych lub zasad 
zgodności z normami; podkreśla w 
związku z tym, że strategia nie powinna 
wiązać się z dodatkowymi obciążeniami 
administracyjnymi dla przedsiębiorstw i 
powinna zapewnić odpowiednie środki w 
celu wsparcia procesu transformacji;

Or. fr

Poprawka 48
Mara Bizzotto, Ivan David, Angelo Ciocca, Gilles Lebreton, Elena Lizzi, Joëlle Mélin

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. zwraca uwagę, że strategia „od pola do 
stołu” będzie miała wpływ na większość 
rolników, którzy często prowadzą małe 
przedsiębiorstwa rodzinne o niskich 
marżach; uważa, że sektor produktów 
ekologicznych może skorzystać na tej 
strategii, oraz wzywa do zapewnienia 
odpowiedniego i wystarczającego wsparcia 

4. zwraca uwagę, że strategia „od pola do 
stołu” będzie miała wpływ na większość 
rolników, którzy często prowadzą małe 
przedsiębiorstwa rodzinne o niskich 
marżach; uważa, że sektor produktów 
ekologicznych może skorzystać na tej 
strategii, oraz wzywa do zapewnienia 
odpowiedniego i wystarczającego wsparcia 
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dla MŚP, umożliwiającego im spełnienie 
wszelkich związanych z nią zwiększonych 
wymogów administracyjnych lub zasad 
zgodności z normami;

dla MŚP; apeluje, aby strategie te nie 
prowadziły do zwiększenia wymogów 
administracyjnych lub zasad zgodności z 
normami dla europejskich rolników;

Or. it

Poprawka 49
Claude Gruffat
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

 4a. popiera apel Komisji do państw 
członkowskich i instytucji zamawiających 
o dzielenie dużych zamówień publicznych 
na mniejsze części, mając na uwadze 
możliwość ułatwienia udziału MŚP z 
sektora rolno-spożywczego w 
zamówieniach publicznych, a tym samym 
przyczynienia się do skrócenia i 
zróżnicowania łańcuchów dostaw, zgodnie 
z celami strategii „od pola do stołu”; 
apeluje o udzielenie organom publicznym 
i MŚP szerszych wytycznych dotyczących 
obowiązujących zasad elastyczności oraz 
dostosowanie przepisów dotyczących 
zamówień publicznych w tym celu;

Or. en

Poprawka 50
Isabel Carvalhais, Pina Picierno

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

 4a. podkreśla, że MŚP na obszarach 
wiejskich, w szczególności te mające 
siedzibę na peryferyjnych obszarach 
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wiejskich, często borykają się ze 
szczególnymi i trudniejszymi warunkami 
prowadzenia działalności, takimi jak małe 
rynki lokalne i oddalenie od dużych 
rynków, mniej połączeń komunikacyjnych 
i mniejsza łączność cyfrowa oraz mniej 
możliwości szkoleniowych; podkreśla 
potrzebę odpowiedniego kształtowania 
polityki i wsparcia MŚP z obszarów 
wiejskich w odniesieniu do rozwoju rynku 
oraz działalności eksportowej i związanej z 
obrotem handlowym;

Or. en

Poprawka 51
Anne Sander

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

 4b. przypomina, że transformacja cyfrowa 
stanowi znaczne wyzwanie dla 
europejskich MŚP, także w sektorze 
rolno-spożywczym; podkreśla w związku z 
tym konieczność wspierania nabywania 
kompetencji i kwalifikacji w dziedzinie 
cyfryzacji;

Or. fr

Poprawka 52
Irène Tolleret, Hilde Vautmans, Jérémy Decerle, Adrián Vázquez Lázara

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

 4a. uważa, że w ramach kolejnej reformy 
WPR należy zdecydowanie dążyć do 
uproszczenia procedur administracyjnych, 
ponieważ biurokracja ma bardzo 
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negatywny wpływ na małe i średnie 
gospodarstwa, zwiększając ich 
niekorzystną sytuację w porównaniu z 
większymi gospodarstwami;

Or. en

Poprawka 53
Claude Gruffat
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 4 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

 4b. apeluje o bardziej rygorystyczne 
stosowanie dyrektywy w sprawie 
zwalczania opóźnień w płatnościach oraz 
wzywa Komisję do zwiększenia 
monitorowania i egzekwowania 
przepisów;

