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Poprawka 1
Emmanouil Fragkos

Projekt opinii
Motyw Α

Projekt opinii Poprawka

A. mając na uwadze, że zgodnie z 
prognozami w całej UE w nadchodzących 
dziesięcioleciach znacznie wzrośnie 
współczynnik obciążenia demograficznego 
osobami starszymi (liczba osób w wieku 
65 lat lub starszych w stosunku do liczby 
osób w wieku od 15 do 64 lat); mając na 
uwadze, że współczynnik ten wzrósł do 
29,6 % w 2016 r. i przewiduje się jego 
dalszy wzrost, zwłaszcza do 2050 r., a w 
2070 r. osiągnięcie poziomu 51,2 %;

A. z ubolewaniem odnotowuje, iż 
zgodnie z prognozami w całej UE w 
nadchodzących dziesięcioleciach znacznie 
wzrośnie współczynnik obciążenia 
demograficznego osobami starszymi 
(liczba osób w wieku 65 lat lub starszych 
w stosunku do liczby osób w wieku od 15 
do 64 lat); mając na uwadze, że w 2016 r. 
współczynnik ten wzrósł do 29,6 % i 
przewiduje się jego dalszy wzrost, 
zwłaszcza do 2050 r., a przy przypadku 
braku skutecznej polityki wspierania 
europejskich współczynników urodzeń 
osiągnięcie poziomu 51,2 % w 2070 r.;

Or. el

Poprawka 2
Atidzhe Alieva-Veli, Ulrike Müller, Hilde Vautmans, Adrián Vázquez Lázara, Irène 
Tolleret, Jérémy Decerle, Martin Hlaváček

Projekt opinii
Motyw A

Projekt opinii Poprawka

A. mając na uwadze, że zgodnie z 
prognozami w całej UE w nadchodzących 
dziesięcioleciach znacznie wzrośnie 
współczynnik obciążenia demograficznego 
osobami starszymi (liczba osób w wieku 
65 lat lub starszych w stosunku do liczby 
osób w wieku od 15 do 64 lat); mając na 
uwadze, że w 2016 r. współczynnik ten 
wzrósł do 29,6 % i przewiduje się jego 
dalszy wzrost, zwłaszcza do 2050 r. oraz 
osiągnięcie 51,2 % w 2070 r.;

A. mając na uwadze, że zgodnie z 
prognozami w całej UE w nadchodzących 
dziesięcioleciach znacznie wzrośnie 
współczynnik obciążenia demograficznego 
osobami starszymi (liczba osób w wieku 
65 lat lub starszych w stosunku do liczby 
osób w wieku od 15 do 64 lat); mając na 
uwadze, że w 2019 r. współczynnik ten 
wzrósł do 31,4 %1a i przewiduje się jego 
dalszy wzrost, aż do 52 % w 2050r.1b, a w 
2070 r. osiągnięcie poziomu 51,2 %;



PE658.730v01-00 4/49 AM\1214297PL.docx

PL

_________________
1a 
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/
view/tps00198/default/table?lang=en
1b 
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/
view/tps00200/default/table?lang=en 

Or. en

Poprawka 3
Gilles Lebreton, Maxette Pirbakas, Joëlle Mélin

Projekt opinii
Motyw A

Projekt opinii Poprawka

A. mając na uwadze, że zgodnie z 
prognozami w całej UE w nadchodzących 
dziesięcioleciach znacznie wzrośnie 
współczynnik obciążenia demograficznego 
osobami starszymi (liczba osób w wieku 
65 lat lub starszych w stosunku do liczby 
osób w wieku od 15 do 64 lat); mając na 
uwadze, że współczynnik ten wzrósł do 
29,6 % w porównaniu z 2016 r. i 
przewiduje się jego dalszy wzrost, 
zwłaszcza do 2050 r., a w 2070 r. wyniesie 
on 51,2 %;

A. mając na uwadze, że zgodnie z 
prognozami w całej UE w nadchodzących 
dziesięcioleciach znacznie wzrośnie 
współczynnik obciążenia demograficznego 
osobami starszymi (liczba osób w wieku 
65 lat lub starszych w stosunku do liczby 
osób w wieku od 15 do 64 lat); mając na 
uwadze, że współczynnik ten wzrósł do 
29,6 % w porównaniu z 2016 r. i 
przewiduje się jego dalszy wzrost, a w 
2070 r. wyniesie on 51,2 %;

Or. fr

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

Projekt opinii
Motyw A a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Aa. mając na uwadze, że zmiany 
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demograficzne związane ze starzeniem się 
społeczeństw mają różny wpływ na 
regiony europejskie i w poważniejszym 
stopniu dotykają obszarów wiejskich i 
oddalonych, które doświadczają również 
spadku liczby ludności; mając na uwadze, 
że spadek liczby ludności może mieć 
negatywny wpływ na spójność społeczną, 
gospodarczą i terytorialną UE;

Or. en

Poprawka 5
Ivo Hristov

Projekt opinii
Motyw A a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Aa. mając na uwadze, że starzejące się 
społeczeństwo może stanowić źródło 
wiedzy o lokalnych tradycjach, żywności i 
sposobie życia na obszarach wiejskich, co 
z kolei można wykorzystać na potrzeby 
rozwoju lokalnej turystyki i biznesu;

Or. bg

Poprawka 6
Atidzhe Alieva-Veli, Ulrike Müller, Hilde Vautmans, Adrián Vázquez Lázara, Irène 
Tolleret, Jérémy Decerle, Martin Hlaváček

Projekt opinii
Motyw A a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Aa. mając na uwadze, że starzenie się 
społeczeństw w Europie jest zjawiskiem 
demograficznym, które charakteryzuje się 
spadkiem zarówno płodności, jak i 
śmiertelności oraz wyższą średnią 
długością życia ludności europejskiej;
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Or. en

Poprawka 7
Asim Ademov, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Michal Wiezik, Marlene Mortler, Daniel 
Buda, Franc Bogovič

Projekt opinii
Motyw A a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Aa. mając na uwadze, że zmiany 
demograficzne różnią się znacznie w 
poszczególnych państwach członkowskich 
i ich regionach, przy czym zmniejszanie 
liczby ludności i starzenie się 
społeczeństwa dotyczą przede wszystkim 
obszarów wiejskich i obszarów o 
niekorzystnych warunkach 
gospodarowania;

Or. en

Poprawka 8
Isabel Carvalhais, Paolo De Castro, Clara Aguilera, Carmen Avram, Maria Noichl, 
Marc Tarabella, Attila Ara-Kovács, Pina Picierno, Juozas Olekas, Tonino Picula, Ivo 
Hristov, Miroslav Číž

Projekt opinii
Motyw A b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ab. mając na uwadze, że w 2019 r. 
zatrudnieni pracownicy w grupie 
wiekowej 55-64 lata stanowili 59,1 % siły 
roboczej w UE1a; mając na uwadze, że w 
2016 r. około jednej trzeciej osób 
zarządzających gospodarstwami 
rodzinnymi miało 65 lat lub więcej, a 
większość (57 %) miała co najmniej 55 lat 
lub więcej; mając na uwadze, że tylko co 
dziesiąta osoba zarządzająca 
gospodarstwem rolnym była w wieku 
poniżej 40 lat;
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1a 
https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.dot
ab=table∈it=1⟨uage=en&pcode=tesem050
&plugin=1

Or. en

Poprawka 9
Atidzhe Alieva-Veli, Ulrike Müller, Hilde Vautmans, Adrián Vázquez Lázara, Irène 
Tolleret, Jérémy Decerle, Martin Hlaváček

Projekt opinii
Motyw A b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ab. mając na uwadze, że sytuacja 
demograficzna poważnie wpływa na 
spójność społeczną, gospodarczą i 
terytorialną UE; mając na uwadze, że 
istotnym jest, aby UE uwzględniła kwestie 
demograficzne we wszystkich swoich 
politykach;

Or. en

Poprawka 10
Asim Ademov, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Michal Wiezik, Marlene Mortler, Daniel 
Buda, Franc Bogovič

Projekt opinii
Motyw A b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ab. mając na uwadze, że niepokojące 
tendencje demograficzne na obszarach 
wiejskich UE pogłębiają przepaść 
społeczno-gospodarczą i zwiększają ryzyko 
ubóstwa i wykluczenia społecznego;

Or. en



PE658.730v01-00 8/49 AM\1214297PL.docx

PL

Poprawka 11
Asim Ademov, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Michal Wiezik, Marlene Mortler, Daniel 
Buda, Franc Bogovič

Projekt opinii
Motyw A c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ac. mając na uwadze, że 
opracowywana obecnie zielona księga w 
sprawie starzenia się społeczeństwa i 
długoterminowej wizji dotyczącej 
obszarów wiejskich przedstawi w zarysie 
strategię UE na rzecz przeciwdziałania 
wpływowi zmian demograficznych na 
naszą strukturę społeczno-gospodarczą;

