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Poprawkę złożyła Bernadette Bourzai

Poprawka 18
Załącznik ustęp 1 akapit 2 tiret 4

– w uzupełnieniu wdrożenia nowej 
prorynkowej Wspólnej Polityki Rolnej i 
związanej z nią niezbędnej restrukturyzacji 
zarówno w starych, jak i w nowych 
Państwach Członkowskich.

– w uzupełnieniu wdrożenia nowej 
prorynkowej Wspólnej Polityki Rolnej i 
związanej z nią niezbędnej 
restrukturyzacji zarówno w starych, jak i 
w nowych Państwach Członkowskich 
oraz w uwzględnieniu oczekiwań 
konsumentów pod względem zdrowia, 
bezpieczeństwa i jakości.

Or. fr
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Poprawkę złożyła Bernadette Bourzai

Poprawka 19
Załącznik ustęp 2.1, tytuł

WPR i rozwój obszarów wiejskich Rozwój obszarów wiejskich w ramach WPR

Or. fr

Poprawkę złożyła Bernadette Bourzai

Poprawka 20
Załącznik ustęp 2.1 akapit 1

Rolnictwo jest w dalszym ciągu 
największym użytkownikiem gruntów na 
wsi, jak również kluczowym czynnikiem 
decydującym o jakości terenów wiejskich i 
środowiska naturalnego. Ostatnie 
rozszerzenie Unii Europejskiej zwiększyło 
wagę i znaczenie WPR i rozwoju obszarów 
wiejskich.

Rolnictwo jest w dalszym ciągu 
największym użytkownikiem gruntów na 
wsi, jak również kluczowym czynnikiem 
decydującym o jakości terenów wiejskich i 
środowiska naturalnego. Ostatnie 
rozszerzenie Unii Europejskiej zwiększyło 
wagę i znaczenie pierwszego filaru, WPR i 
rozwoju obszarów wiejskich.

Or. fr

Poprawkę złożyli Bernadette Bourzai, Stavros Arnaoutakis

Poprawka 21
Załącznik ustęp 2.1 akapit 2

Bez obu filarów WPR, polityki rynkowej i 
rozwoju obszarów wiejskich, wiele 
obszarów wiejskich stanęłoby w obliczu 
narastających problemów ekonomicznych, 
społecznych i środowiskowych. Europejski 
model rolnictwa odzwierciedla 
wielofunkcyjną rolę, jaką odgrywa 
działalność rolnicza, tworząc bogactwo i 
różnorodność terenów wiejskich, produktów 
żywnościowych oraz dziedzictwo kultury i
przyrody.

Bez obu filarów WPR, polityki rynkowej i 
rozwoju obszarów wiejskich, wiele 
obszarów wiejskich stanęłoby w obliczu 
narastających problemów ekonomicznych, 
społecznych i środowiskowych. Europejski 
model rolnictwa odzwierciedla 
wielofunkcyjną rolę, jaką odgrywa 
działalność rolnicza, tworząc bogactwo i 
różnorodność terenów wiejskich, produktów 
żywnościowych oraz dziedzictwo kultury i 
przyrody, i dostosowuje się w ten sposób do 
nowych potrzeb społecznych, jak produkty 
wysokiej jakości, bezpieczeństwo żywności, 
turystyka ekologiczna, waloryzacja 
dziedzictwa przyrodniczego i energie
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alternatywne.

Or. fr

Poprawkę złożył Lambert van Nistelrooij

Poprawka 22
Załącznik ustęp 2.2

Reformy WPR z 2003 i 2004 roku stanowią 
zasadniczy krok naprzód w kierunku 
poprawy konkurencyjności i 
zrównoważonego rozwoju działalności 
rolniczej w UE i stanowią jednocześnie 
ramy dla przyszłych reform. Dotychczasowe 
reformy pobudzały konkurencyjność 
rolnictwa europejskiego poprzez obniżanie 
gwarantowanych dopłat do cen. 
Wprowadzenie bezpośrednich płatności 
niezwiązanych z poziomem produkcji 
zachęca rolników do reagowania na sygnały 
rynkowe generowane przez konsumentów, a 
nie na zachęty związane z wielkością 
produkcji wynikające z prowadzonej 
polityki. Wprowadzenie norm dotyczących 
ochrony środowiska, bezpieczeństwa 
żywności, zdrowia i dobrostanu zwierząt do 
zasady współzależności wzmacnia zaufanie 
konsumentów i przyczynia się do bardziej 
zrównoważonego rozwoju środowiska w 
otoczeniu rolnictwa.

Reformy WPR z 2003 i 2004 roku stanowią 
zasadniczy krok naprzód w kierunku 
poprawy regionalnej i lokalnej
konkurencyjności i zrównoważonego 
rozwoju działalności rolniczej w UE i 
stanowią jednocześnie ramy dla przyszłych 
reform. Dotychczasowe reformy pobudzały 
konkurencyjność rolnictwa europejskiego 
poprzez obniżanie gwarantowanych dopłat 
do cen. Wprowadzenie bezpośrednich 
płatności niezwiązanych z poziomem 
produkcji zachęca rolników do reagowania 
na sygnały rynkowe generowane przez 
konsumentów, a nie na zachęty związane z 
wielkością produkcji wynikające z 
prowadzonej polityki. Wprowadzenie norm 
dotyczących ochrony środowiska, 
bezpieczeństwa żywności, zdrowia i 
dobrostanu zwierząt do zasady 
współzależności wzmacnia zaufanie 
konsumentów i przyczynia się do bardziej 
zrównoważonego rozwoju środowiska w 
otoczeniu rolnictwa.

Or. en

Uzasadnienie

Les réformes de la PAC devraient non seulement renforcer la compétitivité européenne dans 
son ensemble mais aussi la compétitivité régionale et locale en particulier, et elles devraient 
rétablir l'équilibre entre les régions les moins développées et les régions les plus développées 
de l'UE.
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Poprawkę złożył Emanuel Jardim Fernandes

Poprawka 23
Załącznik ustęp 2.2

Reformy WPR z 2003 i 2004 roku stanowią 
zasadniczy krok naprzód w kierunku 
poprawy konkurencyjności i 
zrównoważonego rozwoju działalności 
rolniczej w UE i stanowią jednocześnie 
ramy dla przyszłych reform. Dotychczasowe 
reformy pobudzały konkurencyjność 
rolnictwa europejskiego poprzez obniżanie 
gwarantowanych dopłat do cen. 
Wprowadzenie bezpośrednich płatności 
niezwiązanych z poziomem produkcji 
zachęca rolników do reagowania na sygnały 
rynkowe generowane przez konsumentów, a 
nie na zachęty związane z wielkością 
produkcji wynikające z prowadzonej 
polityki. Wprowadzenie norm dotyczących 
ochrony środowiska, bezpieczeństwa 
żywności, zdrowia i dobrostanu zwierząt do 
zasady współzależności wzmacnia zaufanie 
konsumentów i przyczynia się do bardziej 
zrównoważonego rozwoju środowiska w 
otoczeniu rolnictwa.

Reformy WPR z 2003 i 2004 roku stanowią 
zasadniczy krok naprzód w kierunku 
poprawy konkurencyjności i 
zrównoważonego rozwoju działalności 
rolniczej w UE i stanowią jednocześnie 
ramy dla przyszłych reform. Dotychczasowe 
reformy pobudzały konkurencyjność 
rolnictwa europejskiego poprzez obniżanie 
gwarantowanych dopłat do cen. 
Wprowadzenie bezpośrednich płatności 
niezwiązanych z poziomem produkcji 
zachęca rolników do reagowania na sygnały 
rynkowe generowane przez konsumentów, a 
nie na zachęty związane z wielkością 
produkcji wynikające z prowadzonej 
polityki. Na innym szczeblu i zgodnie z art. 
299 ust. 2 Traktatu WE, specjalna pomoc 
jest przyznawana regionom najbardziej 
peryferyjnym z racji specyficznych 
ograniczeń, jakim one podlegają; pomoc tę 
należy utrzymać. Wreszcie wprowadzenie 
norm dotyczących ochrony środowiska, 
bezpieczeństwa żywności, zdrowia i 
dobrostanu zwierząt do zasady 
współzależności wzmacnia zaufanie 
konsumentów i przyczynia się do bardziej 
zrównoważonego rozwoju środowiska w 
otoczeniu rolnictwa.

Or. pt

Uzasadnienie

En application des dispositions de l'article 299, paragraphe 2, du TCE.