Or. en

Poprawka 54
Irène Tolleret, Adrián Vázquez Lázara, Martin Hlaváček

Projekt opinii
Ustęp 4 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

  4b. jest zdania, że reforma WPR powinna 
zapewnić bardziej zrównoważone wsparcie 
małym i średnim gospodarstwom rolnym 
oraz że wsparcie ze strony UE powinno 
być ukierunkowane przede wszystkim na 
model rodzinnego gospodarstwa rolnego;

Or. en
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Poprawka 55
Irène Tolleret, Hilde Vautmans

Projekt opinii
Ustęp 4 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

 4c. apeluje o silny budżet WPR, 
odpowiadający wyzwaniom stawianym w 
nowym Zielonym Ładzie, i zwraca się z 
wnioskiem, aby przydział środków w 
ramach instrumentu „New Generation 
EU” na rzecz WPR był przede wszystkim 
ukierunkowany na wsparcie małych i 
średnich przedsiębiorstw;

Or. en

Poprawka 56
Irène Tolleret, Hilde Vautmans, Atidzhe Alieva-Veli, Jérémy Decerle, Adrián Vázquez 
Lázara, Martin Hlaváček

Projekt opinii
Ustęp 4 d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

 4d. podkreśla potrzebę zwiększenia 
wsparcia na rzecz przedsiębiorczości za 
pomocą dostępnych inwestycji, szkoleń, 
dostępnych usług badawczo-rozwojowych 
i innowacji na rzecz MŚP w łańcuchu 
dostaw żywności;

Or. en

Poprawka 57
Irène Tolleret, Jérémy Decerle, Adrián Vázquez Lázara

Projekt opinii
Ustęp 4 e (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

 4e. zauważa, że produkcja rolna jest 
wysoce rozdrobniona w porównaniu z 
innymi podmiotami łańcucha 
żywnościowego, co powoduje zmniejszenie 
siły przetargowej małych gospodarstw 
rolnych, w związku z czym stwierdza, że 
niezbędne jest wzmocnienie stosowanych 
przez Unię odstępstw i dostosowań do 
reguł konkurencji w sektorze rolnictwa, 
aby zapewnić lepszą równowagę pomiędzy 
poszczególnymi podmiotami;

Or. en

Poprawka 58
Irène Tolleret, Adrián Vázquez Lázara

Projekt opinii
Ustęp 4 f (nowy)

Projekt opinii Poprawka

 4f. z zadowoleniem przyjmuje nowe 
przepisy dotyczące nieuczciwych praktyk 
handlowych i uznaje, że jest to pierwszy 
historyczny krok w kierunku 
ujednolicenia przepisów na szczeblu UE, 
mogący zwiększyć siłę przetargową MŚP 
w sektorze rolno-spożywczym, lecz 
ubolewa, że unijna dyrektywa nie 
obejmuje kwestii sprzedaży ze stratą;

Or. en

Poprawka 59
Irène Tolleret, Atidzhe Alieva-Veli, Jérémy Decerle, Martin Hlaváček

Projekt opinii
Ustęp 4 g (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

 4g. zdecydowanie popiera stosowanie 
zasady „najpierw myśl na małą skalę” lub 
„testu MŚP” we wszystkich wnioskach 
ustawodawczych, w szczególności podczas 
doboru środków mających znaczenie dla 
MŚP z obszarów wiejskich w nowej 
strategii „od pola do stołu” i strategii na 
rzecz różnorodności biologicznej, a w 
związku z tym apeluje do Komisji o 
dokonanie odpowiednich ocen skutków;

Or. en

Poprawka 60
Claude Gruffat
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. uważa, że wsparcie w ramach 
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) 
można by ukierunkować na gospodarstwa 
rolne i inne przedsiębiorstwa na obszarach 
wiejskich, w tym MŚP, w celu 
zapewnienia długoterminowej stabilności 
przez cały okres funkcjonowania 
przedsiębiorstwa.

5. uważa, że wsparcie w ramach 
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) 
można by ukierunkować na gospodarstwa 
rolne i inne przedsiębiorstwa na obszarach 
wiejskich, w tym MŚP, a w szczególności 
społeczne MŚP, w celu zapewnienia 
długoterminowej stabilności 
środowiskowej i gospodarczej przez cały 
okres funkcjonowania przedsiębiorstwa;

Or. en

Poprawka 61
Daniel Buda

Projekt opinii
Ustęp 5
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Projekt opinii Poprawka

5. uważa, że wsparcie w ramach 
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) 
można by ukierunkować na gospodarstwa 
rolne i inne przedsiębiorstwa na obszarach 
wiejskich, w tym MŚP, w celu 
zapewnienia długoterminowej stabilności 
przez cały okres funkcjonowania 
przedsiębiorstwa.

