
AM\1215651PL.docx PE658.985v01-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

Parlament Europejski
2019-2024

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi

2020/2039(INI)

16.10.2020

POPRAWKI
1 - 74
Projekt opinii
Mazaly Aguilar
(PE657.414v01-00)

Odwrócenie tendencji demograficznych w regionach UE za pomocą 
instrumentów polityki spójności
(2020/2039(INI))



PE658.985v01-00 2/35 AM\1215651PL.docx

PL

AM_Com_NonLegOpinion



AM\1215651PL.docx 3/35 PE658.985v01-00

PL

Poprawka 1
Tonino Picula, Paolo De Castro, Attila Ara-Kovács, Juozas Olekas, Carmen Avram, Ivo 
Hristov, Pina Picierno, Miroslav Číž

Projekt opinii
Umocowanie 1 a (nowe)

Projekt opinii Poprawka

– uwzględniając rezolucję 
Parlamentu Europejskiego z dnia 14 
listopada 2017 r. w sprawie wykorzystania 
instrumentów polityki spójności przez 
regiony w reakcji na zmiany 
demograficzne,

Or. en

Poprawka 2
Ivo Hristov

Projekt opinii
Motyw A

Projekt opinii Poprawka

A. mając na uwadze, że regiony 
Europy są obecnie świadkami głębokich 
zmian demograficznych, takich jak niski 
przyrost naturalny, starzenie się 
społeczeństwa i ciągłe wyludnianie się 
obszarów wiejskich;

A. mając na uwadze, że regiony 
Europy są obecnie świadkami głębokich 
zmian demograficznych, takich jak niski 
przyrost naturalny, wysoki wskaźnik 
umieralności, starzenie się społeczeństwa i 
ciągłe wyludnianie się obszarów wiejskich;

Or. bg

Poprawka 3
Ivo Hristov

Projekt opinii
Motyw A a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Aa. mając na uwadze, że obszary 
wiejskie i regiony w niekorzystnym 
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położeniu często nie są w stanie osiągnąć 
tych samych wskaźników gospodarczych 
za dany okres, co inne regiony, i w 
niektórych przypadkach wydaje się to 
stwarzać problemy przy ubieganiu się o 
wsparcie;

Or. bg

Poprawka 4
Cristian Ghinea, Irène Tolleret, Adrián Vázquez Lázara, Atidzhe Alieva-Veli, Ulrike 
Müller, Martin Hlaváček

Projekt opinii
Motyw A a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Aa. mając na uwadze, że pracownicy 
rolni na obszarach wiejskich, zwłaszcza ci, 
którzy mieszkają na obszarach 
oddalonych i borykają się z niekorzystną 
sytuacją demograficzną, są szczególnie 
narażeni na większe ryzyko ubóstwa i 
wykluczenia społecznego;

Or. en

Poprawka 5
Cristian Ghinea, Irène Tolleret, Adrián Vázquez Lázara, Atidzhe Alieva-Veli, Ulrike 
Müller, Martin Hlaváček

Projekt opinii
Motyw A b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ab. mając na uwadze, że obszary 
wiejskie, które stoją przed problemem 
wyludniania się, mogą doświadczać 
problemu porzucania gruntów i 
zwiększonego ryzyka wystąpienia pożarów 
lasów oraz napotykać trudności w zakresie 
ożywienia gospodarczego1a;
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_________________
1a „Forest fires — Sparking fire smart 
policies in the EU” [Pożary lasów – 
Zarzewie inteligentnych strategii 
zwalczania pożarów w UE], Komisja 
Europejska (2018 r.). 

Or. en

Poprawka 6
Maxette Pirbakas

Projekt opinii
Motyw B

Projekt opinii Poprawka

B. mając na uwadze, że w obliczu 
pandemii konieczne jest dokonanie 
przeglądu strategii politycznych i 
instrumentów mających na celu sprostanie 
wyzwaniom demograficznym;

B. mając na uwadze, że w obliczu 
pandemii konieczne jest dokonanie 
przeglądu strategii politycznych i 
instrumentów mających na celu sprostanie 
wyzwaniom demograficznym oraz 
zachęcanie do prowadzenia w Europie 
polityki pronatalistycznej;

Or. fr

Poprawka 7
Mazaly Aguilar

Projekt opinii
Motyw B

Projekt opinii Poprawka

B. mając na uwadze, że w obliczu 
pandemii konieczne jest dokonanie 
przeglądu strategii politycznych i 
instrumentów mających na celu sprostanie 
wyzwaniom demograficznym;

B. mając na uwadze, że w obliczu 
pandemii konieczne jest dokonanie 
przeglądu strategii politycznych i 
instrumentów mających na celu sprostanie 
wyzwaniom demograficznym, szczególnie 
na mniej zaludnionych i szczególnie 
wrażliwych obszarach Unii;

Or. es
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Poprawka 8
Ivo Hristov

Projekt opinii
Motyw B

Projekt opinii Poprawka

B. mając na uwadze, że w obliczu 
pandemii konieczne jest dokonanie 
przeglądu strategii politycznych i 
instrumentów mających na celu sprostanie 
wyzwaniom demograficznym;

B. mając na uwadze, że oprócz już 
wcześniej istniejących problemów i 
tendencji, pandemia pokazała również, że 
konieczne jest dokonanie przeglądu 
strategii politycznych i instrumentów 
mających na celu sprostanie wyzwaniom 
demograficznym;

Or. bg

Poprawka 9
Emmanouil Fragkos

Projekt opinii
Motyw B

Projekt opinii Poprawka

B. mając na uwadze, że w obliczu 
pandemii konieczne jest dokonanie 
przeglądu strategii politycznych i 
instrumentów mających na celu sprostanie 
wyzwaniom demograficznym;

B. mając na uwadze, że w obliczu 
pandemii konieczne jest dokonanie 
przeglądu strategii politycznych i 
instrumentów koncentrujących się przede 
wszystkim na niskim przyroście 
naturalnym i masowym opuszczaniu wsi;