Poprawkę złożyła Bernadette Bourzai

Poprawka 24
Załącznik ustęp 2.2

Reformy WPR z 2003 i 2004 roku stanowią 
zasadniczy krok naprzód w kierunku 

Reformy WPR z 2003 i 2004 roku stanowią 
zasadniczy krok naprzód w kierunku 
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poprawy konkurencyjności i 
zrównoważonego rozwoju działalności 
rolniczej w UE i stanowią jednocześnie 
ramy dla przyszłych reform. Dotychczasowe 
reformy pobudzały konkurencyjność 
rolnictwa europejskiego poprzez obniżanie 
gwarantowanych dopłat do cen. 
Wprowadzenie bezpośrednich płatności 
niezwiązanych z poziomem produkcji 
zachęca rolników do reagowania na sygnały 
rynkowe generowane przez konsumentów, a 
nie na zachęty związane z wielkością 
produkcji wynikające z prowadzonej 
polityki. Wprowadzenie norm dotyczących 
ochrony środowiska, bezpieczeństwa 
żywności, zdrowia i dobrostanu zwierząt do 
zasady współzależności wzmacnia zaufanie 
konsumentów i przyczynia się do bardziej 
zrównoważonego rozwoju środowiska w 
otoczeniu rolnictwa.

poprawy konkurencyjności i 
zrównoważonego rozwoju działalności 
rolniczej w UE i stanowią jednocześnie 
ramy dla przyszłych reform. Dotychczasowe 
reformy pobudzały konkurencyjność 
rolnictwa europejskiego poprzez obniżanie 
gwarantowanych dopłat do cen. 
Wprowadzenie bezpośrednich płatności 
niezwiązanych z poziomem produkcji 
zachęca rolników do reagowania na sygnały 
rynkowe generowane przez konsumentów, a 
nie na zachęty związane z wielkością 
produkcji wynikające z prowadzonej 
polityki. Wprowadzenie norm dotyczących 
ochrony środowiska, bezpieczeństwa 
żywności, zdrowia i dobrostanu zwierząt do 
zasady współzależności wzmacnia zaufanie 
konsumentów i przyczynia się do bardziej 
zrównoważonego rozwoju środowiska w 
otoczeniu rolnictwa. Rolnictwo pełni odtąd 
funkcje: gospodarczą, środowiskową, 
terytorialną i społeczną.

Or. fr

Poprawkę złożył Emanuel Jardim Fernandes

Poprawka 25
Załącznik ustęp 2.4 akapit 1

Obszary wiejskie charakteryzują się bardzo 
różnorodną sytuacją, od oddalonych 
obszarów dotkniętych problemami 
wyludnienia i upadku, po obszary wokół 
miast, będące pod coraz większą presją 
centrów wielkomiejskich.

Obszary wiejskie charakteryzują się bardzo 
różnorodną sytuacją, od oddalonych 
obszarów dotkniętych problemami 
wyludnienia i upadku, po obszary wokół 
miast, będące pod coraz większą presją 
centrów wielkomiejskich, oraz regiony 
najbardziej peryferyjne, podlegające 
specyficznym i długotrwałym 
ograniczeniom wynikającym z ich 
niewielkiej powierzchni, oddalenia od 
kontynentu europejskiego i rozproszenia.

Or. pt
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Uzasadnienie

En application des dispositions de l'article 299, paragraphe 2, du TCE. Dans le prolongement 
de la relance de la stratégie de Lisbonne.

Poprawkę złożyli Bernadette Bourzai, Stavros Arnaoutakis

Poprawka 26
Załącznik ustęp 2.4 akapit 1

Obszary wiejskie charakteryzują się bardzo 
różnorodną sytuacją, od oddalonych 
obszarów dotkniętych problemami 
wyludnienia i upadku, po obszary wokół 
miast, będące pod coraz większą presją 
centrów wielkomiejskich.

Obszary wiejskie charakteryzują się bardzo 
różnorodną sytuacją, od oddalonych 
obszarów dotkniętych problemami 
wyludnienia i upadku, po obszary wokół 
miast, będące pod coraz większą presją 
centrów wielkomiejskich, co implikuje 
zróżnicowane strategie rozwoju obszarów 
wiejskich.

Or. fr

Poprawkę złożył Emanuel Jardim Fernandes

Poprawka 27
Załącznik ustęp 2.4 akapit 2

Według definicji OECD, opartej na gęstości 
zaludnienia, regiony wiejskie stanowią 92% 
terytorium UE-25. Ponadto, 19 % ludności 
mieszka w regionach z przewagą obszarów 
wiejskich, a 37 % w regionach w znacznym 
stopniu wiejskich. Regiony te wytwarzają 
45 % wartości dodanej brutto w UE-25 i 
zapewniają 53 % zatrudnienia, lecz zwykle 
są zacofane w porównaniu z obszarami 
niewiejskimi pod względem szeregu 
wskaźników społeczno-ekonomicznych, w 
tym wskaźników strukturalnych. Na 
obszarach wiejskich dochód na mieszkańca 
jest o około jedną trzecią mniejszy, 
wskaźniki aktywności zawodowej kobiet są 
niższe, sektor usług jest mniej rozwinięty, 
poziom wykształcenia jest zwykle niższy i 
mniejszy procent gospodarstw domowych 
ma dostęp „szerokopasmowy” do internetu. 

Według definicji OECD, opartej na gęstości 
zaludnienia, regiony wiejskie stanowią 92% 
terytorium UE-25. Ponadto, 19 % ludności 
mieszka w regionach z przewagą obszarów 
wiejskich, a 37 % w regionach w znacznym 
stopniu wiejskich. Regiony te wytwarzają 
45 % wartości dodanej brutto w UE-25 i 
zapewniają 53 % zatrudnienia, lecz zwykle 
są zacofane w porównaniu z obszarami 
niewiejskimi pod względem szeregu 
wskaźników społeczno-ekonomicznych, w 
tym wskaźników strukturalnych. Na 
obszarach wiejskich dochód na mieszkańca 
jest o około jedną trzecią mniejszy, 
wskaźniki aktywności zawodowej kobiet są 
niższe, sektor usług jest mniej rozwinięty, 
poziom wykształcenia jest zwykle niższy i 
mniejszy procent gospodarstw domowych 
ma dostęp „szerokopasmowy” do internetu. 
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W niektórych regionach wiejskich głównymi 
problemami są oddalenie i peryferyjność. Te 
niekorzystne tendencje nasilają się w 
regionach z przewagą obszarów wiejskich,
chociaż ogólny obraz na szczeblu UE może 
wykazywać zasadnicze różnice pomiędzy 
poszczególnymi Państwami Członkowskimi.
Brak szans zawodowych i kontaktów oraz 
infrastruktury szkoleniowej dotyka 
szczególnie kobiet i młodych ludzi w 
oddalonych obszarach wiejskich.

W niektórych regionach wiejskich głównymi 
problemami są oddalenie i peryferyjność. Te 
niekorzystne tendencje nasilają się w 
regionach z przewagą obszarów wiejskich 
oraz w regionach najbardziej 
peryferyjnych, w których gospodarstwa 
rolne charakteryzują się wyizolowaniem, 
ograniczoną powierzchnią i niewielką 
dywersyfikacją produkcji, oraz dotkniętych 
przez trudne warunki klimatyczne. Brak 
szans zawodowych i kontaktów oraz 
infrastruktury szkoleniowej dotyka 
szczególnie kobiet i młodych ludzi w 
oddalonych obszarach wiejskich.

Or. pt

Uzasadnienie

En application des dispositions de l'article 299, paragraphe 2, du TCE. Dans le prolongement 
de la relance de la stratégie de Lisbonne.

Poprawkę złożyła Bernadette Bourzai

Poprawka 28
Załącznik ustęp 2.4 akapit 6a (nowy)

Należy również podkreślić znaczenie 
rzemiosła na obszarach wiejskich. 
Rzemiosło istnieje we wszystkich sektorach 
działalności: budownictwie, żywieniu, 
transporcie, włókiennictwie. Pozwala ono 
tworzyć miejsca pracy, szkolić młodzież w 
ramach praktyk zawodowych, przekazywać 
tradycyjne umiejętności i budować więzy 
społeczne na najbardziej oddalonych 
obszarach.

Or. fr

Poprawkę złożył Emanuel Jardim Fernandes

Poprawka 29
Załącznik ustęp 2.4 akapit 7
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By sprostać zmieniającemu się popytowi 
rynkowemu w Europie i w świecie sektor 
rolno-spożywczy musi wykorzystać 
możliwości, które oferują nowe rozwiązania, 
technologie i innowacje. Przede wszystkim 
to inwestycje w kluczowe zasoby kapitału 
ludzkiego pozwolą obszarom wiejskim i 
sektorowi żywnościowemu z ufnością 
patrzeć w przyszłość.

By sprostać zmieniającemu się popytowi 
rynkowemu w Europie i w świecie sektor 
rolno-spożywczy musi wykorzystać 
możliwości, które oferują nowe rozwiązania, 
technologie i innowacje. Przede wszystkim 
to inwestycje w kluczowe zasoby kapitału 
ludzkiego poprzez kształcenie przez całe 
życie i dostosowanie go do nowej presji 
konkurencyjnej pozwolą obszarom 
wiejskim i sektorowi żywnościowemu z 
ufnością patrzeć w przyszłość.

Or. pt

Uzasadnienie

Cet amendement s'inscrit dans le prolongement de la relance de la stratégie de Lisbonne de 
février 2005.

