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Poprawka 1
Danilo Oscar Lancini, Marco Campomenosi, Roman Haider, Markus Buchheit, Jean-
Lin Lacapelle

Projekt opinii
Motyw A (nowy)

Projekt opinii Poprawka

A (nowy) mając na uwadze, że w 
2019 r. wartość całkowitego handlu 
produktami rolnymi między UE a resztą 
świata wyniosła 325 mld EUR przy 
nadwyżce handlowej w wysokości 
39 mld EUR1a;
_________________
1a https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php?title=Extra-
EU_trade_in_agricultural_goods#EU_tra
de_in_agricultural_products:_surplus_of
_.E2.82.AC39_billion

Or. en

Poprawka 2
Jérémy Decerle, Marie-Pierre Vedrenne, Samira Rafaela, Nicola Danti, Jordi Cañas

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla, że polityka handlowa 
UE ma do odegrania ważną rolę w 
przejściu na bardziej zrównoważone 
systemy rolno-spożywcze, zgodnie z 
porozumieniem paryskim i Europejskim 
Zielonym Ładem;

1. wzywa Komisję do wzmocnienia 
handlowych aspektów strategii „od pola 
do stołu” w celu zapewnienia spójności 
polityki handlowej UE z wymogami 
stawianymi producentom UE w zakresie 
identyfikowalności, dobrostanu zwierząt 
i zrównoważonego rozwoju; podkreśla, że 
polityka handlowa UE ma do odegrania 
ważną rolę w przejściu na bardziej 
zrównoważone i odporne systemy rolno-
spożywcze, zgodnie z porozumieniem 
paryskim i Europejskim Zielonym Ładem 
oraz celami zrównoważonego rozwoju; 
podkreśla znaczenie wielostronnego 
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dialogu dla osiągnięcia tych celów przez 
ustanowienie solidnych ram zarządzania 
na rzecz sprawiedliwego 
i zrównoważonego handlu oraz 
dopilnowanie, aby nikt nie został 
pominięty;

Or. en

Poprawka 3
Danilo Oscar Lancini, Marco Campomenosi, Markus Buchheit, Jean-Lin Lacapelle, 
Herve Juvin

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla, że polityka handlowa 
UE ma do odegrania ważną rolę w 
przejściu na bardziej zrównoważone 
systemy rolno-spożywcze, zgodnie z 
porozumieniem paryskim i Europejskim 
Zielonym Ładem;

1. podkreśla, że polityka handlowa 
UE ma do odegrania ważną rolę 
w przejściu na bardziej zrównoważone 
systemy rolno-spożywcze; bez narażania 
konkurencyjności europejskiej produkcji; 
polityka handlowa UE powinna mieć na 
celu dostarczanie konsumentom 
najlepszych produktów, stawiając 
europejskich rolników i producentów 
w centrum uwagi; podkreśla, że 
powiązana polityka krajowa i handel nie 
powinny nigdy zachęcać do praktyk 
prowadzących do znacznego wzrostu 
przywozu z państw trzecich, które mogą 
mieć mniej ambitne normy społeczne, 
środowiskowe i dotyczące stosowania 
środków sanitarnych i fitosanitarnych;

Or. en

Poprawka 4
Tiziana Beghin, Dino Giarrusso

Projekt opinii
Ustęp 1
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Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla, że polityka handlowa 
UE ma do odegrania ważną rolę w 
przejściu na bardziej zrównoważone 
systemy rolno-spożywcze, zgodnie z 
porozumieniem paryskim i Europejskim 
Zielonym Ładem;

1. podkreśla, że polityka handlowa 
UE ma do odegrania ważną rolę w 
przejściu na bardziej zrównoważone pod 
względem środowiskowym, społecznym i 
gospodarczym systemy rolno-spożywcze, 
zgodnie z porozumieniem paryskim, 
Europejskim Zielonym Ładem; uważa, że 
polityka handlowa stanowi integralną 
część wdrażania strategii „od pola do 
stołu” i jest niezbędna, aby zapewnić 
ochronę jakości produktów europejskich, 
umożliwiając producentom z UE 
konkurowanie ze światową ofertą 
produktów spożywczych;

Or. it

Poprawka 5
Seán Kelly

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla, że polityka handlowa 
UE ma do odegrania ważną rolę w 
przejściu na bardziej zrównoważone 
systemy rolno-spożywcze, zgodnie z 
porozumieniem paryskim i Europejskim 
Zielonym Ładem;

1. podkreśla, że polityka handlowa 
UE ma do odegrania ważną rolę 
w przejściu na bardziej zrównoważone 
systemy rolno-spożywcze, zgodnie 
z porozumieniem paryskim i Europejskim 
Zielonym Ładem; zwraca uwagę na 
aktywne zaangażowanie sektora rolnictwa 
w działania na rzecz klimatu i uznaje 
pełny potencjał żywopłotów, terenów 
zalesionych i obszarów trawiastych jako 
pochłaniaczy dwutlenku węgla;

Or. en

Poprawka 6
Sara Matthieu, Manuela Ripa

Projekt opinii
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Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla, że polityka handlowa 
UE ma do odegrania ważną rolę w 
przejściu na bardziej zrównoważone 
systemy rolno-spożywcze, zgodnie z 
porozumieniem paryskim i Europejskim 
Zielonym Ładem;

1. podkreśla, że polityka handlowa 
UE może odegrać ważną rolę w przejściu 
na bardziej zrównoważone systemy rolno-
spożywcze, zgodnie z porozumieniem 
paryskim i Europejskim Zielonym Ładem; 
oczekuje, że trwający przegląd polityki 
handlowej nada najwyższy priorytet 
zakorzenieniu polityki handlowej UE 
w celach Europejskiego Zielonego Ładu;

Or. en

Poprawka 7
Sergio Berlato, Mazaly Aguilar

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla, że polityka handlowa 
UE ma do odegrania ważną rolę w 
przejściu na bardziej zrównoważone 
systemy rolno-spożywcze, zgodnie z 
porozumieniem paryskim i Europejskim 
Zielonym Ładem;

1. podkreśla, że polityka handlowa 
UE ma do odegrania ważną rolę w 
przejściu na bardziej zrównoważone 
systemy rolno-spożywcze, zgodnie z 
porozumieniem paryskim i Europejskim 
Zielonym Ładem; wskazuje, że konieczne 
jest jednak, aby to przejście następowało 
stopniowo, w akceptowalnym tempie;

Or. it

Poprawka 8
Emmanuel Maurel

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla, że polityka handlowa 
UE ma do odegrania ważną rolę w 

1. podkreśla, że polityka handlowa 
UE ma do odegrania ważną rolę w 
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przejściu na bardziej zrównoważone 
systemy rolno-spożywcze, zgodnie z 
porozumieniem paryskim i Europejskim 
Zielonym Ładem;

przejściu na bardziej zrównoważone 
systemy rolno-spożywcze, zgodnie z 
porozumieniem paryskim, rezolucją w 
sprawie alarmującej sytuacji klimatycznej, 
przyjętą przez Parlament Europejski, i 
Europejskim Zielonym Ładem;

Or. fr

Poprawka 9
Roman Haider

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla, że polityka handlowa 
UE ma do odegrania ważną rolę w 
przejściu na bardziej zrównoważone 
systemy rolno-spożywcze, zgodnie z 
porozumieniem paryskim i Europejskim 
Zielonym Ładem;

1. podkreśla, że polityka handlowa 
UE ma do odegrania ważną rolę w 
przejściu na bardziej zrównoważone 
systemy rolno-spożywcze i dlatego 
powinna być również zgodna z 
międzynarodowymi umowami i 
porozumieniami, na przykład z 
porozumieniem paryskim;

Or. de

Poprawka 10
Urmas Paet

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla, że polityka handlowa 
UE ma do odegrania ważną rolę w 
przejściu na bardziej zrównoważone 
systemy rolno-spożywcze, zgodnie z 
porozumieniem paryskim i Europejskim 
Zielonym Ładem;

1. podkreśla, że polityka handlowa 
UE ma do odegrania ważną rolę 
w przejściu na bardziej zrównoważone 
systemy rolno-spożywcze, zgodnie 
z celami zrównoważonego rozwoju, 
porozumieniem paryskim i Europejskim 
Zielonym Ładem;

Or. en
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Poprawka 11
Mazaly Aguilar, Sergio Berlato, Emmanouil Fragkos, Witold Jan Waszczykowski

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla, że polityka handlowa 
UE ma do odegrania ważną rolę w 
przejściu na bardziej zrównoważone 
systemy rolno-spożywcze, zgodnie z 
porozumieniem paryskim i Europejskim 
Zielonym Ładem;

1. podkreśla, że nowy model polityki 
handlowej UE ma do odegrania ważną rolę 
w przejściu na bardziej zrównoważone 
systemy rolno-spożywcze, zgodnie 
z porozumieniem paryskim i Europejskim 
Zielonym Ładem;

Or. en

Poprawka 12
Sara Matthieu, Manuela Ripa

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. zauważa z zaniepokojeniem, że 
badania naukowe nadal potwierdzają 
niepokojący związek chorób 
odzwierzęcych, takich jak COVID-19, 
z wylesianiem, zmianą klimatu i utratą 
różnorodności biologicznej; zauważa 
ponadto z zaniepokojeniem, że 
komercyjne rolnictwo zorientowane na 
wywóz pozostaje głównym czynnikiem 
wpływającym na wylesianie na świecie; 
podkreśla znaczenie środków 
zapewniających zgodność popytu z celami 
zrównoważonego rozwoju, ponieważ UE 
jest znaczącym importerem towarów 
łączonych z wylesianiem, takich jak soja, 
olej palmowy, eukaliptus, kauczuk, 
kukurydza, wołowina, skóra i kakao;

Or. en
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Poprawka 13
Jérémy Decerle, Marie-Pierre Vedrenne

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. podkreśla znaczenie systemów 
rolno-spożywczych jako kompleksowego 
elementu koncepcji otwartej autonomii 
strategicznej, ponieważ gwarantują one 
bezpieczeństwo żywnościowe, zapewniają 
rolnikom godne zarobki, wzmacniają 
pozycję ludności wiejskiej 
i zamieszkującej oddalone tereny oraz 
przyczyniają się do przystosowania się do 
zmiany klimatu i łagodzenia jej skutków, 
a także ochrony zasobów naturalnych 
i różnorodności biologicznej; zaleca 
dalsze uwzględnianie koncepcji otwartej 
autonomii strategicznej w polityce 
handlowej Unii, na przykład w dziedzinie 
produkcji białka roślinnego;

Or. en

Poprawka 14
Gabriel Mato, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. podkreśla, że rolnictwo i hodowla 
w Europie odpowiadają za 1 % 
światowych emisji gazów cieplarnianych; 
wzywa Komisję do wzmocnienia polityki 
handlowej w celu poprawy współpracy z 
państwami trzecimi oraz do podjęcia 
ambitnych zobowiązań zbliżonych do tych 
określonych w strategii „od pola do 
stołu”, aby wnieść wkład w globalną 
walkę ze zmianą klimatu i utrzymać 
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konkurencyjność europejskiego 
rolnictwa;

Or. es

Poprawka 15
Annie Schreijer-Pierik

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. podkreśla, że strategia „od pola do 
stołu” musi być zgodna z art. 2 ust. 1 
lit. b) porozumienia paryskiego, a zatem 
w żaden sposób nie może zagrażać 
przepływom handlowym i łańcuchom 
dostaw, które mają kluczowe znaczenie 
dla światowej i europejskiej produkcji 
żywności i bezpieczeństwa 
żywnościowego;

Or. nl

Poprawka 16
Mazaly Aguilar, Emmanouil Fragkos, Witold Jan Waszczykowski, Sergio Berlato

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. podkreśla potrzebę kompleksowego 
przeglądu polityki handlowej UE, aby 
zachować zgodność z europejskimi 
ambicjami dotyczącymi strategii „od pola 
do stołu” i strategii na rzecz 
bioróżnorodności; zwraca uwagę, że 
strategia „od pola do stołu” nie będzie 
wiarygodna, jeśli polityka handlowa 
dotycząca produktów rolnych nie zostanie 
dogłębnie zmodyfikowana;

Or. en
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Poprawka 17
Urmas Paet

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. podkreśla, że w wyniku ostatniego 
przeglądu polityki handlowej UE wkrótce 
będzie posiadała odnowioną politykę 
handlową, która może pozytywnie 
przyczynić się do realizacji strategii „od 
pola do stołu”;

Or. en

Poprawka 18
Sara Matthieu, Manuela Ripa

Projekt opinii
Ustęp 1 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1b. wyraża ubolewanie, że strategia 
nie odnosi się do potencjalnych 
niespójności między jej celami a umowami 
handlowymi negocjowanymi obecnie 
przez UE; proponuje Komisji przyjęcie 
celów strategii „od pola do stołu” jako 
punktu odniesienia w toczących się 
i przyszłych negocjacjach handlowych, 
aby zapewnić dobrobyt ludzi i dobry stan 
środowiska naturalnego;

Or. en

Poprawka 19
Roman Haider

Projekt opinii
Ustęp 2
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Projekt opinii Poprawka

2. uważa, że rynek wewnętrzny UE 
jest największym na świecie importerem i 
eksporterem produktów rolno-
spożywczych; jest przekonany, że UE 
powinna wykorzystać tę pozycję do 
ustalenia poziomu odniesienia pod 
względem norm dla zrównoważonych 
systemów żywnościowych, w oparciu o 
zasadę ostrożności, ochronę środowiska i 
dobrostan zwierząt;

2. uważa, że rynek wewnętrzny UE 
jest największym na świecie importerem i 
eksporterem produktów rolno-
spożywczych; jest przekonany, że UE 
powinna wykorzystać tę pozycję do 
ustalenia poziomu odniesienia pod 
względem norm dla zrównoważonych 
systemów żywnościowych, w oparciu o 
zasadę ostrożności, ochronę środowiska i 
dobrostan zwierząt; uważa zatem, że 
wewnątrzunijne przepisy dotyczące 
produkcji rolnej powinny być stosowane 
również przez importerów z państw 
trzecich; stwierdza, że produkty rolne, 
które nie spełniają norm europejskich, nie 
mogą być wprowadzane na rynek 
wewnętrzny UE, w szczególności również 
ze względu na zapewnienie 
sprawiedliwych warunków konkurencji 
między producentami w państwach 
trzecich a naszymi krajowymi rolnikami i 
producentami;

Or. de

Poprawka 20
Jérémy Decerle, Dita Charanzová, Marie-Pierre Vedrenne, Samira Rafaela, Nicola 
Danti, Jordi Cañas

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. uważa, że rynek wewnętrzny UE 
jest największym na świecie importerem i 
eksporterem produktów rolno-
spożywczych; jest przekonany, że UE 
powinna wykorzystać tę pozycję do 
ustalenia poziomu odniesienia pod 
względem norm dla zrównoważonych 
systemów żywnościowych, w oparciu o 
zasadę ostrożności, ochronę środowiska i 
dobrostan zwierząt;

2. uważa, że rynek wewnętrzny UE 
jest największym na świecie importerem 
i eksporterem produktów rolno-
spożywczych oraz docenia ugruntowaną 
międzynarodową reputację jakości 
produktów rolno-spożywczych 
i powiązanych norm w UE; jest 
przekonany, że UE powinna wykorzystać 
tę pozycję do ustalenia, za pomocą swojej 
polityki promocyjnej obejmującej 
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wszystkie produkty rolne UE, ale także 
polityki dotyczącej oznaczeń 
geograficznych, poziomu odniesienia pod 
względem norm dla zrównoważonych 
systemów żywnościowych, w oparciu 
o uczciwą konkurencję, zasadę 
ostrożności, poszanowanie praw człowieka 
i międzynarodowych norm pracy, ochronę 
środowiska i dobrostan zwierząt, jako 
sposobu ukierunkowania 
międzynarodowych norm na ambitne 
europejskie cele;

Or. en

Poprawka 21
Sergio Berlato, Mazaly Aguilar

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. uważa, że rynek wewnętrzny UE 
jest największym na świecie importerem i 
eksporterem produktów rolno-
spożywczych; jest przekonany, że UE 
powinna wykorzystać tę pozycję do 
ustalenia poziomu odniesienia pod 
względem norm dla zrównoważonych 
systemów żywnościowych, w oparciu o 
zasadę ostrożności, ochronę środowiska i 
dobrostan zwierząt;

2. uważa, że rynek wewnętrzny UE 
jest największym na świecie importerem i 
eksporterem produktów rolno-
spożywczych; jest przekonany, że UE 
powinna wykorzystać tę pozycję do 
ustalenia poziomu odniesienia pod 
względem norm dla zrównoważonych 
systemów żywnościowych, w oparciu o 
zasadę ostrożności, ochronę środowiska i 
dobrostan zwierząt oraz stabilność 
gospodarczą wszystkich uczestników 
łańcucha rolno-spożywczego; w związku z 
tym wzywa Komisję do ograniczenia, a 
nawet wyeliminowania przywozu 
produktów rolno-spożywczych, które nie 
spełniają wysokich standardów UE 
dotyczących europejskiego sektora rolno-
spożywczego;

Or. it

Poprawka 22
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Gabriel Mato, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. uważa, że rynek wewnętrzny UE 
jest największym na świecie importerem i 
eksporterem produktów rolno-
spożywczych; jest przekonany, że UE 
powinna wykorzystać tę pozycję do 
ustalenia poziomu odniesienia pod 
względem norm dla zrównoważonych 
systemów żywnościowych, w oparciu o 
zasadę ostrożności, ochronę środowiska i 
dobrostan zwierząt;