Or. el

Poprawka 10
Tonino Picula, Paolo De Castro, Attila Ara-Kovács, Juozas Olekas, Carmen Avram, Ivo 
Hristov, Pina Picierno, Miroslav Číž

Projekt opinii
Motyw B a (nowy)

Projekt opinii Poprawka
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Ba. mając na uwadze, że zmiany 
demograficzne i problemy związane z 
wyludnianiem się poważnie obciążają 
obszary wiejskie, peryferyjne, słabo 
zaludnione i wyspy, a także wpływają na 
wyzwania związane ze starzeniem się 
ludności, wymianą pokoleń i rozwojem 
rolnictwa;

Or. en

Poprawka 11
Cristian Ghinea, Irène Tolleret, Adrián Vázquez Lázara, Atidzhe Alieva-Veli, Ulrike 
Müller, Elsi Katainen, Martin Hlaváček

Projekt opinii
Motyw B a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ba. mając na uwadze, że polityka 
spójności UE wnosi kluczowy wkład w 
osiągnięcie celów jednolitego rynku 
cyfrowego w terenie, w szczególności za 
pośrednictwem znacznych środków 
finansowych z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego (EFRR);

Or. en

Poprawka 12
Mazaly Aguilar

Projekt opinii
Motyw B a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ba. mając na uwadze, że obszary 
wiejskie zajmują 44 % terytorium Unii;

Or. es
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Poprawka 13
Tonino Picula, Paolo De Castro, Attila Ara-Kovács, Juozas Olekas, Carmen Avram, Ivo 
Hristov, Pina Picierno, Miroslav Číž

Projekt opinii
Motyw B b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Bb. mając na uwadze, że jedną z 
głównych kwestii mających wpływ na 
gospodarkę wiejską jest zmniejszający się 
udział rolnictwa; mając na uwadze, że 
dane pokazują, iż jedynie 10,7 % rolników 
w UE ma mniej niż 40 lat, a ludność 
rolnicza starzeje się, co będzie miało 
wpływ na sektor rolny;

Or. en

Poprawka 14
Mazaly Aguilar

Projekt opinii
Motyw B b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Bb. mając na uwadze, że w obliczu 
zmian demograficznych zachodzi potrzeba 
zajęcia się potrzebami środowiska 
wiejskiego w sposób bardziej 
skoordynowany i skuteczny;

Or. es

Poprawka 15
Emmanouil Fragkos

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. zwraca uwagę, że pandemia 1. zwraca uwagę, że pandemia 
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COVID-19 musi stanowić punkt zwrotny 
dla strategii politycznych związanych z 
wyzwaniami demograficznymi oraz 
przynieść nowe możliwości rozwoju 
gospodarczego i społecznego na obszarach 
wiejskich;

COVID-19 musi stanowić punkt zwrotny 
dla strategii politycznych związanych z 
wyzwaniami demograficznymi oraz 
przynieść nowe możliwości rozwoju 
gospodarczego i społecznego oraz 
perspektywicznych inwestycji na obszarach 
wiejskich;

Or. el

Poprawka 16
Maxette Pirbakas

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. zwraca uwagę, że pandemia 
COVID-19 musi stanowić punkt zwrotny 
dla strategii politycznych związanych z 
wyzwaniami demograficznymi oraz 
przynieść nowe możliwości rozwoju 
gospodarczego i społecznego na obszarach 
wiejskich;

1. zwraca uwagę, że pandemia 
COVID-19 może stanowić punkt zwrotny 
dla pronatalistycznych strategii 
politycznych związanych z wyzwaniami 
demograficznymi oraz przynieść nowe 
możliwości rozwoju gospodarczego i 
społecznego na obszarach wiejskich;

Or. fr

Poprawka 17
Emmanouil Fragkos

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. zwraca uwagę, że pandemia 
COVID-19 musi stanowić punkt zwrotny 
dla strategii politycznych związanych z 
wyzwaniami demograficznymi oraz 
przynieść nowe możliwości rozwoju 
gospodarczego i społecznego na obszarach 
wiejskich;

1. zauważa powagę problemu 
demograficznego oraz jego społeczne i 
gospodarcze implikacje oraz uważa w 
związku z tym, że należy koniecznie 
stworzyć nowe możliwości rozwoju 
gospodarczego i społecznego na obszarach 
wiejskich;

Or. el
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Poprawka 18
Benoît Biteau

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. podkreśla, że nierówności w 
dostępie do gruntów oraz płatności 
bezpośrednich i wsparcia w ramach WPR, 
zarówno między państwami UE, jak i w 
tych państwach, należą do kwestii, które 
należy rozwiązać, aby powstrzymać regres 
regionów, umożliwić osobom starszym 
zajmującym się rolnictwem przejście na 
emeryturę i zachęcać młodych ludzi do 
zajęcia się rolnictwem;

Or. en

Poprawka 19
Francisco Guerreiro

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. oczekuje wdrożenia nowych 
programów społecznych z zakresu 
spójności, takich jak pilotażowe projekty 
dotyczące dochodu podstawowego na 
obszarach wiejskich;

Or. en

Poprawka 20
Benoît Biteau

Projekt opinii
Ustęp 1 b (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

1b. zwraca uwagę na znaczenie 
zapewnienia dostępności usług w 
regionach, ponieważ regres regionów 
zachęca osoby starsze do wcześniejszego 
przechodzenia na emeryturę i 
przenoszenia się do miast, w których 
usługi te są łatwo dostępne;

Or. en

Poprawka 21
Maxette Pirbakas

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla, że trwający proces 
wyludniania się obszarów wiejskich ma nie 
tylko poważne konsekwencje gospodarcze 
i społeczne, lecz także negatywnie wpływa 
na wysiłki w dążeniu do osiągnięcia 
ambitnych celów Zielonego Ładu;

