
AM\1211985PL.docx PE655.968v01-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

Parlament Europejski
2019-2024

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi

2020/1998(BUD)

1.9.2020

POPRAWKI
1 - 69
Projekt opinii
Petri Sarvamaa
(PE653.892v01-00)

Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2021 – wszystkie sekcje
(2020/1998(BUD))



PE655.968v01-00 2/42 AM\1211985PL.docx

PL

AM_Com_NonLegOpinion



AM\1211985PL.docx 3/42 PE655.968v01-00

PL

Poprawka 1
Daniel Buda

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. ubolewa, że w proponowanym 
zmienionym pułapie dla nowego działu 3 
wieloletnich ram finansowych (WRF) na 
lata 2021–2027 główne kategorie 
wydatków na wspólną politykę rolną 
(WPR), a mianowicie te przeznaczone na 
płatności bezpośrednie, środki rynkowe i 
rozwój obszarów wiejskich, zostaną 
prawdopodobnie obniżone w 2021 r.; 
przypomina wcześniejsze rezolucje 
Parlamentu, w których apelowano o 
utrzymanie finansowania WPR 
przynajmniej na obecnym poziomie;

1. ubolewa, że w proponowanym 
zmienionym pułapie dla nowego działu 3 
wieloletnich ram finansowych (WRF) na 
lata 2021–2027 główne kategorie 
wydatków na wspólną politykę rolną 
(WPR), a mianowicie te przeznaczone na 
płatności bezpośrednie, środki rynkowe i 
rozwój obszarów wiejskich, zostaną 
prawdopodobnie obniżone w 2021 r.; 
przypomina wcześniejsze rezolucje 
Parlamentu, w których apelowano o 
utrzymanie finansowania WPR 
przynajmniej na obecnym poziomie; 
zwraca uwagę na fakt, że niektóre gałęzie 
rolnictwa poniosły ogromne straty w 
związku z kryzysem wywołanym pandemią 
COIVD-19, a ewentualne cięcia 
doprowadzą do pogłębienia kryzysu i oraz 
do pogorszenia sytuacji innych sektorów;

Or. ro

Poprawka 2
Michal Wiezik

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. ubolewa, że w proponowanym 
zmienionym pułapie dla nowego działu 3 
wieloletnich ram finansowych (WRF) na 
lata 2021–2027 główne kategorie 
wydatków na wspólną politykę rolną 
(WPR), a mianowicie te przeznaczone na 
płatności bezpośrednie, środki rynkowe i 
rozwój obszarów wiejskich, zostaną 

1. ubolewa, że w proponowanym 
zmienionym pułapie dla nowego działu 3 
wieloletnich ram finansowych (WRF) na 
lata 2021–2027 główne kategorie 
wydatków na wspólną politykę rolną 
(WPR), a mianowicie te przeznaczone na 
płatności bezpośrednie, środki rynkowe i 
rozwój obszarów wiejskich, zostaną 
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prawdopodobnie obniżone w 2021 r.; 
przypomina wcześniejsze rezolucje 
Parlamentu, w których apelowano o 
utrzymanie finansowania WPR 
przynajmniej na obecnym poziomie;

prawdopodobnie obniżone w 2021 r.; 
przypomina wcześniejsze rezolucje 
Parlamentu, w których apelowano o 
utrzymanie finansowania WPR 
przynajmniej na obecnym poziomie; w 
związku z tym przypomina w szczególności 
swoją rezolucję z dnia 30 maja 2018 r. w 
sprawie przyszłości produkcji żywności i 
rolnictwa1a, w której podkreślił, że 
jakiekolwiek cięcia budżetowe dotyczące 
rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich 
nie mogą prowadzić do obniżenia poziomu 
ambicji;
_________________
1a Teksty przyjęte, 30.5.2018 r., 
P8_TA(2018)0224.

Or. en

Poprawka 3
Anne Sander

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. ubolewa, że w proponowanym 
zmienionym pułapie dla nowego działu 3 
wieloletnich ram finansowych (WRF) na 
lata 2021–2027 główne kategorie 
wydatków na wspólną politykę rolną 
(WPR), a mianowicie te przeznaczone na 
płatności bezpośrednie, środki rynkowe i 
rozwój obszarów wiejskich, zostaną 
prawdopodobnie obniżone w 2021 r.; 
przypomina wcześniejsze rezolucje 
Parlamentu, w których apelowano o 
utrzymanie finansowania WPR 
przynajmniej na obecnym poziomie;

1. ubolewa, że w proponowanym 
zmienionym pułapie dla nowego działu 3 
wieloletnich ram finansowych (WRF) na 
lata 2021–2027 główne kategorie 
wydatków na wspólną politykę rolną 
(WPR), a mianowicie te przeznaczone na 
płatności bezpośrednie, środki rynkowe i 
rozwój obszarów wiejskich, zostaną 
prawdopodobnie obniżone w 2021 r.; 
przypomina wcześniejsze rezolucje 
Parlamentu, w których apelowano o 
utrzymanie finansowania WPR na lata 
2021–2027 przynajmniej na obecnym 
poziomie;

Or. fr
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Poprawka 4
Carmen Avram, Juozas Olekas, Paolo De Castro, Miroslav Číž, Pina Picierno, Adrian-
Dragoş Benea, Corina Crețu, Attila Ara-Kovács, Ivo Hristov

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. ubolewa, że w proponowanym 
zmienionym pułapie dla nowego działu 3 
wieloletnich ram finansowych (WRF) na 
lata 2021–2027 główne kategorie 
wydatków na wspólną politykę rolną 
(WPR), a mianowicie te przeznaczone na 
płatności bezpośrednie, środki rynkowe i 
rozwój obszarów wiejskich, zostaną 
prawdopodobnie obniżone w 2021 r.; 
przypomina wcześniejsze rezolucje 
Parlamentu, w których apelowano o 
utrzymanie finansowania WPR 
przynajmniej na obecnym poziomie;

1. ubolewa, że w proponowanym 
zmienionym pułapie dla nowego działu 3 
wieloletnich ram finansowych (WRF) na 
lata 2021–2027 główne kategorie 
wydatków na wspólną politykę rolną 
(WPR), a mianowicie te przeznaczone na 
płatności bezpośrednie, środki rynkowe i 
rozwój obszarów wiejskich, zostaną 
prawdopodobnie obniżone w 2021 r.; 
przypomina wcześniejsze rezolucje 
Parlamentu, w których apelowano o 
utrzymanie finansowania WPR w ujęciu 
realnym przynajmniej na obecnym 
poziomie;

Or. en

Poprawka 5
Elena Lizzi, Gilles Lebreton, Ivan David, Mara Bizzotto
w imieniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Maxette Pirbakas

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. ubolewa, że w proponowanym 
zmienionym pułapie dla nowego działu 3 
wieloletnich ram finansowych (WRF) na 
lata 2021–2027 główne kategorie 
wydatków na wspólną politykę rolną 
(WPR), a mianowicie te przeznaczone na 
płatności bezpośrednie, środki rynkowe i 
rozwój obszarów wiejskich, zostaną 
prawdopodobnie obniżone w 2021 r.; 
przypomina wcześniejsze rezolucje 
Parlamentu, w których apelowano o 

1. głęboko ubolewa, że w 
proponowanym zmienionym pułapie dla 
nowego działu 3 wieloletnich ram 
finansowych (WRF) na lata 2021–2027 
główne kategorie wydatków na wspólną 
politykę rolną (WPR), a mianowicie te 
przeznaczone na płatności bezpośrednie, 
środki rynkowe i rozwój obszarów 
wiejskich, zostaną prawdopodobnie 
obniżone w 2021 r.; przypomina 
wcześniejsze rezolucje Parlamentu, w 
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utrzymanie finansowania WPR 
przynajmniej na obecnym poziomie;

których apelowano o utrzymanie 
finansowania WPR przynajmniej na 
obecnym poziomie;

Or. en

Poprawka 6
Benoît Biteau
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. podkreśla stanowisko Parlamentu, 
zgodnie z którym następne WRF powinny 
zawierać prawnie wiążący cel w zakresie 
wydatków na działania związane z 
klimatem w wysokości 30 %, a także 
docelowy poziom wydatków związanych z 
różnorodnością biologiczną na poziomie 
10 %; zaznacza w związku z tym, że należy 
szybko przyjąć przejrzystą, wszechstronną 
i sensowną metodę monitorowania obu 
poziomów wydatków oraz w razie potrzeby 
dostosować ją w ramach śródokresowej 
rewizji WRF; podkreśla, że rok 2021 bez 
odpowiednich wydatków na rzecz klimatu 
i różnorodności biologicznej oraz bez 
wiarygodnej oceny zagrożeń może 
utrudnić osiągnięcie tych celów w 
kolejnych WRF;