2. uważa, że rynek wewnętrzny UE 
jest największym na świecie importerem i 
eksporterem produktów rolno-
spożywczych; jest przekonany, że UE 
powinna wykorzystać tę pozycję do 
ustalenia poziomu odniesienia pod 
względem norm dla zrównoważonych 
systemów żywnościowych, w oparciu o 
zasadę ostrożności, ochronę środowiska i 
dobrostan zwierząt; podkreśla, że polityka 
promocyjna UE, która obejmuje wszystkie 
produkty rolno-spożywcze, może aktywnie 
przyczynić się do ustalenia tego poziomu 
odniesienia w celu poprawy 
zrównoważonego charakteru światowej 
produkcji i konsumpcji;

Or. es

Poprawka 23
Herve Juvin

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. uważa, że rynek wewnętrzny UE 
jest największym na świecie importerem i 
eksporterem produktów rolno-
spożywczych; jest przekonany, że UE 
powinna wykorzystać tę pozycję do 
ustalenia poziomu odniesienia pod 
względem norm dla zrównoważonych 
systemów żywnościowych, w oparciu o 
zasadę ostrożności, ochronę środowiska i 
dobrostan zwierząt;

2. uważa, że rynek wewnętrzny UE 
jest największym na świecie importerem i 
eksporterem produktów rolno-
spożywczych; jest przekonany, że UE 
powinna wykorzystać tę pozycję do 
ustalenia poziomu odniesienia pod 
względem norm dla zrównoważonych 
systemów żywnościowych, w oparciu o 
zasadę ostrożności, ochronę środowiska i 
dobrostan zwierząt; nalega również, aby 
UE rozszerzyła ochronę nazw 
pochodzenia i znaków terytorialnych oraz 
wymagała podawania kraju lub krajów 
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pochodzenia, zwłaszcza w przypadku 
produktów spożywczych;

Or. fr

Poprawka 24
Sara Matthieu, Manuela Ripa

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. uważa, że rynek wewnętrzny UE 
jest największym na świecie importerem i 
eksporterem produktów rolno-
spożywczych; jest przekonany, że UE 
powinna wykorzystać tę pozycję do 
ustalenia poziomu odniesienia pod 
względem norm dla zrównoważonych 
systemów żywnościowych, w oparciu o 
zasadę ostrożności, ochronę środowiska i 
dobrostan zwierząt;

2. uważa, że rynek wewnętrzny UE 
jest największym na świecie importerem i 
eksporterem produktów rolno-
spożywczych; jest przekonany, że UE 
powinna wykorzystać tę pozycję do 
ustalenia poziomu odniesienia pod 
względem norm dla zrównoważonych 
systemów żywnościowych, w oparciu 
o zasadę ostrożności, ochronę środowiska 
i dobrostan zwierząt oraz poszanowanie 
praw pracowniczych; ponadto uważa, że 
ochrona norm w tych obszarach powinna 
być zagwarantowana w postanowieniach 
umów handlowych i nie powinna być 
uważana za przeszkodę techniczną 
w handlu;

Or. en

Poprawka 25
Carles Puigdemont i Casamajó

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. uważa, że rynek wewnętrzny UE 
jest największym na świecie importerem i 
eksporterem produktów rolno-
spożywczych; jest przekonany, że UE 
powinna wykorzystać tę pozycję do 

2. uważa, że rynek wewnętrzny UE 
jest największym na świecie importerem 
i eksporterem produktów rolno-
spożywczych; jest przekonany, że UE 
powinna wykorzystać tę pozycję do 
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ustalenia poziomu odniesienia pod 
względem norm dla zrównoważonych 
systemów żywnościowych, w oparciu o 
zasadę ostrożności, ochronę środowiska i 
dobrostan zwierząt;

ustalenia poziomu odniesienia pod 
względem norm dla zrównoważonych 
systemów żywnościowych, w oparciu 
o zasadę ostrożności, ochronę środowiska 
i dobrostan zwierząt; uważa w tym 
kontekście, że zasady „Jedno zdrowie” 
i „zdrowie we wszystkich politykach” 
powinny również stanowić integralną 
część porozumień handlowych 
i inwestycyjnych wspieranych, 
kierowanych i podpisywanych przez Unię;

Or. en

Poprawka 26
Dita Charanzová

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. uważa, że rynek wewnętrzny UE 
jest największym na świecie importerem i 
eksporterem produktów rolno-
spożywczych; jest przekonany, że UE 
powinna wykorzystać tę pozycję do 
ustalenia poziomu odniesienia pod 
względem norm dla zrównoważonych 
systemów żywnościowych, w oparciu o 
zasadę ostrożności, ochronę środowiska i 
dobrostan zwierząt;

2. uważa, że rynek wewnętrzny UE 
jest największym na świecie importerem i 
eksporterem produktów rolno-
spożywczych; jest przekonany, że UE 
powinna wykorzystać tę pozycję głównego 
globalnego podmiotu do ustalenia 
poziomu odniesienia pod względem norm 
dla zrównoważonych systemów 
żywnościowych, w oparciu o zasadę 
ostrożności, ochronę środowiska 
i dobrostan zwierząt; uważa, że 
wielostronna współpraca w tej dziedzinie 
mogłaby dodatkowo pomóc w osiągnięciu 
celów strategii „od pola do stołu”;

Or. en

Poprawka 27
Enikő Győri

Projekt opinii
Ustęp 2
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Projekt opinii Poprawka

2. uważa, że rynek wewnętrzny UE 
jest największym na świecie importerem i 
eksporterem produktów rolno-
spożywczych; jest przekonany, że UE 
powinna wykorzystać tę pozycję do 
ustalenia poziomu odniesienia pod 
względem norm dla zrównoważonych 
systemów żywnościowych, w oparciu o 
zasadę ostrożności, ochronę środowiska i 
dobrostan zwierząt;

2. uważa, że rynek wewnętrzny UE 
jest największym na świecie importerem 
i eksporterem produktów rolno-
spożywczych; jest przekonany, że UE 
powinna wykorzystać tę pozycję do 
ustalenia poziomu odniesienia pod 
względem norm dla zrównoważonych 
systemów żywnościowych, w oparciu 
o zasadę ostrożności, ochronę środowiska i 
dobrostan zwierząt; wzywa Komisję do 
przeprowadzenia dokładnej oceny 
skutków ex ante, aby uniknąć 
przenoszenia śladu środowiskowego do 
państw trzecich;

Or. en

Poprawka 28
Emmanouil Fragkos

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. uważa, że rynek wewnętrzny UE 
jest największym na świecie importerem i 
eksporterem produktów rolno-
spożywczych; jest przekonany, że UE 
powinna wykorzystać tę pozycję do 
ustalenia poziomu odniesienia pod 
względem norm dla zrównoważonych 
systemów żywnościowych, w oparciu o 
zasadę ostrożności, ochronę środowiska i 
dobrostan zwierząt;

2. uważa, że rynek wewnętrzny UE 
jest największym na świecie importerem 
i eksporterem produktów rolno-
spożywczych; jest przekonany, że UE 
powinna wykorzystać tę pozycję do 
ustalenia poziomu odniesienia pod 
względem norm dla zrównoważonych 
systemów żywnościowych, w oparciu 
o zasadę ostrożności, ochronę środowiska 
i dobrostan zwierząt, utrzymując pełne 
stosowanie przepisów dotyczących 
jednolitego rynku przy skutecznych 
kontrolach celnych;

Or. el

Poprawka 29
Tiziana Beghin, Dino Giarrusso
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Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. uważa, że rynek wewnętrzny UE 
jest największym na świecie importerem i 
eksporterem produktów rolno-
spożywczych; jest przekonany, że UE 
powinna wykorzystać tę pozycję do 
ustalenia poziomu odniesienia pod 
względem norm dla zrównoważonych 
systemów żywnościowych, w oparciu o 
zasadę ostrożności, ochronę środowiska i 
dobrostan zwierząt;

2. uważa, że rynek wewnętrzny UE 
jest największym na świecie importerem i 
eksporterem produktów rolno-
spożywczych; jest przekonany, że UE 
powinna wykorzystać tę pozycję do 
określenia poziomu odniesienia pod 
względem norm dla zrównoważonych 
systemów żywnościowych, w oparciu o 
zasadę ostrożności, ochronę środowiska, 
przestrzeganie praw człowieka, walkę z 
marnotrawieniem żywności i dobrostan 
zwierząt;

Or. it

Poprawka 30
Emmanuel Maurel

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. uważa, że rynek wewnętrzny UE 
jest największym na świecie importerem i 
eksporterem produktów rolno-
spożywczych; jest przekonany, że UE 
powinna wykorzystać tę pozycję do 
ustalenia poziomu odniesienia pod 
względem norm dla zrównoważonych 
systemów żywnościowych, w oparciu o 
zasadę ostrożności, ochronę środowiska i 
dobrostan zwierząt;

2. uważa, że rynek wewnętrzny UE 
jest największym na świecie importerem i 
eksporterem produktów rolno-
spożywczych; jest przekonany, że UE 
powinna wykorzystać tę pozycję do 
ustalenia poziomu odniesienia pod 
względem norm dla zrównoważonych 
systemów żywnościowych i godnych 
dochodów dla rolników, w oparciu o 
zasadę ostrożności, ochronę środowiska i 
dobrostan zwierząt;

Or. fr

Poprawka 31
Paolo De Castro, Kathleen Van Brempt, Miroslav Číž, Margarida Marques, Inma 
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Rodríguez-Piñero, Costas Mavrides

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. uważa, że rynek wewnętrzny UE 
jest największym na świecie importerem i 
eksporterem produktów rolno-
spożywczych; jest przekonany, że UE 
powinna wykorzystać tę pozycję do 
ustalenia poziomu odniesienia pod 
względem norm dla zrównoważonych 
systemów żywnościowych, w oparciu o 
zasadę ostrożności, ochronę środowiska i 
dobrostan zwierząt;

2. uważa, że rynek wewnętrzny UE 
jest największym na świecie importerem 
i eksporterem produktów rolno-
spożywczych; jest przekonany, że UE 
powinna wykorzystać tę pozycję do 
ustalenia poziomu odniesienia pod 
względem norm dla zrównoważonych 
systemów żywnościowych, w oparciu 
o poszanowanie praw człowieka i praw 
pracowniczych, zasadę ostrożności, 
ochronę środowiska i dobrostan zwierząt;

Or. en

Poprawka 32
Jordi Cañas

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. uważa, że rynek wewnętrzny UE 
jest największym na świecie importerem i 
eksporterem produktów rolno-
spożywczych; jest przekonany, że UE 
powinna wykorzystać tę pozycję do 
ustalenia poziomu odniesienia pod 
względem norm dla zrównoważonych 
systemów żywnościowych, w oparciu o 
zasadę ostrożności, ochronę środowiska i 
dobrostan zwierząt;

2. uważa, że rynek wewnętrzny UE 
jest największym na świecie importerem 
i eksporterem produktów rolno-
spożywczych; jest przekonany, że UE 
powinna wykorzystać tę pozycję do 
ustalenia poziomu odniesienia pod 
względem dążenia do wynegocjowanych 
i równoważnych norm dla 
zrównoważonych systemów 
żywnościowych, w oparciu o zasadę 
ostrożności, ochronę środowiska 
i dobrostan zwierząt;

Or. en

Poprawka 33
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Danilo Oscar Lancini, Marco Campomenosi, Markus Buchheit, Herve Juvin, Jean-Lin 
Lacapelle

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. uważa, że rynek wewnętrzny UE 
jest największym na świecie importerem i 
eksporterem produktów rolno-
spożywczych; jest przekonany, że UE 
powinna wykorzystać tę pozycję do 
ustalenia poziomu odniesienia pod 
względem norm dla zrównoważonych 
systemów żywnościowych, w oparciu o 
zasadę ostrożności, ochronę środowiska i 
dobrostan zwierząt;

2. uważa, że rynek wewnętrzny UE 
jest największym na świecie importerem 
i eksporterem produktów rolno-
spożywczych; jest przekonany, że UE 
powinna wykorzystać tę pozycję do 
ustalenia poziomu odniesienia pod 
względem norm dla zrównoważonych 
systemów żywnościowych, w oparciu 
o zasadę ostrożności, ochronę środowiska, 
poszanowanie praw człowieka i dobrostan 
zwierząt;

Or. en

Poprawka 34
Emmanuel Maurel

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. uważa, że rynek wewnętrzny UE 
jest największym na świecie importerem i 
eksporterem produktów rolno-
spożywczych; jest przekonany, że UE 
powinna wykorzystać tę pozycję do 
ustalenia poziomu odniesienia pod 
względem norm dla zrównoważonych 
systemów żywnościowych, w oparciu o 
zasadę ostrożności, ochronę środowiska i 
dobrostan zwierząt;

2. uważa, że rynek wewnętrzny UE 
jest największym na świecie importerem i 
eksporterem produktów rolno-
spożywczych; jest przekonany, że UE 
powinna wykorzystać tę pozycję do 
ustalenia poziomu odniesienia pod 
względem norm dla zrównoważonych 
systemów żywnościowych, w oparciu o 
zasadę ostrożności, konsumpcję lokalną, 
ochronę środowiska i dobrostan zwierząt;

Or. fr

Poprawka 35
Urmas Paet
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Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. uważa, że rynek wewnętrzny UE 
jest największym na świecie importerem i 
eksporterem produktów rolno-
spożywczych; jest przekonany, że UE 
powinna wykorzystać tę pozycję do 
ustalenia poziomu odniesienia pod 
względem norm dla zrównoważonych 
systemów żywnościowych, w oparciu o 
zasadę ostrożności, ochronę środowiska i 
dobrostan zwierząt;

2. uważa, że UE jest największym na 
świecie importerem i eksporterem 
produktów rolno-spożywczych; jest 
przekonany, że UE powinna wykorzystać 
tę pozycję do ustalenia poziomu 
odniesienia pod względem norm dla 
zrównoważonych systemów 
żywnościowych, w oparciu o zasadę 
ostrożności, ochronę środowiska 
i dobrostan zwierząt, zgodnie z zasadami 
WTO;

Or. en

Poprawka 36
Mazaly Aguilar, Emmanouil Fragkos, Witold Jan Waszczykowski

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. uważa, że rynek wewnętrzny UE 
jest największym na świecie importerem i 
eksporterem produktów rolno-
spożywczych; jest przekonany, że UE 
powinna wykorzystać tę pozycję do 
ustalenia poziomu odniesienia pod 
względem norm dla zrównoważonych 
systemów żywnościowych, w oparciu o 
zasadę ostrożności, ochronę środowiska i 
dobrostan zwierząt;

2. uważa, że rynek wewnętrzny UE 
jest największym na świecie importerem i 
eksporterem produktów rolno-
spożywczych; jest przekonany, że UE 
powinna wykorzystać tę pozycję do 
ustalenia poziomu odniesienia pod 
względem norm dla zrównoważonych 
systemów żywnościowych, w oparciu 
o dowody naukowe, ochronę środowiska 
i dobrostan zwierząt;

Or. en

Poprawka 37
Annie Schreijer-Pierik

Projekt opinii
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Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do kontynuowania 
proaktywnego i pozytywnego programu 
handlu produktami rolno-spożywczymi 
zapewniającego pełną zgodność 
wszystkich produktów żywnościowych 
i paszowych przywożonych do UE z jej 
przepisami i normami oraz 
wspomagającego niezwłoczne spełnienie 
tych norm przez producentów surowców 
w krajach rozwijających się, w których 
obserwuje się częste wzrosty popytu 
wynikające ze zwiększenia liczby ludności 
i rozwoju klasy średniej;

Or. nl

Poprawka 38
Gabriel Mato, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. wzywa Komisję do zapewnienia 
spójności i elastyczności, tak aby środki i 
cele określone w strategii „od pola do 
stołu” były zgodne ze wspólną polityką 
rolną i wspólną polityką rybołówstwa, 
polityką handlową, unijną strategią na 
rzecz bioróżnorodności 2030 oraz innymi 
powiązanymi politykami i strategiami UE;

Or. es

Poprawka 39
Mazaly Aguilar, Sergio Berlato, Emmanouil Fragkos, Witold Jan Waszczykowski

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

2a. wzywa Komisję do zapewnienia 
zgodności i spójności między środkami 
przewidzianymi w strategii „od pola do 
stołu” a wspólną polityką rolną 
i rybołówstwa, polityką handlową, unijną 
strategią na rzecz bioróżnorodności 2030, 
a także innymi powiązanymi politykami 
i strategiami UE zgodnie z zasadą 
lepszego stanowienia prawa;

Or. en

Poprawka 40
Danilo Oscar Lancini, Marco Campomenosi, Markus Buchheit, Roman Haider, Herve 
Juvin, Jean-Lin Lacapelle

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. ubolewa, że nowa zaproponowana 
inicjatywa nie uwzględnia skutków 
kryzysu związanego z COVID-19 
i spowodowanego przez niego braku 
bezpieczeństwa żywnościowego na rynku 
europejskim; w związku z tym z dużym 
zaniepokojeniem podkreśla, że według 
przewidywań kryzys związany z COVID-
19 znacznie zwiększy liczbę obywateli UE, 
których nie stać na zdrowy i bogaty w 
substancje odżywcze posiłek;