5. uważa, że wsparcie w ramach 
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) 
można by ukierunkować na gospodarstwa 
rolne i inne przedsiębiorstwa na obszarach 
wiejskich, w tym MŚP, w celu 
zapewnienia długoterminowej stabilności 
przez cały okres funkcjonowania 
przedsiębiorstwa; z zadowoleniem 
przyjmuje decyzję dotyczącą 
przeznaczenia 2 % niewykorzystanych 
środków w ramach EFRROW na 
działania związane ze zwalczaniem 
kryzysu, które mogłyby uratować MŚP 
najbardziej dotknięte skutkami pandemii;

Or. ro

Poprawka 62
Herbert Dorfmann

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. uważa, że wsparcie w ramach 
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) 
można by ukierunkować na gospodarstwa 
rolne i inne przedsiębiorstwa na 
obszarach wiejskich, w tym MŚP, w celu 
zapewnienia długoterminowej stabilności 
przez cały okres funkcjonowania 
przedsiębiorstwa.

5. uważa, że wsparcie Europejskiego 
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich (EFRROW) jest 
bardzo ważne dla gospodarstw rolnych 
oraz MŚP działających w sektorze rolno-
spożywczym;

Or. it

Poprawka 63
Pina Picierno, Paolo De Castro, Carmen Avram, Ivo Hristov, Isabel Carvalhais

Projekt opinii
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Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. uważa, że wsparcie w ramach 
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) 
można by ukierunkować na gospodarstwa 
rolne i inne przedsiębiorstwa na obszarach 
wiejskich, w tym MŚP, w celu 
zapewnienia długoterminowej stabilności 
przez cały okres funkcjonowania 
przedsiębiorstwa.

5. uważa, że wsparcie w ramach 
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) 
można by ukierunkować na gospodarstwa 
rolne i inne przedsiębiorstwa na obszarach 
wiejskich, w tym MŚP z sektora rolno-
spożywczego, w celu promowania 
wielofunkcyjności oraz zapewnienia 
długoterminowej stabilności przez cały 
okres funkcjonowania przedsiębiorstwa;

Or. en

Poprawka 64
Anne Sander

Projekt opinii
 Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. uważa, że wsparcie w ramach 
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) 
można by ukierunkować na gospodarstwa 
rolne i inne przedsiębiorstwa na obszarach 
wiejskich, w tym MMŚP, w celu 
zapewnienia długoterminowej stabilności 
przez cały okres funkcjonowania 
przedsiębiorstwa.

5. uważa, że wsparcie w ramach 
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) 
można by ukierunkować na gospodarstwa 
rolne i inne przedsiębiorstwa na obszarach 
wiejskich, w tym MMŚP, w celu 
zapewnienia długoterminowego rozwoju i 
dywersyfikacji ich działalności.

Or. fr

Poprawka 65
Mara Bizzotto, Ivan David, Angelo Ciocca, Gilles Lebreton, Elena Lizzi, Joëlle Mélin

Projekt opinii
Ustęp 5
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Projekt opinii Poprawka

5. uważa, że wsparcie w ramach 
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) 
można by ukierunkować na gospodarstwa 
rolne i inne przedsiębiorstwa na obszarach 
wiejskich, w tym MŚP, w celu 
zapewnienia długoterminowej stabilności 
przez cały okres funkcjonowania 
przedsiębiorstwa.

5. uważa, że wsparcie w ramach 
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) 
można by ukierunkować na gospodarstwa 
rolne i inne przedsiębiorstwa na obszarach 
wiejskich, w tym MŚP z sektora rolno-
spożywczego, w celu zapewnienia 
długoterminowej stabilności przez cały 
okres funkcjonowania przedsiębiorstwa;

Or. it

Poprawka 66
Claude Gruffat
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

 5a. podkreśla potrzebę zapewnienia 
wsparcia i doradztwa na rzecz MŚP w 
odniesieniu do stabilności i cyfryzacji; 
uważa, że w kontekście cyfryzacji strategia 
na rzecz MŚP powinna być 
ukierunkowana przede wszystkim na 
zapewnienie podstawowych umiejętności 
cyfrowych wszystkim MŚP nienależącym 
do sektora cyfrowego, w tym informacji o 
ich prawach i obowiązkach w ramach 
cyfryzacji, oraz że jest to szczególnie pilne 
w sektorach o wysokim udziale MŚP i 
charakteryzujących się niskim poziomem 
cyfryzacji;