Or. en

Poprawka 7
Michal Wiezik

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. zgadza się z tym, o czym jest mowa 
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w projekcie budżetu na rok 20211a, że fakt 
przeprowadzenia nowej reformy WPR 
dopiero po 2021 r. nie może być przyczyną 
niepowodzenia w realizacji Europejskiego 
Zielonego Ładu; wyraża nadzieję, że choć 
w 2021 r. WPR będzie nadal wdrażana 
zgodnie z przepisami na lata 2014-2020, 
wybory i środki podejmowane w terenie 
doprowadzą do bardziej pozytywnych 
zmian i zaprowadzą nas na ścieżkę 
prawdziwie zrównoważonej transformacji, 
także w interesie rolników, w trosce o 
bezpieczeństwo żywnościowe i przyszłość 
rolnictwa unijnego;
_________________
1a 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/ab
out_the_european_commission/eu_budget
/2020-06-24_12h30_-_soe2021_-_full_-
_v3.pdf

Or. en

Poprawka 8
Benoît Biteau
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 1 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1b. zauważa, że środki na 
zobowiązania w ramach Europejskiego 
Instrumentu na rzecz Odbudowy jako 
dochody przeznaczone na określony cel w 
budżecie na 2021 r. wynoszą 211 mld 
EUR; zauważa z pewnym niepokojem, że 
choć kwota ta stanowi około 126 % 
tradycyjnych środków na zobowiązania w 
budżecie Unii, nie jest objęta tak samo 
ścisłą kontrolą parlamentarną; apeluje w 
szczególności o to, by docelowe poziomy 
wydatków w wysokości 30 % na klimat i 
10 % na różnorodność biologiczną miały 
jednakowo zastosowanie do 
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Europejskiego Instrumentu na rzecz 
Odbudowy i do budżetu ogólnego;

Or. en

Poprawka 9
Benoît Biteau
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 1 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1c. podkreśla, że środki unijne w 
ramach Europejskiego Instrumentu na 
rzecz Odbudowy przydzielone na 
EFRROW powinny być udostępniane 
zgodnie z tym samym harmonogramem co 
w przypadku innych programów 
wspieranych z Europejskiego Instrumentu 
na rzecz Odbudowy ze względu na pilną 
potrzebę koncentracji zobowiązań Unii w 
ramach tego nowego instrumentu zaraz 
na wstępie;

Or. en

Poprawka 10
Elena Lizzi, Gilles Lebreton, Ivan David, Mara Bizzotto
w imieniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Maxette Pirbakas

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. odnotowuje, że na rolnictwo 
przewidziano kwotę 55 182 mln EUR w 
środkach na zobowiązania i 54 879,9 mln 
EUR w środkach na płatności; wyraża 
zaniepokojenie poważnym zmniejszeniem 
środków Europejskiego Funduszu 
Rolniczego Gwarancji (EFRG) (-3 231 mln 

2. odnotowuje, że na rolnictwo 
przewidziano kwotę 55 182 mln EUR w 
środkach na zobowiązania i 54 879,9 mln 
EUR w środkach na płatności; wyraża 
zaniepokojenie poważnym zmniejszeniem 
środków Europejskiego Funduszu 
Rolniczego Gwarancji (EFRG) (-3 231 mln 
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EUR w środkach na zobowiązania i -3 215 
mln EUR w środkach na płatności) w 
porównaniu z budżetem na rok budżetowy 
2020; zwraca uwagę, że środki na 
zobowiązania w ramach Europejskiego 
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich (EFRROW) 
zwiększono do 15 002,9 mln EUR (+2,1 
%), a środki na płatności o 14 715 mln 
EUR (+12,2 %) w porównaniu z budżetem 
na rok budżetowy 2020; odnotowuje 
przesunięcie netto w wysokości -753,9 mln 
EUR z EFRG do EFRROW;

EUR w środkach na zobowiązania i -3 215 
mln EUR w środkach na płatności) w 
porównaniu z budżetem na rok budżetowy 
2020; odnotowuje przesunięcie netto w 
wysokości -753,9 mln EUR z EFRG do 
EFRROW; domaga się zwiększenia 
wydatków z tytułu zobowiązań w ramach 
EFRG o 3 231 mln EUR do wysokości 54 
413 mln EUR, tak by wydatki na WPR nie 
uległy zmniejszeniu w porównaniu z 
rokiem 2020;

Or. en

Poprawka 11
Carmen Avram, Juozas Olekas, Paolo De Castro, Miroslav Číž, Pina Picierno, Adrian-
Dragoş Benea, Corina Crețu, Attila Ara-Kovács, Ivo Hristov

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. odnotowuje, że na rolnictwo 
przewidziano kwotę 55 182 mln EUR w 
środkach na zobowiązania i 54 879,9 mln 
EUR w środkach na płatności; wyraża 
zaniepokojenie poważnym zmniejszeniem 
środków Europejskiego Funduszu 
Rolniczego Gwarancji (EFRG) (-3 231 mln 
EUR w środkach na zobowiązania i -3 215 
mln EUR w środkach na płatności) w 
porównaniu z budżetem na rok budżetowy 
2020; zwraca uwagę, że środki na 
zobowiązania w ramach Europejskiego 
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich (EFRROW) 
zwiększono do 15 002,9 mln EUR (+2,1 
%), a środki na płatności o 14 715 mln 
EUR (+12,2 %) w porównaniu z budżetem 
na rok budżetowy 2020; odnotowuje 
przesunięcie netto w wysokości -753,9 mln 
EUR z EFRG do EFRROW;

2. odnotowuje, że na rolnictwo 
przewidziano kwotę 55 182 mln EUR w 
środkach na zobowiązania i 54 879,9 mln 
EUR w środkach na płatności; wyraża 
zaniepokojenie poważnym, tj. o -7,4 %, 
zmniejszeniem środków Europejskiego 
Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) 
(-3 231 mln EUR w środkach na 
zobowiązania i -3 215 mln EUR w 
środkach na płatności) w porównaniu z 
budżetem na rok budżetowy 2020; zwraca 
uwagę, że środki na zobowiązania w 
ramach Europejskiego Funduszu Rolnego 
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
(EFRROW) zwiększono do 15 002,9 mln 
EUR (+2,1 %), a środki na płatności o 14 
715 mln EUR (+12,2 %) w porównaniu z 
budżetem na rok budżetowy 2020; 
odnotowuje przesunięcie netto w 
wysokości -753,9 mln EUR z EFRG do 
EFRROW;
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Or. en

Poprawka 12
Carmen Avram, Juozas Olekas, Paolo De Castro, Miroslav Číž, Pina Picierno, Adrian-
Dragoş Benea, Corina Crețu, Attila Ara-Kovács, Ivo Hristov

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. zwraca uwagę, że obecna 
pandemia COVID-19 uwypukliła 
strategiczną rolę, jaką odgrywa rolnictwo 
w strzeżeniu nas przed kryzysem 
żywnościowym, dostarczając bezpieczną i 
wysokiej jakości żywność po przystępnych 
cenach; podkreśla, że bezpieczeństwo, 
zrównoważoność i odporność łańcucha 
żywnościowego wymagają dalszych 
inwestycji na rzecz rolników, spółdzielni 
oraz małych i średnich przedsiębiorstw na 
obszarach wiejskich;

Or. en

Poprawka 13
Bert-Jan Ruissen

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. zwraca się o przydział 
dodatkowych zasobów na środki rynkowe 
w celu zapewnienia niezwłocznej 
dostępności odpowiednich środków w 
przypadku dalszych zakłóceń na rynku w 
następstwie pandemii COVID-19 i 
wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z 
Unii;

Or. en
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Poprawka 14
Carmen Avram, Juozas Olekas, Paolo De Castro, Miroslav Číž, Pina Picierno, Adrian-
Dragoş Benea, Corina Crețu, Attila Ara-Kovács, Ivo Hristov

Projekt opinii
Ustęp 2 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2b. przypomina również, że w ocenie 
Komisji WPR stanowi odpowiednie ramy 
na potrzeby wyznaczenia celów w ramach 
Europejskiego Zielonego Ładu; zwraca 
zatem uwagę, że większe wymogi w 
zakresie zrównoważonego rozwoju 
wymagają odpowiedniego finansowania;

Or. en

Poprawka 15
Benoît Biteau
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. wzywa Radę do umożliwienia Unii 
wywiązania się ze zobowiązań do 
zapewnienia wystarczającego finansowania 
na rzecz bezpiecznych dostaw żywności 
wysokiej jakości, działań w dziedzinie 
klimatu, ochrony środowiska, a także na 
rzecz mechanizmu sprawiedliwej 
transformacji i Funduszu na rzecz 
Sprawiedliwej Transformacji, z których 
sektor rolnictwa potrzebuje korzystać w 
dużej mierze, aby osiągnąć cele zawarte w 
Europejskim Zielonym Ładzie; zwraca 
uwagę, że większe wymogi w zakresie 
zrównoważonego rozwoju wymagają 
odpowiedniego finansowania; zwraca 
uwagę na fakt, że kryzys związany z 
COVID-19 uwypuklił znaczenie produkcji 