Or. en

Poprawka 12
Asim Ademov, Michaela Šojdrová, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Michal Wiezik, 
Marlene Mortler, Daniel Buda, Franc Bogovič

Projekt opinii
Motyw A d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ad. mając na uwadze, że rolnicy 
stanowią centralny element europejskich 
obszarów wiejskich; mając na uwadze, że 
w 2016 r. około jedna trzecia osób 
zarządzających rodzinnymi 
gospodarstwami rolnymi była w wieku co 
najmniej 65 lat;

Or. en

Poprawka 13
Asim Ademov, Michaela Šojdrová, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Michal Wiezik, 
Marlene Mortler, Daniel Buda, Franc Bogovič

Projekt opinii
Motyw A e (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

Ae. mając na uwadze, że wymiana 
pokoleń jest jednym ze szczegółowych 
celów WPR po 2020 r.; mając na uwadze, 
że transfer wiedzy i międzypokoleniowa 
wymiana wiedzy mają kluczowe znaczenie 
dla zwiększenia współpracy i solidarności 
międzypokoleniowej, a tym samym 
zniwelowania różnic pokoleniowych;

Or. en

Poprawka 14
Isabel Carvalhais, Paolo De Castro, Clara Aguilera, Carmen Avram, Maria Noichl, 
Marc Tarabella, Attila Ara-Kovács, Pina Picierno, Juozas Olekas, Tonino Picula, Ivo 
Hristov, Miroslav Číž

Projekt opinii
Motyw B

Projekt opinii Poprawka

B. mając na uwadze, że obecna 
sytuacja osób starszych na rynku pracy i 
ogółem w społeczeństwie pokazuje, że 
wymagane są ogromne i zdecydowane 
inwestycje w takich dziedzinach jak 
równość szans, uczenie się przez całe życie 
i opieka zdrowotna oraz innych w celu 
rozwiązania problemu rosnących 
nierówności gospodarczych i społecznych 
w UE;

B. mając na uwadze, że obecna 
sytuacja osób starszych na rynku pracy i 
ogółem w społeczeństwie pokazuje, że 
wymagane są ogromne i zdecydowane 
inwestycje w takich dziedzinach jak 
równość szans, uczenie się przez całe 
życie, pomoc w zatrudnieniu i opieka 
zdrowotna w celu rozwiązania problemu 
rosnących nierówności gospodarczych i 
społecznych w UE;

Or. en

Poprawka 15
Anne Sander

Projekt opinii
Motyw B

Projekt opinii Poprawka
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B. mając na uwadze, że obecna 
sytuacja osób starszych na rynku pracy i 
ogółem w społeczeństwie pokazuje, że 
wymagane są ogromne i zdecydowane 
inwestycje w takich dziedzinach jak 
równość szans, uczenie się przez całe życie 
i opieka zdrowotna oraz innych w celu 
rozwiązania problemu rosnących 
nierówności gospodarczych i społecznych 
w UE;

B. mając na uwadze, że obecna 
sytuacja osób starszych na rynku pracy i 
ogółem w społeczeństwie pokazuje, że 
wymagane są skuteczne inwestycje w 
takich dziedzinach jak równość szans, 
uczenie się przez całe życie i opieka 
zdrowotna oraz innych w celu rozwiązania 
problemu rosnących nierówności 
gospodarczych i społecznych w UE;

Or. fr

Poprawka 16
Emmanouil Fragkos

Projekt opinii
Motyw B

Projekt opinii Poprawka

B. mając na uwadze, że obecna 
sytuacja osób starszych na rynku pracy i 
ogółem w społeczeństwie pokazuje, że 
wymagane są ogromne i zdecydowane 
inwestycje w takich dziedzinach jak 
równość szans, uczenie się przez całe życie 
i opieka zdrowotna oraz innych w celu 
rozwiązania problemu rosnących 
nierówności gospodarczych i społecznych 
w UE;

B. mając na uwadze, że obecna 
sytuacja osób starszych na rynku pracy i 
ogółem w społeczeństwie pokazuje, że 
konieczna jest ściślejsza współpraca z 
sektorem prywatnym oraz większa liczba i 
lepsza jakość usług w zakresie uczenia się 
przez całe życie, opieki zdrowotnej i 
innych sektorów w celu poprawy jakości 
życia wszystkich, w szczególności grup 
najsłabszych w UE;

Or. el

Poprawka 17
Ivo Hristov

Projekt opinii
Motyw B a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ba. mając na uwadze, że na obszarach 
wiejskich duża część dochodów osób 
starszych pochodzi z instrumentów 
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socjalnych i pomocy socjalnej, takich jak 
emerytury; mając na uwadze, że w obrębie 
UE takie formy pomocy znacznie się 
różnią, co oznacza, że różnią się one 
również pod względem elastyczności, zaś 
w niektórych przypadkach uniemożliwiają 
rozpoczęcie lub utrzymanie działalności 
gospodarczej w minimalnym zakresie;

Or. bg

Poprawka 18
Isabel Carvalhais, Paolo De Castro, Clara Aguilera, Carmen Avram, Maria Noichl, 
Marc Tarabella, Attila Ara-Kovács, Pina Picierno, Juozas Olekas, Tonino Picula, Ivo 
Hristov, Miroslav Číž

Projekt opinii
Motyw B a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ba. mając na uwadze, że osoby starsze 
na obszarach wiejskich lub oddalonych 
mogą być narażone na większe ryzyko 
związane z wiekiem, w tym ubóstwo, 
trudniejszy dostęp do wysokiej jakości 
opieki zdrowotnej i usług, słabsze 
wsparcie społeczne lub mniejszą 
możliwość interakcji społecznych, a także 
brak dostępu do usług transportu 
publicznego;

Or. en

Poprawka 19
Daniel Buda

Projekt opinii
Motyw B a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ba. mając na uwadze, że w kontekście 
zmian demograficznych w regionach Unii 
Europejskiej występują znaczne różnice, z 
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tendencją do przeludnienia miast z jednej 
strony i odpływem ludności z obszarów 
wiejskich z drugiej strony;

Or. ro

Poprawka 20
Anne Sander

Projekt opinii
Motyw B a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ba. mając na uwadze, że zmiany 
demograficzne dotyczą w dużym stopniu 
obszarów wiejskich i regionów 
peryferyjnych, co może przyczyniać się do 
izolacji osób starszych na tych obszarach;

Or. fr

Poprawka 21
Chris MacManus

Projekt opinii
Motyw B a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ba. mając na uwadze, że w 2018 r. 42 
% wypadków w miejscu pracy w UE 
dotyczyło pracowników powyżej 45 roku 
życia, co oznacza, że bezpieczeństwo w 
miejscu pracy musi uwzględniać 
konsekwencje procesu starzenia się 
pracowników;

Or. en

Poprawka 22
Veronika Vrecionová, Ruža Tomašić
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Projekt opinii
Motyw B a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ba. mając na uwadze, że istnieją 
znaczne różnice w poszczególnych 
państwach członkowskich, zarówno pod 
względem struktury populacji, jak i jej 
rozwoju demograficznego;

Or. en

Poprawka 23
Mazaly Aguilar

Projekt opinii
Motyw B a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ba. mając na uwadze, że nasze 
bezpieczeństwo pod względem 
zaopatrzenia w żywność zależy od 
pomyślnej wymiany pokoleń w rolnictwie;

Or. es

Poprawka 24
Asim Ademov, Michaela Šojdrová, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Michal Wiezik, 
Marlene Mortler, Daniel Buda, Franc Bogovič

Projekt opinii
Motyw B a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ba. mając na uwadze, że WPR 
pozostaje kluczowym instrumentem 
wspierania gospodarki wiejskiej i 
tworzenia miejsc pracy na obszarach 
wiejskich;

Or. en
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Poprawka 25
Ivo Hristov

Projekt opinii
Motyw B b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Bb. mając na uwadze, że warunki 
dotyczące wsparcia w ramach WPR 
nakładają wymogi, które trudno jest 
spełnić małym gospodarstwom 
zatrudniającym jednego lub kilku 
pracowników w starszym wieku;

Or. bg

Poprawka 26
Asim Ademov, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Marlene Mortler, Daniel Buda, Franc 
Bogovič

Projekt opinii
Motyw B b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Bb. mając na uwadze, że Europejski 
Zielony Ład powinien w pełni wykorzystać 
potencjał starszego pokolenia w dążeniu 
do transformacji ekologicznej i cyfrowej;

Or. en

Poprawka 27
Asim Ademov, Michaela Šojdrová, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Michal Wiezik, 
Marlene Mortler, Daniel Buda, Franc Bogovič

Projekt opinii
Motyw B c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Bc. mając na uwadze, że pandemia 
COVID zwiększyła podatność na 
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zagrożenia, wykluczenie cyfrowe i 
społeczne osób starszych na obszarach 
wiejskich;