2. podkreśla, że trwający proces 
wyludniania się obszarów wiejskich ma nie 
tylko poważne konsekwencje gospodarcze 
i społeczne na szczeblu lokalnym, lecz 
także negatywnie wpływa na utrzymanie 
obszarów wiejskich i zarządzanie nimi; 
nie należy przy tym zapominać, że to 
wyludnianie się obszarów wiejskich wiąże 
się z koniecznością stworzenia środowiska 
ekonomicznego i rolniczego, które będzie 
bardziej atrakcyjne dla młodych ludzi;

Or. fr

Poprawka 22
Daniel Buda

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla, że trwający proces 
wyludniania się obszarów wiejskich ma nie 
tylko poważne konsekwencje gospodarcze 

2. podkreśla, że trwający proces 
wyludniania się obszarów wiejskich ma nie 
tylko poważne konsekwencje gospodarcze 
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i społeczne, lecz także negatywnie wpływa 
na wysiłki w dążeniu do osiągnięcia 
ambitnych celów Zielonego Ładu;

i społeczne, lecz także negatywnie wpływa 
na wysiłki w dążeniu do osiągnięcia 
ambitnych celów Zielonego Ładu; nalega, 
aby inwestycje objęte Zielonym Ładem 
uwzględniały czynnik demograficzny;

Or. ro

Poprawka 23
Ivo Hristov

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla, że trwający proces 
wyludniania się obszarów wiejskich ma nie 
tylko poważne konsekwencje gospodarcze 
i społeczne, lecz także negatywnie wpływa 
na wysiłki w dążeniu do osiągnięcia 
ambitnych celów Zielonego Ładu;

2. podkreśla, że trwający proces 
wyludniania się obszarów wiejskich ma nie 
tylko poważne konsekwencje gospodarcze 
i społeczne, lecz także negatywnie wpływa 
na wysiłki w dążeniu do osiągnięcia 
ambitnych celów Zielonego Ładu, jak 
również celów innych obszarów polityki 
UE, takich jak wspólna polityka rolna, 
polityka spójności itp.;

Or. bg

Poprawka 24
Cristian Ghinea, Irène Tolleret, Adrián Vázquez Lázara, Atidzhe Alieva-Veli, Ulrike 
Müller, Martin Hlaváček

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla, że trwający proces 
wyludniania się obszarów wiejskich ma nie 
tylko poważne konsekwencje gospodarcze 
i społeczne, lecz także negatywnie wpływa 
na wysiłki w dążeniu do osiągnięcia 
ambitnych celów Zielonego Ładu;

2. podkreśla, że trwający proces 
wyludniania się obszarów wiejskich, który 
prowadzi do trudności w dostępie do usług 
publicznych lub niewystarczającego 
zabezpieczenia zdrowotnego, ma nie tylko 
poważne konsekwencje gospodarcze i 
społeczne, lecz także negatywnie wpływa 
na wysiłki w dążeniu do osiągnięcia 
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ambitnych celów Zielonego Ładu;

Or. en

Poprawka 25
Emmanouil Fragkos

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla, że trwający proces 
wyludniania się obszarów wiejskich ma nie 
tylko poważne konsekwencje gospodarcze 
i społeczne, lecz także negatywnie wpływa 
na wysiłki w dążeniu do osiągnięcia 
ambitnych celów Zielonego Ładu;

2. podkreśla, że trwający proces 
wyludniania się obszarów wiejskich ma nie 
tylko poważne konsekwencje gospodarcze 
i społeczne, lecz także negatywnie wpływa 
na wysiłki w dążeniu do osiągnięcia 
ambitnych, choć często recesyjnych celów 
Zielonego Ładu;

Or. el

Poprawka 26
Emmanouil Fragkos

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla, że trwający proces 
wyludniania się obszarów wiejskich ma nie 
tylko poważne konsekwencje gospodarcze 
i społeczne, lecz także negatywnie wpływa 
na wysiłki w dążeniu do osiągnięcia 
ambitnych celów Zielonego Ładu;

2. podkreśla, że trwający proces 
wyludniania się obszarów wiejskich i 
wyspiarskich ma nie tylko poważne 
konsekwencje gospodarcze i społeczne, 
lecz także negatywnie wpływa na wysiłki 
w dążeniu do osiągnięcia ambitnych celów 
Zielonego Ładu;

Or. el

Poprawka 27
Emmanouil Fragkos
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Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla, że trwający proces 
wyludniania się obszarów wiejskich ma nie 
tylko poważne konsekwencje gospodarcze 
i społeczne, lecz także negatywnie wpływa 
na wysiłki w dążeniu do osiągnięcia 
ambitnych celów Zielonego Ładu;

2. podkreśla, że trwający proces 
wyludniania się obszarów wiejskich ma nie 
tylko poważne konsekwencje gospodarcze 
i społeczne, lecz także osłabia spójność i 
negatywnie wpływa na wysiłki w dążeniu 
do osiągnięcia ambitnych celów Zielonego 
Ładu;

Or. el

Poprawka 28
Tonino Picula, Paolo De Castro, Attila Ara-Kovács, Juozas Olekas, Carmen Avram, Ivo 
Hristov, Pina Picierno, Miroslav Číž

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla, że trwający proces 
wyludniania się obszarów wiejskich ma nie 
tylko poważne konsekwencje gospodarcze 
i społeczne, lecz także negatywnie wpływa 
na wysiłki w dążeniu do osiągnięcia 
ambitnych celów Zielonego Ładu;

2. podkreśla, że trwający proces 
wyludniania się obszarów wiejskich ma nie 
tylko poważne konsekwencje gospodarcze 
i społeczne, lecz także stwarza wyzwania 
w dążeniu do osiągnięcia ambitnych celów 
Zielonego Ładu;

Or. en

Poprawka 29
Mazaly Aguilar

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. wzywa Komisję, by w ramach prac 
nad strategią „od pola do stołu” oraz 
strategią na rzecz bioróżnorodności 
przedstawiła konkretne rozwiązania na 