Or. en

Poprawka 41
Jordi Cañas

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

2a. podkreśla ogromne znaczenie 
wspierania wielostronnego 
zaangażowania i współpracy 
międzynarodowej wszystkich unijnych 
podmiotów sektora spożywczego 
i partnerów handlowych dla skutecznego 
i sprawiedliwego przejścia na 
zrównoważony pod względem 
środowiskowym, społecznym 
i gospodarczym globalny system 
żywnościowy, który zapewnia równe 
szanse;

Or. en

Poprawka 42
Gabriel Mato, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Projekt opinii
Ustęp 2 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2b. podkreśla, że Komisja powinna 
opierać swoje wnioski ustawodawcze na 
naukowo uzasadnionych ocenach 
skutków ex ante, opisujących metody 
obliczania wartości docelowych oraz 
poziomy odniesienia i okresy referencyjne 
dla poszczególnych celów, po konsultacji z 
państwami członkowskimi; w tym zakresie 
należy uwzględnić skumulowane skutki 
wniosków ustawodawczych;

Or. es

Poprawka 43
Danilo Oscar Lancini, Marco Campomenosi, Roman Haider, Markus Buchheit, Herve 
Juvin, Jean-Lin Lacapelle

Projekt opinii
Ustęp 2 b (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

2b. podkreśla, że pandemia COVID-19 
uwydatniła potrzebę skrócenia łańcucha 
dostaw żywności w UE i ograniczenia jego 
uzależnienia od przywozu z państw 
trzecich, zwiększając w ten sposób 
odporność UE w celu zaspokojenia 
potrzeb konsumentów i zabezpieczenia 
produkcji żywności oraz zapasów;

Or. en

Poprawka 44
Mazaly Aguilar, Sergio Berlato, Emmanouil Fragkos, Witold Jan Waszczykowski

Projekt opinii
Ustęp 2 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2b. podkreśla, że polityka promocyjna 
UE, obejmująca wszystkie produkty rolne 
UE i różne modele rolnictwa, może 
aktywnie przyczynić się do ustanowienia 
poziomu odniesienia pod względem 
zrównoważonego charakteru produktów 
rolnych;

Or. en

Poprawka 45
Danilo Oscar Lancini, Marco Campomenosi, Roman Haider, Markus Buchheit, Herve 
Juvin, Jean-Lin Lacapelle

Projekt opinii
Ustęp 2 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2c. podkreśla, że lokalna produkcja 
jest – i zawsze będzie – bardziej 
zrównoważona niż globalna produkcja 
żywności, ponieważ zaspokaja 
podstawowe potrzeby konsumentów, 
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ogranicza marnotrawstwo żywności 
i może mieć mniejszy wpływ na 
środowisko poprzez redukcję emisji gazów 
cieplarnianych związanych z transportem; 

Or. en

Poprawka 46
Mazaly Aguilar, Sergio Berlato, Emmanouil Fragkos, Witold Jan Waszczykowski

Projekt opinii
Ustęp 2 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2c. podkreśla, że kluczowe znaczenie 
ma osiągnięcie celu strategii „od pola do 
stołu” polegającego na umieszczeniu 
europejskiego bezpieczeństwa 
żywnościowego i niezależności 
żywnościowej w centrum przyszłej polityki 
handlowej UE i wszelkich dwustronnych 
umów handlowych;

Or. en

Poprawka 47
Paolo De Castro, Kathleen Van Brempt, Miroslav Číž, Margarida Marques, Inma 
Rodríguez-Piñero, Costas Mavrides

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. uważa, że zrównoważona 
produkcja powinna stać się kluczową 
cechą produktów rolno-spożywczych UE 
poprzez rozszerzenie pojęcia jakości na 
aspekty społeczne i środowiskowe;

3. uważa, że zrównoważona 
produkcja powinna być kluczową cechą 
produktów rolno-spożywczych UE poprzez 
rozszerzenie pojęcia jakości na aspekty 
społeczne i środowiskowe, umacniając ich 
światową reputacją jako bezpiecznych 
i zdrowych; podkreśla w związku z tym, że 
wysokiej jakości unijna produkcja 
i oznaczenia geograficzne w połączeniu 
z ambitną polityką promocyjną UE 
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powinny być traktowane jako atut 
w kontekście celu, jakim jest wspieranie 
zrównoważonego handlu;

Or. en

Poprawka 48
Gabriel Mato, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. uważa, że zrównoważona 
produkcja powinna stać się kluczową cechą 
produktów rolno-spożywczych UE poprzez 
rozszerzenie pojęcia jakości na aspekty 
społeczne i środowiskowe;

3. uważa, że zrównoważona 
produkcja powinna stać się kluczową cechą 
produktów rolno-spożywczych UE poprzez 
rozszerzenie pojęcia jakości na aspekty 
społeczne i środowiskowe; zauważa 
zaangażowanie europejskich rolników i 
hodowców w zapewnianie najwyższych 
światowych standardów produkcji, a także 
zwraca uwagę na konieczność 
zagwarantowania im niezbędnego 
wsparcia ze strony instytucji europejskich;

Or. es

Poprawka 49
Tiziana Beghin, Dino Giarrusso

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. uważa, że zrównoważona 
produkcja powinna stać się kluczową cechą 
produktów rolno-spożywczych UE poprzez 
rozszerzenie pojęcia jakości na aspekty 
społeczne i środowiskowe;

3. uważa, że zrównoważona 
produkcja powinna stać się kluczową cechą 
produktów rolno-spożywczych UE i że w 
tym celu należy podkreślić rolę, jaką 
pojęcie jakości europejskich systemów 
produkcji odgrywa w społeczeństwie i 
środowisku, zapewniając producentom 
odpowiednie uznanie dla ich pracy, 
również na rynkach zagranicznych, 
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poprzez aktywną politykę promocyjną 
prowadzoną przez UE;

Or. it

Poprawka 50
Sergio Berlato, Mazaly Aguilar

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. uważa, że zrównoważona 
produkcja powinna stać się kluczową cechą 
produktów rolno-spożywczych UE poprzez 
rozszerzenie pojęcia jakości na aspekty 
społeczne i środowiskowe;

3. uważa, że zrównoważona 
produkcja powinna stopniowo stać się 
kluczową cechą produktów rolno-
spożywczych UE poprzez rozszerzenie 
pojęcia jakości na aspekty społeczne, 
środowiskowe i gospodarcze; w związku z 
tym uważa, że zasadnicze znaczenie ma 
wykorzystywanie nowych technologii 
opartych na technikach genomowych, 
ułatwiających wyselekcjonowanie bardziej 
odpornych, a tym samym bardziej 
zrównoważonych odmian;

Or. it

Poprawka 51
Carles Puigdemont i Casamajó

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. uważa, że zrównoważona 
produkcja powinna stać się kluczową cechą 
produktów rolno-spożywczych UE poprzez 
rozszerzenie pojęcia jakości na aspekty 
społeczne i środowiskowe;

3. uważa, że zrównoważona 
produkcja powinna stać się kluczową cechą 
produktów rolno-spożywczych UE poprzez 
rozszerzenie pojęcia jakości na aspekty 
społeczne i środowiskowe; w związku 
z tym z zadowoleniem przyjmuje cel 
strategii, zgodnie z którym zdrowy, 
bezpieczny dla środowiska 
i zrównoważony wariant powinien stać się 
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najbardziej przystępnym cenowo, co 
powinno być uwzględniane 
w porozumieniach handlowych;

Or. en

Poprawka 52
Annie Schreijer-Pierik

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. uważa, że zrównoważona 
produkcja powinna stać się kluczową cechą 
produktów rolno-spożywczych UE poprzez 
rozszerzenie pojęcia jakości na aspekty 
społeczne i środowiskowe;

3. uważa, że zrównoważona 
produkcja powinna stać się kluczową cechą 
produktów rolno-spożywczych UE poprzez 
rozszerzenie pojęcia jakości na aspekty 
społeczne i środowiskowe oraz 
dopilnowanie, aby koncepcja 
zrównoważonej produkcji obejmowała 
globalny ślad klimatyczny i środowiskowy 
oraz zużycie zasobów na kilogram 
produktu; 

Or. nl

Poprawka 53
Massimiliano Salini

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. uważa, że zrównoważona 
produkcja powinna stać się kluczową cechą 
produktów rolno-spożywczych UE poprzez 
rozszerzenie pojęcia jakości na aspekty 
społeczne i środowiskowe;

3. uważa, że zrównoważona 
produkcja powinna stać się kluczową cechą 
produktów rolno-spożywczych UE poprzez 
rozszerzenie pojęcia jakości na aspekty 
społeczne i środowiskowe; wzywa Komisję 
do umieszczenia zrównoważenia 
środowiskowego, gospodarczego 
i społecznego w centrum strategii „od pola 
do stołu”;
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Or. en

Poprawka 54
Seán Kelly

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. uważa, że zrównoważona 
produkcja powinna stać się kluczową cechą 
produktów rolno-spożywczych UE poprzez 
rozszerzenie pojęcia jakości na aspekty 
społeczne i środowiskowe;

3. uważa, że zrównoważona 
produkcja powinna stać się kluczową cechą 
produktów rolno-spożywczych UE poprzez 
rozszerzenie pojęcia jakości na aspekty 
społeczne i środowiskowe, które są zgodne 
z celami środowiskowymi i zasadą „nie 
szkodzić” zawartą w Zielonym Ładzie;

Or. en

Poprawka 55
Jérémy Decerle, Marie-Pierre Vedrenne, Urmas Paet, Jordi Cañas, Samira Rafaela

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. uważa, że zrównoważona 
produkcja powinna stać się kluczową cechą 
produktów rolno-spożywczych UE poprzez 
rozszerzenie pojęcia jakości na aspekty 
społeczne i środowiskowe;

3. uważa, że zrównoważony 
charakter powinien stać się kluczową 
cechą produktów rolno-spożywczych UE 
poprzez zapewnienie konkurencyjności 
i stałych dochodów unijnym producentom 
oraz rozszerzenie pojęcia jakości na 
aspekty społeczne i środowiskowe;

Or. en

Poprawka 56
Juan Ignacio Zoido Álvarez, Gabriel Mato

Projekt opinii
Ustęp 3
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Projekt opinii Poprawka

3. uważa, że zrównoważona 
produkcja powinna stać się kluczową cechą 
produktów rolno-spożywczych UE poprzez 
rozszerzenie pojęcia jakości na aspekty 
społeczne i środowiskowe;

3. uważa, że zrównoważona 
produkcja powinna stać się kluczową cechą 
produktów rolno-spożywczych UE poprzez 
rozszerzenie pojęcia jakości na aspekty 
społeczne i środowiskowe oraz 
zrównoważony charakter dochodów 
rolników;

Or. es

Poprawka 57
Emmanuel Maurel

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. uważa, że zrównoważona 
produkcja powinna stać się kluczową cechą 
produktów rolno-spożywczych UE poprzez 
rozszerzenie pojęcia jakości na aspekty 
społeczne i środowiskowe;

3. uważa, że zrównoważona 
produkcja powinna stać się kluczową cechą 
produktów rolno-spożywczych UE i umów 
handlowych podpisywanych przez UE 
poprzez rozszerzenie pojęcia jakości na 
aspekty społeczne i środowiskowe;

Or. fr

Poprawka 58
Sara Matthieu, Manuela Ripa

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. uważa, że zrównoważona 
produkcja powinna stać się kluczową cechą 
produktów rolno-spożywczych UE poprzez 
rozszerzenie pojęcia jakości na aspekty 
społeczne i środowiskowe;

3. uważa, że zrównoważona 
produkcja, z uwzględnieniem wycofywania 
pestycydów chemicznych, powinna stać się 
kluczową cechą produktów rolno-
spożywczych UE poprzez rozszerzenie 
pojęcia jakości na aspekty społeczne 
i środowiskowe;
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Or. en

Poprawka 59
Urmas Paet

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. uważa, że zrównoważona 
produkcja powinna stać się kluczową cechą 
produktów rolno-spożywczych UE poprzez 
rozszerzenie pojęcia jakości na aspekty 
społeczne i środowiskowe;

3. uważa, że zrównoważona 
produkcja powinna stać się kluczową cechą 
produktów rolno-spożywczych UE;

Or. en

Poprawka 60
Danilo Oscar Lancini, Marco Campomenosi, Roman Haider, Markus Buchheit, Herve 
Juvin, Jean-Lin Lacapelle

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. uważa, że zrównoważona 
produkcja powinna stać się kluczową 
cechą produktów rolno-spożywczych UE 
poprzez rozszerzenie pojęcia jakości na 
aspekty społeczne i środowiskowe;

3. uważa, że Komisja powinna wziąć 
pod uwagę, że idea zrównoważonego 
charakteru koncentruje się nie tylko na 
kwestiach środowiskowych, ale powinna 
być traktowana jako koncepcja globalna 
obejmująca również aspekty gospodarcze 
i społeczne;

Or. en

Poprawka 61
Mazaly Aguilar, Sergio Berlato, Emmanouil Fragkos, Witold Jan Waszczykowski

Projekt opinii
Ustęp 3
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Projekt opinii Poprawka

3. uważa, że zrównoważona 
produkcja powinna stać się kluczową 
cechą produktów rolno-spożywczych UE 
poprzez rozszerzenie pojęcia jakości na 
aspekty społeczne i środowiskowe;

3. uważa, że zrównoważona 
produkcja powinna być w dalszym ciągu 
promowana jako kluczowa cecha 
produktów rolno-spożywczych UE poprzez 
rozszerzenie pojęcia jakości na aspekty 
społeczne i środowiskowe;

Or. en

Poprawka 62
Jordi Cañas

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. uważa, że zrównoważona 
produkcja powinna stać się kluczową cechą 
produktów rolno-spożywczych UE poprzez 
rozszerzenie pojęcia jakości na aspekty 
społeczne i środowiskowe;

3. uważa, że zrównoważona i odporna 
produkcja powinna stać się kluczową cechą 
produktów rolno-spożywczych UE poprzez 
rozszerzenie pojęcia jakości na aspekty 
społeczne i środowiskowe;

Or. en

Poprawka 63
Dita Charanzová

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. uważa, że zrównoważona 
produkcja powinna stać się kluczową cechą 
produktów rolno-spożywczych UE poprzez 
rozszerzenie pojęcia jakości na aspekty 
społeczne i środowiskowe;

3. uważa, że zrównoważona 
produkcja powinna stać się kluczową cechą 
produktów rolno-spożywczych UE poprzez 
rozszerzenie pojęcia jakości na aspekty 
środowiskowe;

Or. en
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Poprawka 64
Sara Matthieu, Manuela Ripa

Projekt opinii
Ustęp 3 – litera a (nowa)

Projekt opinii Poprawka

a) z zadowoleniem przyjmuje 
zobowiązanie Komisji do promowania 
globalnego wycofywania pestycydów, 
które nie są już zatwierdzane w UE, oraz 
jej zobowiązanie do dopilnowania, aby 
niebezpieczne pestycydy, których 
stosowanie jest zakazane w UE, nie były 
wywożone poza UE; zwraca się do 
Komisji, by jak najszybciej przedstawiła 
w tym celu wniosek ustawodawczy; 
z zadowoleniem przyjmuje zapowiedź 
Komisji dotyczącą przeglądu tolerancji 
importowych dla substancji spełniających 
„kryteria graniczne” i nalega, aby 
Komisja wdrożyła politykę zerowej 
tolerancji dla pozostałości tych substancji; 
zachęca Komisję, aby wymagała również 
stosowania norm zapobiegających 
skażeniu pracowników i mieszkańców 
wskutek stosowania pestycydów;

Or. en

Poprawka 65
Danilo Oscar Lancini, Marco Campomenosi, Roman Haider, Markus Buchheit, Herve 
Juvin, Jean-Lin Lacapelle

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. uważa, że głównym celem strategii 
„od pola do stołu” powinno być 
zagwarantowanie konsumentom dostępu 
do zdrowej i bogatej w substancje 
odżywcze żywności po uczciwej cenie, 
a także zapewnienie godnych 
wynagrodzeń producentom; ponadto 
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strategia ta powinna wzmocnić pozycję 
unijnych rolników i producentów 
w światowym łańcuchu dostaw żywności; 
w związku z tym strategia powinna 
również określać realistyczne, osiągalne 
i sprawiedliwe cele, dając producentom 
możliwość i czas potrzebny na stopniowe 
dostosowanie się do wszelkich zmian 
wymaganych w procesie produkcji bez 
gwałtownych przekształceń i bez 
dyskryminacji żadnego sektora jako 
takiego;

Or. en

Poprawka 66
Carles Puigdemont i Casamajó

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. uważa, że strategia „od pola do 
stołu” powinna uwzględniać fakt, iż 
poprawa opieki zdrowotnej na obszarach 
wiejskich umożliwia ograniczanie 
nielegalnego pozyskiwania drewna 
i przechowywanie dwutlenku węgla 
w lasach tropikalnych; wzywa Komisję do 
przeprowadzenia oceny skutków 
dostępności rynków uprawnień do emisji 
dwutlenku węgla dla interwencji 
mających na celu powiązanie programów 
zdrowotnych na obszarach wiejskich 
z ochroną lasów w podobny sposób, 
a także do oceny sposobu uwzględnienia 
tych przepisów w rozdziałach dotyczących 
handlu i zrównoważonego rozwoju;

Or. en

Poprawka 67
Gabriel Mato, Juan Ignacio Zoido Álvarez
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Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. wzywa Komisję, aby wspierała 
dostęp do nowych technologii w sektorze 
pierwotnym jako kluczowy czynnik 
zwiększający konkurencyjność rolnictwa 
UE na rynkach światowych, a także 
utrzymanie wysokich standardów 
produkcji;