Or. en

Poprawka 67
Paolo De Castro, Pina Picierno

Projekt opinii
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Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

 5a. wzywa Komisję do zapewnienia 
pełnego i jednolitego egzekwowania 
dyrektywy w sprawie zwalczania opóźnień 
w płatnościach oraz dyrektywy dotyczącej 
nieuczciwych praktyk handlowych w 
relacjach między przedsiębiorstwami w 
łańcuchu dostaw w rolnictwie i łańcuchu 
dostaw żywności, aby poprawić 
funkcjonowanie całego łańcucha dostaw 
żywności na jednolitym rynku UE i 
wzmocnić siłę przetargową gospodarstw 
rolnych, spółdzielni i MŚP z sektora 
rolno-spożywczego;

Or. en

Poprawka 68
Ivo Hristov

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

 5a. wzywa organy na szczeblu lokalnym, 
regionalnym i krajowym, aby wspierały i 
stymulowały wykorzystywanie unijnych 
lub krajowych i regionalnych systemów 
jakości dotyczących produktów rolno-
spożywczych, w szczególności wśród MŚP, 
jako środka przyczyniającego się do 
tworzenia miejsc pracy oraz zachowania 
tradycyjnych praktyk produkcyjnych i 
dziedzictwa kulinarnego;

Or. en

Poprawka 69
Marlene Mortler

Projekt opinii
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Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

 5a. podkreśla, że wspieranie koncepcji 
dywersyfikacji, np. przez agroturystykę 
lub sprzedaż bezpośrednią, usługi 
społeczne lub inne aktywności w 
gospodarstwie rolnym, jest ważną 
podstawą przedsiębiorczości i 
uzupełnieniem na rzecz wystarczającego 
dochodu gospodarstw rolnych;

Or. de

Poprawka 70
Pina Picierno, Paolo De Castro, Carmen Avram, Ivo Hristov, Isabel Carvalhais

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

 5a. zwraca uwagę, że wiele obszarów 
wiejskich UE to również miejsca, w 
których wytwarza się produkty rolne i 
żywność wysokiej jakości; podkreśla 
znaczenie spółdzielni w sektorach rolno-
spożywczych oraz ich społeczną wartość 
dodaną dla obszarów wiejskich; podkreśla 
znaczenie MŚP w sektorze agroturystyki 
oraz ich rolę na rzecz tworzenia 
dynamicznych obszarów wiejskich dzięki 
zapewnianiu zatrudnienia; w związku z 
tym apeluje o udzielanie wsparcia tym 
MŚP, które często są przedsiębiorstwami 
rodzinnymi, w szczególności w celu 
zapewnienia im dostępu 
szerokopasmowego i łączności 
szerokopasmowej oraz promowania ich 
produktów na jednolitym rynku i w 
państwach trzecich; wzywa do 
opracowania elektronicznej etykiety UE, 
aby zapewniać konsumentom 
internetowym nowoczesne i mające formę 
cyfrową wykazy składników oraz 
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informacje o wartości odżywczej;

Or. en

Poprawka 71
Irène Tolleret, Jérémy Decerle, Adrián Vázquez Lázara

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

 5a. ubolewa, że nowe przepisy 
zaproponowane przez Komisję w 
kontekście rozporządzenia w sprawie 
rozwoju obszarów wiejskich w celu 
udzielenia pomocy gospodarstwom 
rolnym, aby umożliwić im przezwyciężenie 
skutków kryzysu, są dyskryminacyjne 
wobec państw, które nie mają 
niewykorzystanych środków pod koniec 
bieżącego okresu programowania, oraz że 
ta niezrównoważona sytuacja może 
doprowadzić do zakłócenia konkurencji 
między państwami członkowskimi;

Or. en

Poprawka 72
Pina Picierno, Paolo De Castro, Carmen Avram, Ivo Hristov, Isabel Carvalhais

Projekt opinii
Ustęp 5 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

 5b. podkreśla, że kobiety stanowią 
zaledwie 30 % osób prowadzących 
gospodarstwa rolne w UE; zwraca uwagę, 
że na ogół posiadają one znacznie 
mniejsze gospodarstwa niż mężczyźni; 
podkreśla potrzebę promowania i 
wspierania przedsiębiorczości kobiet w 
rolnictwie za pomocą ukierunkowanych 
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środków;