3. wzywa Radę do umożliwienia Unii 
wywiązania się ze zobowiązań do 
zapewnienia wystarczającego finansowania 
na rzecz bezpiecznych dostaw żywności 
wysokiej jakości, działań w dziedzinie 
klimatu, ochrony środowiska, z którego to 
finansowania sektor rolnictwa potrzebuje 
w dużej mierze korzystać, aby osiągnąć 
cele zawarte w Europejskim Zielonym 
Ładzie; zwraca uwagę, że większe wymogi 
w zakresie zrównoważonego rozwoju 
wymagają odpowiedniego finansowania; 
zwraca uwagę na fakt, że kryzys związany 
z COVID-19 negatywnie odbił się na 
licznych gospodarstwach unijnych i 
uwypuklił znaczenie produkcji i dostaw 
żywności w Unii; przypomina, że 
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i dostaw żywności w Unii; przypomina, że 
bezpieczeństwo żywnościowe i 
zrównoważony charakter łańcucha 
żywnościowego wymagają inwestycji i 
wsparcia dla rolników oraz małych i 
średnich przedsiębiorstw (MŚP) na 
obszarach wiejskich;

suwerenność żywnościowa i 
zrównoważony charakter łańcucha 
żywnościowego wymagają inwestycji i 
wsparcia dla rolników oraz małych i 
średnich przedsiębiorstw (MŚP) na 
obszarach wiejskich, szczególnie na tych o 
niekorzystnych warunkach 
gospodarowania; podkreśla w związku z 
tym, że zarówno pandemia COVID-19, jak 
i kryzysy związane z klimatem i 
różnorodnością biologiczną świadczą o 
potrzebie wzmocnienia EFRROW;

Or. en

Poprawka 16
Salvatore De Meo

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. wzywa Radę do umożliwienia Unii 
wywiązania się ze zobowiązań do 
zapewnienia wystarczającego finansowania 
na rzecz bezpiecznych dostaw żywności 
wysokiej jakości, działań w dziedzinie 
klimatu, ochrony środowiska, a także na 
rzecz mechanizmu sprawiedliwej 
transformacji i Funduszu na rzecz 
Sprawiedliwej Transformacji, z których 
sektor rolnictwa potrzebuje korzystać w 
dużej mierze, aby osiągnąć cele zawarte w 
Europejskim Zielonym Ładzie; zwraca 
uwagę, że większe wymogi w zakresie 
zrównoważonego rozwoju wymagają 
odpowiedniego finansowania; zwraca 
uwagę na fakt, że kryzys związany z 
COVID-19 uwypuklił znaczenie produkcji 
i dostaw żywności w Unii; przypomina, że 
bezpieczeństwo żywnościowe i 
zrównoważony charakter łańcucha 
żywnościowego wymagają inwestycji i 
wsparcia dla rolników oraz małych i 
średnich przedsiębiorstw (MŚP) na 

3. wzywa Radę do umożliwienia Unii 
wywiązania się ze zobowiązań do 
zapewnienia wystarczającego finansowania 
na rzecz bezpiecznych dostaw żywności 
wysokiej jakości, działań w dziedzinie 
klimatu, ochrony środowiska, a także na 
rzecz mechanizmu sprawiedliwej 
transformacji i Funduszu na rzecz 
Sprawiedliwej Transformacji, z których 
sektor rolnictwa potrzebuje korzystać w 
dużej mierze, aby osiągnąć cele zawarte w 
Europejskim Zielonym Ładzie; podkreśla, 
że aby sprostać zwiększonym wymogom w 
zakresie zrównoważonego rozwoju 
rolnictwa, tak aby przyczynić się do 
osiągnięcia celów klimatycznych i 
środowiskowych w 2030 r., rolnicy będą 
musieli dokonać znacznych inwestycji, 
aby uniknąć spadku produkcji i dochodów 
w związku z wyższymi kosztami, i że nie 
można tego osiągnąć bez odpowiedniego 
finansowania WPR; zwraca uwagę na fakt, 
że kryzys związany z COVID-19 
uwypuklił znaczenie produkcji i dostaw 



AM\1211985PL.docx 13/42 PE655.968v01-00

PL

obszarach wiejskich; żywności w Unii; przypomina, że 
bezpieczeństwo żywnościowe i 
zrównoważony charakter łańcucha 
żywnościowego wymagają inwestycji i 
wsparcia dla rolników oraz małych i 
średnich przedsiębiorstw (MŚP) na 
obszarach wiejskich;

Or. it

Poprawka 17
Michal Wiezik

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. wzywa Radę do umożliwienia Unii 
wywiązania się ze zobowiązań do 
zapewnienia wystarczającego finansowania 
na rzecz bezpiecznych dostaw żywności 
wysokiej jakości, działań w dziedzinie 
klimatu, ochrony środowiska, a także na 
rzecz mechanizmu sprawiedliwej 
transformacji i Funduszu na rzecz 
Sprawiedliwej Transformacji, z których 
sektor rolnictwa potrzebuje korzystać w 
dużej mierze, aby osiągnąć cele zawarte w 
Europejskim Zielonym Ładzie; zwraca 
uwagę, że większe wymogi w zakresie 
zrównoważonego rozwoju wymagają 
odpowiedniego finansowania; zwraca 
uwagę na fakt, że kryzys związany z 
COVID-19 uwypuklił znaczenie produkcji 
i dostaw żywności w Unii; przypomina, że 
bezpieczeństwo żywnościowe i 
zrównoważony charakter łańcucha 
żywnościowego wymagają inwestycji i 
wsparcia dla rolników oraz małych i 
średnich przedsiębiorstw (MŚP) na 
obszarach wiejskich;

3. wzywa Radę do umożliwienia Unii 
wywiązania się ze zobowiązań do 
zapewnienia wystarczającego finansowania 
na rzecz bezpiecznych dostaw żywności 
wysokiej jakości, działań w dziedzinie 
klimatu, ochrony środowiska; zwraca 
uwagę, że większe wymogi w zakresie 
zrównoważonego rozwoju wymagają 
odpowiedniego finansowania i znacznego 
zwiększenia wartości bazowej; zwraca 
uwagę na fakt, że choć kryzys związany z 
COVID-19 uwypuklił znaczenie produkcji 
i dostaw żywności w Unii, niezdolność do 
dostosowania się do zmiany klimatu i do 
jej złagodzenia ocenia się od wielu lat jako 
najpoważniejsze zagrożenie, przy czym 
zagrożenia środowiskowe stanowią połowę 
najistotniejszych obecnie zagrożeń1a; 
przypomina, że w związku z tymi 
wyzwaniami konieczne są inwestycje, 
niezależne doradztwo i transfer wiedzy 
oraz inne wsparcie dla rolników, innych 
zarządców gruntów oraz małych i średnich 
przedsiębiorstw (MŚP) na obszarach 
wiejskich;

_________________
1a Global Risk Reports – sprawozdania za 
lata 2018, 2019 i 2020 stawiają kryzys 
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klimatyczny w dziesiątce największych 
kryzysów, a w latach 2019 i 2020 zajmuje 
on pierwszą pozycję. Wszystkie trzy 
sprawozdania wymieniają pięć zagrożeń 
środowiskowych, w tym utratę 
różnorodności biologicznej (trzecie 
miejsce w 2020 r.), wśród 
najpoważniejszych zagrożeń zarówno pod 
względem skutków, jak i 
prawdopodobieństwa.