Or. en

Poprawka 28
Gilles Lebreton, Maxette Pirbakas, Joëlle Mélin

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. uważa, że należy stopniowo 
odchodzić od obecnego podejścia 
politycznego opartego na ograniczonej i 
szkodliwej koncepcji „pracy za wszelką 
cenę”, tak aby zatrudnienie i praca 
zaczęły być postrzegane w perspektywie 
wydłużonego życia zawodowego jednostki;

skreśla się

Or. fr

Poprawka 29
Anne Sander

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. uważa, że należy stopniowo 
odchodzić od obecnego podejścia 
politycznego opartego na ograniczonej i 
szkodliwej koncepcji „pracy za wszelką 
cenę”, tak aby zatrudnienie i praca 
zaczęły być postrzegane w perspektywie 
wydłużonego życia zawodowego jednostki;

skreśla się

Or. fr

Poprawka 30
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Atidzhe Alieva-Veli, Ulrike Müller, Hilde Vautmans, Adrián Vázquez Lázara, Irène 
Tolleret, Jérémy Decerle, Martin Hlaváček

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. uważa, że należy stopniowo 
odchodzić od obecnego podejścia 
politycznego opartego na ograniczonej i 
szkodliwej koncepcji „pracy za wszelką 
cenę”, tak aby zatrudnienie i praca 
zaczęły być postrzegane w perspektywie 
wydłużonego życia zawodowego jednostki;

skreśla się

Or. en

Poprawka 31
Veronika Vrecionová, Ruža Tomašić

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. uważa, że należy stopniowo 
odchodzić od obecnego podejścia 
politycznego opartego na ograniczonej i 
szkodliwej koncepcji „pracy za wszelką 
cenę”, tak aby zatrudnienie i praca zaczęły 
być postrzegane w perspektywie 
wydłużonego życia zawodowego jednostki;

1. zważywszy na różnice w strukturze 
demograficznej, rozwiązania powinny być 
opracowywane na poziomie 
poszczególnych państw członkowskich, 
przy wsparciu ze strony UE; wzywa 
państwa członkowskie do ustanowienia 
ram, które poprawiłyby warunki opieki 
domowej nad osobami starszymi, zarówno 
w samych rodzinach, jak i w formie usług 
socjalnych; instytucjonalna opieka nad 
osobami starszymi powinna być brana pod 
uwagę w ostatniej kolejności;
uważa, że należy stopniowo odchodzić od 
obecnego podejścia politycznego opartego 
na ograniczonej i szkodliwej koncepcji 
„pracy za wszelką cenę”, tak aby 
zatrudnienie i praca zaczęły być 
postrzegane w perspektywie wydłużonego 
życia zawodowego jednostki;
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Or. en

Poprawka 32
Dan-Ștefan Motreanu

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. uważa, że należy stopniowo 
odchodzić od obecnego podejścia 
politycznego opartego na ograniczonej i 
szkodliwej koncepcji „pracy za wszelką 
cenę”, tak aby zatrudnienie i praca zaczęły 
być postrzegane w perspektywie 
wydłużonego życia zawodowego jednostki;

1. uważa, że zatrudnienie i praca 
mogą być postrzegane w perspektywie 
wydłużonego życia zawodowego jednostki;

Or. en

Poprawka 33
Michaela Šojdrová, Asim Ademov, Michal Wiezik, Franc Bogovič, Marlene Mortler

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. uważa, że należy stopniowo 
odchodzić od obecnego podejścia 
politycznego opartego na ograniczonej i 
szkodliwej koncepcji „pracy za wszelką 
cenę”, tak aby zatrudnienie i praca zaczęły 
być postrzegane w perspektywie 
wydłużonego życia zawodowego jednostki;

1. uważa, że zatrudnienie i praca 
mogą być postrzegane w perspektywie 
wydłużonego życia zawodowego jednostki;

Or. en

Poprawka 34
Isabel Carvalhais, Paolo De Castro, Clara Aguilera, Carmen Avram, Marc Tarabella, 
Attila Ara-Kovács, Pina Picierno, Juozas Olekas, Tonino Picula, Ivo Hristov, Miroslav 
Číž
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Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. uważa, że należy stopniowo 
odchodzić od obecnego podejścia 
politycznego opartego na ograniczonej i 
szkodliwej koncepcji „pracy za wszelką 
cenę”, tak aby zatrudnienie i praca zaczęły 
być postrzegane w perspektywie 
wydłużonego życia zawodowego jednostki;

1. uważa, że znaczenie zasadnicze ma 
podejście polityczne oparte na koncepcji 
zatrudnienia i pracy jako 
długoterminowego elementu życia 
zawodowego jednostki;

Or. en

Poprawka 35
Emmanouil Fragkos

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. uważa, że należy stopniowo 
odchodzić od obecnego podejścia 
politycznego opartego na ograniczonej i 
szkodliwej koncepcji „pracy za wszelką 
cenę”, tak aby zatrudnienie i praca 
zaczęły być postrzegane w perspektywie 
wydłużonego życia zawodowego jednostki;

1. uważa, że brak możliwości 
zatrudnienia jest głównym problemem w 
każdym społeczeństwie i że w odniesieniu 
do tworzenia nowych miejsc pracy 
potrzebna jest perspektywa 
długoterminowa i weryfikacja pod kątem 
zrównoważonego rozwoju;

Or. el

Poprawka 36
Isabel Carvalhais, Paolo De Castro, Clara Aguilera, Carmen Avram, Maria Noichl, 
Marc Tarabella, Attila Ara-Kovács, Pina Picierno, Juozas Olekas, Tonino Picula, Ivo 
Hristov, Miroslav Číž

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. jest zdania, że tworzenie 
możliwości dialogu międzypokoleniowego 
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jest ważne dla wzbogacenia życia 
społecznego starszych ludzi na obszarach 
wiejskich, ponieważ przeciwdziała ryzyku 
izolacji społecznej, a jednocześnie wspiera 
młodsze pokolenia dzięki wiedzy o 
przeszłości i tradycyjnych praktykach, 
przyczyniając się do zachowania kultury i 
dziedzictwa kulturowego oraz bardziej 
spójnego społeczeństwa;

Or. en

Poprawka 37
Asim Ademov, Michaela Šojdrová, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Michal Wiezik, 
Marlene Mortler, Daniel Buda, Franc Bogovič

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. przypomina o specyfice rolnictwa 
rodzinnego łączącego działalność rolniczą 
z życiem rodzinnym, przy udziale rolników 
w starszym wieku, którzy pozostają 
aktywni nawet po osiągnięciu wieku 
emerytalnego;

Or. en

Poprawka 38
Daniel Buda

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. uważa, że nadal konieczne będą 
stałe wysiłki ze strony partnerów 
społecznych oraz instytucji europejskich i 
krajowych na rzecz stworzenia prawdziwie 
pozytywnej kultury aktywnego starzenia 
się i niedyskryminującej rekrutacji;

2. uważa, że nadal konieczne będą 
stałe wysiłki ze strony partnerów 
społecznych oraz instytucji europejskich i 
krajowych na rzecz stworzenia prawdziwie 
pozytywnej kultury aktywnego starzenia 
się i niedyskryminującej rekrutacji; 
podkreśla konieczność podjęcia działań 
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na rzecz włączenia osób starszych w 
rozwój lokalnej gospodarki poprzez 
ułatwianie dostępu do usług publicznych 
w celu poprawy jakości ich życia;

Or. ro

Poprawka 39
Gilles Lebreton, Maxette Pirbakas, Joëlle Mélin

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. uważa, że nadal konieczne będą 
stałe wysiłki ze strony partnerów 
społecznych oraz instytucji europejskich i 
krajowych na rzecz stworzenia prawdziwie 
pozytywnej kultury aktywnego starzenia 
się i niedyskryminującej rekrutacji;

2. uważa, że nadal konieczne będą 
stałe wysiłki ze strony partnerów 
społecznych oraz instytucji europejskich i 
krajowych na rzecz stworzenia prawdziwej 
kultury międzypokoleniowego dialogu, 
zwłaszcza w obrębie branży rolniczej, dla 
której idea następstwa pokoleniowego ma 
zasadnicze znaczenie;

Or. fr

Poprawka 40
Isabel Carvalhais, Paolo De Castro, Clara Aguilera, Carmen Avram, Maria Noichl, 
Marc Tarabella, Attila Ara-Kovács, Pina Picierno, Juozas Olekas, Tonino Picula, Ivo 
Hristov, Miroslav Číž

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. uważa, że nadal konieczne będą 
stałe wysiłki ze strony partnerów 
społecznych oraz instytucji europejskich i 
krajowych na rzecz stworzenia prawdziwie 
pozytywnej kultury aktywnego starzenia 
się i niedyskryminującej rekrutacji;