Or. es

Poprawka 68
Danilo Oscar Lancini, Marco Campomenosi, Roman Haider, Markus Buchheit, Herve 
Juvin, Jean-Lin Lacapelle

Projekt opinii
Ustęp 3 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3b. zwraca uwagę, że utratę 
konkurencyjności i zdolności 
produkcyjnych przedsiębiorstw 
europejskich – o ile zapowiedziane 
docelowe progi strategii „od pola do 
stołu” zostaną potwierdzone – można by 
złagodzić jedynie w przypadku, gdyby inne 
główne podmioty światowe również 
przyjęły system równoważnych zasad 
środowiskowych, przypomina Komisji, że 
obecnie nie ma przesłanek pozwalających 
zakładać, że jest to możliwe do 
urzeczywistnienia w wystarczającym 
stopniu;

Or. en

Poprawka 69
Danilo Oscar Lancini, Marco Campomenosi, Roman Haider, Markus Buchheit, Herve 
Juvin, Jean-Lin Lacapelle
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Projekt opinii
Ustęp 3 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3c. podkreśla znaczenie zachowania 
specyfiki produkcji, jakości i odrębności 
unijnego modelu produkcyjnego 
ukształtowanego przez praktyki 
historyczne i kulturowe; w związku z tym 
podkreśla, że należy wziąć pod uwagę, iż 
wiele praktyk rolniczych stanowi część 
krajowego i europejskiego dziedzictwa 
kulturowego, a ponadto jest 
ukształtowanych uwarunkowaniami 
geograficznymi, regionalnymi 
i klimatycznymi; przypomina, że praktyki 
te należy pielęgnować jako część 
dziedzictwa europejskiego 
i międzynarodowego oraz chronić przed 
wszelkimi ingerencjami ideologicznymi; 
ponadto wszelkie przyszłe zmiany powinny 
uwzględniać lokalną specyfikę każdego 
państwa członkowskiego oraz potrzebę 
określenia proporcjonalnych 
i dostosowanych celów zgodnie z zasadą 
pomocniczości;

Or. en

Poprawka 70
Jérémy Decerle, Marie-Pierre Vedrenne

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. wzywa Komisję do realizacji celów 
strategii „od pola do stołu” poprzez rozwój 
sojuszy ekologicznych na wszystkich 
odpowiednich forach, w tym na szczycie 
ONZ w sprawie systemów żywnościowych 
w 2021 r.;

4. wzywa Komisję do realizacji celów 
strategii „od pola do stołu” poprzez rozwój 
sojuszy ekologicznych na wszystkich 
odpowiednich forach, w tym na szczycie 
ONZ w sprawie systemów żywnościowych 
w 2021 r., ale także poprzez ambitną 
rewizję swojej polityki handlowej, 
w  której należy rozważyć stworzenie 
specjalnych ram dla produktów rolno-



PE680.937v03-00 38/88 AM\1226158PL.docx

PL

spożywczych, zgodnie z celami 
zrównoważonego rozwoju 
i bezpieczeństwa żywnościowego strategii 
„od pola do stołu”, z uwzględnieniem 
w szczególności klauzuli o nieobniżaniu 
poziomu ochrony we wszystkich umowach 
handlowych, usprawnienia 
funkcjonowania klauzul ochronnych, 
zniesienia tolerancji importowych dla 
pestycydów i opracowania klauzul 
lustrzanych, zgodnie z zasadami WTO;

Or. en

Poprawka 71
Sara Matthieu, Manuela Ripa

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. wzywa Komisję do realizacji celów 
strategii „od pola do stołu” poprzez rozwój 
sojuszy ekologicznych na wszystkich 
odpowiednich forach, w tym na szczycie 
ONZ w sprawie systemów żywnościowych 
w 2021 r.;

4. wzywa Komisję do realizacji celów 
strategii „od pola do stołu” poprzez rozwój 
sojuszy ekologicznych na wszystkich 
odpowiednich forach, w tym na szczycie 
ONZ w sprawie systemów żywnościowych 
w 2021 r.; uważa, że UE powinna dążyć 
do tego, by szczyt w 2021 r. opierał się na 
głosach kobiet prowadzących małe 
gospodarstwa rolne produkujące żywność 
i właścicieli rodzinnych gospodarstw 
rolnych; uważa również, że UE powinna 
ponownie potwierdzić mandat Komitetu 
ds. Światowego Bezpieczeństwa 
Żywnościowego jako najważniejszej 
międzynarodowej i międzyrządowej 
platformy politycznej dotyczącej 
bezpieczeństwa żywnościowego i żywienia, 
obejmującej wszystkie strony;

Or. en

Poprawka 72
Herve Juvin, Danilo Oscar Lancini
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Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. wzywa Komisję do realizacji celów 
strategii „od pola do stołu” poprzez rozwój 
sojuszy ekologicznych na wszystkich 
odpowiednich forach, w tym na szczycie 
ONZ w sprawie systemów żywnościowych 
w 2021 r.;

4. wzywa Komisję do realizacji celów 
strategii „od pola do stołu” poprzez rozwój 
sojuszy ekologicznych na wszystkich 
odpowiednich forach, w tym na szczycie 
ONZ w sprawie systemów żywnościowych 
w 2021 r.; ponadto wzywa Komisję, aby w 
tym samym kontekście umożliwiła 
społecznościom priorytetowe traktowanie 
lokalnej produkcji żywności oraz 
zastrzeżenie dostępu do lokalnych rynków 
i lokalnych producentów;

Or. fr

Poprawka 73
Carles Puigdemont i Casamajó

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. wzywa Komisję do realizacji celów 
strategii „od pola do stołu” poprzez rozwój 
sojuszy ekologicznych na wszystkich 
odpowiednich forach, w tym na szczycie 
ONZ w sprawie systemów żywnościowych 
w 2021 r.;

4. wzywa Komisję do realizacji celów 
strategii „od pola do stołu” poprzez rozwój 
sojuszy ekologicznych na wszystkich 
odpowiednich forach, w tym na szczycie 
ONZ w sprawie systemów żywnościowych 
w 2021 r.; wzywa Komisję do promowania 
ściślejszej koordynacji między wszystkimi 
zainteresowanymi stronami publicznymi 
i prywatnymi, w tym samorządami 
lokalnymi, aby osiągnąć te cele;

Or. en

Poprawka 74
Paolo De Castro, Kathleen Van Brempt, Miroslav Číž, Margarida Marques, Inma 
Rodríguez-Piñero, Costas Mavrides
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Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. wzywa Komisję do realizacji celów 
strategii „od pola do stołu” poprzez rozwój 
sojuszy ekologicznych na wszystkich 
odpowiednich forach, w tym na szczycie 
ONZ w sprawie systemów żywnościowych 
w 2021 r.;

4. wzywa Komisję do zapewnienia 
zgodności i spójności między celami 
strategii „od pola do stołu” a wspólną 
polityką handlową oraz do osiągnięcia 
tych celów poprzez rozwój sojuszy 
ekologicznych na wszystkich 
odpowiednich forach, w tym na szczycie 
ONZ w sprawie systemów żywnościowych 
w 2021 r.;

Or. en

Poprawka 75
Massimiliano Salini

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. wzywa Komisję do realizacji celów 
strategii „od pola do stołu” poprzez rozwój 
sojuszy ekologicznych na wszystkich 
odpowiednich forach, w tym na szczycie 
ONZ w sprawie systemów żywnościowych 
w 2021 r.;

4. wzywa Komisję do realizacji celów 
strategii „od pola do stołu” poprzez rozwój 
sojuszy ekologicznych z udziałem 
wszystkich odpowiednich 
zainteresowanych stron z sektorów 
prywatnych i publicznych na wszystkich 
odpowiednich forach, w tym na szczycie 
ONZ w sprawie systemów żywnościowych 
w 2021 r.;

Or. en

Poprawka 76
Tiziana Beghin, Dino Giarrusso

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka
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4. wzywa Komisję do realizacji celów 
strategii „od pola do stołu” poprzez rozwój 
sojuszy ekologicznych na wszystkich 
odpowiednich forach, w tym na szczycie 
ONZ w sprawie systemów żywnościowych 
w 2021 r.;

4. wzywa Komisję do realizacji celów 
strategii „od pola do stołu” poprzez rozwój 
sojuszy ekologicznych na wszystkich 
odpowiednich forach dwustronnych, 
regionalnych i wielostronnych, w tym na 
szczycie ONZ w sprawie systemów 
żywnościowych w 2021 r.;

Or. it

Poprawka 77
Mazaly Aguilar, Sergio Berlato, Emmanouil Fragkos, Witold Jan Waszczykowski

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. wzywa Komisję do realizacji celów 
strategii „od pola do stołu” poprzez rozwój 
sojuszy ekologicznych na wszystkich 
odpowiednich forach, w tym na szczycie 
ONZ w sprawie systemów żywnościowych 
w 2021 r.;

4. wzywa Komisję do realizacji 
w realistyczny i pragmatyczny sposób 
celów strategii „od pola do stołu” poprzez 
rozwój sojuszy ekologicznych na 
wszystkich odpowiednich forach, w tym na 
szczycie ONZ w sprawie systemów 
żywnościowych w 2021 r.;

Or. en

Poprawka 78
Sergio Berlato, Mazaly Aguilar

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. wzywa Komisję do realizacji celów 
strategii „od pola do stołu” poprzez rozwój 
sojuszy ekologicznych na wszystkich 
odpowiednich forach, w tym na szczycie 
ONZ w sprawie systemów żywnościowych 
w 2021 r.;

4. wzywa Komisję do realizacji celów 
strategii „od pola do stołu” poprzez rozwój 
sojuszy ukierunkowanych na osiągnięcie 
wyznaczonych celów;

Or. it
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Poprawka 79
Paolo De Castro, Kathleen Van Brempt, Miroslav Číž, Margarida Marques, Inma 
Rodríguez-Piñero, Costas Mavrides

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. podkreśla potrzebę, uwypukloną 
również przez pandemię COVID-19, 
rozwinięcia otwartej autonomii 
strategicznej UE w celu zapewnienia 
dostępu do kluczowych rynków i towarów 
o kluczowym znaczeniu, a także ochrony 
aktywów gospodarczych; powtarza, że 
bezpieczeństwo żywnościowe należy uznać 
za kluczowy aspekt otwartej autonomii 
strategicznej, aby zapewnić 
funkcjonowanie systemów zaopatrzenia 
w żywność podczas przyszłego kryzysu;

Or. en

Poprawka 80
Mazaly Aguilar, Sergio Berlato, Emmanouil Fragkos, Witold Jan Waszczykowski

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. podkreśla, że Komisja powinna 
opierać wnioski ustawodawcze – po 
konsultacji z państwami członkowskimi – 
na uzasadnionych naukowo ocenach 
skutków ex ante opisujących metody 
obliczania celów oraz poziomów bazowych 
i okresów odniesienia dla poszczególnych 
celów; należy uwzględnić łączne skutki 
przedmiotowych wniosków 
ustawodawczych;

Or. en
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Poprawka 81
Gabriel Mato, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. wzywa Komisję do wzmocnienia 
mechanizmów kontroli zarówno u źródła, 
jak i na granicach w handlu z państwami 
trzecimi w celu ochrony zdrowia zwierząt i 
roślin w rolnictwie europejskim oraz 
zapobiegania przenikaniu szkodników i 
chorób spoza UE;

Or. es

Poprawka 82
Emmanuel Maurel

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. wzywa Komisję do opracowania 
jasnej strategii handlowej i rolnej mającej 
na celu zmniejszenie zależności 
europejskiego sektora wołowiny od 
produkcji soi transgenicznej z Ameryki 
Południowej;

Or. fr

Poprawka 83
Mazaly Aguilar, Emmanouil Fragkos, Witold Jan Waszczykowski

Projekt opinii
Ustęp 4 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka
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4b. w świetle ambitnych celów strategii 
„od pola do stołu” wzywa Komisję 
Europejską do przeglądu podstawowych 
zasad umowy z państwami Mercosur 
w kwestii rolnictwa i ochrony środowiska; 
podkreśla brak równowagi w rozdziałach 
poświęconych rolnictwu 
i zrównoważonemu rozwojowi oraz 
zwraca uwagę, że środki ochronne są 
niewystarczające, aby zapobiec 
zakłóceniom na rynku lub degradacji 
środowiska;

Or. en

Poprawka 84
Paolo De Castro, Kathleen Van Brempt, Miroslav Číž, Margarida Marques, Inma 
Rodríguez-Piñero, Costas Mavrides

Projekt opinii
Ustęp 4 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4b. podkreśla znaczenie przejrzystości 
w łańcuchu dostaw żywności 
i identyfikowalności wszystkich procesów 
produkcji i dystrybucji; zauważa, że 
innowacyjne narzędzia cyfrowe 
i obowiązkowe oznaczanie pochodzenia 
produktów spożywczych mogą znacznie 
zwiększyć przejrzystość 
i identyfikowalność, wpływając tym 
samym na wzrost zaufania konsumentów;

Or. en

Poprawka 85
Sara Matthieu, Manuela Ripa

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka
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5. podkreśla znaczenie możliwych do 
wyegzekwowania rozdziałów dotyczących 
handlu i zrównoważonego rozwoju w 
umowach handlowych, aby promować 
różnorodność biologiczną, wspierać 
bardziej zrównoważoną produkcję rolno-
spożywczą i powstrzymać proces 
globalnego wylesiania spowodowanego 
przez UE; apeluje o wsparcie dla krajów 
rozwijających się w celu promowania 
bezpieczeństwa żywnościowego i 
dostosowania do europejskich standardów 
zrównoważonego rozwoju;

5. z zadowoleniem przyjmuje ambicję 
strategii „od pola do stołu” polegającą na 
uwzględnieniu ambitnych i w pełni 
egzekwowalnych rozdziałów dotyczących 
zrównoważonego rozwoju we wszystkich 
dwustronnych umowach handlowych UE; 
podkreśla znaczenie wzmocnienia 
możliwości wyegzekwowania rozdziałów 
dotyczących handlu i zrównoważonego 
rozwoju w umowach handlowych, aby 
promować różnorodność biologiczną oraz 
dobrostan zwierząt i podnosić normy 
pracy, wspierać bardziej zrównoważoną 
produkcję rolno-spożywczą i powstrzymać 
proces globalnego wylesiania 
spowodowanego przez UE; zauważa, że 
egzekwowalność rozdziałów dotyczących 
handlu i zrównoważonego rozwoju można 
znacznie zwiększyć za pomocą różnych 
metod egzekwowania, w tym mechanizmu 
sankcji jako ostatecznego środka; apeluje, 
aby rozdziały dotyczące handlu 
i zrównoważonego rozwoju obejmowały 
plany działania z celami pośrednimi 
podlegającymi ocenom wpływu na 
zrównoważony rozwój ex post oraz aby 
uzależnić od tego obniżenie 
(poza)taryfowych barier; oczekuje, że 
główny urzędnik ds. egzekwowania 
przepisów handlowych w pełni odegra 
swoją rolę we wzmacnianiu 
egzekwowania przepisów rozdziałów 
dotyczących handlu i zrównoważonego 
rozwoju, w szczególności poprzez 
zapewnienie odpowiednich działań 
następczych w związku ze skargami 
społeczeństwa obywatelskiego 
dotyczącymi praw człowieka, kwestii 
środowiskowych i dobrostanu zwierząt; 
apeluje o wsparcie dla krajów 
rozwijających się w celu promowania 
bezpieczeństwa żywnościowego i 
dostosowania do europejskich standardów 
zrównoważonego rozwoju;

Or. en
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Poprawka 86
Jérémy Decerle, Marie-Pierre Vedrenne

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. podkreśla znaczenie możliwych do 
wyegzekwowania rozdziałów dotyczących 
handlu i zrównoważonego rozwoju w 
umowach handlowych, aby promować 
różnorodność biologiczną, wspierać 
bardziej zrównoważoną produkcję rolno-
spożywczą i powstrzymać proces 
globalnego wylesiania spowodowanego 
przez UE; apeluje o wsparcie dla krajów 
rozwijających się w celu promowania 
bezpieczeństwa żywnościowego i 
dostosowania do europejskich standardów 
zrównoważonego rozwoju;

5. podkreśla, przy wsparciu głównego 
urzędnika ds. egzekwowania przepisów 
handlowych, znaczenie możliwych do 
wyegzekwowania rozdziałów dotyczących 
handlu i zrównoważonego rozwoju 
w umowach handlowych, aby promować 
różnorodność biologiczną, wspierać 
bardziej zrównoważoną produkcję rolno-
spożywczą i powstrzymać proces 
globalnego wylesiania spowodowanego 
przez UE jako sposób na zapewnienie 
spójności polityki handlowej UE 
z wyższymi ambicjami regulacyjnymi 
przedstawionymi w strategii „od pola do 
stołu”, unijnej strategii na rzecz 
bioróżnorodności, WPR i w innych 
politykach związanych z żywnością; 
sugeruje, że w celu zapewnienia równych 
warunków działania dla producentów, ale 
także rzeczywistego postępu w dziedzinie 
zrównoważonych praktyk na całym 
świecie, rozdziały dotyczące handlu 
i zrównoważonego rozwoju powinny 
również uwzględniać poszanowanie 
równoważnych norm produkcji, takich jak 
dotyczących dobrostanu zwierząt, pasz dla 
zwierząt, transportu zwierząt, 
identyfikowalności, marnotrawstwa 
żywności, oporności na środki 
przeciwdrobnoustrojowe i stosowania 
produktów fitosanitarnych; apeluje 
o odwołanie się do zewnętrznych organów 
kontrolnych i certyfikujących działających 
na wszystkich etapach wytwarzania 
produktów importowanych oraz 
o uczynienie tych certyfikatów wiążącymi 
dla importerów i opartymi na ramach 
odniesienia UE opracowanymi na 
podstawie celów strategii „od pola do 
stołu”; apeluje o wsparcie dla krajów 
rozwijających się w celu promowania 
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bezpieczeństwa żywnościowego 
i dostosowania do europejskich standardów 
zrównoważonego rozwoju;