Or. en

Poprawka 18
Carmen Avram, Juozas Olekas, Paolo De Castro, Miroslav Číž, Pina Picierno, Adrian-
Dragoş Benea, Corina Crețu, Attila Ara-Kovács, Ivo Hristov

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. wzywa Radę do umożliwienia Unii 
wywiązania się ze zobowiązań do 
zapewnienia wystarczającego finansowania 
na rzecz bezpiecznych dostaw żywności 
wysokiej jakości, działań w dziedzinie 
klimatu, ochrony środowiska, a także na 
rzecz mechanizmu sprawiedliwej 
transformacji i Funduszu na rzecz 
Sprawiedliwej Transformacji, z których 
sektor rolnictwa potrzebuje korzystać w 
dużej mierze, aby osiągnąć cele zawarte w 
Europejskim Zielonym Ładzie; zwraca 
uwagę, że większe wymogi w zakresie 
zrównoważonego rozwoju wymagają 
odpowiedniego finansowania; zwraca 
uwagę na fakt, że kryzys związany z 
COVID-19 uwypuklił znaczenie produkcji 
i dostaw żywności w Unii; przypomina, że 
bezpieczeństwo żywnościowe i 
zrównoważony charakter łańcucha 
żywnościowego wymagają inwestycji i 
wsparcia dla rolników oraz małych i 
średnich przedsiębiorstw (MŚP) na 
obszarach wiejskich;

3. wzywa zatem Radę do 
umożliwienia Unii wywiązania się ze 
zobowiązań do zapewnienia 
wystarczającego finansowania na rzecz 
bezpiecznych dostaw żywności wysokiej 
jakości, działań w dziedzinie klimatu, 
ochrony środowiska, a także na rzecz 
mechanizmu sprawiedliwej transformacji i 
Funduszu na rzecz Sprawiedliwej 
Transformacji, z których sektor rolnictwa 
potrzebuje korzystać w dużej mierze, aby 
osiągnąć cele zawarte w Europejskim 
Zielonym Ładzie; podkreśla, że wsparcie z 
Europejskiego Instrumentu na rzecz 
Odbudowy służące osiągnięciu tych celów 
w zakresie rozwoju obszarów wiejskich 
należy udostępnić jak najszybciej, 
począwszy od 2021 r.;
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Or. en

Poprawka 19
Daniel Buda

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. wzywa Radę do umożliwienia Unii 
wywiązania się ze zobowiązań do 
zapewnienia wystarczającego finansowania 
na rzecz bezpiecznych dostaw żywności 
wysokiej jakości, działań w dziedzinie 
klimatu, ochrony środowiska, a także na 
rzecz mechanizmu sprawiedliwej 
transformacji i Funduszu na rzecz 
Sprawiedliwej Transformacji, z których 
sektor rolnictwa potrzebuje korzystać w 
dużej mierze, aby osiągnąć cele zawarte w 
Europejskim Zielonym Ładzie; zwraca 
uwagę, że większe wymogi w zakresie 
zrównoważonego rozwoju wymagają 
odpowiedniego finansowania; zwraca 
uwagę na fakt, że kryzys związany z 
COVID-19 uwypuklił znaczenie produkcji 
i dostaw żywności w Unii; przypomina, że 
bezpieczeństwo żywnościowe i 
zrównoważony charakter łańcucha 
żywnościowego wymagają inwestycji i 
wsparcia dla rolników oraz małych i 
średnich przedsiębiorstw (MŚP) na 
obszarach wiejskich;

3. wzywa Radę do umożliwienia Unii 
wywiązania się ze zobowiązań do 
zapewnienia wystarczającego finansowania 
na rzecz bezpiecznych dostaw żywności 
wysokiej jakości, działań w dziedzinie 
klimatu, ochrony środowiska, a także na 
rzecz mechanizmu sprawiedliwej 
transformacji i Funduszu na rzecz 
Sprawiedliwej Transformacji, z których 
sektor rolnictwa potrzebuje korzystać w 
dużej mierze, aby osiągnąć cele zawarte w 
Europejskim Zielonym Ładzie; zwraca 
uwagę, że większe wymogi w zakresie 
zrównoważonego rozwoju wymagają 
odpowiedniego finansowania; zwraca 
uwagę na fakt, że kryzys związany z 
COVID-19 uwypuklił znaczenie produkcji 
i dostaw żywności w Unii; nalega na 
zwiększenie dostępu do finansowania na 
rzecz nabywania nowoczesnych 
technologii w rolnictwie; przypomina, że 
bezpieczeństwo żywnościowe i 
zrównoważony charakter łańcucha 
żywnościowego stanowią priorytet i 
wymagają inwestycji i wsparcia dla 
rolników oraz małych i średnich 
przedsiębiorstw (MŚP) na obszarach 
wiejskich;

Or. ro

Poprawka 20
Elena Lizzi, Gilles Lebreton, Ivan David, Mara Bizzotto
w imieniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Maxette Pirbakas
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Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. wzywa Radę do umożliwienia Unii 
wywiązania się ze zobowiązań do 
zapewnienia wystarczającego 
finansowania na rzecz bezpiecznych 
dostaw żywności wysokiej jakości, działań 
w dziedzinie klimatu, ochrony środowiska, 
a także na rzecz mechanizmu 
sprawiedliwej transformacji i Funduszu na 
rzecz Sprawiedliwej Transformacji, z 
których sektor rolnictwa potrzebuje 
korzystać w dużej mierze, aby osiągnąć 
cele zawarte w Europejskim Zielonym 
Ładzie; zwraca uwagę, że większe wymogi 
w zakresie zrównoważonego rozwoju 
wymagają odpowiedniego finansowania; 
zwraca uwagę na fakt, że kryzys związany 
z COVID-19 uwypuklił znaczenie 
produkcji i dostaw żywności w Unii; 
przypomina, że bezpieczeństwo 
żywnościowe i zrównoważony charakter 
łańcucha żywnościowego wymagają 
inwestycji i wsparcia dla rolników oraz 
małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) 
na obszarach wiejskich;

3. wzywa Radę do umożliwienia Unii, 
zgodnie z wezwaniem Parlamentu w 
poprzedniej rezolucji, wywiązania się ze 
zobowiązań do zapewnienia realistycznego 
finansowania na rzecz bezpiecznych 
dostaw żywności wysokiej jakości, działań 
w dziedzinie klimatu, ochrony środowiska, 
a także na rzecz mechanizmu 
sprawiedliwej transformacji i Funduszu na 
rzecz Sprawiedliwej Transformacji, z 
których sektor rolnictwa potrzebuje 
korzystać w dużej mierze, aby osiągnąć 
ambitne cele zawarte w Europejskim 
Zielonym Ładzie; zwraca uwagę, że 
większe wymogi w zakresie 
zrównoważonego rozwoju wymagają 
odpowiedniego finansowania; zwraca 
uwagę na fakt, że kryzys związany z 
COVID-19 uwypuklił znaczenie produkcji 
i dostaw żywności w Unii; przypomina, że 
suwerenność żywnościowa, 
bezpieczeństwo żywnościowe i 
zrównoważony charakter łańcucha 
żywnościowego wymagają inwestycji i 
wsparcia dla rolników oraz małych i 
średnich przedsiębiorstw (MŚP) na 
obszarach wiejskich i w regionach 
najbardziej oddalonych;

Or. en

Poprawka 21
Maria Noichl, Carmen Avram

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. wzywa Radę do umożliwienia Unii 
wywiązania się ze zobowiązań do 

3. wzywa Radę do umożliwienia Unii 
wywiązania się ze zobowiązań do 
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zapewnienia wystarczającego finansowania 
na rzecz bezpiecznych dostaw żywności 
wysokiej jakości, działań w dziedzinie 
klimatu, ochrony środowiska, a także na 
rzecz mechanizmu sprawiedliwej 
transformacji i Funduszu na rzecz 
Sprawiedliwej Transformacji, z których 
sektor rolnictwa potrzebuje korzystać w 
dużej mierze, aby osiągnąć cele zawarte w 
Europejskim Zielonym Ładzie; zwraca 
uwagę, że większe wymogi w zakresie 
zrównoważonego rozwoju wymagają 
odpowiedniego finansowania; zwraca 
uwagę na fakt, że kryzys związany z 
COVID-19 uwypuklił znaczenie produkcji 
i dostaw żywności w Unii; przypomina, że 
bezpieczeństwo żywnościowe i 
zrównoważony charakter łańcucha 
żywnościowego wymagają inwestycji i 
wsparcia dla rolników oraz małych i 
średnich przedsiębiorstw (MŚP) na 
obszarach wiejskich;

zapewnienia wystarczającego finansowania 
na rzecz bezpiecznych dostaw żywności 
wysokiej jakości, działań w dziedzinie 
klimatu, ochrony środowiska, a także na 
rzecz mechanizmu sprawiedliwej 
transformacji i Funduszu na rzecz 
Sprawiedliwej Transformacji, z których 
sektor rolnictwa potrzebuje korzystać w 
dużej mierze, aby osiągnąć cele zawarte w 
Europejskim Zielonym Ładzie; zwraca 
uwagę, że większe wymogi w zakresie 
zrównoważonego rozwoju wymagają 
odpowiedniego finansowania; zwraca 
uwagę na fakt, że kryzys związany z 
COVID-19 uwypuklił nadrzędne 
znaczenie regionalnej produkcji i dostaw 
żywności w Unii; przypomina, że 
bezpieczeństwo żywnościowe i 
zrównoważony charakter łańcucha 
żywnościowego wymagają inwestycji i 
wsparcia dla rolników oraz małych i 
średnich przedsiębiorstw (MŚP) na 
obszarach wiejskich;