2. uważa, że nadal konieczne będą 
stałe wysiłki ze strony partnerów 
społecznych oraz instytucji europejskich i 
krajowych, a także ze strony 
społeczeństwa jako takiego, na rzecz 
stworzenia prawdziwie pozytywnej kultury 
aktywnego starzenia się i 
niedyskryminującej rekrutacji;
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Or. en

Poprawka 41
Chris MacManus

Projekt opinii
Ustęp 2 – punkt 1 (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1) jest zdania, że należy wypracować 
nowe podejście do mentoringu i 
partnerstwa, aby zatrzymać drenaż 
mózgów z tego względu, że zaawansowane 
umiejętności w coraz większym stopniu 
skupione są w grupie pracowników w 
starszym wieku;

Or. en

Poprawka 42
Chris MacManus

Projekt opinii
Ustęp 2 – punkt 2 (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2) uznaje za ważne, by przepisy 
dotyczące zatrudnienia wspierały politykę 
czasu pracy, która odpowiada potrzebom 
starzejących się pracowników, w 
szczególności w odniesieniu do 
elastyczności systemów pracy zmianowej;

Or. en

Poprawka 43
Asim Ademov, Michaela Šojdrová, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Michal Wiezik, 
Marlene Mortler, Daniel Buda, Franc Bogovič

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

2a. dostrzega potencjał osób starszych, 
w tym rolników, którzy mogą stać się siłą 
napędową dynamicznej srebrnej 
gospodarki na obszarach wiejskich, 
opartej na innowacjach społecznych, 
integracyjnych społecznościach wiejskich 
i zdrowszych warunkach życia; wzywa 
Komisję do przeprowadzenia starannej 
oceny tego potencjału przy 
opracowywaniu długoterminowej wizji 
dotyczącej obszarów wiejskich i 
aktywnego starzenia się;

Or. en

Poprawka 44
Clara Aguilera

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. Wzywa instytucje administracji 
publicznej, aby zainicjowały utworzenie 
szczególnego systemu ochrony 
zajmującego się bezrobociem wśród 
pracowników w rolnictwie, które ma 
specyficzny charakter z uwagi na 
sezonowość pracy. Przyczyniłoby się to do 
zwiększenia bezpieczeństwa osób 
podejmujących pracę w rolnictwie;

Or. es

Poprawka 45
Clara Aguilera

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka
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3. podkreśla, że w rolnictwie starzenie 
się siły roboczej i brak wymiany pokoleń 
są poważniejszym problemem niż w 
innych sektorach; uważa, że rozwiązanie 
problemu niepewności rynkowej i braku 
rentowności, z którym borykają się 
gospodarstwa rolne, ma kluczowe 
znaczenie dla odwrócenia tej tendencji;

3. podkreśla, że w rolnictwie starzenie 
się siły roboczej i brak wymiany pokoleń 
są poważniejszym problemem niż w 
innych sektorach; uważa, że rozwiązanie 
problemu niepewności rynkowej i braku 
rentowności, z którym borykają się 
gospodarstwa rolne, ma kluczowe 
znaczenie dla odwrócenia tej tendencji; 
problemem jest również sezonowość pracy 
w rolnictwie, w związku z czym, aby 
pozyskać pracę na dłuższy okres czasu 
każdego roku, konieczna jest częsta 
zmiana miejsca pracy podejmowanej w 
sezonowych gospodarstwach rolnych;

Or. es

Poprawka 46
Emmanouil Fragkos

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla, że w rolnictwie starzenie 
się siły roboczej i brak wymiany pokoleń 
są poważniejszym problemem niż w 
innych sektorach; uważa, że rozwiązanie 
problemu niepewności rynkowej i braku 
rentowności, z którym borykają się 
gospodarstwa rolne, ma kluczowe 
znaczenie dla odwrócenia tej tendencji;

3. podkreśla, że w rolnictwie starzenie 
się siły roboczej i brak wymiany pokoleń 
są poważniejszym problemem niż w 
innych sektorach; uważa, że rozwiązanie 
problemu niepewności rynkowej i braku 
rentowności, z którym borykają się 
gospodarstwa rolne poprzez poprawę 
jakości, jak i wspieranie możliwości 
dywersyfikacji dochodów z rolnictwa ma 
kluczowe znaczenie dla odwrócenia tej 
tendencji;

Or. el

Poprawka 47
Mazaly Aguilar

Projekt opinii
Ustęp 3
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Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla, że w rolnictwie starzenie 
się siły roboczej i brak wymiany pokoleń 
są poważniejszym problemem niż w 
innych sektorach; uważa, że rozwiązanie 
problemu niepewności rynkowej i braku 
rentowności, z którym borykają się 
gospodarstwa rolne, ma kluczowe 
znaczenie dla odwrócenia tej tendencji;

3. podkreśla, że w rolnictwie starzenie 
się siły roboczej, brak wymiany pokoleń 
oraz konieczność dostosowania się do 
niekorzystnych warunków klimatycznych 
są poważniejszym problemem niż w 
innych sektorach; uważa, że rozwiązanie 
problemu niepewności rynkowej i braku 
rentowności, z którym borykają się 
gospodarstwa rolne poprzez 
skoordynowane działania różnych 
obszarów polityk europejskich, ma 
kluczowe znaczenie dla odwrócenia tej 
tendencji;

Or. es

Poprawka 48
Anne Sander

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla, że w rolnictwie starzenie 
się siły roboczej i brak wymiany pokoleń 
są poważniejszym problemem niż w 
innych sektorach; uważa, że rozwiązanie 
problemu niepewności rynkowej i braku 
rentowności, z którym borykają się 
gospodarstwa rolne, ma kluczowe 
znaczenie dla odwrócenia tej tendencji;

3. podkreśla, że w rolnictwie starzenie 
się siły roboczej i brak wymiany pokoleń 
są poważniejszym problemem niż w 
innych sektorach; uważa, że pojawienie się 
nowych wyzwań, które zapewnią 
atrakcyjność i rentowność zawodów w 
sektorze rolniczym, a przez to umożliwią 
wymianę pokoleń, ma kluczowe znaczenie 
dla odwrócenia tej tendencji ;

Or. fr

Poprawka 49
Hilde Vautmans, Irène Tolleret, Ulrike Müller, Jérémy Decerle

Projekt opinii
Ustęp 3
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Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla, że w rolnictwie starzenie 
się siły roboczej i brak wymiany pokoleń 
są poważniejszym problemem niż w 
innych sektorach; uważa, że rozwiązanie 
problemu niepewności rynkowej i braku 
rentowności, z którym borykają się 
gospodarstwa rolne, ma kluczowe 
znaczenie dla odwrócenia tej tendencji;

3. podkreśla, że w rolnictwie starzenie 
się siły roboczej i brak wymiany pokoleń 
są poważniejszym problemem niż w 
innych sektorach; uważa, że rozwiązanie 
problemu niepewności rynkowej i braku 
rentowności, dostęp do czynników 
produkcji, a w szczególności dostęp do 
gruntów, z którym borykają się 
gospodarstwa rolne, ma kluczowe 
znaczenie dla odwrócenia tej tendencji;

Or. en

Poprawka 50
Atidzhe Alieva-Veli, Ulrike Müller, Hilde Vautmans, Adrián Vázquez Lázara, Irène 
Tolleret, Jérémy Decerle, Martin Hlaváček

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla, że w rolnictwie starzenie 
się siły roboczej i brak wymiany pokoleń 
są poważniejszym problemem niż w 
innych sektorach; uważa, że rozwiązanie 
problemu niepewności rynkowej i braku 
rentowności, z którym borykają się 
gospodarstwa rolne, ma kluczowe 
znaczenie dla odwrócenia tej tendencji;

3. podkreśla, że w sektorze rolniczym 
starzenie się siły roboczej i brak wymiany 
pokoleń są poważniejszym problemem niż 
w innych sektorach; uważa, że rozwiązanie 
problemu niepewności rynkowej i 
ułatwienie gospodarstwom rolnym 
dostępu do finansowania, ma kluczowe 
znaczenie dla odwrócenia tej tendencji;

Or. en

Poprawka 51
Gilles Lebreton, Maxette Pirbakas, Joëlle Mélin

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla, że w rolnictwie starzenie 
się siły roboczej i brak wymiany pokoleń 

3. podkreśla, że w rolnictwie starzenie 
się siły roboczej i brak wymiany pokoleń 
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są poważniejszym problemem niż w 
innych sektorach; uważa, że rozwiązanie 
problemu niepewności rynkowej i braku 
rentowności, z którym borykają się 
gospodarstwa rolne, ma kluczowe 
znaczenie dla odwrócenia tej tendencji;

są poważniejszym problemem niż w 
innych sektorach; uważa, że rozwiązanie 
problemu niepewności na rynku 
europejskim, braku rentowności, z którym 
borykają się niektóre gospodarstwa rolne i 
niskich emerytur rolniczych, ma kluczowe 
znaczenie dla odwrócenia tej tendencji;