Or. en

Poprawka 87
Danilo Oscar Lancini, Marco Campomenosi, Markus Buchheit, Jean-Lin Lacapelle

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. podkreśla znaczenie możliwych do 
wyegzekwowania rozdziałów dotyczących 
handlu i zrównoważonego rozwoju w 
umowach handlowych, aby promować 
różnorodność biologiczną, wspierać 
bardziej zrównoważoną produkcję rolno-
spożywczą i powstrzymać proces 
globalnego wylesiania spowodowanego 
przez UE; apeluje o wsparcie dla krajów 
rozwijających się w celu promowania 
bezpieczeństwa żywnościowego i 
dostosowania do europejskich standardów 
zrównoważonego rozwoju;

5. podkreśla znaczenie możliwych do 
wyegzekwowania rozdziałów dotyczących 
handlu i zrównoważonego rozwoju w 
umowach handlowych, aby promować 
różnorodność biologiczną, wspierać 
bardziej zrównoważoną produkcję rolno-
spożywczą i powstrzymać proces 
globalnego wylesiania; apeluje o wsparcie 
dla krajów rozwijających się w celu 
promowania bezpieczeństwa 
żywnościowego i dostosowania do 
europejskich standardów zrównoważonej 
produkcji i poszanowania praw człowieka; 
w związku z tym wyraża głębokie 
zaniepokojenie tym, w jaki sposób 
strategia „od pola do stołu” mogłaby 
doprowadzić do wyższego poziomu braku 
bezpieczeństwa żywnościowego na całym 
świecie poprzez zmniejszenie produkcji 
europejskiej i światowej, zgodnie 
z sugestią zawartą w sprawozdaniu 
opublikowanym w 2020 r. przez 
Departament Rolnictwa Stanów 
Zjednoczonych; podkreśla, że 
udowodniono, iż sama produkcja 
ekologiczna nie jest w stanie zaspokoić 
potrzeb i zapewnić żywności niezbędnej do 
wyżywienia światowej populacji;

Or. en
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Poprawka 88
Emmanuel Maurel

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. podkreśla znaczenie możliwych do 
wyegzekwowania rozdziałów dotyczących 
handlu i zrównoważonego rozwoju w 
umowach handlowych, aby promować 
różnorodność biologiczną, wspierać 
bardziej zrównoważoną produkcję rolno-
spożywczą i powstrzymać proces 
globalnego wylesiania spowodowanego 
przez UE; apeluje o wsparcie dla krajów 
rozwijających się w celu promowania 
bezpieczeństwa żywnościowego i 
dostosowania do europejskich standardów 
zrównoważonego rozwoju;

5. podkreśla znaczenie możliwych do 
wyegzekwowania rozdziałów dotyczących 
handlu i zrównoważonego rozwoju w 
umowach handlowych, aby promować 
różnorodność biologiczną, wspierać 
bardziej zrównoważoną produkcję rolno-
spożywczą i powstrzymać proces 
globalnego wylesiania spowodowanego 
przez UE; apeluje o wsparcie dla krajów 
rozwijających się w celu promowania 
bezpieczeństwa żywnościowego i 
dostosowania do europejskich standardów 
zrównoważonego rozwoju; wymaga, 
zgodnie z celami wymienionymi w 
niniejszej opinii, aby żadna nowa umowa 
o wolnym handlu nie miała negatywnego 
wpływu na różnorodność biologiczną, nie 
zachęcała pośrednio do stosowania 
monokultury i nie pozwalała na dumping 
rolny wynikający z braku wzajemności 
norm dotyczących produktów 
przywożonych do Europy;

Or. fr

Poprawka 89
Carles Puigdemont i Casamajó

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. podkreśla znaczenie możliwych do 
wyegzekwowania rozdziałów dotyczących 
handlu i zrównoważonego rozwoju w 
umowach handlowych, aby promować 
różnorodność biologiczną, wspierać 
bardziej zrównoważoną produkcję rolno-

5. podkreśla znaczenie możliwych do 
wyegzekwowania rozdziałów dotyczących 
handlu i zrównoważonego rozwoju w 
umowach handlowych, aby promować 
różnorodność biologiczną, wspierać 
bardziej zrównoważoną produkcję rolno-
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spożywczą i powstrzymać proces 
globalnego wylesiania spowodowanego 
przez UE; apeluje o wsparcie dla krajów 
rozwijających się w celu promowania 
bezpieczeństwa żywnościowego i 
dostosowania do europejskich standardów 
zrównoważonego rozwoju;

spożywczą i powstrzymać proces 
globalnego wylesiania spowodowanego 
przez UE; apeluje o wsparcie dla krajów 
rozwijających się w celu promowania 
bezpieczeństwa żywnościowego 
i dostosowania do europejskich standardów 
zrównoważonego rozwoju; uważa, że 
rozdziały dotyczące handlu 
i zrównoważonego rozwoju stanowią 
obecnie, razem z ogólnym systemem 
preferencji, najlepsze sposoby 
zapewnienia przestrzegania postanowień 
przez państwa trzecie, z którymi Unia 
podpisała porozumienia handlowe 
zawierające postanowienia dotyczące 
praw człowieka, norm środowiskowych 
i norm pracy, które przynoszą korzyści 
w sektorze rolno-spożywczym tych krajów 
trzecich;

Or. en

Poprawka 90
Roman Haider

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. podkreśla znaczenie możliwych do 
wyegzekwowania rozdziałów dotyczących 
handlu i zrównoważonego rozwoju w 
umowach handlowych, aby promować 
różnorodność biologiczną, wspierać 
bardziej zrównoważoną produkcję rolno-
spożywczą i powstrzymać proces 
globalnego wylesiania spowodowanego 
przez UE; apeluje o wsparcie dla krajów 
rozwijających się w celu promowania 
bezpieczeństwa żywnościowego i 
dostosowania do europejskich standardów 
zrównoważonego rozwoju;

5. podkreśla znaczenie możliwych do 
wyegzekwowania rozdziałów dotyczących 
handlu i zrównoważonego rozwoju w 
umowach handlowych, aby promować 
różnorodność biologiczną, wspierać 
bardziej zrównoważoną produkcję rolno-
spożywczą i powstrzymać proces 
globalnego wylesiania spowodowanego 
częściowo przez UE; uważa zatem, że 
przestrzeganie norm UE w produkcji 
rolnej powinno stanowić „conditio sine 
qua non” we wszystkich przyszłych 
umowach handlowych; apeluje o wsparcie 
dla krajów rozwijających się w celu 
promowania bezpieczeństwa 
żywnościowego i dostosowania do 
europejskich standardów zrównoważonego 
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rozwoju;

Or. de

Poprawka 91
Paolo De Castro, Kathleen Van Brempt, Margarida Marques, Inma Rodríguez-Piñero, 
Costas Mavrides

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. podkreśla znaczenie możliwych do 
wyegzekwowania rozdziałów dotyczących 
handlu i zrównoważonego rozwoju w 
umowach handlowych, aby promować 
różnorodność biologiczną, wspierać 
bardziej zrównoważoną produkcję rolno-
spożywczą i powstrzymać proces 
globalnego wylesiania spowodowanego 
przez UE; apeluje o wsparcie dla krajów 
rozwijających się w celu promowania 
bezpieczeństwa żywnościowego i 
dostosowania do europejskich standardów 
zrównoważonego rozwoju;

5. podkreśla znaczenie możliwych do 
wyegzekwowania rozdziałów dotyczących 
handlu i zrównoważonego rozwoju 
w umowach handlowych obejmujących 
oparte na sankcjach mechanizmy 
rozstrzygania sporów, aby promować 
różnorodność biologiczną, wspierać 
bardziej zrównoważoną produkcję rolno-
spożywczą i powstrzymać proces 
globalnego wylesiania spowodowanego 
przez UE oraz podnieść normy pracy 
zgodnie z głównymi ośmioma 
konwencjami MOP; apeluje szczególnie 
o wsparcie dla krajów rozwijających się 
w celu promowania bezpieczeństwa 
żywnościowego i zapewnienia pomocy 
w  dostosowywaniu do europejskich 
standardów dotyczących zrównoważonych 
systemów rolno-spożywczych;

Or. en

Poprawka 92
Tiziana Beghin, Dino Giarrusso

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. podkreśla znaczenie możliwych do 
wyegzekwowania rozdziałów dotyczących 

5. podkreśla znaczenie ambitnych i 
możliwych do wyegzekwowania 
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handlu i zrównoważonego rozwoju w 
umowach handlowych, aby promować 
różnorodność biologiczną, wspierać 
bardziej zrównoważoną produkcję rolno-
spożywczą i powstrzymać proces 
globalnego wylesiania spowodowanego 
przez UE; apeluje o wsparcie dla krajów 
rozwijających się w celu promowania 
bezpieczeństwa żywnościowego i 
dostosowania do europejskich standardów 
zrównoważonego rozwoju;

rozdziałów dotyczących handlu i 
zrównoważonego rozwoju w umowach 
handlowych, aby promować różnorodność 
biologiczną, wspierać bardziej 
zrównoważoną produkcję rolno-spożywczą 
i powstrzymać proces globalnego 
wylesiania spowodowanego przez UE; 
apeluje o wsparcie dla krajów 
rozwijających się w celu promowania 
bezpieczeństwa żywnościowego i 
dostosowania do europejskich standardów 
zrównoważonego rozwoju oraz 
przestrzegania praw człowieka; podkreśla 
znaczenie stosowania skutecznego 
systemu sankcji w przypadku 
nieprzestrzegania tych standardów;

Or. it

Poprawka 93
Seán Kelly

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. podkreśla znaczenie możliwych do 
wyegzekwowania rozdziałów dotyczących 
handlu i zrównoważonego rozwoju w 
umowach handlowych, aby promować 
różnorodność biologiczną, wspierać 
bardziej zrównoważoną produkcję rolno-
spożywczą i powstrzymać proces 
globalnego wylesiania spowodowanego 
przez UE; apeluje o wsparcie dla krajów 
rozwijających się w celu promowania 
bezpieczeństwa żywnościowego i 
dostosowania do europejskich standardów 
zrównoważonego rozwoju;

5. podkreśla znaczenie możliwych do 
wyegzekwowania rozdziałów dotyczących 
handlu i zrównoważonego rozwoju 
w umowach handlowych, aby promować 
różnorodność biologiczną, wspierać 
bardziej zrównoważoną produkcję rolno-
spożywczą i powstrzymać proces 
globalnego wylesiania spowodowanego 
przez UE oraz skutecznie przeciwdziałać 
zakłóceniom rynku, żeby sektor rolno-
spożywczy nie znalazł się w niekorzystnej 
sytuacji pod względem konkurencyjności; 
apeluje o wsparcie dla krajów 
rozwijających się w celu promowania 
bezpieczeństwa żywnościowego i 
dostosowania do europejskich standardów 
zrównoważonego rozwoju;

Or. en
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Poprawka 94
Mazaly Aguilar, Sergio Berlato, Emmanouil Fragkos, Witold Jan Waszczykowski

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. podkreśla znaczenie możliwych do 
wyegzekwowania rozdziałów dotyczących 
handlu i zrównoważonego rozwoju w 
umowach handlowych, aby promować 
różnorodność biologiczną, wspierać 
bardziej zrównoważoną produkcję rolno-
spożywczą i powstrzymać proces 
globalnego wylesiania spowodowanego 
przez UE; apeluje o wsparcie dla krajów 
rozwijających się w celu promowania 
bezpieczeństwa żywnościowego i 
dostosowania do europejskich standardów 
zrównoważonego rozwoju;

5. podkreśla znaczenie możliwych do 
wyegzekwowania rozdziałów dotyczących 
handlu i zrównoważonego rozwoju w 
umowach handlowych, aby promować 
różnorodność biologiczną, wspierać 
bardziej zrównoważoną produkcję rolno-
spożywczą i powstrzymać proces 
globalnego wylesiania spowodowanego 
przez UE; apeluje o wsparcie dla krajów 
rozwijających się w celu promowania 
bezpieczeństwa żywnościowego i 
dostosowania do europejskich standardów 
zrównoważonego rozwoju; apeluje o 
zaangażowanie się w konstruktywny 
dialog z rządami i zainteresowanymi 
stronami na całym świecie;

Or. en

Poprawka 95
Emmanouil Fragkos

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. podkreśla znaczenie możliwych do 
wyegzekwowania rozdziałów dotyczących 
handlu i zrównoważonego rozwoju w 
umowach handlowych, aby promować 
różnorodność biologiczną, wspierać 
bardziej zrównoważoną produkcję rolno-
spożywczą i powstrzymać proces 
globalnego wylesiania spowodowanego 
przez UE; apeluje o wsparcie dla krajów 
rozwijających się w celu promowania 

5. podkreśla znaczenie możliwych do 
wyegzekwowania rozdziałów dotyczących 
handlu i zrównoważonego rozwoju w 
umowach handlowych, aby promować 
różnorodność biologiczną, wspierać 
bardziej zrównoważoną produkcję rolno-
spożywczą i powstrzymać proces 
globalnego wylesiania spowodowanego 
przez UE; apeluje o wsparcie dla krajów 
rozwijających się w dążeniu do 
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bezpieczeństwa żywnościowego i 
dostosowania do europejskich standardów 
zrównoważonego rozwoju;

promowania bezpieczeństwa 
żywnościowego, osiągnięcia dostosowania 
do europejskich standardów 
zrównoważonego rozwoju oraz zachęcania 
do przedsiębiorczości;

Or. el

Poprawka 96
Sergio Berlato, Mazaly Aguilar

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. podkreśla znaczenie możliwych do 
wyegzekwowania rozdziałów dotyczących 
handlu i zrównoważonego rozwoju w 
umowach handlowych, aby promować 
różnorodność biologiczną, wspierać 
bardziej zrównoważoną produkcję rolno-
spożywczą i powstrzymać proces 
globalnego wylesiania spowodowanego 
przez UE; apeluje o wsparcie dla krajów 
rozwijających się w celu promowania 
bezpieczeństwa żywnościowego i 
dostosowania do europejskich standardów 
zrównoważonego rozwoju;

5. podkreśla znaczenie możliwych do 
wyegzekwowania rozdziałów dotyczących 
handlu i zrównoważonego rozwoju w 
umowach handlowych, aby promować 
różnorodność biologiczną i wspierać 
bardziej zrównoważoną produkcję rolno-
spożywczą; apeluje o wsparcie dla krajów 
rozwijających się w celu promowania 
bezpieczeństwa żywnościowego i 
dostosowania do europejskich standardów 
zrównoważonego rozwoju;

Or. it

Poprawka 97
Dita Charanzová

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. podkreśla znaczenie możliwych do 
wyegzekwowania rozdziałów dotyczących 
handlu i zrównoważonego rozwoju w 
umowach handlowych, aby promować 
różnorodność biologiczną, wspierać 

5. podkreśla znaczenie rozdziałów 
dotyczących handlu i zrównoważonego 
rozwoju w umowach handlowych, aby 
promować różnorodność biologiczną, 
wspierać bardziej zrównoważoną 
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bardziej zrównoważoną produkcję rolno-
spożywczą i powstrzymać proces 
globalnego wylesiania spowodowanego 
przez UE; apeluje o wsparcie dla krajów 
rozwijających się w celu promowania 
bezpieczeństwa żywnościowego i 
dostosowania do europejskich standardów 
zrównoważonego rozwoju;

produkcję rolno-spożywczą i powstrzymać 
proces globalnego wylesiania 
spowodowanego przez UE; apeluje do 
Komisji o zaoferowanie wsparcia dla 
krajów rozwijających się w celu 
promowania bezpieczeństwa 
żywnościowego i dostosowania do 
europejskich standardów zrównoważonego 
rozwoju;

Or. en

Poprawka 98
Annie Schreijer-Pierik

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. podkreśla znaczenie możliwych do 
wyegzekwowania rozdziałów dotyczących 
handlu i zrównoważonego rozwoju w 
umowach handlowych, aby promować

, wspierać bardziej zrównoważoną 
produkcję rolno-spożywczą i powstrzymać 
proces globalnego wylesiania 
spowodowanego przez UE; apeluje o 
wsparcie dla krajów rozwijających się w 
celu promowania bezpieczeństwa 
żywnościowego i dostosowania do 
europejskich standardów zrównoważonego 
rozwoju;

5. podkreśla znaczenie możliwych do 
wyegzekwowania rozdziałów dotyczących 
handlu i zrównoważonego rozwoju 
w umowach handlowych, aby promować 
globalne podejście do klimatu 
i różnorodności biologicznej, wspierać 
bardziej zrównoważoną produkcję rolno-
spożywczą i powstrzymać proces 
globalnego wylesiania; apeluje o wsparcie 
dla krajów rozwijających się w celu 
promowania bezpieczeństwa 
żywnościowego i dostosowania do 
europejskich standardów zrównoważonego 
rozwoju;