Or. de

Poprawka 22
Ruža Tomašić

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. wzywa Radę do umożliwienia Unii 
wywiązania się ze zobowiązań do 
zapewnienia wystarczającego finansowania 
na rzecz bezpiecznych dostaw żywności 
wysokiej jakości, działań w dziedzinie 
klimatu, ochrony środowiska, a także na 
rzecz mechanizmu sprawiedliwej 
transformacji i Funduszu na rzecz 
Sprawiedliwej Transformacji, z których 
sektor rolnictwa potrzebuje korzystać w 
dużej mierze, aby osiągnąć cele zawarte w 
Europejskim Zielonym Ładzie; zwraca 
uwagę, że większe wymogi w zakresie 

3. wzywa Radę do umożliwienia Unii 
wywiązania się ze zobowiązań do 
zapewnienia wystarczającego finansowania 
na rzecz bezpiecznych dostaw żywności 
wysokiej jakości, działań w dziedzinie 
klimatu, ochrony środowiska, a także na 
rzecz mechanizmu sprawiedliwej 
transformacji i Funduszu na rzecz 
Sprawiedliwej Transformacji, z których 
sektor rolnictwa potrzebuje korzystać w 
dużej mierze, aby osiągnąć ambitne cele 
zawarte w Europejskim Zielonym Ładzie; 
zwraca uwagę, że większe wymogi w 
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zrównoważonego rozwoju wymagają 
odpowiedniego finansowania; zwraca 
uwagę na fakt, że kryzys związany z 
COVID-19 uwypuklił znaczenie produkcji 
i dostaw żywności w Unii; przypomina, że 
bezpieczeństwo żywnościowe i 
zrównoważony charakter łańcucha 
żywnościowego wymagają inwestycji i 
wsparcia dla rolników oraz małych i 
średnich przedsiębiorstw (MŚP) na 
obszarach wiejskich;

zakresie zrównoważonego rozwoju 
wymagają odpowiedniego finansowania; 
zwraca uwagę na fakt, że kryzys związany 
z COVID-19 uwypuklił znaczenie 
produkcji i dostaw żywności w Unii; 
przypomina, że bezpieczeństwo 
żywnościowe i zrównoważony charakter 
łańcucha żywnościowego wymagają 
inwestycji i wsparcia dla rolników oraz 
małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) 
na obszarach wiejskich;

Or. hr

Poprawka 23
Michal Wiezik

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. podkreśla, że zgodnie z opinią 
Trybunału Obrachunkowego nr 5/20201a 
związek między wynikami a 
finansowaniem z Funduszu na rzecz 
Sprawiedliwej Transformacji jest 
stosunkowo niewielki i istnieje znaczne 
ryzyko, że dalsze wydatki będą ponownie 
przeznaczane na finansowanie nieudanej 
transformacji; podkreśla, że solidna 
analiza potrzeb przyczyniłaby się do 
lepszego przydziału środków finansowych 
Unii i wskazałaby cele do osiągnięcia;
_________________
1a Opinia nr 5/2020 (przedstawiona na 
mocy art. 288 ust. 4 i art. 322 ust. 1 lit. a) 
TFUE) w sprawie wniosków Komisji z 14 
stycznia 2020 r. i z 28 maja 2020 r. 
dotyczących rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady ustanawiającego 
Fundusz na rzecz Sprawiedliwej 
Transformacji, dostępna pod adresem: 
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADoc
uments/OP20_05/OP20_05_PL.pdf
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Or. en

Poprawka 24
Anne Sander

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. ubolewa nad faktem, że budżet 
programu POSEI został zmniejszony o 9 
mln EUR, tj. o 3,9 %, pomimo że Komisja 
zobowiązała się do utrzymania tego 
samego poziomu wsparcia dla najbardziej 
oddalonych regionów UE;

Or. fr

Poprawka 25
Michal Wiezik

Projekt opinii
Ustęp 3 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3b. podkreśla, że proces 
monitorowania wydatków związanych z 
różnorodnością biologiczną wykazał, iż 
WPR zapewnia około 75 % całkowitego 
wkładu ze wszystkich instrumentów 
Unii1a; podkreśla wniosek Trybunału 
Obrachunkowego, że sposób 
monitorowania przez Komisję wydatków 
na różnorodność biologiczną w budżecie 
Unii jest niewiarygodny1b; podkreśla, że 
wpływ płatności bezpośrednich w ramach 
WPR jest ograniczony lub nieznany oraz 
że Komisja i państwa członkowskie 
opowiedziały się za środkami mającymi 
mniejszy wpływ na rozwój obszarów 
wiejskich; pilnie wzywa Komisję do 
lepszego monitorowania wydatków 
związanych z różnorodnością biologiczną 
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oraz do obiektywnej oceny ich 
rzeczywistego wkładu w powstrzymanie 
utraty różnorodności biologicznej;
_________________
1a Projekt budżetu ogólnego Unii 
Europejskiej na rok budżetowy 2019; 
projekt budżetu ogólnego na rok 
budżetowy 2020 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/ab
out_the_european_commission/eu_budget
/draft-budget-2020-wd-1-web-1.4.pdf
1b 
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADoc
uments/SR20_13/SR_Biodiversity_on_far
mland_PL.pdf

Or. en

Poprawka 26
Anne Sander

Projekt opinii
Ustęp 3 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3b. uważa, że cięcia środków 
przeznaczonych na promocję produktów 
rolnych (-4 mln EUR, tj. zmniejszenie o 
2,1 %) oraz mała ilość środków 
przeznaczonych na działania 
interwencyjne na rynkach rolnych, takie 
jak prywatne przechowywanie i 
interwencja publiczna (10 mln EUR), nie 
biorą pod uwagę sytuacji na rynkach 
rolnych, która jest nadal niestabilna, ani 
potrzeby ożywienia produkcji i 
konsumpcji produktów rolnych na 
jednolitym rynku i na rynkach 
zewnętrznych;

Or. fr

Poprawka 27
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Michal Wiezik

Projekt opinii
Ustęp 3 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3c. podkreśla, że Trybunał 
Obrachunkowy uznał szacowany wkład 
WPR w realizację celów związanych ze 
zmianą klimatu za nierealistyczny i 
stwierdził, iż przeszacowanie wkładu WPR 
może doprowadzić do obniżenia wkładów 
finansowych w inne obszary polityki, a 
tym samym do zmniejszenia ogólnego 
wkładu wydatków Unii w łagodzenie 
zmiany klimatu i przystosowanie się do 
niej1a; wzywa Komisję do obiektywnej 
oceny wkładu WPR w realizację celów 
klimatycznych jako części spójnych, 
uzupełniających i ambitnych działań na 
szczeblu Unii;
_________________
1a 
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADoc
uments/RW20_01/RW_Tracking_climate_
spending_PL.pdf

Or. en

Poprawka 28
Anne Sander

Projekt opinii
Ustęp 3 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3c. podkreśla, że bez ambitnego 
przeglądu finansowania i funkcjonowania 
rezerwy na wypadek kryzysów w sektorze 
rolnym UE nie będzie w stanie skutecznie 
i szybko reagować na dalsze zakłócenia 
rynku; w związku z tym ponawia wniosek 
Parlamentu Europejskiego dotyczący 
przeglądu finansowania i funkcjonowania 
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rezerwy na wypadek kryzysów w sektorze 
rolnym w ramach negocjacji dotyczących 
rozporządzenia w sprawie okresu 
przejściowego dla WPR;

Or. fr

Poprawka 29
Michal Wiezik

Projekt opinii
Ustęp 3 d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3d. zauważa i ubolewa nad faktem, że 
w projekcie budżetu ogólnego na 2021 r. 
nie wskazano wkładu różnych 
instrumentów, w tym WPR, w 
finansowanie różnorodności biologicznej; 
przypomina, że by wywiązać się z 
obowiązków sprawozdawczych zgodnych z 
Konwencją o różnorodności biologicznej, 
Unia powinna monitorować swoje wydatki 
związane z różnorodnością biologiczną;

Or. en

Poprawka 30
Anne Sander

Projekt opinii
Ustęp 3 d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3d. wzywa do udostępnienia części 
środków planu odbudowy przewidzianych 
w ramach EFRROW na lata 2022, 2023 i 
2024 w ramach płatności zaliczkowych 
począwszy od 2021 r., aby przyczynić się 
do ożywienia unijnych sektorów rolnych i 
obszarów wiejskich;

Or. fr
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Poprawka 31
Benoît Biteau
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. zwraca się do Komisji, aby podczas 
przeglądu projektu budżetu zobowiązała 
się za pośrednictwem listu w sprawie 
poprawek do dostosowania swoich danych 
liczbowych w celu zaradzenia kryzysowi 
na rynku w niektórych kluczowych 
sektorach, które ucierpiały w wyniku 
kryzysu związanego z COVID-19;