Or. fr

Poprawka 52
Chris MacManus

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla, że w rolnictwie starzenie 
się siły roboczej i brak wymiany pokoleń 
są poważniejszym problemem niż w 
innych sektorach; uważa, że rozwiązanie 
problemu niepewności rynkowej i braku 
rentowności, z którym borykają się 
gospodarstwa rolne, ma kluczowe 
znaczenie dla odwrócenia tej tendencji;

3. podkreśla, że w rolnictwie starzenie 
się siły roboczej i brak wymiany pokoleń 
są poważniejszym problemem niż w 
innych sektorach; uważa, że rozwiązanie 
problemu niepewności rynkowej i braku 
rentowności, zakończenie systemu 
uprawnień przyznanych w przeszłości i 
rozwiązanie problemu braku rentowności, 
z którym borykają się gospodarstwa rolne, 
ma kluczowe znaczenie dla odwrócenia tej 
tendencji;

Or. en

Poprawka 53
Daniel Buda

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla, że w rolnictwie starzenie 
się siły roboczej i brak wymiany pokoleń 
są poważniejszym problemem niż w 
innych sektorach; uważa, że rozwiązanie 
problemu niepewności rynkowej i braku 

3. podkreśla, że w rolnictwie starzenie 
się siły roboczej i brak wymiany pokoleń 
oraz międzypokoleniowej wymiany wiedzy 
są poważniejszym problemem niż w 
innych sektorach; uważa, że rozwiązanie 
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rentowności, z którym borykają się 
gospodarstwa rolne, ma kluczowe 
znaczenie dla odwrócenia tej tendencji;

problemu niepewności rynkowej i braku 
rentowności, z którym borykają się 
gospodarstwa rolne, ma kluczowe 
znaczenie dla odwrócenia tej tendencji;

Or. ro

Poprawka 54
Michaela Šojdrová, Asim Ademov, Michal Wiezik, Franc Bogovič, Marlene Mortler

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla, że w rolnictwie starzenie 
się siły roboczej i brak wymiany pokoleń 
są poważniejszym problemem niż w innych 
sektorach; uważa, że rozwiązanie 
problemu niepewności rynkowej i braku 
rentowności, z którym borykają się 
gospodarstwa rolne, ma kluczowe 
znaczenie dla odwrócenia tej tendencji;

3. podkreśla, że starzenie się siły 
roboczej i brak wymiany pokoleń są 
poważnym problemem dla rolnictwa; 
uważa, że rozwiązanie problemu 
niepewności rynkowej i braku rentowności, 
z którym borykają się gospodarstwa rolne, 
ma kluczowe znaczenie dla odwrócenia tej 
tendencji;

Or. en

Poprawka 55
Gilles Lebreton, Maxette Pirbakas, Joëlle Mélin

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. ubolewa nad faktem, że tylko 11 % 
europejskich rolników ma mniej niż 40 lat 
i że w ciągu najbliższych 10 lat połowa 
aktywnych rolników przejdzie na 
emeryturę; zauważa, że obecna polityka 
europejska nie zahamowała zjawiska 
starzenia się ludności rolniczej; wzywa 
państwa członkowskie do podjęcia 
refleksji nad problemem dostępu do 
gruntów, pomocy na instalacje, wsparcia 
inwestycji młodych rolników; wzywa także 
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Unię Europejską do refleksji nad 
słusznością systemu opartego na pomocy 
na hektar;

Or. fr

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

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. zauważa, że tylko 11 % wszystkich 
gospodarstw rolnych w Unii Europejskiej 
prowadzonych jest przez rolników w wieku 
poniżej 40 lat2a; wzywa państwa 
członkowskie do usunięcia wszelkich 
barier uniemożliwiających młodym 
rolnikom wejście do sektora rolnego, w 
tym trudnego dostępu do gruntów; wzywa 
ponadto państwa członkowskie do 
promowania nowych sposobów 
współpracy międzypokoleniowej, takich 
jak partnerstwa, wspólne użytkowanie 
gruntów, dzierżawa długoterminowa i 
inne rozwiązania, które mogłyby 
rozwiązać problem braku gruntów i 
motywować młodych rolników;
_________________
2a https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Farmers_and_the_a
gricultural_labour_force_-_statistics

Or. en

Poprawka 57
Asim Ademov, Michaela Šojdrová, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Michal Wiezik, 
Marlene Mortler, Daniel Buda, Franc Bogovič

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

3a. ponownie zwraca uwagę na 
niektóre utrudnienia w wymianie pokoleń 
w rolnictwie, związane z dostępem do 
gruntów i przekazywaniem gospodarstw 
rolnych z pokolenia na pokolenie; rolnicy 
w starszym wieku, borykający się z 
ryzykiem niskich emerytur, utraty 
dochodów (w tym dopłat w ramach WPR) 
i wykluczenia społecznego na obszarach 
wiejskich po przejściu na emeryturę 
zazwyczaj pozostają aktywni i dłużej 
utrzymują swoje gospodarstwa; podkreśla 
w związku z tym potrzebę wprowadzenia 
odpowiednio dostosowanych 
instrumentów politycznych, 
gwarantujących płynne przekazywanie 
gospodarstw rolnych i aktywne starzenie 
się rolników w starszym wieku w 
społecznościach wiejskich;

Or. en

Poprawka 58
Jérémy Decerle

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. zauważa, że w wielu państwach 
członkowskich krajowe systemy 
emerytalne nie zapewniają emerytowanym 
rolnikom wystarczających dochodów; 
wyraża ubolewanie, że często jedynym 
sposobem radzenia sobie z tą sytuacją jest 
wydłużenie działalności rolniczej po 
przekroczeniu ustawowego wieku 
emerytalnego, co spowalnia wymianę 
pokoleń; podkreśla, że wsparcie w ramach 
wspólnej polityki rolnej nie ma na celu 
zastąpienia systemu emerytalnego;

Or. en
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Poprawka 59
Bronis Ropė
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. odnotowuje rosnące 
zapotrzebowanie na wysoko 
wykwalifikowanych, młodych specjalistów 
w dziedzinie rolnictwa, szczególnie w 
regionach, oraz zwraca uwagę na 
potrzebę podjęcia wszelkich środków w 
celu zachęcenia młodych ludzi do 
studiowania zawodów rolniczych, a także 
ułatwienia transferu wiedzy osób 
starszych na rzecz młodego pokolenia;

Or. en

Poprawka 60
Daniel Buda

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. jest zdania, że w opracowywanym 
obecnie komunikacie Komisji w sprawie 
„długoterminowej wizji dotyczącej 
obszarów wiejskich” szczególny nacisk 
położyć należy na programy na rzecz 
aktywnego zaangażowania osób starszych 
w życie społeczności wiejskich;

Or. ro

Poprawka 61
Asim Ademov, Michaela Šojdrová, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Michal Wiezik, 
Marlene Mortler, Daniel Buda, Franc Bogovič
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Projekt opinii
Ustęp 3 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3b. jest zdania, że partnerstwo 
pomiędzy starszym i młodszym 
pokoleniem jest kluczem do pogłębienia 
solidarności międzypokoleniowej, 
transferu wiedzy i wzajemnego uczenia 
się, co jest szczególnie ważne dla 
wykorzystania w rolnictwie nowych 
technologii i umiejętności cyfrowych;

Or. en

Poprawka 62
Mazaly Aguilar

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. uważa, że członkowie rodziny 
nadal stanowią zdecydowaną większość 
siły roboczej w europejskich 
gospodarstwach rolnych, zauważa jednak, 
że ten rodzaj siły roboczej od lat stale 
maleje, a w najbliższej przyszłości 
spodziewany jest dalszy spadek;

4. uważa, że członkowie rodziny 
nadal stanowią zdecydowaną większość 
siły roboczej w europejskich 
gospodarstwach rolnych, zauważa jednak, 
że ten rodzaj siły roboczej od lat stale 
maleje, a w najbliższej przyszłości 
spodziewany jest dalszy spadek; podkreśla, 
że postępujący proces wyludniania 
obszarów wiejskich, który obserwuje się w 
poszczególnych rejonach UE, przyczynia 
się do powstania na tych obszarach 
problemów gospodarczych, społecznych i 
środowiskowych, które wymagają 
ambitnych i skoordynowanych działań 
politycznych;

Or. es

Poprawka 63
Daniel Buda
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Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. uważa, że członkowie rodziny 
nadal stanowią zdecydowaną większość 
siły roboczej w europejskich 
gospodarstwach rolnych, zauważa jednak, 
że ten rodzaj siły roboczej od lat stale 
maleje, a w najbliższej przyszłości 
spodziewany jest dalszy spadek;