Or. en

Poprawka 73
Irène Tolleret, Hilde Vautmans, Jérémy Decerle, Adrián Vázquez Lázara

Projekt opinii
Ustęp 5 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

 5b. zwraca uwagę na niedociągnięcia 
stwierdzone w funkcjonowaniu 
uprzywilejowanych korytarzy w okresie 
izolacji ze względu na brak harmonizacji 
procedur między państwami 
członkowskimi oraz na negatywny wpływ, 
jaki ta sytuacja wywiera na wiele MŚP z 
sektora rolno-spożywczego, a także 
podkreśla potrzebę zapobiegania 
zakłóceniom na jednolitym rynku w celu 
zagwarantowania dostaw towarów i 
przepływu niezbędnych pracowników;

Or. en

Poprawka 74
Ivo Hristov

Projekt opinii
Ustęp 5 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

 5b. przypomina, że niektóre sektory, takie 
jak pszczelarstwo, są zarządzane głównie 
przez mikroprzedsiębiorstwa lub MŚP, 
które nie mają takiej samej płynności 
finansowej jak większe przedsiębiorstwa 
oraz doświadczają większych trudności w 
pozyskiwaniu pożyczek lub innych 
podobnych instrumentów finansowych na 
cele wzrostu i rozwoju; zwraca uwagę, że 
czynniki takie jak niekontrolowane lub 
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nadmierne stosowanie środków ochrony 
roślin w niektórych regionach czy presja 
cenowa mają destrukcyjne skutki 
gospodarcze dla pszczelarzy i dla MŚP 
zależnych od ich działalności;

Or. en

Poprawka 75
Marlene Mortler

Projekt opinii
Ustęp 5 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

 5b. uważa, że lepsza jakość ofert i 
instytucje świadczące usługi użyteczności 
publicznej są tak samo ważne na wsi, jak 
w mieście; podkreśla, że takie usługi 
codzienne, jak np. opieka nad dziećmi i 
osobami starszymi, opieka zdrowotna i 
szkoły, prowadzą do poprawy poziomu 
życia na obszarach wiejskich i ograniczają 
masowe opuszczanie wsi;

Or. de

Poprawka 76
Pina Picierno, Paolo De Castro, Carmen Avram, Ivo Hristov, Isabel Carvalhais

Projekt opinii
Ustęp 5 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

 5c. zwraca uwagę, że jedynie 11 % 
gospodarstw rolnych w UE, głównie MŚP, 
prowadzą osoby poniżej 40. roku życia; 
pochwala istniejące środki wsparcia 
młodych rolników, w tym płatność dla 
młodych rolników; zwraca jednak uwagę 
na niedostateczny przepływ informacji 
oraz na obciążenia administracyjne, co 
może prowadzić do sytuacji, w której 
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unijne dotacje nie będą trafiały do 
młodych rolników; w związku z tym 
wzywa do utworzenia dodatkowych 
ukierunkowanych środków dla młodych 
rolników; apeluje, aby pilnie objęto 
wsparciem poprawę transferu wiedzy 
między pokoleniami rolników i wymianę 
pokoleń w rolnictwie;

Or. en

Poprawka 77
Marlene Mortler

Projekt opinii
Ustęp 5 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

 5c. apeluje o wspieranie inicjatyw na rzecz 
równowagi między życiem zawodowym a 
prywatnym, aby uwzględniać również 
potrzeby rodzin rolniczych i 
zagwarantować odpowiednie środki, jak 
np. urlop rodzicielski lub zastępstwo w 
razie choroby;

Or. de

Poprawka 78
Pina Picierno, Paolo De Castro, Carmen Avram, Ivo Hristov, Isabel Carvalhais

Projekt opinii
Ustęp 5 d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

 5d. wzywa do utworzenia 
ukierunkowanych środków w celu 
wsparcia rozwoju i upowszechnienia 
umiejętności cyfrowych w sektorze rolno-
spożywczym; apeluje o wsparcie 
innowacyjnych MŚP w celu dostarczania 
zrównoważonych i ekotechnologicznych 
innowacji; podkreśla znaczenie rozwoju 
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technologii sztucznej inteligencji 
dostosowanych do sektora rolno-
spożywczego;