Poprawkę złożyła Bernadette Bourzai

Poprawka 30
Załącznik ustęp 2.4 akapit 8a (nowy)

Aby uczynić z obszarów wiejskich 
atrakcyjne ośrodki działalności, należy 
również zwiększyć ich atrakcyjność pod 
względem mieszkaniowym. Ludność 
Europy przejawia silną chęć 
zamieszkiwania na wsi, ale często stoi jej na 
przeszkodzie bolesny i stanowiący 
utrudnienie brak podstawowych 
infrastruktur oraz usług na rzecz ludności, 
co często zniechęca ludzi do osiedlania się 
na obszarach wiejskich.

Or. fr

Poprawkę złożyli Vladimír Železný, Mirosław Mariusz Piotrowski, Sylwester Chruszcz

Poprawka 31
Załącznik ustęp 3.1, Wytyczne ustęp 1

Rolnictwo, leśnictwo i sektor żywnościowy 
w Europie mają ogromny potencjał do 

Rolnictwo, leśnictwo i sektor żywnościowy 
w Europie mają ogromny potencjał do 
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dalszego rozwoju produktów o wysokiej 
jakości i wartości dodanej, zaspokajających 
zróżnicowany i rosnący popyt konsumentów 
w Europie i na rynkach światowych.

dalszego rozwoju produktów o wysokiej 
jakości i wartości dodanej, zaspokajających 
zróżnicowany i rosnący popyt konsumentów 
w Europie i na rynkach światowych, w tym 
znaczne zainteresowanie konsumentów 
poprawą identyfikacji wyrobów na drodze 
od gospodarstwa na rynek.

Or. en

Uzasadnienie

En raison des nombreux scandales survenus récemment dans le domaine alimentaire, tels que 
l'ESB et la fièvre aphteuse chez les ovins, qui ont gravement entamé la confiance des
consommateurs dans la PAC, les ressources consacrées à l'axe 1 des Orientations 
stratégiques de la Communauté pour le développement rural 2007-2013 devraient également 
contribuer à répondre aux préoccupations des consommateurs quant à la qualité des aliments 
produits et mis sur le marché dans les États membres de l'UE.

Poprawkę złożyli Vladimír Železný, Mirosław Mariusz Piotrowski, Sylwester Chruszcz

Poprawka 32
Załącznik ustęp 3.1, Wytyczne ustęp 2

Środki przeznaczone na oś 1 powinny 
przyczynić się do rozwoju silnego i 
dynamicznego sektora produkcji żywności w 
Europie koncentrując się na transferze
wiedzy i innowacji w produkcyjnym 
łańcuchu żywnościowym i sektorach 
priorytetowych dla inwestycji kapitału 
fizycznego i ludzkiego.

Środki przeznaczone na oś 1 powinny 
przyczynić się do rozwoju silnego i 
dynamicznego sektora rolnictwa i leśnictwa
koncentrując się na dwoistym priorytecie 
stymulowania transferu wiedzy, innowacji i 
integracji w produkcyjnym łańcuchu 
żywnościowym i paliwowym oraz inwestycji 
kapitału fizycznego i ludzkiego, w tym 
promowania stosowania technologii 
informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) 
oraz odpowiednich szkoleń.

Or. en

Uzasadnienie

La promotion de l'usage des TIC doit aller de pair avec la formation du capital humain dans 
les zones rurales.
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Poprawkę złożyła Jamila Madeira

Poprawka 33
Załącznik ustęp 3.1, Wytyczne ustęp 2

Środki przeznaczone na oś 1 powinny 
przyczynić się do rozwoju silnego i 
dynamicznego sektora produkcji żywności w 
Europie koncentrując się na transferze 
wiedzy i innowacji w produkcyjnym 
łańcuchu żywnościowym i sektorach 
priorytetowych dla inwestycji kapitału 
fizycznego i ludzkiego.

Środki przeznaczone na oś 1 powinny 
przyczynić się do rozwoju silnego i 
dynamicznego sektora rolnictwa i leśnictwa 
w ramach zachęty do innowacji i integracji 
z łańcuchem żywnościowym i paliwowym 
oraz do inwestycji kapitału fizycznego i 
ludzkiego.

Or. pt

Uzasadnienie

Le terme "secteur agroalimentaire" est réducteur, aussi convient-il de se référer aux secteurs 
agricole et sylvicole.

Poprawkę złożył Stavros Arnaoutakis

Poprawka 34
Załącznik ustęp 3.1, Wytyczne ustęp 2

Środki przeznaczone na oś 1 powinny 
przyczynić się do rozwoju silnego i
dynamicznego sektora produkcji żywności w 
Europie koncentrując się na transferze 
wiedzy i innowacji w produkcyjnym 
łańcuchu żywnościowym i sektorach 
priorytetowych dla inwestycji kapitału 
fizycznego i ludzkiego.

Środki przyznane na oś 1 powinny 
przyczynić się do stworzenia silnego,
dynamicznego i trwałego sektora rolnictwa i 
leśnictwa koncentrując się na dwoistym 
priorytecie promowania innowacji i 
konwergencji w produkcyjnym łańcuchu 
żywnościowym i paliwowym oraz na
inwestycji kapitału fizycznego i ludzkiego, 
w tym wykorzystaniu technologii informacji 
i komunikacji. 

Or. el

Uzasadnienie

Si l'amendement de la rapporteure est très judicieux, il convient également de mentionner 
l'objectif de la mise en place de secteurs agricoles et forestiers viables que doivent viser les 
ressources allouées à l'axe 1.
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Poprawkę złożyła Bernadette Bourzai

Poprawka 35
Załącznik ustęp 3.1, Wytyczne ustęp 2

Środki przeznaczone na oś 1 powinny 
przyczynić się do rozwoju silnego i 
dynamicznego sektora produkcji żywności 
w Europie koncentrując się na transferze 
wiedzy i innowacji w produkcyjnym 
łańcuchu żywnościowym i sektorach 
priorytetowych dla inwestycji kapitału 
fizycznego i ludzkiego.

Środki przeznaczone na oś 1 powinny 
przyczynić się do wzmocnienia, 
zdynamizowania i modernizacji 
gospodarstw rolnych i leśnych oraz sektora 
produkcji żywności w Europie koncentrując 
się na transferze wiedzy i innowacji w 
produkcyjnym łańcuchu żywnościowym i 
sektorach priorytetowych dla inwestycji 
kapitału fizycznego i ludzkiego.

Or. fr

Poprawkę złożyła Marian Harkin

Poprawka 36
Załącznik ustęp 3.1 akapit 1 tiret 2

– poprawa integracji rolno-
spożywczego łańcucha produkcyjnego. 
Europejski przemysł żywnościowy jest 
jednym z najbardziej konkurencyjnych i 
innowacyjnych w świecie, lecz musi sprostać 
rosnącej konkurencji światowej. Gospodarka 
obszarów wiejskich posiada znaczne 
możliwości tworzenia i wprowadzenia na 
rynek nowych produktów, w celu zachowania 
większej wartości dodanej w obszarach 
wiejskich poprzez programy nastawione na 
jakość i zwiększenie obecności produktów 
europejskich poza jej granicami. 
Wykorzystanie usług doradczych i wsparcia w 
celu osiągnięcia norm wspólnotowych 
przyczyni się do tego procesu integracji. 
Zorientowany rynkowo sektor rolny pomoże 
skonsolidować pozycję europejskiego sektora 
produkcji żywności jako głównego 
pracodawcy i źródła wzrostu gospodarczego;

– poprawa integracji rolno-
spożywczego łańcucha produkcyjnego. 
Europejski przemysł żywnościowy jest
jednym z najbardziej konkurencyjnych i 
innowacyjnych w świecie, lecz musi 
sprostać rosnącej konkurencji światowej. 
Gospodarka obszarów wiejskich posiada 
znaczne możliwości tworzenia i 
wprowadzenia na rynek nowych produktów, 
w celu zachowania większej wartości 
dodanej w obszarach wiejskich poprzez 
programy nastawione na jakość i 
zwiększenie obecności produktów 
europejskich poza jej granicami. W 
szczególności należy promować wyroby 
lokalne i regionalne. Wykorzystanie usług 
doradczych i wsparcia w celu osiągnięcia 
norm wspólnotowych przyczyni się do tego 
procesu integracji. Zorientowany rynkowo 
sektor rolny pomoże skonsolidować pozycję 
europejskiego sektora produkcji żywności 
jako głównego pracodawcy i źródła wzrostu 
gospodarczego;
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Or. en

Uzasadnienie

Pour que nous puissions promouvoir une économie rurale dynamique et durable, les 
entreprises locales et régionales doivent participer à la fondation de cette économie. Plutôt 
que de dresser des obstacles pour les produits locaux et les petites activités économiques, 
nous devrions soutenir les micro-entreprises puisque c'est leur tissu qui soutient les 
communautés rurales.