4. uważa, że członkowie rodziny 
nadal stanowią zdecydowaną większość 
siły roboczej w europejskich 
gospodarstwach rolnych, zauważa jednak, 
że ten rodzaj siły roboczej od lat stale 
maleje, a w najbliższej przyszłości 
spodziewany jest dalszy spadek; podkreśla, 
że obszary wiejskie są bardziej narażone 
na ryzyko wyludnienia i wzywa do 
zastosowania środków wspierających 
odwrócenie tej tendencji; 

Or. ro

Poprawka 64
Dan-Ștefan Motreanu

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. uważa, że członkowie rodziny 
nadal stanowią zdecydowaną większość 
siły roboczej w europejskich 
gospodarstwach rolnych, zauważa jednak, 
że ten rodzaj siły roboczej od lat stale 
maleje, a w najbliższej przyszłości 
spodziewany jest dalszy spadek;

4. uważa, że członkowie rodziny 
nadal stanowią zdecydowaną większość 
siły roboczej w europejskich 
gospodarstwach rolnych, zauważa jednak, 
że ten rodzaj siły roboczej od lat stale 
maleje, a w najbliższej przyszłości 
spodziewany jest dalszy spadek, konieczne 
jest zatem wspieranie następnego 
pokolenia rolników rodzinnych, jak 
również nowych, młodych rolników, jako 
że wsparcie to stanowi element WPR;

Or. en

Poprawka 65
Michaela Šojdrová, Asim Ademov, Michal Wiezik, Franc Bogovič, Marlene Mortler
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Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. uważa, że członkowie rodziny 
nadal stanowią zdecydowaną większość 
siły roboczej w europejskich 
gospodarstwach rolnych, zauważa jednak, 
że ten rodzaj siły roboczej od lat stale 
maleje, a w najbliższej przyszłości 
spodziewany jest dalszy spadek;

4. uważa, że członkowie rodziny 
nadal stanowią zdecydowaną większość 
siły roboczej w europejskich 
gospodarstwach rolnych, zauważa jednak, 
że ten rodzaj siły roboczej od lat stale 
maleje, a w najbliższej przyszłości 
spodziewany jest dalszy spadek, konieczne 
jest zatem wspieranie następnego 
pokolenia rolników rodzinnych, jak 
również nowych, młodych rolników, jako 
że wsparcie to stanowi element WPR;

Or. en

Poprawka 66
Isabel Carvalhais, Paolo De Castro, Clara Aguilera, Carmen Avram, Maria Noichl, 
Marc Tarabella, Attila Ara-Kovács, Pina Picierno, Juozas Olekas, Tonino Picula, Ivo 
Hristov, Miroslav Číž

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. uważa, że członkowie rodziny 
nadal stanowią zdecydowaną większość 
siły roboczej w europejskich 
gospodarstwach rolnych, zauważa jednak, 
że ten rodzaj siły roboczej od lat stale 
maleje, a w najbliższej przyszłości 
spodziewany jest dalszy spadek;

4. uważa, że członkowie rodziny 
nadal stanowią zdecydowaną większość 
siły roboczej w europejskich 
gospodarstwach rolnych, zauważa jednak, 
że ten rodzaj siły roboczej od lat stale 
maleje, a w najbliższej przyszłości 
spodziewany jest dalszy spadek ze względu 
na starzenie się i migrację młodych ludzi z 
obszarów wiejskich;

Or. en

Poprawka 67
Gilles Lebreton, Maxette Pirbakas, Joëlle Mélin

Projekt opinii
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Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. wzywa przyszłą WPR do zwrócenia 
szczególnej uwagi na ten spadek i 
zarezerwowanie znacznej części swojego 
budżetu na działania na rzecz młodych 
rolników;

Or. fr

Poprawka 68
Asim Ademov, Michaela Šojdrová, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Michal Wiezik, 
Marlene Mortler, Daniel Buda, Franc Bogovič

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. przypomina, że osoby starsze na 
obszarach oddalonych, górskich i 
wiejskich są bardziej narażone na 
wykluczenie cyfrowe i społeczne, a 
pandemia Covid-19 dodatkowo pogłębiła 
to ryzyko;

Or. en

Poprawka 69
Asim Ademov, Michaela Šojdrová, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Michal Wiezik, 
Marlene Mortler, Daniel Buda, Franc Bogovič

Projekt opinii
Ustęp 4 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4b. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do precyzyjnego 
ukierunkowania pakietu Next Generation 
EU tak, by złagodzić negatywny wpływ 
Covid-19 na starsze pokolenie;
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Or. en

Poprawka 70
Anne Sander

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. uważa, że należy przypomnieć, że 
utrzymanie zatrudnienia w rolnictwie ma 
bezpośredni wpływ na podtrzymanie 
żywotności gospodarki wiejskiej; uważa 
ponadto, że nie należy lekceważyć 
wyzwań, przed którymi stoi ogół rolników, 
polegających na zrozumieniu roli 
nowoczesnych technologii i innowacji w 
rolnictwie oraz ich stosowaniu; podkreśla 
zatem znaczenie kształcenia zawodowego 
przez całe życie, usług doradczych i 
wymiany wiedzy, zarówno w ramach 
WPR, jak i w szerszym kontekście.

5. uważa, że należy przypomnieć, że 
utrzymanie zatrudnienia w rolnictwie ma 
bezpośredni wpływ na zachowanie 
struktury społeczno-gospodarczej naszych 
obszarów i podtrzymanie żywotności 
gospodarki wiejskiej; uważa ponadto, że 
nie należy lekceważyć wyzwań, przed 
którymi stoi ogół rolników, polegających 
na integracji roli nowoczesnych 
technologii i innowacji w rolnictwie oraz 
ich stosowaniu; podkreśla zatem znaczenie 
kształcenia zawodowego przez całe życie, 
usług doradczych i wymiany wiedzy, 
zarówno w ramach WPR, jak i w szerszym 
kontekście, które umożliwią zdobycie 
nowych kompetencji, szczególnie 
cyfrowych, w trakcie całego życia 
zawodowego.

Or. fr

Poprawka 71
Isabel Carvalhais, Paolo De Castro, Clara Aguilera, Carmen Avram, Maria Noichl, 
Marc Tarabella, Attila Ara-Kovács, Pina Picierno, Juozas Olekas, Tonino Picula, Ivo 
Hristov, Miroslav Číž

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. uważa, że należy przypomnieć, że 
utrzymanie zatrudnienia w rolnictwie ma 
bezpośredni wpływ na podtrzymanie 
żywotności gospodarki wiejskiej; uważa 

5. podkreśla znaczenie wspierania 
różnorodności obszarów wiejskich, 
zachęcania do inwestycji w projekty 
wspierające lokalne gospodarki, w tym 
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ponadto, że nie należy lekceważyć 
wyzwań, przed którymi stoi ogół rolników, 
polegających na zrozumieniu roli 
nowoczesnych technologii i innowacji w 
rolnictwie oraz ich stosowaniu; podkreśla 
zatem znaczenie kształcenia zawodowego 
przez całe życie, usług doradczych i 
wymiany wiedzy, zarówno w ramach 
WPR, jak i w szerszym kontekście.

lepszą dostępność transportu i łączność 
cyfrową; uważa, że należy przypomnieć, 
że utrzymanie zatrudnienia w rolnictwie 
ma bezpośredni wpływ na podtrzymanie 
żywotności gospodarki wiejskiej; uważa 
ponadto, że nie należy lekceważyć 
wyzwań, przed którymi stoi ogół rolników, 
polegających na zrozumieniu roli 
nowoczesnych technologii i innowacji w 
rolnictwie oraz ich stosowaniu; podkreśla 
zatem znaczenie kształcenia zawodowego 
przez całe życie, usług doradczych i 
wymiany wiedzy, zarówno w ramach 
WPR, jak i w szerszym kontekście.

Or. en

Poprawka 72
Asim Ademov, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Marlene Mortler, Daniel Buda, Franc 
Bogovič

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. uważa, że należy przypomnieć, że 
utrzymanie zatrudnienia w rolnictwie ma 
bezpośredni wpływ na podtrzymanie 
żywotności gospodarki wiejskiej; uważa 
ponadto, że nie należy lekceważyć 
wyzwań, przed którymi stoi ogół rolników, 
polegających na zrozumieniu roli 
nowoczesnych technologii i innowacji w 
rolnictwie oraz ich stosowaniu; podkreśla 
zatem znaczenie kształcenia zawodowego 
przez całe życie, usług doradczych i 
wymiany wiedzy, zarówno w ramach 
WPR, jak i w szerszym kontekście.

5. uważa, że należy przypomnieć, że 
utrzymanie zatrudnienia w rolnictwie ma 
bezpośredni wpływ na podtrzymanie 
żywotności gospodarki wiejskiej; 
podkreśla pozytywną rolę, jaką WPR 
odgrywa w zmniejszaniu ubóstwa oraz w 
tworzeniu miejsc pracy i w rozwoju 
obszarów wiejskich; uważa ponadto, że nie 
należy lekceważyć wyzwań, przed którymi 
stoi ogół rolników, polegających na 
zrozumieniu roli nowoczesnych 
technologii i innowacji w rolnictwie oraz 
ich stosowaniu; podkreśla zatem znaczenie 
kształcenia zawodowego przez całe życie, 
usług doradczych i wymiany wiedzy, 
zarówno w ramach WPR, jak i w szerszym 
kontekście.