Or. nl

Poprawka 99
Enikő Győri

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka



AM\1226158PL.docx 55/88 PE680.937v03-00

PL

5. podkreśla znaczenie możliwych do 
wyegzekwowania rozdziałów dotyczących 
handlu i zrównoważonego rozwoju w 
umowach handlowych, aby promować 
różnorodność biologiczną, wspierać 
bardziej zrównoważoną produkcję rolno-
spożywczą i powstrzymać proces 
globalnego wylesiania spowodowanego 
przez UE; apeluje o wsparcie dla krajów 
rozwijających się w celu promowania 
bezpieczeństwa żywnościowego i 
dostosowania do europejskich standardów 
zrównoważonego rozwoju;

5. podkreśla znaczenie możliwych do 
wyegzekwowania rozdziałów dotyczących 
handlu i zrównoważonego rozwoju w 
umowach handlowych, aby promować 
różnorodność biologiczną, wspierać 
bardziej zrównoważoną produkcję rolno-
spożywczą i powstrzymać proces 
globalnego wylesiania; apeluje o wsparcie 
dla krajów rozwijających się w celu 
promowania bezpieczeństwa 
żywnościowego i dostosowania do 
europejskich standardów zrównoważonego 
rozwoju;

Or. en

Poprawka 100
Urmas Paet

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. podkreśla znaczenie możliwych do 
wyegzekwowania rozdziałów dotyczących 
handlu i zrównoważonego rozwoju w 
umowach handlowych, aby promować 
różnorodność biologiczną, wspierać 
bardziej zrównoważoną produkcję rolno-
spożywczą i powstrzymać proces 
globalnego wylesiania spowodowanego 
przez UE; apeluje o wsparcie dla krajów 
rozwijających się w celu promowania 
bezpieczeństwa żywnościowego i 
dostosowania do europejskich standardów 
zrównoważonego rozwoju;

5. podkreśla znaczenie możliwych do 
wyegzekwowania rozdziałów dotyczących 
handlu i zrównoważonego rozwoju w 
umowach handlowych, aby promować 
różnorodność biologiczną, wspierać 
bardziej zrównoważoną produkcję rolno-
spożywczą i powstrzymać proces 
globalnego wylesiania; apeluje o wsparcie 
dla krajów rozwijających się w celu 
promowania bezpieczeństwa 
żywnościowego i dostosowania do 
unijnych wymogów dotyczących 
przywożonych towarów;

Or. en

Poprawka 101
Sara Matthieu, Manuela Ripa

Projekt opinii
Ustęp 5 – litera a (nowa)
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Projekt opinii Poprawka

a) zauważa, że rozdziały dotyczące 
handlu i zrównoważonego rozwoju nie 
dotyczą potencjalnego negatywnego 
wpływu umów handlowych na zmianę 
użytkowania gruntów, wylesianie lub 
zmianę klimatu; uważa, że europejskie 
i międzynarodowe normy w dziedzinie 
środowiska, bezpieczeństwa, dobrostanu 
zwierząt i normy społeczne powinny mieć 
kompleksowe zastosowanie we wszystkich 
rozdziałach umów handlowych, aby 
wykluczyć możliwość podważania tych 
norm przez jakiekolwiek inne przepisy 
handlowe;

Or. en

Poprawka 102
Tiziana Beghin, Dino Giarrusso

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. podkreśla, że przy wymianie 
handlowej i przywozie produktów rolno-
spożywczych z państw trzecich muszą być 
przestrzegane europejskie standardy 
produkcji; zaznacza, że produkty rolno-
spożywcze, które nie spełniają 
podstawowych standardów unijnych w 
dziedzinie ochrony środowiska, zdrowia i 
dobrostanu zwierząt nie powinny być 
dopuszczane na rynek UE;
uważa, że Komisja powinna ustanowić 
jasne i wspólne zasady zgodności dla 
importerów, a w przypadku ich 
nieprzestrzegania nałożyć cła 
przywozowe;

Or. it
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Poprawka 103
Sara Matthieu, Manuela Ripa

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. jest przekonany, że przepisy 
dotyczące obowiązkowej horyzontalnej 
analizy due diligence na szczeblu UE 
w całym łańcuchu dostaw dla 
przedsiębiorstw z UE i zagranicznych 
działających na jednolitym rynku są 
niezbędne do osiągnięcia celów 
zrównoważonego rozwoju, promowania 
dobrych rządów, zwiększenia 
identyfikowalności i odpowiedzialności 
w globalnych łańcuchach dostaw;

Or. en

Poprawka 104
Danilo Oscar Lancini, Marco Campomenosi, Roman Haider, Markus Buchheit, Herve 
Juvin, Jean-Lin Lacapelle

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. wyraża ubolewanie z powodu 
braku efektywnej oceny skutków strategii 
na rzecz bioróżnorodności oraz strategii 
„od pola do stołu” i przypomina 
o konieczności przedstawiania wniosków 
ustawodawczych dopiero po dokonaniu 
oceny ogólnych skutków strategii 
z perspektywy środowiskowej, społecznej 
i gospodarczej;

Or. en

Poprawka 105
Mazaly Aguilar, Sergio Berlato, Emmanouil Fragkos, Witold Jan Waszczykowski
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Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. podkreśla, że należy przestrzegać 
europejskich norm produkcji w handlu 
z państwami trzecimi i przywozie z tych 
państw; aby utrzymać równe warunki 
działania, importowana żywność, która 
nie spełnia odpowiednich norm 
środowiskowych UE, nie powinna być 
dopuszczana na rynki UE;

Or. en

Poprawka 106
Tiziana Beghin, Dino Giarrusso

Projekt opinii
Ustęp 5 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5b. podkreśla znaczenie 
identyfikowalności całego procesu 
produkcji, która zapewnia konsumentom 
szczegółowe informacje o pochodzeniu 
produktu rolnego dzięki skutecznemu 
systemowi oznakowania zgodności z 
zasadami zrównoważonego rozwoju oraz 
wykorzystaniu nowych systemów 
cyfryzacji, w tym takich narzędzi jak 
blockchain do certyfikacji 
identyfikowalności;
w związku z tym uważa za niezbędne, aby 
Komisja zapewniła jednolite kontrole 
celne środków spożywczych we wszystkich 
punktach wjazdu na terytorium UE;

Or. it

Poprawka 107
Sara Matthieu, Manuela Ripa
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Projekt opinii
Ustęp 5 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5b. apeluje o lepszą identyfikowalność 
składników i produktów w całym 
łańcuchu żywnościowym, co pomogłoby 
w zwalczaniu oszustw i zapobieganiu 
dostarczaniu skażonych produktów do 
konsumentów; wzywa do poświęcania 
większej uwagi kontrolom towarów 
importowanych z państw trzecich i ich 
zgodności z normami UE w zakresie 
bezpieczeństwa żywności i pasz;

Or. en

Poprawka 108
Mazaly Aguilar, Sergio Berlato, Emmanouil Fragkos, Witold Jan Waszczykowski

Projekt opinii
Ustęp 5 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5b. podkreśla, że dostęp do nowych i 
innowacyjnych technologii ma kluczowe 
znaczenie dla utrzymania 
konkurencyjności europejskiego rolnictwa 
na rynku światowym oraz bezpieczeństwa 
żywnościowego na szczeblu światowym;

Or. en

Poprawka 109
Sara Matthieu, Manuela Ripa

Projekt opinii
Ustęp 5 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5c. zwraca uwagę na ambicję strategii 
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„od pola do stołu”, zgodnie z którą 
produkty importowane muszą nadal 
spełniać odpowiednie przepisy i normy 
UE; zauważa, że przepisy UE nie mają 
obecnie zastosowania do wszystkich 
importowanych towarów; zwraca się do 
Komisji o zwiększenie tej ambicji poprzez 
zapewnienie pełnej zgodności produktów 
przywożonych do UE z odpowiednimi 
przepisami i normami UE, 
w szczególności w dziedzinie dobrostanu 
zwierząt, stosowania pestycydów i walki 
z opornością na środki 
przeciwdrobnoustrojowe; podkreśla 
znaczenie udzielania pomocy rozwojowej 
i wspierania producentów surowców 
z krajów rozwijających się w spełnianiu 
tych norm przy wywozie do Europy; 
apeluje o metodę monitorowania 
zapewniającą zgodność;

Or. en

Poprawka 110
Tiziana Beghin, Dino Giarrusso

Projekt opinii
Ustęp 5 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5c. podkreśla znaczenie udzielania 
skutecznego wsparcia drobnym rolnikom, 
aby umożliwić im pełne przestrzeganie 
standardów zrównoważonego rozwoju, z 
uwzględnieniem ewentualnego wpływu 
tych standardów na straty i marnowanie 
żywności, oraz aby ułatwić im dostęp do 
rynków zagranicznych;

Or. it

Poprawka 111
Sara Matthieu, Manuela Ripa
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Projekt opinii
Ustęp 5 d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5d. przypomina swoje żądania 
skierowane do Komisji dotyczące ram 
prawnych UE w celu powstrzymania 
i odwrócenia globalnego wylesiania 
powodowanego przez UE, w szczególności 
wezwanie do opracowania 
rygorystycznych przepisów dotyczących 
produktów stanowiących zagrożenie dla 
lasów, takich jak soja, olej palmowy, 
guma, kukurydza, wołowina, skóra 
i kakao; apeluje, aby strategia „od pola do 
stołu” gwarantowała, że produkcja 
wszystkich towarów wprowadzanych na 
rynek UE nie powoduje wylesiania 
i naruszania praw człowieka; nalega, aby 
Komisja nie negocjowała żadnej umowy 
handlowej prowadzącej do wylesiania; 
podkreśla znaczenie UE we wspieraniu 
polityk promujących gospodarkę leśną 
opartą na społecznościach i sprawiedliwy 
dostęp właścicieli małych lasów do 
rynków lokalnych, regionalnych 
i światowych;

Or. en

Poprawka 112
Tiziana Beghin, Dino Giarrusso

Projekt opinii
Ustęp 5 d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5d. podkreśla również znaczenie 
sektora rolno-spożywczego i oznaczeń 
geograficznych (OG) w umowach 
handlowych, które wymagają procesu 
reformy w świetle kryteriów 
zrównoważonego rozwoju określonych w 
strategii „od pola do stołu”, ale które 
muszą być jednocześnie chronione i 
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wspierane na rynkach zagranicznych;

Or. it

Poprawka 113
Tiziana Beghin, Dino Giarrusso

Projekt opinii
Ustęp 5 e (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5e. zwraca się do Komisji o włączenie 
do istniejących umów handlowych oraz do 
umów będących w trakcie negocjacji 
rozdziału dotyczącego zrównoważenia 
systemów żywnościowych, tak aby 
zaangażować się w stworzenie prężnego i 
zrównoważonego systemu żywnościowego 
ze wszystkimi partnerami handlowymi;

Or. it

Poprawka 114
Jérémy Decerle, Marie-Pierre Vedrenne

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. podkreśla ryzyko postawienia 
unijnego sektora rolno-spożywczego w 
niekorzystnej sytuacji konkurencyjnej w 
przypadku braku globalnej konwergencji 
norm, także ryzyko zwiększenia kosztów 
dla konsumentów; wzywa Komisję, aby 
przedstawiła kompleksową ocenę skutków 
celów przewidzianych w strategii, a także 
proporcjonalnych środków mających na 
celu utrzymanie konkurencyjności 
unijnego sektora rolno-spożywczego i 
zapewnienie wzajemności standardów;

6. w przypadku braku globalnych 
norm konwergencji, podkreśla ryzyko 
postawienia unijnego sektora rolno-
spożywczego w niekorzystnej sytuacji 
konkurencyjnej osłabiającej gospodarczą 
społeczną odporność producentów UE 
oraz ich potencjał w zakresie efektywności 
środowiskowej oraz działań na rzecz 
klimatu, zwiększania na jednolitym rynku 
przywozu produktów rolno-spożywczych 
znacząco odbiegających od unijnych norm 
i warunków produkcji, przywozu tanich 
produktów rolno-spożywczych często 
związanych z kosztami społecznymi 
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i środowiskowymi w państwach trzecich, 
także ryzyko zwiększenia kosztów dla 
konsumentów; wzywa Komisję, aby 
przedstawiła możliwie jak najszybciej 
kompleksową ocenę ex-ante skutków 
celów przewidzianych w strategii, po 
konsultacjach z podmiotami łańcucha 
rolno-spożywczego, organami publicznymi 
na wszystkich szczeblach zarządzania, 
partnerami społecznymi, organizacjami 
pozarządowymi, społeczeństwem 
obywatelskim, podmiotami prywatnymi 
i innymi zaangażowanymi 
zainteresowanymi stronami, a także 
proporcjonalnych środków mających na 
celu utrzymanie konkurencyjności 
unijnego sektora rolno-spożywczego 
i zapewnienie wzajemności standardów, 
w tym norm produkcji;

Or. en

Poprawka 115
Danilo Oscar Lancini, Marco Campomenosi, Roman Haider, Markus Buchheit, Jean-
Lin Lacapelle, Herve Juvin

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. podkreśla ryzyko postawienia 
unijnego sektora rolno-spożywczego w 
niekorzystnej sytuacji konkurencyjnej w 
przypadku braku globalnej konwergencji 
norm, także ryzyko zwiększenia kosztów 
dla konsumentów; wzywa Komisję, aby 
przedstawiła kompleksową ocenę skutków 
celów przewidzianych w strategii, a także 
proporcjonalnych środków mających na 
celu utrzymanie konkurencyjności 
unijnego sektora rolno-spożywczego i 
zapewnienie wzajemności standardów;

6. podkreśla ryzyko postawienia 
unijnego sektora rolno-spożywczego w 
niekorzystnej sytuacji konkurencyjnej w 
przypadku braku globalnej konwergencji 
norm, także ryzyko zwiększenia kosztów 
dla konsumentów; wzywa Komisję, aby 
niezwłocznie przeprowadziła 
i przedstawiła kompleksową neutralną 
ocenę skutków celów przewidzianych w 
strategii, a także proporcjonalnych 
środków mających na celu utrzymanie 
konkurencyjności unijnego sektora rolno-
spożywczego i zapewnienie wzajemności 
standardów; przypomina, że umowy 
o wolnym handlu powinny opierać się na 
skoordynowanym podejściu, sprzyjającym 
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większej spójności między handlem, cłami 
i nadzorem rynku; ponadto wzywa 
Komisję do ustalenia bardziej ambitnego 
programu dotyczącego fałszowania 
żywności i fałszerstw w umowach 
o wolnym handlu;

Or. en

Poprawka 116
Massimiliano Salini

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. podkreśla ryzyko postawienia 
unijnego sektora rolno-spożywczego w 
niekorzystnej sytuacji konkurencyjnej w 
przypadku braku globalnej konwergencji 
norm, także ryzyko zwiększenia kosztów 
dla konsumentów; wzywa Komisję, aby 
przedstawiła kompleksową ocenę skutków 
celów przewidzianych w strategii, a także 
proporcjonalnych środków mających na 
celu utrzymanie konkurencyjności 
unijnego sektora rolno-spożywczego i 
zapewnienie wzajemności standardów;

6. podkreśla ryzyko postawienia 
unijnego sektora rolno-spożywczego w 
niekorzystnej sytuacji konkurencyjnej w 
przypadku braku globalnej konwergencji 
norm, także ryzyko zwiększenia kosztów 
dla konsumentów; wzywa Komisję, aby 
przedstawiła kompleksową ocenę skutków 
celów przewidzianych w strategii, a także 
proporcjonalnych środków mających na 
celu utrzymanie konkurencyjności 
unijnego sektora rolno-spożywczego 
i zapewnienie wzajemności standardów; 
uważa, że strategia „od pola do stołu” 
powinna opierać się na kompleksowym 
podejściu do łańcucha rolno-spożywczego, 
bazującym na niezależnej i rzetelnej 
naukowej analizie wpływu, oraz że 
w podejściu strategicznym należy unikać 
wszelkich nagłych zmian, które tylko 
osłabiłyby całe sektory gospodarek 
krajowych;

Or. en

Poprawka 117
Herve Juvin, Danilo Oscar Lancini

Projekt opinii
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Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. podkreśla ryzyko postawienia 
unijnego sektora rolno-spożywczego w 
niekorzystnej sytuacji konkurencyjnej w 
przypadku braku globalnej konwergencji 
norm, także ryzyko zwiększenia kosztów 
dla konsumentów; wzywa Komisję, aby 
przedstawiła kompleksową ocenę skutków 
celów przewidzianych w strategii, a także 
proporcjonalnych środków mających na 
celu utrzymanie konkurencyjności 
unijnego sektora rolno-spożywczego i 
zapewnienie wzajemności standardów;

6. podkreśla ryzyko postawienia 
unijnego sektora rolno-spożywczego w 
niekorzystnej sytuacji konkurencyjnej w 
przypadku braku globalnej konwergencji 
norm, także ryzyko zwiększenia kosztów 
dla konsumentów; wzywa Komisję, aby 
przedstawiła kompleksową ocenę skutków 
celów przewidzianych w strategii, a także 
proporcjonalnych środków mających na 
celu utrzymanie konkurencyjności 
unijnego sektora rolno-spożywczego i 
zapewnienie wzajemności standardów 
poprzez wzmocnione kontrole graniczne i 
opracowanie środków skutecznej kontroli 
norm i warunków produkcji na obszarach 
korzystających z umów o wolnym handlu;