Poprawkę złożyła Bernadette Bourzai

Poprawka 37
Załącznik ustęp 3.1 akapit 1 tiret 2

– poprawa integracji rolno-
spożywczego łańcucha produkcyjnego. 
Europejski przemysł żywnościowy jest 
jednym z najbardziej konkurencyjnych i 
innowacyjnych w świecie, lecz musi 
sprostać rosnącej konkurencji światowej. 
Gospodarka obszarów wiejskich posiada 
znaczne możliwości tworzenia i 
wprowadzenia na rynek nowych produktów, 
w celu zachowania większej wartości 
dodanej w obszarach wiejskich poprzez 
programy nastawione na jakość i 
zwiększenie obecności produktów 
europejskich poza jej granicami. 
Wykorzystanie usług doradczych i wsparcia 
w celu osiągnięcia norm wspólnotowych 
przyczyni się do tego procesu integracji. 
Zorientowany rynkowo sektor rolny pomoże 
skonsolidować pozycję europejskiego 
sektora produkcji żywności jako głównego 
pracodawcy i źródła wzrostu gospodarczego;

– dostosowanie podaży do popytu i
poprawa integracji rolno-spożywczego 
łańcucha produkcyjnego. Europejski 
przemysł żywnościowy jest jednym z 
najbardziej konkurencyjnych i 
innowacyjnych w świecie, lecz musi 
sprostać rosnącej konkurencji światowej. 
Gospodarka obszarów wiejskich posiada 
znaczne możliwości tworzenia i 
wprowadzenia na rynek nowych produktów, 
w celu zachowania większej wartości 
dodanej w obszarach wiejskich poprzez 
programy nastawione na jakość i 
zwiększenie obecności produktów 
europejskich poza jej granicami. 
Wykorzystanie usług doradczych i wsparcia 
w celu osiągnięcia norm wspólnotowych 
przyczyni się do tego procesu integracji. 
Zorientowany rynkowo sektor rolny pomoże 
skonsolidować pozycję europejskiego 
sektora produkcji żywności jako głównego 
pracodawcy i źródła wzrostu gospodarczego;

Or. fr

Poprawkę złożyła Marian Harkin

Poprawka 38
Załącznik ustęp 3.1 akapit 1 tiret 4
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– wspieranie dynamicznej 
przedsiębiorczości. Ostatnie reformy 
stworzyły środowisko prorynkowe dla 
działalności rolniczej w Europie. Daje to 
nowe możliwości przedsiębiorstwom 
rolnym. Jednak realizacja potencjału 
gospodarczego będzie zależeć od 
rozwinięcia umiejętności strategicznych i 
organizacyjnych;

– wspieranie dynamicznej 
przedsiębiorczości. Ostatnie reformy 
stworzyły środowisko prorynkowe dla 
działalności rolniczej w Europie. Daje to 
nowe możliwości przedsiębiorstwom 
rolnym. Jednak realizacja potencjału 
gospodarczego będzie zależeć od 
rozwinięcia umiejętności strategicznych,
biznesowych, marketingowych i 
organizacyjnych;

Or. en

Poprawkę złożył Emanuel Jardim Fernandes

Poprawka 39
Załącznik ustęp 3.1 akapit 1 tiret 4

– wspieranie dynamicznej 
przedsiębiorczości. Ostatnie reformy 
stworzyły środowisko prorynkowe dla 
działalności rolniczej w Europie. Daje to 
nowe możliwości przedsiębiorstwom 
rolnym. Jednak realizacja potencjału 
gospodarczego będzie zależeć od 
rozwinięcia umiejętności strategicznych i 
organizacyjnych;

– wspieranie dynamicznej 
przedsiębiorczości. Ostatnie reformy 
stworzyły środowisko prorynkowe dla 
działalności rolniczej w Europie. Daje to 
nowe możliwości przedsiębiorstwom 
rolnym. Jednak realizacja potencjału 
gospodarczego będzie zależeć od 
rozwinięcia umiejętności strategicznych i 
organizacyjnych oraz nowej polityki 
inwestycji publicznych;

Or. pt

Uzasadnienie

Une véritable amélioration de la compétitivité du secteur agricole requiert une 
restructuration de ce secteur sur la base d'importants investissements publics qui valorisent 
l'adaptation des modèles de production et les caractéristiques particulières des régions.

Poprawkę złożył Emanuel Jardim Fernandes

Poprawka 40
Załącznik ustęp 3.1 akapit 1 tiret 5

– rozwój nowych rynków zbytu 
produktów rolniczych i leśnych. Nowe rynki 
zbytu mogą zapewnić wyższą wartość 

– rozwój nowych rynków zbytu 
produktów rolniczych i leśnych. Nowe rynki 
zbytu mogą zapewnić wyższą wartość 
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dodaną. Wsparcie inwestycji i szkolenia w 
dziedzinie produkcji nieżywnościowej w 
ramach rozwoju obszarów wiejskich może 
uzupełniać środki stosowane w ramach 
pierwszego filaru poprzez tworzenie 
innowacyjnych nowych rynków zbytu 
produkcji lub pomaganie w tworzeniu 
surowców energii odnawialnej, biopaliw i 
zdolności przetwórczych;

dodaną. Wsparcie inwestycji i szkolenia w 
dziedzinie produkcji nieżywnościowej w 
ramach rozwoju obszarów wiejskich może 
uzupełniać środki stosowane w ramach 
pierwszego filaru poprzez tworzenie 
innowacyjnych nowych rynków zbytu 
produkcji lub pomaganie w tworzeniu 
surowców energii odnawialnej, biopaliw –
szczególnie z udziałem biomasy lub 
składników naturalnych, takich jak cukier 
– i zdolności przetwórczych; efekty 
działania w dziedzinie ochrony środowiska 
mogą również prowadzić do wzrostu 
wydajności produkcji oraz sytuacji 
korzystnej dla wszystkich;

Or. pt

Uzasadnienie

Une véritable amélioration de la compétitivité du secteur agricole requiert une 
restructuration de ce secteur sur la base d'importants investissements publics qui valorisent 
l'adaptation des modèles de production et les caractéristiques particulières des régions.

Poprawkę złożyli Vladimír Železný, Mirosław Mariusz Piotrowski, Sylwester Chruszcz

Poprawka 41
Załącznik ustęp 3.1 akapit 1 tiret 5

– rozwój nowych rynków zbytu 
produktów rolniczych i leśnych. Nowe rynki 
zbytu mogą zapewnić wyższą wartość 
dodaną. Wsparcie inwestycji i szkolenia w 
dziedzinie produkcji nieżywnościowej w 
ramach rozwoju obszarów wiejskich może 
uzupełniać środki stosowane w ramach 
pierwszego filaru poprzez tworzenie 
innowacyjnych nowych rynków zbytu 
produkcji lub pomaganie w tworzeniu 
surowców energii odnawialnej, biopaliw i 
zdolności przetwórczych;

– wsparcie badań naukowych,
inwestycji i szkolenia w dziedzinie rozwoju i 
stosowania nowych wyrobów, procesów i 
technologii energooszczędnych. Wsparcie 
to może uzupełniać środki stosowane w 
ramach pierwszego filaru poprzez 
pomaganie w tworzeniu innowacyjnych 
metod produkcji lub np. surowców energii 
odnawialnej, biopaliw i zdolności 
przetwórczych;

Or. en
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Uzasadnienie

Tout soutien apporté au développement de nouveaux débouchés pour les produits agricoles et 
sylvicoles devrait également se concentrer sur la mise en œuvre de processus et de 
technologies de production permettant de faire des économies d'énergie.

Poprawkę złożyła Bernadette Bourzai

Poprawka 42
Załącznik ustęp 3.1 akapit 1 tiret 5

– rozwój nowych rynków zbytu 
produktów rolniczych i leśnych. Nowe rynki 
zbytu mogą zapewnić wyższą wartość 
dodaną. Wsparcie inwestycji i szkolenia w 
dziedzinie produkcji nieżywnościowej w 
ramach rozwoju obszarów wiejskich może 
uzupełniać środki stosowane w ramach 
pierwszego filaru poprzez tworzenie 
innowacyjnych nowych rynków zbytu 
produkcji lub pomaganie w tworzeniu 
surowców energii odnawialnej, biopaliw i 
zdolności przetwórczych;

– rozwój nowych rynków zbytu 
produktów rolniczych i przetwórstwa 
drewna. Nowe rynki zbytu mogą zapewnić 
wyższą wartość dodaną. Wsparcie 
inwestycji i szkolenia w dziedzinie 
produkcji nieżywnościowej w ramach 
rozwoju obszarów wiejskich może 
uzupełniać środki stosowane w ramach 
pierwszego filaru poprzez tworzenie 
innowacyjnych nowych rynków zbytu 
produkcji, wykorzystywanie odpadów lub 
pomaganie w tworzeniu surowców energii 
odnawialnej, biopaliw i zdolności 
przetwórczych;