3. wzywa Komisję, by w ramach prac 
nad strategią „od pola do stołu” oraz 
strategią na rzecz bioróżnorodności 
przedstawiła konkretne rozwiązania na 
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rzecz zatrzymania ludności na obszarach 
wiejskich;

rzecz zatrzymania ludności na obszarach 
wiejskich i wsparcia gospodarki lokalnej; 
wzywa Komisję do wykorzystania obu tych 
strategii w celu poprawy wizerunku 
sektora rolnego i obszarów wiejskich; 
brak wiedzy na temat rolnictwa utrwala 
błędny obraz pracy rolników i ich wkładu 
w ochronę środowiska;

Or. es

Poprawka 30
Marlene Mortler, Peter Jahr, Norbert Lins, Christine Schneider

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. wzywa Komisję, by w ramach prac 
nad strategią „od pola do stołu” oraz 
strategią na rzecz bioróżnorodności 
przedstawiła konkretne rozwiązania na 
rzecz zatrzymania ludności na obszarach 
wiejskich;

3. wzywa Komisję, by w ramach prac 
nad strategią „od pola do stołu” oraz 
strategią na rzecz bioróżnorodności 
przedstawiła konkretne rozwiązania na 
rzecz zatrzymania ludności na obszarach 
wiejskich, aby w ten sposób zabezpieczyć 
istniejące i stworzyć nowe miejsca pracy, a 
także pozyskać specjalistów, zwłaszcza w 
regionach słabiej rozwiniętych;

Or. de

Poprawka 31
Anne Sander

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. wzywa Komisję, by w ramach prac 
nad strategią „od pola do stołu” oraz 
strategią na rzecz bioróżnorodności 
przedstawiła konkretne rozwiązania na 
rzecz zatrzymania ludności na obszarach 
wiejskich;

3. wzywa Komisję, by w ramach prac 
nad strategią „od pola do stołu” oraz 
strategią na rzecz bioróżnorodności 
przedstawiła konkretne rozwiązania na 
rzecz zatrzymania ludności na obszarach 
wiejskich, w szczególności dzięki 
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przywróceniu atrakcyjności działalności 
rolniczej na naszych terytoriach;

Or. fr

Poprawka 32
Cristian Ghinea, Irène Tolleret, Adrián Vázquez Lázara, Atidzhe Alieva-Veli, Ulrike 
Müller, Elsi Katainen, Martin Hlaváček

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. wzywa Komisję, by w ramach prac 
nad strategią „od pola do stołu” oraz 
strategią na rzecz bioróżnorodności 
przedstawiła konkretne rozwiązania na 
rzecz zatrzymania ludności na obszarach 
wiejskich;

3. wzywa Komisję, by w ramach prac 
nad strategią „od pola do stołu” oraz 
strategią na rzecz bioróżnorodności 
przedstawiła konkretne rozwiązania na 
rzecz zatrzymania ludności na obszarach 
wiejskich i rozwoju lokalnej gospodarki, 
który stwarzałby możliwości zatrudnienia;

Or. en

Poprawka 33
Emmanouil Fragkos

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. wzywa Komisję, by w ramach prac 
nad strategią „od pola do stołu” oraz 
strategią na rzecz bioróżnorodności 
przedstawiła konkretne rozwiązania na 
rzecz zatrzymania ludności na obszarach 
wiejskich;

3. wzywa Komisję, by w ramach prac 
nad strategią „od pola do stołu” oraz 
strategią na rzecz bioróżnorodności 
współpracowała z państwami 
członkowskimi oraz władzami 
regionalnymi i lokalnymi w celu 
zapewnienia rzeczywistych zachęt na rzecz 
zatrzymania ludności na obszarach 
wiejskich;

Or. el
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Poprawka 34
Daniel Buda

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. wzywa Komisję, by w ramach prac 
nad strategią „od pola do stołu” oraz 
strategią na rzecz bioróżnorodności 
przedstawiła konkretne rozwiązania na 
rzecz zatrzymania ludności na obszarach 
wiejskich;

3. wzywa Komisję, by w ramach prac 
nad strategią „od pola do stołu” oraz 
strategią na rzecz bioróżnorodności 
przedstawiła konkretne rozwiązania na 
rzecz rozwijania krótkich łańcuchów 
dostaw i przyczyniania się do zatrzymaniu 
ludności na obszarach wiejskich;

Or. ro

Poprawka 35
Maxette Pirbakas

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. wzywa Komisję, by w ramach prac 
nad strategią „od pola do stołu” oraz 
strategią na rzecz bioróżnorodności 
przedstawiła konkretne rozwiązania na 
rzecz zatrzymania ludności na obszarach 
wiejskich;

3. wzywa Komisję, by w ramach prac 
nad strategią „od pola do stołu” oraz 
strategią na rzecz bioróżnorodności 
przedstawiła konkretne rozwiązania na 
rzecz zachęcania ludności europejskiej do 
powrotu na obszary wiejskie;

Or. fr

Poprawka 36
Ivo Hristov

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. wzywa Komisję, by w ramach prac 
nad strategią „od pola do stołu” oraz 

3. wzywa Komisję, by w ramach prac 
nad wytycznymi politycznymi dotyczącymi 
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strategią na rzecz bioróżnorodności 
przedstawiła konkretne rozwiązania na 
rzecz zatrzymania ludności na obszarach 
wiejskich;

strategii „od pola do stołu” oraz strategią 
na rzecz bioróżnorodności przedstawiła 
konkretne rozwiązania na rzecz 
zatrzymania ludności na obszarach 
wiejskich;

Or. bg

Poprawka 37
Francisco Guerreiro

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. uznaje, zgodnie ze stanowiskiem 
Parlamentu Europejskiego wyrażonym w 
rezolucji z dnia 16 stycznia 2014 r. w 
sprawie obywatelstwa UE na sprzedaż 
(2013/2995(RSP)) i zgodnie z oceną 
Komisji dotyczącą ryzyka związanego ze 
sprzedażą obywatelstwa europejskiego 
przez państwa członkowskie, że programy 
złotych wiz są szkodliwe dla obszarów 
wiejskich i dla długoterminowych 
inwestycji w wieś;