Or. fr

Poprawka 118
Seán Kelly

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. podkreśla ryzyko postawienia 
unijnego sektora rolno-spożywczego w 
niekorzystnej sytuacji konkurencyjnej w 
przypadku braku globalnej konwergencji 
norm, także ryzyko zwiększenia kosztów 
dla konsumentów; wzywa Komisję, aby 
przedstawiła kompleksową ocenę skutków 
celów przewidzianych w strategii, a także 
proporcjonalnych środków mających na 
celu utrzymanie konkurencyjności 
unijnego sektora rolno-spożywczego i 
zapewnienie wzajemności standardów;

6. podkreśla, że w związku ze 
stosowaniem przez europejskich rolników 
najwyższych norm środowiskowych na 
świecie, istnieje ryzyko postawienia 
unijnego sektora rolno-spożywczego 
w niekorzystnej sytuacji konkurencyjnej 
w przypadku braku globalnej konwergencji 
norm, także ryzyko zwiększenia kosztów 
dla konsumentów; wzywa Komisję, aby 
przedstawiła obiektywne i kompleksowe 
oceny skutków, współpracując 
i konsultując się z państwami 
członkowskimi przed określeniem celów 
w strategii, a także proporcjonalnych 
środków mających na celu utrzymanie 
konkurencyjności unijnego sektora rolno-
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spożywczego i zapewnienie wzajemności 
standardów;

Or. en

Poprawka 119
Carles Puigdemont i Casamajó

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. podkreśla ryzyko postawienia 
unijnego sektora rolno-spożywczego w 
niekorzystnej sytuacji konkurencyjnej w 
przypadku braku globalnej konwergencji 
norm, także ryzyko zwiększenia kosztów 
dla konsumentów; wzywa Komisję, aby 
przedstawiła kompleksową ocenę skutków 
celów przewidzianych w strategii, a także 
proporcjonalnych środków mających na 
celu utrzymanie konkurencyjności 
unijnego sektora rolno-spożywczego i 
zapewnienie wzajemności standardów;

6. podkreśla ryzyko postawienia 
unijnego sektora rolno-spożywczego w 
niekorzystnej sytuacji konkurencyjnej w 
przypadku braku globalnej konwergencji 
norm, także ryzyko zwiększenia kosztów 
dla konsumentów; wzywa Komisję, aby 
przedstawiła kompleksową ocenę skutków 
celów przewidzianych w strategii, a także 
proporcjonalnych środków mających na 
celu utrzymanie konkurencyjności 
unijnego sektora rolno-spożywczego i 
zapewnienie wzajemności standardów; 
nalega, aby Komisja pomagała państwom 
trzecim, z którymi Unia podpisała umowy 
handlowe, w sprzyjaniu różnorodności 
rynku i zwalczaniu koncentracji rynku 
w sektorze rolno-spożywczym;

Or. en

Poprawka 120
Paolo De Castro, Miroslav Číž, Margarida Marques, Inma Rodríguez-Piñero, Costas 
Mavrides

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. podkreśla ryzyko postawienia 
unijnego sektora rolno-spożywczego w 
niekorzystnej sytuacji konkurencyjnej w 

6. podkreśla ryzyko postawienia 
unijnego sektora rolno-spożywczego w 
niekorzystnej sytuacji konkurencyjnej w 
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przypadku braku globalnej konwergencji 
norm, także ryzyko zwiększenia kosztów 
dla konsumentów; wzywa Komisję, aby 
przedstawiła kompleksową ocenę skutków 
celów przewidzianych w strategii, a także 
proporcjonalnych środków mających na 
celu utrzymanie konkurencyjności 
unijnego sektora rolno-spożywczego i 
zapewnienie wzajemności standardów;

przypadku braku globalnej konwergencji 
norm, także ryzyko zwiększenia kosztów 
dla konsumentów; wzywa Komisję, aby 
przedstawiła kompleksową i kumulacyjną 
ocenę skutków celów przewidzianych w 
strategii, a także proporcjonalnych 
środków, odpowiednich ram czasowych 
dostosowania oraz mechanizmów 
kompensacyjnych mających na celu 
utrzymanie konkurencyjności unijnego 
sektora rolno-spożywczego, 
w szczególności przez zapewnienie 
wzajemności standardów dotyczących 
wszystkich produktów rolno-spożywczych 
i leśnych przywożonych do UE;

Or. en

Poprawka 121
Sara Matthieu, Manuela Ripa

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. podkreśla ryzyko postawienia 
unijnego sektora rolno-spożywczego w 
niekorzystnej sytuacji konkurencyjnej w 
przypadku braku globalnej konwergencji 
norm, także ryzyko zwiększenia kosztów 
dla konsumentów; wzywa Komisję, aby 
przedstawiła kompleksową ocenę skutków 
celów przewidzianych w strategii, a także 
proporcjonalnych środków mających na 
celu utrzymanie konkurencyjności 
unijnego sektora rolno-spożywczego i 
zapewnienie wzajemności standardów;

6. odnotowuje potencjalne ryzyko 
postawienia unijnego sektora rolno-
spożywczego w niekorzystnej sytuacji 
konkurencyjnej w przypadku braku 
globalnej konwergencji norm; przypomina, 
że oceny skutków są integralną częścią 
unijnego procesu stanowienia prawa oraz 
że uwzględnia się skutki gospodarcze;

Or. en

Poprawka 122
Enikő Győri

Projekt opinii
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Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. podkreśla ryzyko postawienia 
unijnego sektora rolno-spożywczego w 
niekorzystnej sytuacji konkurencyjnej w 
przypadku braku globalnej konwergencji 
norm, także ryzyko zwiększenia kosztów 
dla konsumentów; wzywa Komisję, aby 
przedstawiła kompleksową ocenę skutków 
celów przewidzianych w strategii, a także 
proporcjonalnych środków mających na 
celu utrzymanie konkurencyjności 
unijnego sektora rolno-spożywczego i 
zapewnienie wzajemności standardów;

6. podkreśla ryzyko postawienia 
unijnego sektora rolno-spożywczego w 
niekorzystnej sytuacji konkurencyjnej w 
przypadku braku globalnej konwergencji 
norm, także ryzyko zwiększenia kosztów 
dla konsumentów; wzywa Komisję, aby 
przedstawiła gruntowną ocenę skutków 
ex-ante oraz okresowe oceny dotyczące 
działań następczych w odniesieniu do 
celów przewidzianych w strategii, aby 
strategia „od pola do stołu” nie była 
szkodliwa dla konkurencyjności rolników 
z UE na rynkach światowych ani nie 
powodowała efektu wypierania unijnych 
produktów rolno-spożywczych przez 
tańsze importowane towary na rynku 
wewnętrznym UE;

Or. en

Poprawka 123
Gabriel Mato, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. podkreśla ryzyko postawienia 
unijnego sektora rolno-spożywczego w 
niekorzystnej sytuacji konkurencyjnej w 
przypadku braku globalnej konwergencji 
norm, także ryzyko zwiększenia kosztów 
dla konsumentów; wzywa Komisję, aby 
przedstawiła kompleksową ocenę skutków 
celów przewidzianych w strategii, a także 
proporcjonalnych środków mających na 
celu utrzymanie konkurencyjności 
unijnego sektora rolno-spożywczego i 
zapewnienie wzajemności standardów;

6. podkreśla ryzyko postawienia 
unijnego sektora rolno-spożywczego w 
niekorzystnej sytuacji konkurencyjnej w 
przypadku braku globalnej konwergencji 
norm, także ryzyko zwiększenia kosztów 
dla konsumentów oraz naruszenia modelu 
produkcyjnego dziesięciu milionów 
europejskich gospodarstw rolnych; wzywa 
Komisję, aby przedstawiła kompleksową 
ocenę skutków celów przewidzianych w 
strategii, a także proporcjonalnych 
środków mających na celu utrzymanie 
konkurencyjności unijnego sektora rolno-
spożywczego i zapewnienie wzajemności 
standardów;
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Or. es

Poprawka 124
Jordi Cañas

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. podkreśla ryzyko postawienia 
unijnego sektora rolno-spożywczego w 
niekorzystnej sytuacji konkurencyjnej w 
przypadku braku globalnej konwergencji 
norm, także ryzyko zwiększenia kosztów 
dla konsumentów; wzywa Komisję, aby 
przedstawiła kompleksową ocenę skutków 
celów przewidzianych w strategii, a także 
proporcjonalnych środków mających na 
celu utrzymanie konkurencyjności 
unijnego sektora rolno-spożywczego i 
zapewnienie wzajemności standardów;

6. podkreśla ryzyko postawienia 
unijnego sektora rolno-spożywczego 
w niekorzystnej sytuacji konkurencyjnej w 
przypadku braku globalnej konwergencji 
norm, także ryzyko zwiększenia kosztów 
dla konsumentów; wzywa Komisję, aby 
opierała się na bazującym na nauce 
podejściu i przedstawiła kompleksową 
globalną ocenę skutków celów 
przewidzianych w strategii oraz każdego 
wniosku ustawodawczego, a także 
proporcjonalnych środków mających na 
celu utrzymanie konkurencyjności 
unijnego sektora rolno-spożywczego 
i zapewnienie wzajemności standardów;

Or. en

Poprawka 125
Dita Charanzová

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. podkreśla ryzyko postawienia 
unijnego sektora rolno-spożywczego w 
niekorzystnej sytuacji konkurencyjnej w 
przypadku braku globalnej konwergencji 
norm, także ryzyko zwiększenia kosztów 
dla konsumentów; wzywa Komisję, aby 
przedstawiła kompleksową ocenę skutków 
celów przewidzianych w strategii, a także 
proporcjonalnych środków mających na 

6. uważa, że należy dokładniej zbadać 
brak globalnej konwergencji norm i jego 
możliwy wpływ na konkurencyjność 
unijnego sektora rolno-spożywczego i na 
koszty dla konsumentów; wzywa Komisję, 
aby przedstawiła kompleksową ocenę 
skutków, w ramach której można zbadać 
cele przewidziane w strategii, a także 
przeanalizować proporcjonalne środki 
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celu utrzymanie konkurencyjności 
unijnego sektora rolno-spożywczego i 
zapewnienie wzajemności standardów;

umożliwiające utrzymanie 
konkurencyjności unijnego sektora rolno-
spożywczego oraz sposób 
zharmonizowania standardów 
z państwami trzecimi;

Or. en

Poprawka 126
Tiziana Beghin, Dino Giarrusso

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. podkreśla ryzyko postawienia 
unijnego sektora rolno-spożywczego w 
niekorzystnej sytuacji konkurencyjnej w 
przypadku braku globalnej konwergencji 
norm, także ryzyko zwiększenia kosztów 
dla konsumentów; wzywa Komisję, aby 
przedstawiła kompleksową ocenę skutków 
celów przewidzianych w strategii, a także 
proporcjonalnych środków mających na 
celu utrzymanie konkurencyjności 
unijnego sektora rolno-spożywczego i 
zapewnienie wzajemności standardów;

6. podkreśla ryzyko postawienia 
unijnego sektora rolno-spożywczego w 
niekorzystnej sytuacji konkurencyjnej w 
przypadku braku globalnej konwergencji 
norm, także ryzyko zwiększenia kosztów 
dla konsumentów; wzywa Komisję, aby 
przedstawiła kompleksową ocenę skutków 
celów przewidzianych w strategii, a także 
proporcjonalnych środków mających na 
celu utrzymanie konkurencyjności 
unijnego sektora rolno-spożywczego i 
zapewnienie wzajemności standardów, 
równych warunków i skutecznych 
kontroli;

Or. it

Poprawka 127
Emmanuel Maurel

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. podkreśla ryzyko postawienia 
unijnego sektora rolno-spożywczego w 
niekorzystnej sytuacji konkurencyjnej w 
przypadku braku globalnej konwergencji 

6. podkreśla możliwość postawienia 
unijnego sektora rolno-spożywczego w 
niekorzystnej sytuacji konkurencyjnej w 
przypadku braku globalnej konwergencji 
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norm, także ryzyko zwiększenia kosztów 
dla konsumentów; wzywa Komisję, aby 
przedstawiła kompleksową ocenę skutków 
celów przewidzianych w strategii, a także 
proporcjonalnych środków mających na 
celu utrzymanie konkurencyjności 
unijnego sektora rolno-spożywczego i 
zapewnienie wzajemności standardów;

norm, także ryzyko zwiększenia kosztów 
dla konsumentów; wzywa Komisję, aby 
przedstawiła kompleksową ocenę skutków 
celów przewidzianych w strategii, a także 
proporcjonalnych środków mających na 
celu utrzymanie konkurencyjności 
unijnego sektora rolno-spożywczego i 
zapewnienie wzajemności standardów;

Or. fr

Poprawka 128
Gabriel Mato, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. przypomina, że umowy handlowe 
muszą gwarantować aktywny udział 
zaangażowanych stron w promowaniu 
zasad zrównoważonego rozwoju; należy 
również zagwarantować, aby normy 
międzynarodowe były zgodne z ambicjami 
UE w zakresie ochrony środowiska i 
klimatu; ponadto aby zapewnić globalne 
przejście w kierunku zrównoważonych 
systemów żywnościowych, w ramach tych 
umów należy rozważyć kwestię wiążącej 
zgodności z porozumieniem paryskim w 
sprawie zmian klimatu;

Or. es

Poprawka 129
Danilo Oscar Lancini, Marco Campomenosi, Roman Haider, Markus Buchheit

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. zauważa, że strategia „od pola do 
stołu” określi różne ograniczenia dla 
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producentów, które należy zrównoważyć 
poprzez zapewnienie alternatywnych 
narzędzi; w związku z tym wzywa Komisję 
do wspierania działań w zakresie badań, 
rozwoju i innowacji związanych 
z sektorem rolno-spożywczym w celu 
zagwarantowania realistycznych, opartych 
na wiedzy i odpowiednich rozwiązań, 
które mogą zapewnić niezbędne narzędzia 
(takie jak nowe techniki hodowlane) 
i doprowadzić do opracowania nowych 
wykonalnych praktyk umożliwiających 
osiągnięcie bardziej zrównoważoną 
produkcję rolną;

Or. en

Poprawka 130
Carles Puigdemont i Casamajó

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. apeluje do Komisji o dokonanie 
oceny skutków ewentualnego przyjęcia 
europejskiego prawodawstwa dotyczącego 
mechanizmu dostosowywania cen na 
granicach z uwzględnieniem emisji CO2 
dla sektorów objętych systemem handlu 
emisjami i żywności importowanej do Unii 
z państw trzecich o niższych normach 
emisji gazów cieplarnianych w sektorze 
rolnym, niższych standardach polityki 
wylesiania lub wyższym śladzie węglowym 
na kilogram, a także produktów takich jak 
mięso, nabiał i pasza dla zwierząt;

Or. en

Poprawka 131
Juan Ignacio Zoido Álvarez, Gabriel Mato

Projekt opinii
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Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. wskazuje rosnącą rozbieżność 
technologiczną między Unią Europejską a 
jej głównymi konkurentami handlowymi 
w takich dziedzinach jak biotechnologia, 
edycja genów i nowe techniki hodowlane 
(NBT), wynikającą z ograniczeń 
regulacyjnych w Unii; wzywa Komisję do 
zapewnienia równych szans 
technologicznych, umożliwiających 
przedsiębiorstwom europejskim 
konkurowanie na równych zasadach na 
rynkach międzynarodowych;

Or. es

Poprawka 132
Emmanuel Maurel

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. podkreśla, że w warunkach 
rolnictwa narażonego na zakłócenia 
klimatu, większą zmienność cenową, 
zaburzenia w zglobalizowanych 
łańcuchach produkcji i wzrost liczby 
potencjalnych pandemii Unia Europejska 
musi rozważyć zabezpieczenie swojej 
suwerenności żywnościowej, opierając się 
w szczególności na konsumpcji jak 
najbardziej lokalnej i tworzeniu zapasów 
strategicznych;

Or. fr

Poprawka 133
Annie Schreijer-Pierik

Projekt opinii



PE680.937v03-00 74/88 AM\1226158PL.docx

PL

Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. z wielkim zaniepokojeniem 
odnotowuje w związku z tym wyniki 
niedawnej oceny naukowej 
skumulowanych skutków strategii „od 
pola do stołu” i strategii na rzecz 
bioróżnorodności przeprowadzonej przez 
Służbę ds. Analiz Gospodarczych 
Departamentu Rolnictwa Stanów 
Zjednoczonych1a;
_________________
1a Beckman, Jayson, Maros Ivanic, 
Jeremy L. Jelliffe, Felix G. Baquedano i 
Sara G. Scott. Listopad 2020 r. Economic 
and Food Security Impacts of 
Agricultural Input Reduction Under the 
European Union Green Deal’s Farm to 
Fork and Biodiversity Strategies [Skutki 
dla bezpieczeństwa gospodarczego 
i żywnościowego ograniczenia nakładów 
na rolnictwo w ramach strategii Unii 
Europejskiej „od pola do stołu” i  strategii 
na rzecz bioróżnorodności w ramach 
Zielonego Ładu, EB-30, Służba ds. Analiz 
Gospodarczych, Departament Rolnictwa 
Stanów Zjednoczonych].