4. zwraca się do Komisji, aby podczas 
przeglądu projektu budżetu zobowiązała 
się za pośrednictwem listu w sprawie 
poprawek do dostosowania swoich danych 
liczbowych w celu zaradzenia kryzysowi 
na rynku w niektórych kluczowych 
sektorach, które ucierpiały w wyniku 
kryzysu związanego z COVID-19, oraz w 
sektorach dotkniętych środkami 
taryfowymi nałożonymi przez strony 
trzecie, przy jednoczesnym uwzględnieniu 
konieczności uzależnienia wsparcia dla 
niektórych zanieczyszczających sektorów 
od ich wysiłków na rzecz przejścia na 
odporny i zrównoważony model rozwoju;

Or. en

Poprawka 32
Daniel Buda

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. zwraca się do Komisji, aby podczas 
przeglądu projektu budżetu zobowiązała 
się za pośrednictwem listu w sprawie 
poprawek do dostosowania swoich danych 
liczbowych w celu zaradzenia kryzysowi 
na rynku w niektórych kluczowych 
sektorach, które ucierpiały w wyniku 
kryzysu związanego z COVID-19;

4. zwraca się do Komisji, aby podczas 
przeglądu projektu budżetu zobowiązała 
się za pośrednictwem listu w sprawie 
poprawek do dostosowania swoich danych 
liczbowych w celu zaradzenia kryzysowi 
na rynku w niektórych kluczowych 
sektorach, które ucierpiały w wyniku 
kryzysu związanego z COVID-19; zwraca 
uwagę, że niektórych środków wsparcia 
służących zwalczaniu skutków pandemii 
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nie wdrożono w niektórych państwach 
członkowskich i powinny one być lepiej 
dostosowane do szczególnych potrzeb 
różnych gałęzi rolnictwa;

Or. ro

Poprawka 33
Anne Sander

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. zwraca się do Komisji, aby podczas 
przeglądu projektu budżetu zobowiązała 
się za pośrednictwem listu w sprawie 
poprawek do dostosowania swoich danych 
liczbowych w celu zaradzenia kryzysowi na 
rynku w niektórych kluczowych sektorach, 
które ucierpiały w wyniku kryzysu 
związanego z COVID-19;

4. zwraca się zatem do Komisji, aby 
podczas przeglądu projektu budżetu 
zobowiązała się za pośrednictwem listu w 
sprawie poprawek do dostosowania swoich 
danych liczbowych w celu zaradzenia 
kryzysom na rynku w niektórych 
europejskich sektorach rolnych i na 
niektórych terytoriach wiejskich, które 
ucierpiały w wyniku kryzysu związanego z 
COVID-19, a także przyczynienia się do 
ich odbudowy; 

Or. fr

Poprawka 34
Carmen Avram, Juozas Olekas, Paolo De Castro, Miroslav Číž, Pina Picierno, Adrian-
Dragoş Benea, Corina Crețu, Attila Ara-Kovács, Ivo Hristov

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. zwraca się do Komisji, aby podczas 
przeglądu projektu budżetu zobowiązała 
się za pośrednictwem listu w sprawie 
poprawek do dostosowania swoich danych 
liczbowych w celu zaradzenia kryzysowi 
na rynku w niektórych kluczowych 
sektorach, które ucierpiały w wyniku 

4. podkreśla, że Komisja przy 
przeglądzie projektu budżetu za 
pośrednictwem listu w sprawie poprawek 
musi podwyższyć wartości liczbowe w celu 
zaradzenia kryzysowi na rynku w 
niektórych kluczowych sektorach, które 
ucierpiały w wyniku kryzysu związanego z 
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kryzysu związanego z COVID-19; COVID-19;

Or. en

Poprawka 35
Maria Noichl, Carmen Avram

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. podkreśla, że wydatki Unii na 
europejskie rolnictwo muszą 
wykorzystywać, za pomocą odpowiedniej 
polityki wsparcia, potencjał europejskiego 
rolnictwa w zakresie ochrony klimatu; 
podkreśla, że wydatki Unii na wspólną 
politykę rolną muszą być zgodne z celami 
porozumienia paryskiego w sprawie zmian 
klimatu oraz celami klimatycznymi Unii;

Or. de

Poprawka 36
Ruža Tomašić

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. podkreśla znaczenie małych 
gospodarstw rolnych na obszarach 
wiejskich, wymagających szczególnej 
uwagi i większych zasobów finansowych;

Or. hr

Poprawka 37
Maria Noichl, Carmen Avram

Projekt opinii
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Ustęp 4 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4b. podkreśla, że przy wypłacie 
pomocy dla rolnictwa doszło do jej 
sprzeniewierzenia; podkreśla w tym 
kontekście znaczenie powiązania w 
przyszłości unijnej pomocy dla rolnictwa z 
kontrolą rządów prawa w państwach 
członkowskich;

Or. de

Poprawka 38
Maria Noichl

Projekt opinii
Ustęp 4 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4c. podkreśla, że Europejski Trybunał 
Obrachunkowy w swoim sprawozdaniu 
specjalnym nr 13/2020 stwierdził, że duża 
część wydatków w ramach WPR ma 
niewielki pozytywny wpływ na 
różnorodność biologiczną oraz że Komisja 
nie monitoruje w sposób wiarygodny 
wydatków na różnorodność biologiczną, a 
ponadto wydatki te nie przynoszą żadnych 
efektów;

Or. de

Poprawka 39
Daniel Buda

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. przypomina o znaczeniu programu 
„Horyzont Europa” we wspieraniu badań, 

5. przypomina o znaczeniu programu 
„Horyzont Europa” we wspieraniu badań, 
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rozwoju i innowacji w sektorze rolno-
spożywczym i biogospodarce, które mają 
zasadnicze znaczenie dla przejścia na 
gospodarkę niskoemisyjną poprzez 
zastąpienie produktów opartych na 
paliwach kopalnych.

rozwoju i innowacji w sektorze rolno-
spożywczym i biogospodarce, które mają 
zasadnicze znaczenie dla przejścia na 
gospodarkę niskoemisyjną poprzez 
zastąpienie produktów opartych na 
paliwach kopalnych; ubolewa, że program 
„Horyzont 2020” nie został wdrożony z 
zachowaniem równowagi geograficznej w 
całej Unii, i podkreśla, że finansowanie za 
pośrednictwem programu „Horyzont 
2020” powinno dotrzeć do jak największej 
liczby beneficjentów w sektorze rolnictwa;

Or. ro

Poprawka 40
Michal Wiezik

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. przypomina o znaczeniu programu 
„Horyzont Europa” we wspieraniu badań, 
rozwoju i innowacji w sektorze rolno-
spożywczym i biogospodarce, które mają 
zasadnicze znaczenie dla przejścia na 
gospodarkę niskoemisyjną poprzez 
zastąpienie produktów opartych na 
paliwach kopalnych.

5. przypomina o znaczeniu programu 
„Horyzont Europa” we wspieraniu badań, 
rozwoju i innowacji w dziedzinie produkcji 
żywności, rolnictwa, rozwoju obszarów 
wiejskich i biogospodarki w ramach 
przejścia na bardziej zrównoważoną i 
przyszłościową, rozważnie użytkującą 
grunty, bezemisyjną i zasobooszczędną 
gospodarkę o obiegu zamkniętym;

Or. en

Poprawka 41
Carmen Avram, Juozas Olekas, Paolo De Castro, Miroslav Číž, Pina Picierno, Adrian-
Dragoş Benea, Corina Crețu, Attila Ara-Kovács, Ivo Hristov

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. przypomina o znaczeniu programu 5. przypomina o znaczeniu budżetu 
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„Horyzont Europa” we wspieraniu badań, 
rozwoju i innowacji w sektorze rolno-
spożywczym i biogospodarce, które mają 
zasadnicze znaczenie dla przejścia na 
gospodarkę niskoemisyjną poprzez 
zastąpienie produktów opartych na 
paliwach kopalnych.

Unii we wspieraniu – poprzez programy w 
zakresie rozwoju obszarów wiejskich i 
program „Horyzont Europa” – badań, 
rozwoju i innowacji w sektorze rolno-
spożywczym i biogospodarce, które mają 
zasadnicze znaczenie dla przejścia na 
gospodarkę niskoemisyjną poprzez 
zastąpienie produktów opartych na 
paliwach kopalnych;

Or. en

Poprawka 42
Bert-Jan Ruissen

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. przypomina o znaczeniu programu 
„Horyzont Europa” we wspieraniu badań, 
rozwoju i innowacji w sektorze rolno-
spożywczym i biogospodarce, które mają 
zasadnicze znaczenie dla przejścia na 
gospodarkę niskoemisyjną poprzez 
zastąpienie produktów opartych na 
paliwach kopalnych.