Or. en

Poprawka 38
Tonino Picula, Paolo De Castro, Attila Ara-Kovács, Juozas Olekas, Carmen Avram, Ivo 
Hristov, Pina Picierno, Miroslav Číž

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. wzywa Komisję, aby 
zagwarantowała nadanie priorytetowego 
znaczenia tworzeniu możliwości dla rynku 
pracy, wspieraniu przemian 
energetycznych oraz rozwojowi 
infrastruktury transportowej i 
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szerokopasmowej w celu sprostania 
wyzwaniom strukturalnym, które są 
głównymi przyczynami migracji z 
obszarów wiejskich;

Or. en

Poprawka 39
Mazaly Aguilar

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. wzywa Komisję do zapewnienia, 
aby przyszła publikacja jej 
długoterminowej wizji dotyczącej 
obszarów wiejskich obejmowała 
szczegółową analizę roli rolnictwa, 
hodowli i leśnictwa jako siły napędowej 
gospodarki wiejskiej;

Or. es

Poprawka 40
Marlene Mortler, Peter Jahr, Norbert Lins, Christine Schneider

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do lepszego przekazywania 
lub komunikowania pozytywnych skutków 
i pomyślnych wyników polityki spójności 
w UE;

Or. de

Poprawka 41
Benoît Biteau
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Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. podkreśla potencjał 
zrównoważonego rolnictwa pod względem 
tworzenia godnych i długotrwałych miejsc 
pracy na obszarach wiejskich;

Or. en

Poprawka 42
Tonino Picula, Paolo De Castro, Attila Ara-Kovács, Juozas Olekas, Carmen Avram, Ivo 
Hristov, Pina Picierno, Miroslav Číž

Projekt opinii
Ustęp 3 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3b. podkreśla potrzebę wspierania i 
rozwijania projektów popierających 
powrót młodych ludzi na obszary wiejskie 
przez wspieranie zatrudnienia młodzieży, 
łączności cyfrowej i przedsiębiorczości z 
wykorzystaniem najlepszych praktyk z 
państw członkowskich;

Or. en

Poprawka 43
Mazaly Aguilar

Projekt opinii
Ustęp 3 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3b. uznaje, że najskuteczniejszymi 
strategiami politycznymi służącymi 
sprostaniu wyzwaniom demograficznym 
są strategie zmierzające do osiągnięcia 
celów długoterminowych i będące 
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wynikiem konsultacji z podmiotami 
lokalnymi i zorganizowanym 
społeczeństwem obywatelskim;

Or. es

Poprawka 44
Mazaly Aguilar

Projekt opinii
Ustęp 3 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3c. zwraca uwagę, że pomimo 
wielokrotnych zapowiedzi Komisji 
Europejskiej nadal nie dysponujemy 
długoterminowym podejściem, które 
pozwoliłoby obszarom wiejskim stawić 
czoła wyzwaniom demograficznym, 
zagrożeniu ubóstwem i ograniczonemu 
dostępowi do usług;

Or. es

Poprawka 45
Mazaly Aguilar

Projekt opinii
Ustęp 3 d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3d. wzywa Komisję do uwzględnienia 
kwestii demograficznych jako integralnej 
części wszystkich instrumentów polityki 
spójności; podkreśla znaczenie 
koordynacji możliwych inicjatyw na 
szczeblu wspólnotowym ze strategiami 
państw członkowskich w odniesieniu do 
wyzwań demograficznych;

Or. es
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Poprawka 46
Mazaly Aguilar

Projekt opinii
Ustęp 3 e (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3e. podkreśla zasadniczą rolę WPR w 
utrzymywaniu i tworzeniu miejsc pracy na 
obszarach wiejskich i w rolnictwie, a 
jednocześnie przyjmuje do wiadomości jej 
ograniczenia; wzywa zatem do większego 
zaangażowania unijnej polityki spójności i 
nowego funduszu odbudowy Unii w 
zaspokajanie potrzeb środowiska 
wiejskiego, łączenie wysiłków i 
poszukiwanie nowych synergii;

Or. es

Poprawka 47
Mazaly Aguilar

Projekt opinii
Ustęp 3 f (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3f. uważa, że plany strategiczne w 
ramach nowej WPR muszą być elastyczne 
i muszą obejmować konkretne narzędzia 
wspierania cyfryzacji, mobilności 
wiejskiej i rozwoju inteligentnych wsi;

Or. es

Poprawka 48
Mazaly Aguilar

Projekt opinii
Ustęp 3 g (nowy)

Projekt opinii Poprawka
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3g. zwraca uwagę, że polityka 
spójności musi w większym stopniu 
stawiać na innowacje w środowisku 
wiejskim; należy zapewniać rozwiązania 
we współpracy z WPR, tak aby 
gospodarstwa rodzinne mogły korzystać z 
innowacji i nowych technologii;

Or. es

Poprawka 49
Mazaly Aguilar

Projekt opinii
Ustęp 3 h (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3h. uznaje, że gospodarka o obiegu 
zamkniętym i biogospodarka mają 
ogromny potencjał, jeśli chodzi o 
zwiększanie wydajności sektora rolno-
spożywczego; opowiada się za rozwojem 
regulacji prawnych uwzględniających 
specyfikę rolnictwa w celu stworzenia 
nowych możliwości w środowisku 
wiejskim przez zmniejszanie obciążeń 
biurokratycznych i promowanie 
cyfryzacji;

Or. es

Poprawka 50
Mazaly Aguilar

Projekt opinii
Ustęp 3 i (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3i. podkreśla, że zapewnienie 
opłacalności ekonomicznej rolnictwa jest 
niezbędne, aby polityka dotycząca 
ludności wiejskiej była skuteczna i 
przyczyniała się do ożywienia obszarów 
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wiejskich i zwiększenia ich atrakcyjności 
dla młodego pokolenia;