Or. en
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Poprawka 73
Gilles Lebreton, Maxette Pirbakas, Joëlle Mélin

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. uważa, że należy przypomnieć, że 
utrzymanie zatrudnienia w rolnictwie ma 
bezpośredni wpływ na podtrzymanie 
żywotności gospodarki wiejskiej; uważa 
ponadto, że nie należy lekceważyć 
wyzwań, przed którymi stoi ogół rolników, 
polegających na zrozumieniu roli 
nowoczesnych technologii i innowacji w 
rolnictwie oraz ich stosowaniu; podkreśla 
zatem znaczenie kształcenia zawodowego 
przez całe życie, usług doradczych i 
wymiany wiedzy, zarówno w ramach 
WPR, jak i w szerszym kontekście.

5. uważa, że należy przypomnieć, że 
utrzymanie zatrudnienia w rolnictwie ma 
bezpośredni wpływ na podtrzymanie 
żywotności gospodarki wiejskiej i 
lokalnej; uważa ponadto, że nie należy 
lekceważyć wyzwań, przed którymi stoi 
ogół rolników, polegających na 
zrozumieniu roli nowoczesnych 
technologii i innowacji w rolnictwie oraz 
ich stosowaniu; podkreśla zatem znaczenie 
kształcenia zawodowego przez całe życie, 
usług doradczych i wymiany wiedzy 
pomiędzy państwami członkowskimi, 
zarówno w ramach WPR, jak i w szerszym 
kontekście.

Or. fr

Poprawka 74
Daniel Buda

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. uważa, że należy przypomnieć, że 
utrzymanie zatrudnienia w rolnictwie ma 
bezpośredni wpływ na podtrzymanie 
żywotności gospodarki wiejskiej; uważa 
ponadto, że nie należy lekceważyć 
wyzwań, przed którymi stoi ogół rolników, 
polegających na zrozumieniu roli 
nowoczesnych technologii i innowacji w 
rolnictwie oraz ich stosowaniu; podkreśla 
zatem znaczenie kształcenia zawodowego 
przez całe życie, usług doradczych i 
wymiany wiedzy, zarówno w ramach 
WPR, jak i w szerszym kontekście.

5. uważa, że należy przypomnieć, że 
utrzymanie zatrudnienia w rolnictwie ma 
bezpośredni wpływ na podtrzymanie 
żywotności gospodarki wiejskiej; uważa 
ponadto, że nie należy lekceważyć 
wyzwań, przed którymi stoi ogół rolników, 
polegających na zrozumieniu roli 
nowoczesnych technologii i innowacji w 
rolnictwie oraz ich stosowaniu; podkreśla 
zatem znaczenie kształcenia zawodowego 
przez całe życie, usług doradczych i 
wymiany wiedzy, zarówno w ramach 
WPR, jak i w szerszym kontekście; zwraca 
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uwagę na potrzebę inwestowania w 
dostępność i łączność na obszarach 
wiejskich;

Or. ro

Poprawka 75
Clara Aguilera

Projekt opinii
Ustęp 5 - akapit 1 (nowy)

Projekt opinii Poprawka

uważa, że za pomocą odpowiednich usług 
publicznych należy umożliwić kobietom 
dostęp do rozwoju zawodowego w 
rolnictwie;

Or. es

Poprawka 76
Isabel Carvalhais, Paolo De Castro, Clara Aguilera, Carmen Avram, Maria Noichl, 
Marc Tarabella, Attila Ara-Kovács, Pina Picierno, Juozas Olekas, Tonino Picula, Ivo 
Hristov, Miroslav Číž

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. stwierdza, że starzenie się 
społeczeństwa, szczególnie na obszarach 
rolniczych i wiejskich, stanowi 
nieuniknioną tendencję, którą koniecznie 
należy wziąć pod uwagę przy 
opracowywaniu polityki gospodarczej i 
społecznej; jest zdania, że kwestia 
starzenia się społeczeństwa wymaga 
podejścia wielowymiarowego i podkreśla 
znaczenie propagowania szerszej 
komplementarności i synergii pomiędzy 
obszarami polityki i instrumentami 
wsparcia; przypomina, że odpowiednie 
zasoby i usługi są niezbędne do 
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zapewnienia osobom starszym warunków 
odpowiednich do ich wieku;

Or. en

Poprawka 77
Ivo Hristov

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. wzywa władze krajowe, regionalne 
i lokalne do rozważenia możliwości 
wprowadzenia lub wsparcia programów 
na rzecz zachowania wiedzy miejscowej 
ludności w podeszłym wieku w celu 
udokumentowania i utrwalenia 
niematerialnego dziedzictwa kulturowego 
związanego z lokalną żywnością, 
przepisami kulinarnymi, produktami i 
innymi zwyczajami, które z kolei mogą 
zostać wykorzystane w celu rozwoju i 
utrzymania lokalnych sposobów 
zarobkowania, produktów i turystyki;

Or. bg

Poprawka 78
Bronis Ropė

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. jest zdania, że należy utworzyć 
fundusz gruntów zarządzany przez 
państwa członkowskie w celu ułatwienia 
nabywania/dzierżawy gruntów pod 
działalność rolniczą przez nowych, 
młodych rolników rozpoczynających 
działalność rolniczą. Fundusze te mogłyby 
być ustanawiane dla państw 
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członkowskich poprzez zakup gruntów po 
cenie rynkowej w przypadku ich sprzedaży 
lub zakupu od właścicieli, którzy 
posiadają grunty rolne o powierzchni 
ponad 500 hektarów;

Or. lt

Poprawka 79
Asim Ademov, Michaela Šojdrová, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Michal Wiezik, 
Marlene Mortler, Daniel Buda, Franc Bogovič

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. jest zdania, że transformacja 
ekologiczna i cyfrowa w UE powinna w 
pełni wykorzystać potencjał starzejących 
się społeczności wiejskich; przypomina w 
związku z tym, jak ważne jest zapewnienie 
dostępu do szerokopasmowego internetu i 
podstawowych usług na obszarach 
wiejskich, wykorzystanie e-umiejętności i 
nowe podejścia do zrównoważonego 
rozwoju, takie jak koncepcja 
inteligentnych wiosek i zrównoważona 
transformacja systemu żywnościowego;

Or. en

Poprawka 80
Mazaly Aguilar

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. uważa, że świadczenia emerytalno-
rentowe z tytułu zatrudnienia w rolnictwie 
powinny być wyrównane do świadczeń 
obowiązujących w innych gałęziach 
gospodarki; zwraca się do państw 
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członkowskich, by wraz z nastaniem 
wieku emerytalnego promowały 
wcześniejsze przechodzenie na emeryturę 
osób prowadzących gospodarstwa rolne 
przy wykorzystaniu środków 
zapewniających faktyczne przekazanie 
gospodarstwa rolnego czynnemu 
zawodowo rolnikowi;

Or. es

Poprawka 81
Atidzhe Alieva-Veli, Ulrike Müller, Hilde Vautmans, Adrián Vázquez Lázara, Irène 
Tolleret, Jérémy Decerle, Martin Hlaváček

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. uznaje istotną rolę, jaką polityka 
spójności i WPR mogłyby odegrać w 
promowaniu i zwiększaniu szans na 
zatrudnienie i integracji kobiet na 
obszarach wiejskich i oddalonych 
borykających się z problemami 
demograficznymi oraz wzywa państwa 
członkowskie do lepszego wykorzystania w 
tym celu odpowiednich funduszy;

Or. en

Poprawka 82
Bronis Ropė
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. podkreśla, że nierówności w 
zakresie dostępu do gruntów, dopłat 
bezpośrednich i wsparcia, zarówno między 
krajami UE, jak i w ich obrębie, należą do 
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kwestii, które należy rozwiązać, aby 
powstrzymać pogarszanie się sytuacji w 
regionach, wyłączyć osoby starsze z 
rolnictwa i zachęcić młodych ludzi do 
rozpoczęcia działalności rolniczej;

Or. en

Poprawka 83
Gilles Lebreton, Maxette Pirbakas, Joëlle Mélin

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. ubolewa, że Unia nie zachęca 
państw członkowskich do rozwijania 
polityki pronatalistycznej, a zamiast tego 
sprzyja masowemu korzystaniu z siły 
roboczej pracowników-imigrantów;

Or. fr

Poprawka 84
Atidzhe Alieva-Veli, Ulrike Müller, Hilde Vautmans, Adrián Vázquez Lázara, Irène 
Tolleret, Jérémy Decerle, Martin Hlaváček