Or. en

Poprawka 79
Marlene Mortler

Projekt opinii
Ustęp 5 d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

 5d. zauważa, że budowa skutecznych 
centrów kompetencji w dziedzinie 
bioenergii ma decydujące znaczenie dla 
adekwatnego reagowania na 
zapotrzebowanie na rozwiązania w 
zakresie zmiany klimatu, a przejście do 
2050 r. na rolnictwo neutralne pod 
względem emisji dwutlenku węgla może 
stać się jednym z głównych filarów 
Zielonego Ładu;

Or. de

Poprawka 80
Marlene Mortler

Projekt opinii
Ustęp 5 e (nowy)

Projekt opinii Poprawka

 5e. podkreśla, że bioenergia pochodząca z 
rolnictwa i leśnictwa do użytku mobilnego 
i stacjonarnego jest już dzisiaj czynnikiem 
napędowym sektora mobilności i 
ciepłownictwa, a w przyszłości – w 
rozsądnych i zrównoważonych granicach 
– będzie ją można najszybciej i najtaniej 
rozwijać, przy największej 
niskoemisyjności; zwraca uwagę, że 
stanowiłoby to dalszy wkład na rzecz 
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regionalnego tworzenia wartości i 
znacznej redukcji emisji CO2;

Or. de

Poprawka 81
Marlene Mortler

Projekt opinii
Ustęp 5 f (nowy)

Projekt opinii Poprawka

 5f. uważa, że rolnictwo jest najbardziej 
znaczącym sektorem w Europie dla 
osiągnięcia neutralności pod względem 
emisji dwutlenku węgla do 2050 r.; 
podkreśla, że w obszarze transformacji 
energetycznej oraz transformacji 
ciepłownictwa i mobilności sektor rolny 
odgrywa ważną rolę, jeżeli 
wykorzystywane są jego zasoby jako 
dostawcy technologii magazynowania 
bioenergii i zrównoważonego rolnictwa;

Or. de

Poprawka 82
Claude Gruffat

Projekt opinii
Ustęp 6 (nowy)

Projekt opinii Poprawka

 6. wzywa Komisję do wspierania 
przedsiębiorczości poprzez poprawę 
warunków biznesowych w środowisku 
wiejskim przez ułatwianie procesu 
zrównoważonego rozwoju, szybkiego 
dostępu do elastycznych form 
finansowania na małą skalę (także w 
formie solidarnych kas 
oszczędnościowych) i wdrażanie internetu 
szerokopasmowego na całym terytorium 
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Unii.

Or. fr

Poprawka 83
Herbert Dorfmann

Projekt opinii
Ustęp 6 (nowy)

Projekt opinii Poprawka

 6. uważa, że w zakresie zamówień 
publicznych należy wprowadzić przepisy, 
które umożliwią MŚP, zwłaszcza 
lokalnym, udział w zaproszeniach do 
składania ofert, co przyczyni się do 
wspierania krótkich łańcuchów dostaw i 
produktów lokalnych.

Or. it

Poprawka 84
Veronika Vrecionová

Projekt opinii
Ustęp 6 (nowy)

Projekt opinii Poprawka

 6. apeluje, aby warunkiem wstępnym dla 
przedstawienia jakichkolwiek środków 
bezpośrednio lub pośrednio wynikających 
z Europejskiego Zielonego Ładu było 
dokonanie kompleksowej, 
ukierunkowanej na MŚP oceny skutków 
mającej podstawy naukowe; stwierdza, że 
wyniki oceny skutków powinny stanowić 
podstawę dla wszelkich wniosków 
dotyczących przyszłego prawodawstwa.

Or. en
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Poprawka 85
Anne Sander

Projekt opinii
Ustęp 6 (nowy)

Projekt opinii Poprawka

 6. przypomina o znaczeniu zapewnieniu 
dostępu do zróżnicowanych źródeł 
finansowania dla MŚP z sektora rolnego.

Or. fr

Poprawka 86
Mara Bizzotto, Ivan David, Angelo Ciocca, Gilles Lebreton, Elena Lizzi, Joëlle Mélin

Projekt opinii
Ustęp 6 (nowy)

Projekt opinii Poprawka

 6. przypomina o zasadniczej roli 
szkolenia zawodowego, które jest 
niezbędne do promowania wchodzenia 
absolwentów i osób bezrobotnych na 
rynek pracy oraz do zapewnienia, aby 
MŚP w sektorze rolno-spożywczym mogły 
polegać na odpowiednio przeszkolonych 
pracownikach; zachęca państwa 
członkowskie do jak najlepszego 
wykorzystania kolejnego EFS+ i EFRR.

Or. it