Or. es

Poprawka 51
Mazaly Aguilar

Projekt opinii
Ustęp 3 j (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3j. wzywa do zwiększenia ambicji 
politycznych wspierających wymianę 
pokoleniową na wsi przez znaczące 
zmiany w dostępie do ziemi i kredytów; 
wymaga kompleksowego wsparcia ze 
strony polityki wspólnotowej dla młodych 
rolników, wykraczającego poza WPR, 
polegającego na osiąganiu większej liczby 
celów przy użyciu mniejszych środków;

Or. es

Poprawka 52
Mazaly Aguilar

Projekt opinii
Ustęp 3 k (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3k. uważa, że w celu lepszego 
włączenia młodych i nowych rolników do 
działalności rolniczej konieczne jest 
zapewnienie zachęt i zmniejszenie 
biurokracji przy przekazywaniu 
gospodarstw oraz zagwarantowanie 
godnego zakończenia działalności 
rolnikom przechodzącym na emeryturę;

Or. es
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Poprawka 53
Mazaly Aguilar

Projekt opinii
Ustęp 3 l (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3l. uznaje kluczową rolę kobiet w 
rolnictwie; wzywa do takiego 
kształtowania warunków ramowych na 
obszarach wiejskich, żeby kobiety 
z wszystkich pokoleń mogły pozostać 
w swoim bezpośrednim środowisku 
i przyczyniać się do jego ożywienia 
i rozwoju;

Or. es

Poprawka 54
Mazaly Aguilar

Projekt opinii
Ustęp 3 m (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3m. popiera inicjatywy na rzecz 
poprawy jakości zatrudnienia na 
obszarach wiejskich w oparciu o 
dywersyfikację i innowacje; wiele strategii 
i planów działania wynikających z 
Zielonego Ładu powinno priorytetowo 
dążyć do osiągnięcia tego celu w 
koordynacji z państwami członkowskimi;

Or. es

Poprawka 55
Maxette Pirbakas

Projekt opinii
Ustęp 4
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Projekt opinii Poprawka

4. popiera innowacje i cyfryzację jako 
sprzyjające żywotnemu i dynamicznemu 
środowisku wiejskiemu; wzywa Komisję 
do opracowania na wzór inicjatyw na rzecz 
inteligentnych miast i inteligentnych wsi 
nowego narzędzia wspierania rozwoju 
przedsiębiorstw typu start-up na obszarach 
wiejskich, a tym samym rozwoju ich tkanki 
gospodarczo-produkcyjnej;

4. popiera innowacje i cyfryzację jako 
sprzyjające żywotnemu, dynamicznemu i 
ekonomicznie opłacalnemu środowisku 
wiejskiemu; wzywa Komisję do 
opracowania na wzór inicjatyw na rzecz 
inteligentnych miast i inteligentnych wsi 
nowego narzędzia wspierania rozwoju 
przedsiębiorstw na obszarach wiejskich, 
metropolitalnych i najbardziej 
oddalonych, a tym samym rozwoju ich 
tkanki gospodarczo-produkcyjnej;

nie należy przy tym zapominać, że regiony 
najbardziej oddalone muszą zostać objęte 
wielkim planem na rzecz zdrowia 
publicznego, aby zapewnić dostęp do wody 
pitnej każdemu mieszkańcowi regionów 
zamorskich, zwłaszcza na obszarach 
wiejskich;

Or. fr

Poprawka 56
Daniel Buda

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. popiera innowacje i cyfryzację jako 
sprzyjające żywotnemu i dynamicznemu 
środowisku wiejskiemu; wzywa Komisję 
do opracowania na wzór inicjatyw na rzecz 
inteligentnych miast i inteligentnych wsi 
nowego narzędzia wspierania rozwoju 
przedsiębiorstw typu start-up na obszarach 
wiejskich, a tym samym rozwoju ich tkanki 
gospodarczo-produkcyjnej;

4. popiera innowacje i cyfryzację jako 
sprzyjające żywotnemu i dynamicznemu 
środowisku wiejskiemu; wzywa Komisję 
do opracowania na wzór inicjatyw na rzecz 
inteligentnych miast i inteligentnych wsi 
nowego narzędzia wspierania rozwoju 
przedsiębiorstw typu start-up na obszarach 
wiejskich, a tym samym rozwoju ich tkanki 
gospodarczo-produkcyjnej; podkreśla, że 
lokalne grupy działania w znacznym 
stopniu przyczyniły się do wzmocnienia 
interakcji między sektorami gospodarki na 
obszarach wiejskich i znacząco pomogły 
we wdrażaniu polityki rozwoju obszarów 
wiejskich;
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Or. ro

Poprawka 57
Cristian Ghinea, Irène Tolleret, Atidzhe Alieva-Veli, Ulrike Müller, Martin Hlaváček

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. popiera innowacje i cyfryzację jako 
sprzyjające żywotnemu i dynamicznemu 
środowisku wiejskiemu; wzywa Komisję 
do opracowania na wzór inicjatyw na rzecz 
inteligentnych miast i inteligentnych wsi 
nowego narzędzia wspierania rozwoju 
przedsiębiorstw typu start-up na obszarach 
wiejskich, a tym samym rozwoju ich tkanki 
gospodarczo-produkcyjnej;

4. popiera innowacje i cyfryzację jako 
sprzyjające żywotnemu i dynamicznemu 
środowisku wiejskiemu; wzywa Komisję 
do opracowania na wzór inicjatyw na rzecz 
inteligentnych miast i inteligentnych wsi 
nowego narzędzia wspierania rozwoju 
przedsiębiorstw typu start-up na obszarach 
wiejskich, a tym samym rozwoju ich tkanki 
gospodarczo-produkcyjnej, aby 
przygotować odpowiednie warunki dla 
gospodarki cyfrowej na obszarach 
wiejskich; wzywa Komisję do wsparcia 
finansowania zasobów odnawialnych w 
ramach Zielonego Ładu lub 
biogospodarki, które może generować 
miejsca pracy i pomóc w odnowie 
gospodarczej wielu obszarów wiejskich2a;
_________________
2a Biogospodarka: inwestycje w wełnę, 
która stanowi kwintesencję włókien 
naturalnych, jest odporna i trwała, mogą 
stworzyć nowe możliwości i zmniejszyć 
zanieczyszczenia poprzez ograniczenie 
stosowania tworzyw sztucznych, a także 
przynieść innowacyjne rozwiązania w 
zakresie rolnictwa ekologicznego oraz 
utrzymywania wody i węgla w glebie. 
Przemysł przetwórstwa wełny został 
przeniesiony poza Europę. 