5. przypomina o znaczeniu programu 
„Horyzont Europa” we wspieraniu badań, 
rozwoju i innowacji w sektorze rolno-
spożywczym i biogospodarce, które mają 
zasadnicze znaczenie dla przejścia na 
gospodarkę niskoemisyjną poprzez 
zastąpienie produktów opartych na 
paliwach kopalnych, oraz apeluje o 
przeznaczenie większych środków w 
ramach programu „Horyzont Europa” na 
sektor rolno-spożywczy;

Or. en

Poprawka 43
Petri Sarvamaa

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. przypomina o znaczeniu programu 
„Horyzont Europa” we wspieraniu badań, 
rozwoju i innowacji w sektorze rolno-

5. przypomina o znaczeniu 
finansowania na rzecz zasobów 
naturalnych w ramach programu 
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spożywczym i biogospodarce, które mają 
zasadnicze znaczenie dla przejścia na 
gospodarkę niskoemisyjną poprzez 
zastąpienie produktów opartych na 
paliwach kopalnych.

„Horyzont Europa” i w ramach 
europejskiego partnerstwa innowacyjnego 
(EPI) we wspieraniu badań, rozwoju i 
innowacji w sektorze rolno-spożywczym i 
biogospodarce, które mają zasadnicze 
znaczenie dla przejścia na gospodarkę 
niskoemisyjną poprzez zastąpienie 
produktów opartych na paliwach 
kopalnych;

Or. en

Poprawka 44
Elena Lizzi, Gilles Lebreton, Ivan David, Mara Bizzotto
w imieniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Maxette Pirbakas

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. przypomina o znaczeniu programu 
„Horyzont Europa” we wspieraniu badań, 
rozwoju i innowacji w sektorze rolno-
spożywczym i biogospodarce, które mają 
zasadnicze znaczenie dla przejścia na 
gospodarkę niskoemisyjną poprzez 
zastąpienie produktów opartych na 
paliwach kopalnych.

5. przypomina o znaczeniu programu 
„Horyzont Europa” we wspieraniu badań, 
rozwoju i innowacji w sektorze rolno-
spożywczym i biogospodarce;

Or. en

Poprawka 45
Benoît Biteau
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. przypomina o znaczeniu programu 
„Horyzont Europa” we wspieraniu badań, 
rozwoju i innowacji w sektorze rolno-

5. przypomina o znaczeniu programu 
„Horyzont Europa” we wspieraniu badań, 
rozwoju i innowacji w sektorze rolno-
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spożywczym i biogospodarce, które mają 
zasadnicze znaczenie dla przejścia na 
gospodarkę niskoemisyjną poprzez 
zastąpienie produktów opartych na 
paliwach kopalnych.

spożywczym, które mają zasadnicze 
znaczenie dla przejścia na gospodarkę 
niskoemisyjną poprzez zastąpienie 
produktów opartych na paliwach 
kopalnych;

Or. en

Poprawka 46
Isabel Carvalhais

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. sprzeciwia się jakiemukolwiek 
zmniejszeniu przydziałów finansowych w 
ramach programu POSEI i wzywa do 
utrzymania co najmniej obecnego 
poziomu wsparcia, jak przewidziano w 
rozporządzeniu (UE) nr 228/2013; 
podkreśla zasadnicze znaczenie tego 
programu dla utrzymania działalności 
rolniczej oraz dla zaopatrzenia w żywność 
i produkty rolne w regionach najbardziej 
oddalonych, którym należy zapewnić 
odpowiednie środki; przypomina o 
szczególnych problemach społeczno-
gospodarczych tych regionów 
wynikających z ich położenia 
geograficznego, w szczególności z ich 
oddalenia, wyspiarskiego charakteru, 
niewielkich rozmiarów, trudnej topografii 
i klimatu, jak stwierdzono w art. 349 
TFUE;

Or. en

Poprawka 47
Petri Sarvamaa, Elsi Katainen

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

5a. przypomina o konieczności 
przeznaczenia znacznej części środków z 
programu „Horyzont Europa” na sektor 
rolno-spożywczy, zwłaszcza w szerszym 
kontekście strategii „od pola do stołu”; 
jest przekonany o znaczeniu badań, 
rozwoju i innowacji w tym sektorze, a 
także o tym, że rezultaty badań oraz 
innowacji muszą docierać do gospodarstw 
rolnych; popiera zwiększenie środków w 
ramach tego programu w celu zadbania o 
bezpieczną i wysokiej jakości żywność 
oraz o innowacyjne formy rolnictwa w 
Unii, a ponadto przypomina, że 
odpowiednie usługi doradcze dla rolników 
i innych podmiotów na obszarach 
wiejskich odgrywają ważną rolę w 
osiąganiu tych celów;

Or. en

Poprawka 48
Ruža Tomašić

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. zauważa, że osiągnięcie ambitnych 
celów działań związanych ze 
środowiskiem i klimatem zależy przede 
wszystkim od przydziału wystarczających 
środków finansowych;

Or. hr

Poprawka 49
Petri Sarvamaa, Elsi Katainen

Projekt opinii
Ustęp 5 b (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

5b. ubolewa nad cięciami budżetu 
WPR w projekcie WRF przedstawionym 
przez Radę, w szczególności w świetle 
nowych wymagań w związku z realizacją 
celów Unii w zakresie klimatu i 
różnorodności biologicznej zgodnych z 
celami określonymi w porozumieniu 
paryskim, a także w świetle wyzwań w 
zakresie bezpieczeństwa żywnościowego, 
wzrostu gospodarczego, równowagi 
terytorialnej i społecznej, zdrowia i 
kryzysów gospodarczych, takich jak kryzys 
spowodowany pandemią COVID-19, jak 
również innych czynników wpływających 
na bezpieczeństwo żywnościowe; 
przypomina, że budżet WPR stale ulegał 
cięciom i że środki z budżetu WPR zostały 
przesunięte do innych działów;

Or. en

Poprawka 50
Petri Sarvamaa

Projekt opinii
Ustęp 5 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5c. sugeruje, by zapewnić 
wystarczające środki finansowe na 
korzystanie z nowych technik hodowli, a 
także na ich rozwój i badania w celu 
poprawy zrównoważonego charakteru i 
konkurencyjności rolnictwa oraz jego 
dostosowania do zmiany klimatu;

Or. en

Poprawka 51
Petri Sarvamaa

Projekt opinii
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Ustęp 5 d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5d. wzywa państwa członkowskie do 
zajęcia się problemem demograficznym i 
brakiem wymiany pokoleniowej w 
sektorze rolnym, a ponadto nalega na 
zapewnienie wystarczających środków 
wsparcia dla młodych rolników i 
równouprawnienia płci na obszarach 
wiejskich;

Or. en

Poprawka 52
Petri Sarvamaa, Elsi Katainen

Projekt opinii
Ustęp 5 e (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5e.  z zadowoleniem przyjmuje 
utworzenie funduszu rezerwowego na 
wypadek kryzysów w wysokości 450 mln 
EUR – w cenach z 2018 r. – rocznie oraz 
podkreśla, że wykorzystanie tego funduszu 
nie powinno prowadzić do 
odpowiadających tej kwocie cięć w 
płatnościach bezpośrednich w kolejnych 
latach;

Or. en

Poprawka 53
Petri Sarvamaa

Projekt opinii
Ustęp 5 f (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5f. uważa, że umowa handlowa 
między Unią a Mercosurem będzie 
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wywierać dodatkową presję na wiele 
sektorów rolnictwa, zwłaszcza produkcji 
mięsa, i przypomina Komisji o potrzebie 
utrzymania równych warunków działania 
na rynkach rolnych; zwraca uwagę na 
potrzebę uporania się z możliwymi 
podobnymi negatywnymi skutkami 
spowodowanymi przez inne umowy 
handlowe i wzywa do wprowadzenia 
niezbędnych dostosowań w budżecie w 
celu zapewnienia środków rynkowych na 
rzecz sektorów, w których wystąpiły te 
skutki;

Or. en

Poprawka 54
Petri Sarvamaa, Elsi Katainen

Projekt opinii
Ustęp 5 g (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5g. podkreśla, że sankcje w związku z 
rosyjską interwencją wojskową na 
Ukrainie są nadal uzasadnione pomimo 
ich negatywnych skutków dla sektorów 
rolnictwa; domaga się przeznaczenia 
odpowiednich środków z budżetu w celu 
złagodzenia tych skutków;

Or. en

Poprawka 55
Petri Sarvamaa

Projekt opinii
Ustęp 5 h (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5h. domaga się, aby normy 
przywozowe dotyczące produktów rolnych 
spoza Unii były równe normom unijnym, 
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oraz przypomina, że w niedawnej strategii 
„od pola do stołu” Komisja podkreśliła, że 
żywność przywożona musi nadal być 
zgodna z odpowiednimi przepisami i 
normami Unii; domaga się rekompensaty 
z budżetu dla rolników unijnych, jeżeli 
istnieją luki w normach produkcji;