Or. fr

Poprawkę złożyła Bernadette Bourzai

Poprawka 43
Załącznik ustęp 3.1 akapit 1 tiret 6

– poprawa efektów działania 
gospodarstw rolnych i leśnictwa w 
dziedzinie środowiska. Równowaga 
długofalowa zależeć będzie od zdolności 
produkowania produktów, które konsumenci 
chcą kupować przy zachowaniu wysokich 
standardów ochrony środowiska. 
Inwestowanie w poprawę efektów działania 
w dziedzinie ochrony środowiska może 
również prowadzić do wzrostu wydajności 
produkcji, tworząc sytuacje na której 

– poprawa efektów działania 
gospodarstw rolnych i przetwórstwa drewna
w dziedzinie środowiska. Równowaga 
długofalowa zależeć będzie od zdolności 
produkowania produktów, które konsumenci 
chcą kupować przy zachowaniu wysokich 
standardów ochrony środowiska. 
Inwestowanie w poprawę efektów działania 
w dziedzinie ochrony środowiska może 
również prowadzić do wzrostu wydajności 
produkcji, tworząc sytuację, na której 
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wszyscy uczestnicy korzystają; wszyscy uczestnicy korzystają;

Or. fr

Poprawkę złożył Emanuel Jardim Fernandes

Poprawka 44
Załącznik ustęp 3.1 akapit 1 tiret 7

– restrukturyzacja sektora rolnictwa. 
Rozwój obszarów wiejskich jest głównym 
narzędziem restrukturyzacji, szczególnie w 
nowych Państwach Członkowskich. 
Rozszerzenie zmieniło mapę rolnictwa. 
Skuteczne dostosowanie rolnictwa może być 
kluczem do poprawy konkurencyjności i 
równowagi środowiskowej sektora rolnictwa 
oraz do pobudzenia tworzenia nowych 
miejsc pracy i rozwoju w powiązanych 
dziedzinach gospodarki. Wszystkie Państwa 
Członkowskie powinny popierać 
oczekiwane zmiany w sektorze rolnictwa w 
kontekście restrukturyzacji i rozwijać 
aktywne podejście do szkolenia i 
przekwalifikowania rolników, szczególnie w 
odniesieniu do kwalifikacji, które nadają się 
do wykorzystania w innej dziedzinie.

– restrukturyzacja sektora rolnictwa. 
Rozwój obszarów wiejskich jest głównym 
narzędziem restrukturyzacji, szczególnie w 
nowych Państwach Członkowskich. 
Rozszerzenie zmieniło mapę rolnictwa. 
Skuteczne dostosowanie rolnictwa może być 
kluczem do poprawy konkurencyjności i 
równowagi środowiskowej sektora rolnictwa 
oraz do pobudzenia tworzenia nowych 
miejsc pracy i rozwoju w powiązanych 
dziedzinach gospodarki. Wszystkie Państwa 
Członkowskie powinny popierać 
oczekiwane zmiany w sektorze rolnictwa w 
kontekście restrukturyzacji, uwzględniając 
szczególne cechy każdego regionu, i 
rozwijać aktywne podejście do szkolenia i 
przekwalifikowania rolników, szczególnie w 
odniesieniu do kwalifikacji, które nadają się 
do wykorzystania w innej dziedzinie.

Or. pt

Uzasadnienie

Une véritable amélioration de la compétitivité du secteur agricole requiert une 
restructuration de ce secteur sur la base d'importants investissements publics qui valorisent 
l'adaptation des modèles de production et les caractéristiques particulières des régions.

Poprawkę złożyli Jillian Evans, Elisabeth Schroedter, Alyn Smith, Gisela Kallenbach

Poprawka 45
Załącznik ustęp 3.1 akapit 1 tiret 7a (nowe)

– wspieranie lokalnych inicjatyw, 
takich jak lokalne targi rolników i lokalne 
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systemy zapewniania jakości żywności. 

Or. en

Poprawkę złożył Gerardo Galeote Quecedo

Poprawka 46
Załącznik ustęp 3.1 akapit 1 tiret 7a (nowe)

– zapewnienie lepszej wymiany 
pokoleń. Należy zagwarantować wymianę 
pokoleń dla zapewnienia trwałości 
rolnictwa w Państwach Członkowskich. 
Unia Europejska powinna maksymalnie 
zmniejszyć przeszkody administracyjne, 
które w przeszłości uniemożliwiały młodym 
ludziom dostęp do pomocy na rozwój 
obszarów wiejskich. Wymiana pokoleń 
powinna być priorytetowym celem 
wszystkich osi rozwoju obszarów wiejskich.

Or. es

Uzasadnienie

La proposition de la Commission ne tient pas suffisamment compte de la nécessité de mieux 
assurer la relève des générations dans le secteur agricole.

Poprawkę złożyła Bernadette Bourzai

Poprawka 47
Załącznik ustęp 3.1 akapit 2

Należy rozważyć przyspieszenie wymiany 
pokoleń w rolnictwie poprzez łączenie 
środków dostępnych w ramach osi 1 
dostosowanych do potrzeb młodych 
rolników.

– wymiana pokoleń. Należy rozważyć 
przyspieszenie wymiany pokoleń w 
rolnictwie poprzez łączenie środków 
dostępnych w ramach osi 1 – zwłaszcza 
takich jak pomoc w zagospodarowaniu się i 
przekazywaniu gospodarstw –
dostosowanych do potrzeb młodych 
rolników.

Or. fr
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Poprawkę złożyła Jamila Madeira

Poprawka 48
Załącznik ustęp 3.2, Wytyczne

W celu ochrony i wzmacniania zasobów 
naturalnych i krajobrazowych obszarów 
wiejskich UE, środki przeznaczone na oś 2 
powinny wspierać trzy priorytetowe obszary 
na szczeblu UE: bioróżnorodność i ochronę 
systemów działalności rolniczej i leśnej o
wysokiej wartości przyrodniczej, stosunki 
wodne i zmiany klimatyczne. Środki 
dostępne w ramach osi 2 powinny zostać 
wykorzystane w celu integracji 
wymienionych celów środowiskowych i 
wspierania realizacji sieci Natura 2000 w 
dziedzinie rolnictwa i leśnictwa, zobowiązań 
podjętych w Göteborgu dotyczących 
odwrócenia tendencji spadkowej 
bioróżnorodności do roku 2010, celów 
Ramowej Dyrektywy Wodnej oraz celów 
zawartych w Protokole z Kioto dotyczących 
łagodzenia skutków zmian klimatycznych.

W celu ochrony i wzmacniania zasobów 
naturalnych i krajobrazowych obszarów 
wiejskich UE, środki przeznaczone na oś 2 
powinny wspierać trzy priorytetowe obszary 
na szczeblu UE: promowanie 
bioróżnorodności i zrównoważone 
wykorzystywanie gruntów rolnych i 
leśnych, walkę ze zmianami klimatycznymi, 
zagospodarowanie przestrzenne i ochronę 
dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego.
Środki dostępne w ramach osi 2 powinny 
zostać wykorzystane w celu integracji 
wymienionych celów środowiskowych i 
wspierania realizacji sieci Natura 2000 w 
dziedzinie rolnictwa i leśnictwa, zobowiązań 
podjętych w Göteborgu dotyczących 
odwrócenia tendencji spadkowej 
bioróżnorodności do roku 2010, celów 
Ramowej Dyrektywy Wodnej oraz celów 
zawartych w Protokole z Kioto dotyczących 
łagodzenia skutków zmian klimatycznych.

Or. pt

Uzasadnienie

L'aménagement du territoire et la protection du patrimoine naturel et culturel sont ajoutés 
aux domaines mentionnés dans le texte de la Commission.

Poprawkę złożył Nikolaos Vakalis

Poprawka 49
Załącznik ustęp 3.2, Wytyczne

W celu ochrony i wzmacniania zasobów 
naturalnych i krajobrazowych obszarów 
wiejskich UE, środki przeznaczone na oś 2 
powinny wspierać trzy priorytetowe obszary 
na szczeblu UE: bioróżnorodność i ochronę 
systemów działalności rolniczej i leśnej o 

W celu ochrony i wzmacniania zasobów 
naturalnych i krajobrazowych obszarów 
wiejskich UE, środki przeznaczone na oś 2 
powinny wspierać trzy priorytetowe obszary 
na szczeblu UE: bioróżnorodność i ochronę 
systemów działalności rolniczej i leśnej o 
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wysokiej wartości przyrodniczej, stosunki 
wodne i zmiany klimatyczne. Środki 
dostępne w ramach osi 2 powinny zostać 
wykorzystane w celu integracji 
wymienionych celów środowiskowych i 
wspierania realizacji sieci Natura 2000 w 
dziedzinie rolnictwa i leśnictwa, zobowiązań 
podjętych w Göteborgu dotyczących 
odwrócenia tendencji spadkowej 
bioróżnorodności do roku 2010, celów 
Ramowej Dyrektywy Wodnej oraz celów 
zawartych w Protokole z Kioto dotyczących 
łagodzenia skutków zmian klimatycznych.

wysokiej wartości przyrodniczej, 
zrównoważone wykorzystywanie zasobów 
wodnych i zmiany klimatyczne. Środki 
dostępne w ramach osi 2 powinny zostać 
wykorzystane w celu integracji 
wymienionych celów środowiskowych i 
wspierania realizacji sieci Natura 2000 w 
dziedzinie rolnictwa i leśnictwa, zobowiązań 
podjętych w Göteborgu dotyczących 
odwrócenia tendencji spadkowej 
bioróżnorodności do roku 2010, celów 
Ramowej Dyrektywy Wodnej oraz celów 
zawartych w Protokole z Kioto dotyczących 
łagodzenia skutków zmian klimatycznych.