Or. en

Poprawka 58
Ivo Hristov
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Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. popiera innowacje i cyfryzację jako 
sprzyjające żywotnemu i dynamicznemu 
środowisku wiejskiemu; wzywa Komisję 
do opracowania na wzór inicjatyw na rzecz 
inteligentnych miast i inteligentnych wsi 
nowego narzędzia wspierania rozwoju 
przedsiębiorstw typu start-up na obszarach 
wiejskich, a tym samym rozwoju ich tkanki 
gospodarczo-produkcyjnej;

4. popiera innowacje i cyfryzację jako 
sprzyjające żywotnemu i dynamicznemu 
środowisku wiejskiemu; wzywa państwa 
członkowskie do rozważenia 
wprowadzenia modułów szkoleniowych w 
zakresie umiejętności komputerowych dla 
regionów, w których umiejętności te nie są 
na wystarczająco wysokim poziomie; 
wzywa Komisję do opracowania na wzór 
inicjatyw na rzecz inteligentnych miast i 
inteligentnych wsi nowego narzędzia 
wspierania rozwoju przedsiębiorstw typu 
start-up na obszarach wiejskich, a tym 
samym rozwoju ich tkanki gospodarczo-
produkcyjnej;

Or. bg

Poprawka 59
Anne Sander

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. popiera innowacje i cyfryzację jako 
sprzyjające żywotnemu i dynamicznemu 
środowisku wiejskiemu; wzywa Komisję 
do opracowania na wzór inicjatyw na rzecz 
inteligentnych miast i inteligentnych wsi 
nowego narzędzia wspierania rozwoju 
przedsiębiorstw typu start-up na obszarach 
wiejskich, a tym samym rozwoju ich tkanki 
gospodarczo-produkcyjnej;

4. popiera innowacje i cyfryzację jako 
sprzyjające żywotnemu i dynamicznemu 
środowisku wiejskiemu; wzywa Komisję 
do opracowania na wzór inicjatyw na rzecz 
inteligentnych miast i inteligentnych wsi 
nowego narzędzia wspierania rozwoju 
przedsiębiorstw typu start-up na obszarach 
wiejskich, a tym samym rozwoju ich tkanki 
społeczno-gospodarczej i produkcyjnej;

Or. fr

Poprawka 60
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Benoît Biteau

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. popiera innowacje i cyfryzację jako 
sprzyjające żywotnemu i dynamicznemu 
środowisku wiejskiemu; wzywa Komisję 
do opracowania na wzór inicjatyw na rzecz 
inteligentnych miast i inteligentnych wsi 
nowego narzędzia wspierania rozwoju 
przedsiębiorstw typu start-up na obszarach 
wiejskich, a tym samym rozwoju ich tkanki 
gospodarczo-produkcyjnej;

4. popiera innowacje jako sprzyjające 
żywotnemu i dynamicznemu środowisku 
wiejskiemu; wzywa Komisję do 
opracowania na wzór inicjatyw na rzecz 
inteligentnych miast i inteligentnych wsi 
nowego narzędzia wspierania rozwoju 
przedsiębiorstw typu start-up na obszarach 
wiejskich, a tym samym rozwoju ich tkanki 
gospodarczo-produkcyjnej;

Or. en

Poprawka 61
Ivo Hristov

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. wzywa właściwe władze na 
szczeblu krajowym, regionalnym i 
lokalnym do rozważenia wprowadzenia w 
ramach kształcenia obowiązkowego 
modułów edukacyjnych mających na celu 
stworzenie lub wzmocnienie więzi między 
uczniami na obszarach miejskich z jednej 
strony a zajęciami i sposobami życia na 
obszarach niezurbanizowanych z drugiej 
strony, tak aby zwiększyć wiedzę 
przyszłych pokoleń na temat obszarów 
wiejskich i wzmocnić więź między nimi;

Or. bg

Poprawka 62
Benoît Biteau
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Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. podkreśla, że rozwój krótkich 
łańcuchów dostaw i regionalnych rynków 
żywności może odegrać kluczową rolę w 
tworzeniu możliwości gospodarczych dla 
ludności wiejskiej w zakresie produkcji 
rolnej, przetwórstwa rolnego i handlu 
detalicznego; inwestycje w tej dziedzinie 
powinny stać się priorytetem dla 
EFRROW;

Or. en

Poprawka 63
Marlene Mortler, Peter Jahr, Norbert Lins, Christine Schneider

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. podkreśla, że promowanie 
mobilności i możliwości łączenia w sieć 
oraz wspieranie innowacyjnych działań 
MŚP i rzemiosła uważa się za istotne 
czynniki sukcesu obszarów wiejskich;

Or. de

Poprawka 64
Benoît Biteau

Projekt opinii
Ustęp 4 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4b. podkreśla kluczową rolę inicjatyw 
z zakresu rozwoju lokalnego kierowanego 
przez społeczność w utrzymaniu i 
przywracaniu ożywionej i dobrze 
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prosperującej lokalnej gospodarki 
wiejskiej oraz potrzebę utrzymania 
wystarczającego poziomu finansowania 
inicjatywy LEADER; wzywa państwa 
członkowskie do pełnego wykorzystywania 
potencjału inicjatywy LEADER;