Projekt opinii
Ustęp 5 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5b. zauważa, że poprawa łączności i 
dostępności usług na obszarach wiejskich 
i oddalonych ma kluczowe znaczenie dla 
rozwiązania problemu wyludnienia tych 
regionów oraz wykluczenia społecznego i 
cyfrowego mieszkających tam osób 
starszych; wzywa zatem państwa 
członkowskie do uznania znaczenia 
różnorodności obszarów wiejskich i 
oddalonych oraz do rozwijania ich 
potencjału poprzez stymulowanie 
inwestycji w gospodarkę lokalną, 
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wspieranie przedsiębiorczości i poprawę 
infrastruktury;

Or. en

Poprawka 85
Ivo Hristov

Projekt opinii
Ustęp 5 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5b. wzywa państwa członkowskie do 
uwzględnienia przy opracowywaniu 
planów strategicznych odsetka osób 
starszych (powyżej 65 roku życia) w 
regionach wiejskich oraz do rozważenia 
wprowadzenia środków uwzględniających 
lub adresowanych do osób starszych 
(powyżej 65 roku życia) zamieszkujących 
obszary wiejskie, na przykład poprzez 
bardziej elastyczne podejście do 
warunków mających zastosowanie do 
rzeczywistego i aktywnego udziału tej 
grupy wiekowej w życiu gospodarczym 
danego regionu;

Or. bg

Poprawka 86
Mazaly Aguilar

Projekt opinii
Ustęp 5 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5b. Podkreśla, że w związku z sytuacją 
wywołaną pandemią COVID-19, w celu 
zahamowania procesu starzenia i 
promowania kobiet będących 
właścicielkami gospodarstw rolnych 
konieczne jest wspieranie rolnictwa 
żywego i dynamicznego przy ograniczeniu 
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biurokracji, inwestowaniu w 
infrastrukturę i usługi wysokiej jakości w 
środowisku wiejskim;

Or. es

Poprawka 87
Isabel Carvalhais, Paolo De Castro, Clara Aguilera, Carmen Avram, Maria Noichl, 
Marc Tarabella, Attila Ara-Kovács, Pina Picierno, Juozas Olekas, Tonino Picula, Ivo 
Hristov, Miroslav Číž

Projekt opinii
Ustęp 5 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5b. podkreśla znaczenie europejskich 
funduszy strukturalnych i inwestycyjnych, 
w połączeniu z innymi funduszami UE, 
dla sprostania wyzwaniom 
demograficznym na obszarach wiejskich, 
szczególnie poprzez wspieranie rozwoju 
gospodarczego i włączenia społecznego;

Or. en

Poprawka 88
Bronis Ropė
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 5 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5b. zwraca uwagę na znaczenie 
zapewnienia dostępności usług w 
regionach, ponieważ ich ograniczenie 
zachęca osoby starsze do wcześniejszego 
przejścia na emeryturę i przeniesienia się 
do miast, w których usługi te są łatwo 
dostępne;

Or. en
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Poprawka 89
Atidzhe Alieva-Veli, Ulrike Müller, Hilde Vautmans, Adrián Vázquez Lázara, Irène 
Tolleret, Jérémy Decerle, Martin Hlaváček

Projekt opinii
Ustęp 5 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5c. uznaje szanse stwarzane przez 
uczenie się przez całe życie w połączeniu z 
cyfryzacją za niezbędne dla zapewnienia 
starzejącemu się społeczeństwu na 
obszarach wiejskich i oddalonych różnych 
możliwości, w tym dodatkowych 
dochodów; wzywa zatem Komisję i 
państwa członkowskie do wspierania 
programów edukacyjnych i 
szkoleniowych, które umożliwią 
starzejącemu się społeczeństwu rozwijanie 
umiejętności i zdobywanie wiedzy 
specjalistycznej w takich dziedzinach jak 
handel elektroniczny, marketing 
internetowy i technologie informacyjno-
komunikacyjne;

Or. en

Poprawka 90
Bronis Ropė
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 5 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5c. stwierdza, że efektywny system 
transportu jest jednym z warunków 
wstępnych dla regionalnego rozwoju 
gospodarczego, spójności terytorialnej i 
rozwoju potencjału regionalnego; należy 
zatem zapewnić niezbędne środki 
finansowe na rozwój i utrzymanie 
połączeń transportowych, które mogłyby 
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zachęcić starsze pokolenie do dłuższego 
pozostania w rolnictwie i przyciągnąć 
młodych ludzi z ośrodków regionalnych 
do pracy na wsi;

Or. en

Poprawka 91
Isabel Carvalhais, Paolo De Castro, Clara Aguilera, Carmen Avram, Maria Noichl, 
Marc Tarabella, Attila Ara-Kovács, Pina Picierno, Juozas Olekas, Tonino Picula, Ivo 
Hristov, Miroslav Číž

Projekt opinii
Ustęp 5 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5c. podkreśla rolę i znaczenie WPR 
dla promowania wymiany pokoleń w 
sektorze rolnym; wzywa państwa 
członkowskie do priorytetowego 
traktowania działań mających na celu 
zwiększenie liczby młodych rolników w ich 
planach strategicznych oraz do 
promowania powiązania ich z innymi 
instrumentami dostępnymi na szczeblu 
krajowym i unijnym;

Or. en

Poprawka 92
Atidzhe Alieva-Veli, Ulrike Müller, Hilde Vautmans, Adrián Vázquez Lázara, Irène 
Tolleret, Jérémy Decerle, Martin Hlaváček

Projekt opinii
Ustęp 5 d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5d. podkreśla, że ze względu na 
ewolucję, cyfryzację i specjalizację 
rolnictwa, zarówno osoby pracujące w tym 
sektorze, jak i rozpoczynające działalność, 
wymagają odpowiedniego poziomu 
szkoleń w zakresie technologii cyfrowych, 
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kwestii technicznych i ekonomicznych 
oraz wzywa do promowania programów 
wymiany, dyskusji, szkoleń online i e-
uczenia się;

Or. en

Poprawka 93
Bronis Ropė
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 5 d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5d. podkreśla centralną rolę, jaką 
odgrywają inicjatywy rozwoju lokalnego 
kierowanego przez społeczność w 
utrzymywaniu i przywracaniu życia i 
dynamiki lokalnej gospodarki wiejskiej, a 
także potrzebę utrzymania 
wystarczającego poziomu finansowania 
inicjatywy LEADER; wzywa państwa 
członkowskie do wykorzystania w pełni 
potencjału inicjatywy LEADER;

Or. en

Poprawka 94
Atidzhe Alieva-Veli, Ulrike Müller, Hilde Vautmans, Adrián Vázquez Lázara, Irène 
Tolleret, Jérémy Decerle, Martin Hlaváček

Projekt opinii
Ustęp 5 e (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5e. przypomina, że regiony najbardziej 
oddalone są szczególnie narażone na 
wyludnienie i wymagają specjalnego 
zestawu środków mających na celu 
złagodzenie negatywnych zmian 
demograficznych, którym często muszą 
stawić czoła; wzywa państwa 
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członkowskie do aktywnego korzystania z 
dostępnych funduszy strukturalnych i 
inwestycyjnych w celu sprostania 
wyzwaniom, przed którymi stoją te 
regiony;

Or. en

Poprawka 95
Bronis Ropė
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 5 e (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5e. wzywa państwa członkowskie do 
ułatwienia nabywania i dzierżawy 
gruntów rolnych przez młodych rolników; 
w związku z tym apeluje o objęcie gruntów 
rolnych szczególną ochroną, aby 
umożliwić państwom członkowskim, w 
koordynacji z władzami lokalnymi i 
organizacjami rolników, regulowanie 
sprzedaży, użytkowania i dzierżawy 
gruntów rolnych;

Or. en

Poprawka 96
Atidzhe Alieva-Veli, Ulrike Müller, Hilde Vautmans, Adrián Vázquez Lázara, Irène 
Tolleret, Jérémy Decerle, Martin Hlaváček

Projekt opinii
Ustęp 5 f (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5f. podkreśla zasadniczy wpływ stale 
rozwijających się technologii cyfrowych 
na codzienne życie ludzi, w związku z 
czym zwraca uwagę na konieczność 
zapewnienia szybkich łączy 
szerokopasmowych oraz niezbędnego i 
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aktualnego wyposażenia szkół, szpitali i 
wszystkich innych odpowiednich instytucji 
usług publicznych, w tym rozwoju 
skutecznego e-rządzenia, w celu 
zapewnienia ludziom zamieszkującym 
obszary wiejskie i oddalone 
wystarczających możliwości.

Or. en

Poprawka 97
Bronis Ropė
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 5 f (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5f. odnotowuje znaczenie usług 
świadczonych przez organizacje 
pozarządowe, zwłaszcza na rzecz osób 
starszych; wzywa do wzmocnienia 
finansowania działalności organizacji 
pozarządowych w regionach.

Or. en