Or. en

Poprawka 56
Petri Sarvamaa, Elsi Katainen

Projekt opinii
Ustęp 5 i (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5i.  ponownie wyraża zaniepokojenie z 
powodu skutków, jakie dla rynku i dla 
budżetu będzie miało wystąpienie 
Zjednoczonego Królestwa z Unii bez 
porozumienia; wzywa do wprowadzenia 
środków rynkowych i politycznych w celu 
przygotowania rolników i udzielania im 
pomocy w przezwyciężeniu strat w 
dochodach i zakłóceń na rynku; 
zdecydowanie sprzeciwia się wszelkiemu 
nieprzewidywanemu zmniejszaniu 
przydziałów w ramach WPR w 2021 r. w 
razie braku porozumienia między Unią a 
Zjednoczonym Królestwem;

Or. en

Poprawka 57
Petri Sarvamaa, Elsi Katainen

Projekt opinii
Ustęp 5 j (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5j.  ubolewa, że biogospodarka została 
zepchnięta na dalszy plan w ramach 
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inicjatywy „Europejski Zielony Ład” i 
nalega by kontynuować unijną strategię 
dotyczącą biogospodarki oraz by zadbać o 
wystarczające finansowanie działań, które 
należy podjąć;

Or. en

Poprawka 58
Petri Sarvamaa

Projekt opinii
Ustęp 5 k (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5k. wzywa do odpowiedniego 
finansowania działań w zakresie leśnictwa 
za pośrednictwem budżetu Unii, ponieważ 
zrównoważona gospodarka leśna 
uwzględniająca wszystkie gospodarcze, 
społeczne i środowiskowe aspekty 
łańcucha wartości w sektorze leśnym jest 
kluczem do skuteczniejszej walki ze 
zmianą klimatu; stwierdza, że potrzebna 
jest zrównoważona gospodarka leśna;

Or. en

Poprawka 59
Petri Sarvamaa, Elsi Katainen

Projekt opinii
Ustęp 5 l (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5l. podkreśla znaczenie upraw 
sprzyjających pochłanianiu dwutlenku 
węgla przez glebę, aby osiągnąć cele 
Europejskiego Zielonego Ładu; podkreśla 
znaczenie finansowania nowych 
realizowanych w 2021 r. projektów 
pilotażowych dotyczących inicjatyw w 
dziedzinie upraw sprzyjających 
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pochłanianiu dwutlenku węgla;

Or. en

Poprawka 60
Petri Sarvamaa, Elsi Katainen

Projekt opinii
Ustęp 5 m (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5m. podkreśla, że cyfryzacja jest 
kluczem do modernizacji rolnictwa, 
uczynienia go bardziej konkurencyjnym i 
przyczynienia się do jego przystosowania 
do zmiany klimatu; wzywa Komisję do 
zapewnienia odpowiednich środków 
budżetowych na budowę i poprawę sieci 
szerokopasmowych na obszarach 
wiejskich; ponadto przypomina, że 
strategia Komisji „od pola do stołu” miała 
na celu przyspieszenie rozwoju szybkiego 
szerokopasmowego internetu na 
obszarach wiejskich, aby osiągnąć cel 
zapewnienia 100 % dostępu do 2025 r.;

Or. en

Poprawka 61
Petri Sarvamaa

Projekt opinii
Ustęp 5 n (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5n. przypomina o znaczeniu kampanii 
informacyjnych, lepszego znakowania i 
edukacji, aby pomóc obywatelom w 
zmianie zwyczajów konsumpcyjnych, tak 
by sięgali po bardziej zrównoważone 
produkty rolne produkowane w Unii; 
proponuje, by promować programy na 
rzecz dobrostanu zwierząt, zdrowej 
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żywności i żywienia;

Or. en

Poprawka 62
Petri Sarvamaa

Projekt opinii
Ustęp 5 o (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5o. przypomina, że wszystkim nowym 
wymogom dotyczącym zrównoważonego 
rozwoju powinny towarzyszyć stosowne 
środki finansowe dla producentów; z 
zadowoleniem przyjmuje cel, jakim jest 
określenie najlepszych sposobów 
ustalania minimalnych obowiązkowych 
kryteriów w zakresie zrównoważonych 
zamówień na żywność w trzecim kwartale 
2021 r., oraz wzywa do lepszego 
uwzględnienia aspektów dotyczących 
zrównoważonego rozwoju;

Or. en

Poprawka 63
Petri Sarvamaa

Projekt opinii
Ustęp 5 p (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5p. przypomina, że poprawa 
bezpieczeństwa żywnościowego, 
odporności i zrównoważonego charakteru 
łańcucha żywnościowego wymaga 
inwestycji, i z zadowoleniem przyjmuje 
fakt, że w pakiecie na rzecz odbudowy na 
rolnictwo przeznaczono wsparcie 
inwestycyjne za pośrednictwem 
EFRROW; domaga się, aby środki 
przeznaczone na pakiet na rzecz 
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odbudowy zostały również wprowadzone 
na rok 2021; ponadto uważa, że 
zrównoważone wymogi finansowe (np. 
systematyka) nie powinny mieć 
negatywnego wpływu na rolnictwo; z 
wdzięcznością przyjmuje dążenie Komisji 
do opracowania w czwartym kwartale 
2021 r. planu awaryjnego dla sektora 
żywnościowego na wypadek kryzysu;

Or. en

Poprawka 64
Petri Sarvamaa

Projekt opinii
Ustęp 5 q (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5q. zwraca uwagę, że fundusze na 
rozwój obszarów wiejskich w ramach 
pakietu na rzecz odbudowy odgrywają 
ważną rolę w finansowaniu drugiego 
filaru WPR; ubolewa jednak nad faktem, 
że wsparcie ma charakter tymczasowy i 
trwa tylko do 2023 r.;

Or. en

Poprawka 65
Petri Sarvamaa

Projekt opinii
Ustęp 5 r (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5r. wzywa do lepszego wdrażania i 
odnowienia polityki na rzecz dobrostanu 
zwierząt, aby osiągnąć konkretne rezultaty 
w dążeniu do poprawy dobrostanu 
zwierząt; zwraca uwagę, że wiele państw 
członkowskich nie przestrzega 
obowiązujących przepisów; sugeruje 
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odpowiedni przydział środków 
budżetowych na monitorowanie i 
egzekwowanie zobowiązań;

Or. en

Poprawka 66
Petri Sarvamaa

Projekt opinii
Ustęp 5 s (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5s. podkreśla, że w 2021 r. należy 
kontynuować działania na rzecz 
wspierania sektorów rolnych w związku z 
kryzysem związanym z COVID-19; zwraca 
się także o uwzględnienie kwestii 
mobilności pracowników, aby rozwiązać 
mogący wystąpić w dłuższej perspektywie 
problem braku siły roboczej i innych 
czynników produkcji rolnej w Unii;

Or. en

Poprawka 67
Petri Sarvamaa

Projekt opinii
Ustęp 5 t (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5t. wyraża zaniepokojenie w związku z 
możliwymi skokami cen i niedoborem 
ważnych produktów spożywczych 
spowodowanymi kryzysem związanym z 
COVID-19; wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do monitorowania 
zmienności cen produktów rolnych, która 
ma niekorzystny wpływ na dochody 
rolników, jak również na konsumentów, 
oraz do szybkiego i skutecznego 
reagowania w razie potrzeby;



AM\1211985PL.docx 41/42 PE655.968v01-00

PL

Or. en

Poprawka 68
Petri Sarvamaa

Projekt opinii
Ustęp 5 u (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5u. potwierdza zasadnicze znaczenie 
unijnego programu dostarczania owoców, 
warzyw i mleka do szkół, aby stawić czoła 
wyzwaniom związanym z otyłością i 
niedożywieniem wynikającym z 
niezdrowego odżywiania w Unii; zwraca 
się do Komisji o ograniczenie biurokracji 
związanej z programem i podkreśla 
potrzebę promowania zdrowych nawyków 
żywieniowych u dzieci oraz spożywania 
owoców, warzyw i nieprzetworzonego 
mleka;

Or. en

Poprawka 69
Petri Sarvamaa, Elsi Katainen

Projekt opinii
Ustęp 5 v (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5v. przypomina, że Komisja 
zobowiązała się do przekazania 20 mld 
EUR rocznie na sprostanie ewentualnym 
nowym wymogom w zakresie 
zrównoważonego rozwoju wynikającym ze 
strategii ochrony różnorodności 
biologicznej; podkreśla, że finansowanie 
musi pochodzić spoza budżetu WPR; 
zwraca uwagę, że osiągnięcie tych celów 
nie może ograniczać bezpieczeństwa 
żywnościowego ani źródeł utrzymania na 
obszarach wiejskich w Unii; ponownie 
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podkreśla znaczenie zachowania 
różnorodności biologicznej i przypomina 
raz jeszcze, że odpowiedzialność za to 
spoczywa nie tylko na rolnikach i 
właścicielach lasów, ale na całym 
społeczeństwie; podkreśla znaczenie 
dobrowolnych środków ochronnych.

Or. en