Or. en

Poprawka 65
Marlene Mortler, Peter Jahr, Norbert Lins, Christine Schneider

Projekt opinii
Ustęp 4 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4b. apeluje o zredukowanie 
biurokracji dla przedsiębiorstw i 
administracji, z mniejszą liczbą 
wytycznych i większą pewnością prawa, i 
tym samym o poprawę warunków 
ramowych skutecznego wspierania na 
miejscu oraz o likwidację barier 
inwestycyjnych;

Or. de

Poprawka 66
Benoît Biteau

Projekt opinii
Ustęp 4 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4c. zauważa, że skuteczny system 
mobilności jest jednym z warunków 
wstępnych dla regionalnego rozwoju 
gospodarczego, spójności terytorialnej i 
rozwoju potencjału regionów; konieczne 
jest zatem zapewnienie niezbędnych 
środków finansowych na rozwój i 
utrzymanie połączeń transportowych, 
które mogłyby zachęcić starsze pokolenie 
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do dłuższego pozostawania na obszarach 
wiejskich i przyciągnąć do pracy na wsi 
młodych ludzi z ośrodków miejskich;

Or. en

Poprawka 67
Benoît Biteau

Projekt opinii
Ustęp 4 d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4d. wzywa państwa członkowskie do 
ułatwiania zakupu 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 organami lokalnymi i 
organizacjami rolników, regulowanie 
sprzedaży, użytkowania i dzierżawy 
gruntów rolnych;

Or. en

Poprawka 68
Maxette Pirbakas

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. ubolewa, że porozumieniu w 
sprawie WRF brakuje ambicji, która jest 
konieczna, by sprostać wyzwaniom 
związanym ze zmianami demograficznymi; 
wyraża ubolewanie z powodu cięć w 
dwóch głównych instrumentach 
wspólnotowych służących wspieraniu 
zrównoważonego rozwoju obszarów 
wiejskich, polityki spójności i WPR.

5. ubolewa, że porozumieniu w 
sprawie WRF po raz kolejny brakuje 
ambicji, która jest konieczna, by sprostać 
wyzwaniom związanym z negatywnymi 
zmianami demograficznymi; wyraża 
ubolewanie z powodu cięć w dwóch 
głównych instrumentach wspólnotowych 
służących wspieraniu zrównoważonego 
rozwoju obszarów wiejskich, polityki 
spójności i WPR zarówno na kontynencie, 
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jak i w regionach najbardziej oddalonych.

Or. fr

Poprawka 69
Tonino Picula, Paolo De Castro, Attila Ara-Kovács, Juozas Olekas, Carmen Avram, Ivo 
Hristov, Pina Picierno, Miroslav Číž

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. ubolewa, że porozumieniu w 
sprawie WRF brakuje ambicji, która jest 
konieczna, by sprostać wyzwaniom 
związanym ze zmianami demograficznymi; 
wyraża ubolewanie z powodu cięć w 
dwóch głównych instrumentach 
wspólnotowych służących wspieraniu 
zrównoważonego rozwoju obszarów 
wiejskich, polityki spójności i WPR.

5. ubolewa, że porozumieniu w 
sprawie WRF brakuje ambicji, która jest 
konieczna, by sprostać wyzwaniom 
związanym ze zmianami demograficznymi; 
ubolewa z powodu cięć w dwóch 
głównych instrumentach wspólnotowych 
służących wspieraniu zrównoważonego 
rozwoju obszarów wiejskich, polityki 
spójności i WPR.

Or. en

Poprawka 70
Maxette Pirbakas

Projekt opinii
Ustęp 5 – punkt 1 (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1) wyraża ubolewanie, że regiony 
najbardziej oddalone jako pierwsze 
odczuwają skutki zmniejszenia funduszy 
takich jak POSEI;

Or. fr

Poprawka 71
Maxette Pirbakas
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Projekt opinii
Ustęp 5 – punkt 2 (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2) wyraża ubolewanie, że regiony 
najbardziej oddalone borykają się z 
trudną sytuacją wynikającą z ich 
wyspiarskiego charakteru, oddalenia 
geograficznego i braku perspektyw dla 
młodzieży, mimo iż art. 349 TFUE 
powinien umożliwić im rozwiązanie tego 
problemu;

Or. fr

Poprawka 72
Maxette Pirbakas

Projekt opinii
Ustęp 5 – punkt 3 (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3) wzywa do opracowania wielkiego 
planu mającego na celu ułatwienie 
przenoszenia własności wszystkich 
rodzajów przedsiębiorstw, tak aby dać 
młodym ludziom dostęp do zatrudnienia, 
umożliwić im wznawianie działalności 
gospodarczej i zagwarantować, że osoby 
odchodzące na emeryturę otrzymają 
odpowiednie świadczenia; działania te 
sprawiłyby, że wiejskie środowisko 
gospodarcze, począwszy od rolnictwa, 
stałoby się bardziej atrakcyjne, i 
przyniosłyby korzyści europejskiemu 
środowisku wiejskiemu i regionom 
najbardziej oddalonym;

Or. fr

Poprawka 73
Daniel Buda
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Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. podkreśla, że REACT-EU 
zapewnia środki na wsparcie odbudowy 
sektorów najbardziej dotkniętych 
kryzysem związanym z pandemią i 
wprowadza rozwiązania na rzecz 
tworzenia miejsc pracy i inwestycji dla 
MŚP; podkreśla, że państwa członkowskie 
będą miały możliwość wyboru priorytetów 
finansowania, oraz nalega w związku z 
tym na konieczność dokonywania 
inwestycji na obszarach zagrożonych 
wyludnieniem;

Or. ro

Poprawka 74
Benoît Biteau

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. ubolewa z powodu utrzymującego 
się braku równowagi między EFRG a 
EFRROW w ramach WPR; podstawowe 
wsparcie dochodu, stanowiące większość 
EFRG, ma negatywny wpływ na ludność 
wiejską, w przeciwieństwie do EFRROW, 
który wspiera rozwój obszarów wiejskich;

Or. en