Or. el

Uzasadnienie

Meilleure formulation de l'objectif de la protection des eaux, fondée notamment sur la 
directive cadre sur les eaux.

Poprawkę złożyła Bernadette Bourzai

Poprawka 50
Załącznik ustęp 3.2 akapit 1 tiret 1

– Wspieranie usług środowiskowych i 
sposobu gospodarowania w rolnictwie 
przyjaznego dla zwierząt. Obywatele Europy 
oczekują od rolników przestrzegania 
obowiązujących norm. Wiele osób zgadza 
się jednak z tym, że rolnicy powinni być 
opłacani za podpisanie zobowiązań, które 
idą dalej, dostarczając usługi, których same 
działania rynkowe nie zapewnią, szczególnie 
mając na uwadze swoiste zasoby takie jak 
woda czy gleba;

– Wspieranie usług środowiskowych i 
sposobu gospodarowania w rolnictwie 
przyjaznego dla bioróżnorodności i 
środowiska. Obywatele Europy oczekują od 
rolników przestrzegania obowiązujących 
norm. Wiele osób zgadza się jednak z tym, 
że rolnicy powinni być opłacani za 
podpisanie zobowiązań, które idą dalej, 
dostarczając usługi, których same działania 
rynkowe nie zapewnią, szczególnie mając na 
uwadze swoiste zasoby takie jak woda czy 
gleba;

Or. fr
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Poprawkę złożyła Bernadette Bourzai

Poprawka 51
Załącznik ustęp 3.2 akapit 1 tiret 2

– Ochrona krajobrazu rolniczego. W 
Europie znaczna część cenionego 
środowiska wiejskiego została stworzona 
przez rolnictwo. Właściwe systemy 
działalności rolniczej pomagają zachować 
krajobrazy i siedliska, takie jak mokradła, 
suche łąki i pastwiska górskie. W wielu 
obszarach jest to ważna część dziedzictwa 
kultury i przyrody oraz ogólnej 
atrakcyjności obszarów wiejskich jako
miejsca zamieszkania i pracy;

– Ochrona krajobrazu rolniczego. W 
Europie znaczna część cenionego 
środowiska wiejskiego została stworzona 
przez rolnictwo. Właściwe systemy 
działalności rolniczej pomagają zachować 
krajobrazy i siedliska, takie jak mokradła,
suche łąki i pastwiska górskie. W wielu 
obszarach jest to ważna część dziedzictwa 
kultury i przyrody oraz ogólnej 
atrakcyjności obszarów wiejskich jako 
miejsca zamieszkania i pracy oraz 
uprawiania turystyki;

Or. fr

Poprawkę złożyła Marian Harkin

Poprawka 52
Załącznik ustęp 3.2 akapit 1 tiret 2

– Ochrona krajobrazu rolniczego. W 
Europie, znaczna część cenionego 
środowiska wiejskiego została stworzona 
przez rolnictwo. Właściwe systemy 
działalności rolniczej pomagają zachować 
krajobrazy i siedliska, takie jak mokradła, 
suche łąki i pastwiska górskie. W wielu 
obszarach jest to ważna część dziedzictwa 
kultury i przyrody oraz ogólnej 
atrakcyjności obszarów wiejskich jako 
miejsca zamieszkania i pracy;

– Ochrona krajobrazu rolniczego. W 
Europie, znaczna część cenionego 
środowiska wiejskiego została stworzona 
przez rolnictwo. Właściwe systemy 
działalności rolniczej pomagają zachować 
krajobrazy i siedliska, takie jak mokradła, 
suche łąki i pastwiska górskie.W sytuacji 
gdzie praktyki gospodarowania są 
narzucone lub ograniczone w celu ochrony 
lub poprawy jakości krajobrazów i siedlisk, 
należy przyjąć podejście partnerskie 
pomiędzy rolnikami, właścicielami gruntów 
i organami administracji państwowej, tak 
aby zagwarantować konsultacje, 
współpracę oraz, we właściwych 
przypadkach, rekompensatę. W wielu 
obszarach jest to ważna część dziedzictwa 
kultury i przyrody oraz ogólnej 
atrakcyjności obszarów wiejskich jako 
miejsca zamieszkania i pracy;
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Or. en

Uzasadnienie

Il s'agit de garantir la conservation de paysages et d'habitats grâce à la participation active 
et continue des agriculteurs et des propriétaires fonciers.

Poprawkę złożyli Jillian Evans, Elisabeth Schroedter, Alyn Smith, Gisela Kallenbach

Poprawka 53
Załącznik ustęp 3.2 akapit 1 tiret 2

– Ochrona krajobrazu rolniczego. W 
Europie znaczna część cenionego 
środowiska wiejskiego została stworzona 
przez rolnictwo. Właściwe systemy 
działalności rolniczej pomagają zachować 
krajobrazy i siedliska, takie jak mokradła, 
suche łąki i pastwiska górskie. W wielu 
obszarach jest to ważna część dziedzictwa 
kultury i przyrody oraz ogólnej 
atrakcyjności obszarów wiejskich jako 
miejsca zamieszkania i pracy;

– Ochrona krajobrazu przyrodniczego i
rolniczego. W Europie znaczna część 
cenionego środowiska wiejskiego została 
stworzona przez rolnictwo. Właściwe 
systemy działalności rolniczej pomagają 
zachować krajobrazy i siedliska, takie jak 
mokradła, suche łąki i pastwiska górskie. W 
wielu obszarach jest to ważna część 
dziedzictwa kultury i przyrody oraz ogólnej 
atrakcyjności obszarów wiejskich jako 
miejsca zamieszkania i pracy;

Or. en

Poprawkę złożyła Bernadette Bourzai

Poprawka 54
Załącznik ustęp 3.2 akapit 1 tiret 2a (nowe)

– Wspieranie lasów. Lasy odgrywają 
konkretną rolę w ochronie środowiska 
poprzez regulowanie wód, pochłanianie 
głównych gazów cieplarnianych oraz 
niektórych substancji zanieczyszczających 
gleby, rezerwy biomasy i zapobieganie 
katastrofom naturalnym, takim jak pożary i 
osuwanie się gruntu;

Or. fr
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Poprawkę złożył Nikolaos Vakalis

Poprawka 55
Załącznik ustęp 3.2 akapit 1 tiret 2a (nowe)

– ochrona i zrównoważone 
wykorzystywanie zasobów wodnych. 
Działalność rolnicza opiera się w dużej 
mierze na korzystaniu z zasobów wodnych i 
przyczynia się do zachowania stanu tych 
zasobów pod względem jakości i ilości. Z 
tego powodu należy wspierać i promować 
działania gwarantujące właściwe 
korzystanie z zasobów wodnych dla celów 
rolnictwa i leśnictwa, tak aby zapewnić ich 
trwałość. Z tym samym celem związane jest 
przyjęcie środków zapobiegania i 
zarządzania ryzykiem suszy i powodzi, które 
wywierają bezpośrednie konsekwencje na 
działalność rolniczą.

Or. el

Uzasadnienie

Parmi les trois domaines prioritaires décrits dans l'orientation, figure également la 
protection des eaux. Ce secteur prioritaire important doit également être analysé dans le 
cadre d'actions spécifiques à harmoniser avec les objectifs de la directive cadre sur les eaux 
et faire face aux risques de sécheresse et d'inondation qui affectent en particulier agriculture 
et sylviculture.

Poprawkę złożył Emanuel Jardim Fernandes

Poprawka 56
Załącznik ustęp 3.2 akapit 1 tiret 3

– Zapobieganie zmianie klimatu.
Rolnictwo i leśnictwo znajdują się w 
czołówce rozwijania energii odnawialnej i 
dostarczają surowców do instalacji 
bioenergetycznych. Rozwijanie tych źródeł 
energii musi brać pod uwagę obniżanie 
emisji gazów wywołujących efekt 
cieplarniany oraz zachowanie efektu 
pochłaniania dwutlenku węgla przez lasy i 
wiązanie materii organicznej w składzie 

– Zapobieganie zmianie klimatu.
Rolnictwo i leśnictwo znajdują się w 
czołówce rozwijania energii odnawialnej i 
dostarczają surowców do instalacji 
bioenergetycznych. Rozwijanie tych źródeł 
energii musi brać pod uwagę obniżanie 
emisji gazów wywołujących efekt 
cieplarniany, zgodnie z międzynarodowymi 
zobowiązaniami UE, oraz zachowanie 
efektu pochłaniania dwutlenku węgla przez 
lasy i wiązanie materii organicznej w 
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gleby; składzie gleby;

Or. pt

Uzasadnienie

En ce qui concerne les obligations en matière d'environnement, il y a lieu de prendre en 
considération les obligations internationales de l'UE.