Or. nl

Poprawka 134
Paolo De Castro, Kathleen Van Brempt, Miroslav Číž, Margarida Marques, Inma 
Rodríguez-Piñero, Costas Mavrides

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. wzywa Komisję do wzmocnienia 
kontroli celnych w celu zapobiegania 
fałszowaniu żywności, zwiększenia 
ochrony praw własności intelektualnej, 
zwłaszcza oznaczeń geograficznych, oraz 
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uniknięcia ewentualnego wprowadzenia 
agrofagów roślin i zwierząt do UE, 
zapewniając tym samym najwyższy poziom 
ochrony sanitarnej i fitosanitarnej;

Or. en

Poprawka 135
Mazaly Aguilar, Sergio Berlato, Emmanouil Fragkos, Witold Jan Waszczykowski

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. wzywa do wzmocnienia kontroli 
granicznych w portach europejskich 
w celu zapobiegania nowym agrofagom 
i chorobom zwierząt oraz roślin; 
podkreśla potrzebę lepszej kontroli 
i rozliczalności praw celnych i podatków 
przywozowych dotyczących marokańskich 
produktów rolnych;

Or. en

Poprawka 136
Jordi Cañas

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. zwraca uwagę, że duża liczba 
barier pozataryfowych, rozbieżności w 
poziomach i jakości kontroli, procedurach 
celnych i polityce sankcji w miejscach 
wjazdu na obszar unii celnej UE często 
prowadzą do zakłóceń przepływów 
handlowych;

Or. en
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Poprawka 137
Massimiliano Salini

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. zwraca się do Komisji o 
opracowanie strategii, biorąc pod uwagę 
fakt, że każdy sektor stosuje różne metody 
produkcji, które są w mniejszym lub 
większym stopniu zrównoważone; zwraca 
się do Komisji o podkreślanie, że 
zbilansowana dieta powinna obejmować 
wszystkie grupy żywności;

Or. en

Poprawka 138
Herve Juvin

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. proponuje, aby w obliczu 
niekorzystnej sytuacji konkurencyjnej, w 
jakiej znalazła się Unia Europejska, 
zainicjować proces protekcjonistyczny o 
natychmiastowych skutkach zamiast 
bezskutecznie wzywać do ujednolicenia 
norm na szczeblu światowym;

Or. fr

Poprawka 139
Annie Schreijer-Pierik

Projekt opinii
Ustęp 6 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka
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6b. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do przeprowadzenia 
szczegółowej niezależnej naukowej oceny 
ex ante zagrożeń dla międzynarodowych 
i europejskich przepływów handlowych, 
emisji (klimatu), różnorodności 
biologicznej, poziomów produkcji, cen 
żywności, rentowności obszarów wiejskich 
oraz regionalnego bezpieczeństwa 
żywności i dostaw wynikających ze 
skutków ewentualnej delokalizacji 
i przeniesienia produkcji rolnej do państw 
trzecich (oraz do innych regionów 
i państw członkowskich w Unii) w wyniku 
wdrażania środków i celów niniejszej 
strategii;

Or. nl

Poprawka 140
Paolo De Castro, Miroslav Číž, Margarida Marques, Inma Rodríguez-Piñero, Costas 
Mavrides

Projekt opinii
Ustęp 6 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6b. podkreśla znaczenie zapewnienia 
dostępu do innowacji technologicznych 
i naukowych, w tym zrównoważonych 
biotechnologii, które mogą wspierać 
różnorodność zasobów genetycznych 
i systemów produkcji żywności, ze 
szczególnym uwzględnieniem lokalnych 
ras i odmian; podkreśla, że budowanie 
silnych relacji z partnerami handlowymi 
w zakresie badania i rozwoju tych 
innowacji może być kluczowym 
czynnikiem sprzyjającym bardziej 
zrównoważonej produkcji rolno-
spożywczej przy jednoczesnym 
zapewnieniu wydajności rolnictwa;

Or. en
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Poprawka 141
Gabriel Mato, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Projekt opinii
Ustęp 6 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6b. przypomina, że rolnictwo i 
rybołówstwo to sektory o zasadniczym 
znaczeniu dla rozwoju zrównoważonej 
działalności gospodarczej w regionach 
najbardziej oddalonych, oraz podkreśla 
wkład i wartość dodaną tych sektorów, 
jeśli chodzi o udział w zapewnianiu 
bezpieczeństwa żywnościowego i 
odpowiadanie na zapotrzebowanie 
ludności na produkty wysokiej jakości; 
zwraca uwagę na konieczność 
uwzględnienia realiów tych regionów w 
długoterminowej wizji w ramach strategii 
„od pola do stołu”;

Or. es

Poprawka 142
Danilo Oscar Lancini, Marco Campomenosi, Roman Haider, Markus Buchheit, Herve 
Juvin, Jean-Lin Lacapelle

Projekt opinii
Ustęp 6 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6b. wzywa Komisję do opracowania 
obowiązkowego systemu oznaczania 
pochodzenia w UE w celu zwiększenia 
przejrzystości i podniesienia świadomości 
konsumentów; podkreśla potrzebę 
skutecznego systemu wspólnego dla 
całego łańcucha rolno-spożywczego, aby 
zapewnić równe szanse stosowania 
w Europie; podkreśla, że szczególną 
uwagę należy zwrócić na nowe 
innowacyjne narzędzia technologiczne 
i cyfrowe, które mogą przyczynić się do 
identyfikowalności łańcucha dostaw;
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Or. en

Poprawka 143
Emmanuel Maurel

Projekt opinii
Ustęp 6 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6b. oczekuje, że główny urzędnik ds. 
egzekwowania przepisów handlowych, 
powołany niedawno przez Komisję, 
sporządzi listę naruszeń umów 
handlowych przez naszych partnerów w 
dziedzinie rolnictwa, tak aby Komisja 
mogła zastosować niezbędne sankcje w 
celu zapewnienia właściwego stosowania 
tych umów, wzajemności norm, ochrony 
naszych rolników i zdrowia konsumentów 
europejskich;

Or. fr

Poprawka 144
Jordi Cañas

Projekt opinii
Ustęp 6 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6b. zwraca uwagę, że skoordynowane i 
ujednolicone podejście w odniesieniu do 
praktyk nieuczciwej konkurencji 
i potrzeby równoważnych norm 
bezpieczeństwa żywności, przy należytym 
uwzględnieniu zasady ostrożności, ma 
kluczowe znaczenie dla zapewnienia 
nieprzerwanego przepływu dostaw 
środków spożywczych we wszystkich 
państwach członkowskich oraz skutecznej 
i efektywnej ochrony i kontroli celnych;

Or. en
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Poprawka 145
Jordi Cañas

Projekt opinii
Ustęp 6 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6c. nalega, aby Komisja zapewniła 
zgodność kontroli celnych w całej UE 
z tymi samymi standardami, poprzez 
bezpośredni ujednolicony mechanizm 
kontroli celnej, we współpracy 
z państwami członkowskimi oraz w pełnej 
zgodności z zasadą pomocniczości, 
przestrzegając tym samym wysokiego 
standardu kontroli bezpieczeństwa, który 
umożliwia wykrywanie zagrożeń 
sanitarnych, fitosanitarnych 
i biologicznych związanych z przywozem 
z krajów trzecich oraz zapobieganie tym 
zagrożeniom;

Or. en

Poprawka 146
Emmanuel Maurel

Projekt opinii
Ustęp 6 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6c. wzywa do ściślejszej kontroli celnej 
i bardziej rygorystycznej 
identyfikowalności produktów 
pochodzących z produkcji ekologicznej 
spoza Unii Europejskiej;

Or. fr

Poprawka 147
Jordi Cañas
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Projekt opinii
Ustęp 6 d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6d. wzywa do systematycznego 
uwzględniania strukturalnych ograniczeń 
agronomicznych i handlowych regionów 
najbardziej oddalonych, o których mowa 
w art. 349 TFUE, podczas wdrażania 
strategii „od pola do stołu” oraz 
w kolejnych wnioskach ustawodawczych, 
aby umożliwić im konkurowanie na 
równych warunkach oraz zapewnić 
dostępność wykonalnych alternatywnych 
rozwiązań dla sektorów rolno-
spożywczych w tych regionach, jeśli ich 
środki produkcji i przepływy handlowe są 
ograniczone;

Or. en

Poprawka 148
Jérémy Decerle, Marie-Pierre Vedrenne, Jordi Cañas

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. z zadowoleniem przyjmuje 
proponowaną nową inicjatywę w sprawie 
klimatu i handlu w ramach WTO i pilnie 
wzywa Komisję do dalszego 
opracowywania ambitnej, zrównoważonej 
polityki handlowej zgodnej z zasadami 
WTO.

7. z zadowoleniem przyjmuje 
proponowaną nową inicjatywę w sprawie 
środowiska i handlu w ramach WTO; 
wzywa Komisję do wykorzystania tych ram 
w celu zwiększenia znaczenia rozwoju 
kompleksowych, zrównoważonych 
systemów rolno-spożywczych, opartych na 
wspólnych i ambitnych normach oraz 
normach produkcji; pilnie wzywa 
Komisję do dalszego opracowywania 
ambitnej, zrównoważonej polityki 
handlowej zgodnej z zasadami WTO oraz 
apeluje o dążenie do większej dyplomacji 
w obszarze rolno-spożywczym – 
zaprzestanie traktowania produktów 
rolno-spożywczych jako zmiennych 
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dostosowawczych lub pobocznych ofiar 
konfliktów handlowych – co ułatwiłoby 
uniknięcie sytuacji, takich jak ta między 
Airbusem a Boeingiem;

Or. en

Poprawka 149
Sara Matthieu, Manuela Ripa

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. z zadowoleniem przyjmuje 
proponowaną nową inicjatywę w sprawie 
klimatu i handlu w ramach WTO i pilnie 
wzywa Komisję do dalszego 
opracowywania ambitnej, zrównoważonej 
polityki handlowej zgodnej z zasadami 
WTO.

7. z zadowoleniem przyjmuje 
proponowaną nową inicjatywę w sprawie 
klimatu i handlu w ramach WTO i pilnie 
wzywa Komisję do dalszego 
opracowywania ambitnej, zrównoważonej 
polityki handlowej zgodnej z zasadami 
WTO; uważa, że niektóre z obecnych 
zasad WTO stanowią przeszkodę we 
wspieraniu transformacji ekologicznej; 
podkreśla, że nieuczciwa konkurencja ze 
strony państw trzecich o niższych 
normach środowiskowych i społecznych 
jest główną przeszkodą w akceptacji przez 
rolników nowych środków ekologicznych; 
wzywa Komisję do aktywnego 
zaangażowania się w reformę zasad WTO 
w celu zapewnienia spójności polityki 
handlowej z celami zrównoważonego 
rozwoju;

Or. en

Poprawka 150
Emmanuel Maurel

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka
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7. z zadowoleniem przyjmuje 
proponowaną nową inicjatywę w sprawie 
klimatu i handlu w ramach WTO i pilnie 
wzywa Komisję do dalszego 
opracowywania ambitnej, zrównoważonej 
polityki handlowej zgodnej z zasadami 
WTO.

7. z zadowoleniem przyjmuje 
proponowaną nową inicjatywę w sprawie 
klimatu i handlu w ramach WTO i pilnie 
wzywa Komisję do dalszego 
opracowywania ambitnej, zrównoważonej 
polityki handlowej zgodnej z zasadami 
WTO; oczekuje, że Unia Europejska 
podejmie inicjatywę na rzecz dalszego 
prowadzenia negocjacji w ramach WTO w 
sprawie zapasów bezpieczeństwa 
żywnościowego;

Or. fr

Poprawka 151
Sara Matthieu, Manuela Ripa

Projekt opinii
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7a. wspiera międzynarodową 
współpracę w zakresie badań i innowacji 
dotyczących żywności w ważnych 
obszarach, takich jak przystosowanie się 
do zmiany klimatu i łagodzenie jej 
skutków, agroekologia, zrównoważone 
zarządzanie krajobrazem i zarządzanie 
gruntami, odporność, integracyjne 
i sprawiedliwe łańcuchy wartości oraz 
zapobieganie kryzysom żywnościowym 
i reagowanie na nie; podkreśla 
w szczególności potrzebę prowadzenia 
większej liczby badań i transferu wiedzy 
na temat praktyk agroekologicznych 
i rynków terytorialnych produktów 
agroekologicznych, równolegle z polityką 
publiczną wspierającą przemiany 
agroekologiczne; zaleca, aby współpraca 
koncentrowała się również na drobnych 
rolnikach i drobnych producentach 
żywności, ponieważ oni najbardziej 
skorzystaliby na takiej współpracy;

Or. en
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Poprawka 152
Gabriel Mato, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Projekt opinii
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7a. broni prawa konsumentów 
europejskich do lepszego dostępu do 
informacji na temat pochodzenia i 
przetwarzania spożywanych przez nich 
produktów rolno-spożywczych; uważa 
również, że poprawa w zakresie informacji 
udostępnianych konsumentom i 
identyfikowalności zwiększy wysiłki 
zainteresowanych sektorów na rzecz 
spełnienia wymogów uwzględnionych w 
nowej reformie wspólnej polityki rolnej i 
strategii „od pola do stołu” dotyczących 
ochrony środowiska i bezpieczeństwa 
żywności; podkreśla znaczenie 
zwiększenia wartości dodanej produktów 
europejskich w stosunku do produktów 
przywożonych z państw trzecich;

Or. es

Poprawka 153
Juan Ignacio Zoido Álvarez, Gabriel Mato

Projekt opinii
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7a. podkreśla, że w 2020 r. europejski 
system wczesnego ostrzegania o 
niebezpiecznych produktach 
żywnościowych i środkach żywienia 
zwierząt (RASFF) odnotował rekordową 
liczbę przypadków przywozu produktów 
rolno-spożywczych, w których 
przekroczono najwyższy dopuszczalny 
poziom pozostałości lub które poddano 



AM\1226158PL.docx 85/88 PE680.937v03-00

PL

działaniu substancji czynnych zakazanych 
w UE; wzywa Komisję do zwiększenia 
częstotliwości kontroli i podniesienia 
minimalnych progów inspekcji w celu 
zapewnienia pełnej zgodności z 
przepisami unijnymi;

Or. es

Poprawka 154
Jörgen Warborn, Christophe Hansen

Projekt opinii
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7a. odnotowuje badanie Komisji 
dotyczące skumulowanego wpływu 
gospodarczego umów handlowych UE na 
rolnictwo, które pokazuje, że zarówno 
w konserwatywnym, jak i ambitnym 
scenariuszu spodziewany wpływ umów 
handlowych na handel produktami rolno-
spożywczymi UE do 2030 r. to dodatni 
ogólny bilans handlowy oraz wzrost 
wartości, co wskazuje, że umowy 
handlowe UE mają pozytywny wpływ na 
sektor rolny UE;

Or. en

Poprawka 155
Emmanuel Maurel

Projekt opinii
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7a. zastanawia się nad celowością 
zawarcia umowy o wolnym handlu z 
Australią i Nową Zelandią, zwłaszcza w 
świetle ich nieuchronnego negatywnego 
wpływu pod względem emisji CO2 
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związanych z transportem produktów 
rolnych, wynikającego z oddalenia tych 
dwóch krajów;

Or. fr

Poprawka 156
Jordi Cañas

Projekt opinii
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7a. apeluje o zapewnienie zgodności 
i spójności między środkami strategii „od 
pola do stołu”, polityką handlową UE 
i planem działania dotyczącym unii celnej, 
a także innymi powiązanymi politykami 
i strategiami UE, przy pełnym 
poszanowaniu zasad WTO;

Or. en

Poprawka 157
Jordi Cañas

Projekt opinii
Ustęp 7 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7b. zwraca się do Komisji o zbadanie 
konieczności zastosowania szczególnych 
warunków i zwolnień w odniesieniu do 
niektórych kategorii żywności lub 
środków spożywczych, takich jak oliwa 
z oliwek, oraz tych objętych chronionymi 
oznaczeniami geograficznymi, w ocenie 
zharmonizowanego oznakowania wartości 
odżywczej, biorąc pod uwagę ich kluczową 
rolę w unijnych umowach handlowych 
i ochronie wartości lokalnej na poziomie 
globalnym;
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Or. en

Poprawka 158
Sara Matthieu, Manuela Ripa

Projekt opinii
Ustęp 7 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7b. z zadowoleniem przyjmuje 
podejście zerowej tolerancji w walce 
z nielegalnymi, niezgłaszanymi 
i nieuregulowanymi połowami; 
przypomina, że identyfikowalność 
łańcuchów dostaw ma kluczowe znaczenie 
dla odniesienia sukcesu w tej walce; 
podkreśla, że identyfikowalność owoców 
morza jest korzystna zarówno dla 
konsumentów w UE, jak i dla krajów 
trzecich;

Or. en

Poprawka 159
Jörgen Warborn

Projekt opinii
Ustęp 7 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7b. wzywa do inwestowania w 
innowacje i konkurencyjność unijnych 
rolników oraz apeluje do Komisji, aby 
upewniła się, że UE nie działa w sposób 
protekcjonistyczny, przywołując jako 
pretekst unijne rolnictwo;

Or. en

Poprawka 160
Sara Matthieu, Manuela Ripa
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Projekt opinii
Ustęp 7 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7c. zaleca, aby umowy handlowe 
przyznawały dalsze preferencje handlowe 
dotyczące produktów pochodzenia 
zwierzęcego jedynie pod warunkiem, że są 
one zgodne z wszystkimi odpowiednimi 
normami UE dotyczącymi dobrostanu 
zwierząt, w tym normami obecnie 
niestosowanymi do produktów 
importowanych; podkreśla potrzebę 
przeznaczenia wystarczających środków 
na wdrażanie przepisów dotyczących 
współpracy w zakresie dobrostanu 
zwierząt oraz uwzględniania zawsze 
zdecydowanych i wykonalnych 
postanowień dotyczących dobrostanu 
zwierząt w umowach handlowych.

Or. en