Poprawkę złożyła Bernadette Bourzai

Poprawka 57
Załącznik ustęp 3.2 akapit 1 tiret 3

– Zapobieganie zmianie klimatu.
Rolnictwo i leśnictwo znajdują się w 
czołówce rozwijania energii odnawialnej i 
dostarczają surowców do instalacji 
bioenergetycznych. Rozwijanie tych źródeł 
energii musi brać pod uwagę obniżanie 
emisji gazów wywołujących efekt 
cieplarniany oraz zachowanie efektu 
pochłaniania dwutlenku węgla przez lasy i 
wiązanie materii organicznej w składzie 
gleby;

– Wspieranie energii odnawialnych w 
celu zapobiegania zmianie klimatu.
Rolnictwo i leśnictwo znajdują się w 
czołówce rozwijania energii odnawialnej i 
dostarczają surowców do instalacji 
bioenergetycznych. Rozwijanie tych źródeł 
energii musi brać pod uwagę obniżanie 
emisji gazów wywołujących efekt 
cieplarniany oraz zachowanie efektu 
pochłaniania dwutlenku węgla przez lasy i 
wiązanie materii organicznej w składzie 
gleby;

Or. fr

Poprawkę złożyli Vladimír Železný, Mirosław Mariusz Piotrowski, Sylwester Chruszcz

Poprawka 58
Załącznik ustęp 3.2 akapit 1 tiret 3

– Zapobieganie zmianie klimatu.
Rolnictwo i leśnictwo znajdują się w 
czołówce rozwijania energii odnawialnej i 
dostarczają surowców do instalacji 
bioenergetycznych. Rozwijanie tych źródeł 
energii musi brać pod uwagę obniżanie 
emisji gazów wywołujących efekt 
cieplarniany oraz zachowanie efektu 
pochłaniania dwutlenku węgla przez lasy i 
wiązanie materii organicznej w składzie 

– Zapobieganie zmianie klimatu.
Rolnictwo i leśnictwo znajdują się w 
czołówce rozwijania energii odnawialnej i 
dostarczają surowców do instalacji 
bioenergetycznych. Rozwijanie tych źródeł 
energii musi brać pod uwagę obniżanie 
emisji gazów wywołujących efekt 
cieplarniany oraz potrzebę zwiększenia
efektu pochłaniania dwutlenku węgla przez 
lasy i wiązanie materii organicznej w 
składzie gleby, zwłaszcza poprzez 
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gleby; wspieranie ponownego zalesiania terenów 
niebędących gruntami rolnymi;

Or. en

Uzasadnienie

Les activités de reforestation contribuent à renforcer le rôle de puits  de carbone joué par les 
forêts et empêchent les glissements de terrains et la désertification, contribuant ainsi à la 
préservation d'un milieu rural et d'un environnement de qualité.

Poprawkę złożył Ambroise Guellec

Poprawka 59
Załącznik ustęp 3.2 akapit 1 tiret 6

– Promowanie równowagi 
terytorialnej. Programy rozwoju obszarów 
wiejskich mogą znacząco przyczyniać się do 
atrakcyjności obszarów wiejskich. Mogą 
także przyczynić się do zapewnienia trwałej 
równowagi pomiędzy obszarami wiejskimi i 
miejskimi w konkurencyjnej, opartej na 
wiedzy gospodarce. W połączeniu z innymi 
osiami programu, działania związane z 
zarządzaniem gruntami mogą pozytywnie 
przyczyniać się do przestrzennego rozkładu 
działalności gospodarczej i spójności 
terytorialnej.

– Promowanie równowagi 
terytorialnej. Programy rozwoju obszarów 
wiejskich mogą znacząco przyczyniać się do 
atrakcyjności obszarów wiejskich. Muszą 
one ułatwiać współpracę pomiędzy 
obszarami wiejskimi a miejskimi w celu 
utrzymania między nimi trwałej równowagi
i wzmacniania spójności terytorialnej. W 
połączeniu z innymi osiami programu, 
działania związane z zarządzaniem gruntami 
mogą pozytywnie przyczyniać się do 
przestrzennego rozkładu działalności 
gospodarczej w kontekście gospodarki 
opartej na wiedzy.

Or. fr

Poprawkę złożyła Bernadette Bourzai

Poprawka 60
Załącznik ustęp 3.2 akapit 1 tiret 6

– Zapobieganie zmianie klimatu.
Rolnictwo i leśnictwo znajdują się w 
czołówce rozwijania energii odnawialnej i 
dostarczają surowców do instalacji 
bioenergetycznych. Rozwijanie tych źródeł 
energii musi brać pod uwagę obniżanie 
emisji gazów wywołujących efekt 

– Zapobieganie zmianie klimatu.
Rolnictwo i leśnictwo znajdują się w 
czołówce rozwijania energii odnawialnej i 
dostarczają surowców do instalacji 
bioenergetycznych. Rozwijanie tych źródeł 
energii musi brać pod uwagę obniżanie 
emisji gazów wywołujących efekt 
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cieplarniany oraz zachowanie efektu 
pochłaniania dwutlenku węgla przez lasy i 
wiązanie materii organicznej w składzie 
gleby;

cieplarniany oraz zachowanie efektu 
pochłaniania dwutlenku węgla przez lasy i 
wiązanie materii organicznej w składzie 
gleby. Do zrównoważonego 
zagospodarowania przestrzeni konieczne 
jest ponadto przyznanie konkretnego 
wsparcia na działania w obszarach 
najuboższych lub o naturalnych lub stałych 
trudnych warunkach gospodarowania.

Or. fr

Poprawkę złożył Gerardo Galeote Quecedo

Poprawka 61
Załącznik ustęp 3.2 akapit 1 tiret 6a (nowe)

– Wzmocnienie środków zapobiegania 
pożarom lasów. Pożary są głównym 
czynnikiem degradacji lasów w Europie. 
Państwa Członkowskie muszą wzmocnić 
środki zapobiegania i walki z tym 
zjawiskiem poprzez lepszą koordynację i 
aktualizację programów regionalnych lub 
krajowych. Programy rozwoju obszarów 
wiejskich powinny również umacniać rolę 
rolników w zakresie ochrony lasów, jako że 
ich działalność ma istotne znaczenie dla 
zachowania krajobrazu na obszarach 
wiejskich.

Or. fr

Uzasadnienie

La lutte contre les incendies de forêts dans le cadre du volet sylvicole du développement rural 
doit être renforcée pour mettre un terme aux catastrophes que connaissent chaque année de 
nombreuses régions européennes à la suite d'incendies, phénomène aggravé par les 
changements climatiques. Il n'est pas expressément prévu de concours du nouveau Fonds 
européen agricole pour le développement rural afin de financer des aides, comme celles qui 
ont été octroyées par le passé, aux agriculteurs pour des mesures de prévention des incendies, 
alors que, parmi la population rurale, ils sont les mieux à même d'assurer la préservation du 
paysage, compte tenu, de surcroît, de l'ampleur de l'exode rural qui touche ces régions.
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Poprawkę złożył Ambroise Guellec

Poprawka 62
Załącznik ustęp 3.3, Wytyczne

Środki przeznaczone na dywersyfikację 
gospodarki wiejskiej i poprawę jakości życia 
na obszarach wiejskich w ramach osi 3 
powinny wspierać nadrzędny priorytet 
tworzenia możliwości zatrudnienia. Środki 
dostępne w ramach osi 3 powinny być 
stosowane do wspierania budowy zdolności, 
nabywania kwalifikacji i organizowania 
rozwoju strategii lokalnej, a także 
przyczyniać się do zapewnienia 
atrakcyjności obszarów wiejskich dla 
przyszłych pokoleń. W promowaniu 
szkoleń, informacji i przedsiębiorczości 
należy wziąć pod uwagę szczególne potrzeby 
kobiet i ludzi młodych. 

Środki przeznaczone na dywersyfikację 
gospodarki wiejskiej i mające na celu 
poprawę jakości życia na obszarach 
wiejskich w ramach osi 3 powinny wspierać 
nadrzędny priorytet stymulowania rozwoju 
zrównoważonej i zintegrowanej gospodarki 
na obszarach wiejskich związanych z 
pobliskimi obszarami miejskimi, w celu 
poprawy jakości życia i tworzenia nowych
możliwości zatrudnienia. Środki dostępne w 
ramach osi 3 powinny być stosowane do 
wspierania budowy zdolności, nabywania 
kwalifikacji i organizowania rozwoju 
strategii lokalnej, a także przyczyniać się do 
zapewnienia atrakcyjności obszarów 
wiejskich dla przyszłych pokoleń. W 
promowaniu szkoleń, informacji i 
przedsiębiorczości należy zwrócić 
szczególną uwagę na usunięcie przeszkód 
napotykanych przez osoby mające obecnie 
utrudniony dostęp do rynku pracy z racji 
płci, wieku lub niepełnosprawności.

Or. fr

Poprawkę złożyła Jamila Madeira

Poprawka 63
Załącznik ustęp 3.3, Wytyczne

Środki przeznaczone na dywersyfikację 
gospodarki wiejskiej i poprawę jakości życia 
na obszarach wiejskich w ramach osi 3 
powinny wspierać nadrzędny priorytet
tworzenia możliwości zatrudnienia. Środki 
dostępne w ramach osi 3 powinny być 
stosowane do wspierania budowy zdolności, 
nabywania kwalifikacji i organizowania 
rozwoju strategii lokalnej, a także 
przyczyniać się do zapewnienia 
atrakcyjności obszarów wiejskich dla 

Środki przeznaczone na dywersyfikację 
gospodarki wiejskiej i środki mające na 
celu poprawę jakości życia na obszarach 
wiejskich w ramach osi 3 powinny 
przyznawać nadrzędne pierwszeństwo 
rozwojowi zrównoważonych i 
zintegrowanych gospodarek w celu 
poprawy jakości życia i tworzenia nowych 
możliwości zatrudnienia. Środki dostępne w 
ramach osi 3 powinny być stosowane do 
wspierania budowy zdolności, nabywania 
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przyszłych pokoleń. W promowaniu 
szkoleń, informacji i przedsiębiorczości 
należy wziąć pod uwagę szczególne 
potrzeby kobiet i ludzi młodych.

kwalifikacji i organizowania rozwoju 
strategii lokalnej, a także przyczyniać się do 
zapewnienia atrakcyjności obszarów 
wiejskich dla przyszłych pokoleń. W 
promowaniu szkoleń, informacji i 
przedsiębiorczości należy wziąć pod uwagę 
szczególne potrzeby kobiet, ludzi młodych i 
osób niepełnosprawnych.

Or. pt

Uzasadnienie

L'amendement proposé tend à compléter le texte de la Commission en faisant référence à la 
garantie d'une économie équilibrée et intégrée et à l'attention particulière qui doit être 
accordée aux citoyens porteurs d'un handicap.

Poprawkę złożyli Vladimír Železný, Mirosław Mariusz Piotrowski, Sylwester Chruszcz

Poprawka 64
Załącznik ustęp 3.3, Wytyczne

Środki przeznaczone na dywersyfikację 
gospodarki wiejskiej i poprawę jakości życia 
na obszarach wiejskich w ramach osi 3 
powinny wspierać nadrzędny priorytet 
tworzenia możliwości zatrudnienia. Środki 
dostępne w ramach osi 3 powinny być 
stosowane do wspierania budowy zdolności, 
nabywania kwalifikacji i organizowania 
rozwoju strategii lokalnej, a także 
przyczyniać się do zapewnienia 
atrakcyjności obszarów wiejskich dla 
przyszłych pokoleń. W promowaniu 
szkoleń, informacji i przedsiębiorczości 
należy wziąć pod uwagę szczególne potrzeby 
kobiet i ludzi młodych. 

Środki przeznaczone na dywersyfikację 
gospodarki wiejskiej i mające na celu 
poprawę jakości życia na obszarach 
wiejskich w ramach osi 3 powinny wspierać 
nadrzędny priorytet stymulowania rozwoju 
zrównoważonej i zintegrowanej gospodarki 
na obszarach wiejskich w celu poprawy 
jakości życia i tworzenia nowych
możliwości zatrudnienia. Środki dostępne w 
ramach osi 3 powinny być stosowane do 
wspierania budowy zdolności, nabywania 
kwalifikacji i organizowania rozwoju 
strategii lokalnej, a także przyczyniać się do 
zapewnienia atrakcyjności obszarów 
wiejskich dla przyszłych pokoleń. W 
promowaniu szkoleń, informacji i 
przedsiębiorczości należy zwrócić 
szczególną uwagę na usunięcie przeszkód 
napotykanych przez osoby mające obecnie 
utrudniony dostęp do rynku pracy z racji 
płci, przynależności etnicznej, wieku lub 
niepełnosprawności.

Or. en
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Uzasadnienie

Les mesures prévues au titre de l'axe 3 devraient également contribuer à promouvoir l'égalité 
des chances en ce qui concerne l'accès des minorités ethniques sur le marché du travail dans 
les zones rurales.

Poprawkę złożył Stavros Arnaoutakis

Poprawka 65
Załącznik ustęp 3.3, Wytyczne

Środki przeznaczone na dywersyfikację 
gospodarki wiejskiej i poprawę jakości życia 
na obszarach wiejskich w ramach osi 3 
powinny wspierać nadrzędny priorytet 
tworzenia możliwości zatrudnienia. Środki 
dostępne w ramach osi 3 powinny być 
stosowane do wspierania budowy zdolności, 
nabywania kwalifikacji i organizowania 
rozwoju strategii lokalnej, a także 
przyczyniać się do zapewnienia 
atrakcyjności obszarów wiejskich dla 
przyszłych pokoleń. W promowaniu 
szkoleń, informacji i przedsiębiorczości 
należy wziąć pod uwagę szczególne potrzeby 
kobiet i ludzi młodych. 

Środki przeznaczone na dywersyfikację 
gospodarki wiejskiej i środki poprawy 
jakości życia na obszarach wiejskich w 
ramach osi 3 powinny wspierać nadrzędny 
priorytet stworzenia zrównoważonych i 
zintegrowanych gospodarek na obszarach 
wiejskich w celu poprawy jakości życia, 
wspierania integracji społecznej i tworzenia
możliwości zatrudnienia. Środki dostępne w 
ramach osi 3 powinny być stosowane do 
wspierania budowy zdolności, nabywania 
kwalifikacji i organizowania rozwoju 
strategii lokalnej, a także przyczyniać się do 
zapewnienia atrakcyjności obszarów 
wiejskich dla przyszłych pokoleń. W 
promowaniu szkoleń, informacji i 
przedsiębiorczości należy zwrócić 
szczególną uwagę na usunięcie przeszkód 
napotykanych przez osoby mające obecnie 
utrudniony dostęp do rynku pracy z racji 
płci, wieku lub inwalidztwa.

Or. el

Uzasadnienie

Les ressources allouées aux domaines de la diversification de l'économie rurale et des 
mesures d'amélioration de la qualité de la vie dans les régions agricoles, dans le cadre de 
l'axe 3, doivent également servir à promouvoir l'intégration sociale.

Poprawkę złożyła Marian Harkin

Poprawka 66
Załącznik ustęp 3.3, Wytyczne
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Środki przeznaczone na dywersyfikację 
gospodarki wiejskiej i poprawę jakości życia 
na obszarach wiejskich w ramach osi 3 
powinny wspierać nadrzędny priorytet 
tworzenia możliwości zatrudnienia. Środki 
dostępne w ramach osi 3 powinny być 
stosowane do wspierania budowy zdolności, 
nabywania kwalifikacji i organizowania 
rozwoju strategii lokalnej, a także 
przyczyniać się do zapewnienia 
atrakcyjności obszarów wiejskich dla 
przyszłych pokoleń. W promowaniu 
szkoleń, informacji i przedsiębiorczości 
należy wziąć pod uwagę szczególne 
potrzeby kobiet i ludzi młodych. 

Środki przeznaczone na dywersyfikację 
gospodarki wiejskiej i poprawę jakości życia 
na obszarach wiejskich w ramach osi 3 
powinny wspierać nadrzędny priorytet 
tworzenia możliwości zatrudnienia. Środki 
dostępne w ramach osi 3 powinny być 
stosowane do wspierania budowy zdolności, 
nabywania kwalifikacji i organizowania 
rozwoju strategii lokalnej, a także 
przyczyniać się do zapewnienia 
atrakcyjności obszarów wiejskich dla 
przyszłych pokoleń. W promowaniu 
szkoleń, informacji i przedsiębiorczości 
należy wziąć pod uwagę szczególne 
potrzeby rodzin rolniczych, kobiet i ludzi 
młodych. 

Or. en

Poprawkę złożyli Jillian Evans, Elisabeth Schroedter, Alyn Smith, Gisela Kallenbach

Poprawka 67
Załącznik ustęp 3.3, Wytyczne

Środki przeznaczone na dywersyfikację 
gospodarki wiejskiej i poprawę jakości życia 
na obszarach wiejskich w ramach osi 3 
powinny wspierać nadrzędny priorytet 
tworzenia możliwości zatrudnienia. Środki 
dostępne w ramach osi 3 powinny być 
stosowane do wspierania budowy zdolności, 
nabywania kwalifikacji i organizowania 
rozwoju strategii lokalnej, a także 
przyczyniać się do zapewnienia 
atrakcyjności obszarów wiejskich dla 
przyszłych pokoleń. W promowaniu 
szkoleń, informacji i przedsiębiorczości 
należy wziąć pod uwagę szczególne 
potrzeby kobiet i ludzi młodych. 

Środki przeznaczone na dywersyfikację 
gospodarki wiejskiej, poprawę jakości życia 
i rozwój kulturalny na obszarach wiejskich 
w ramach osi 3 powinny wspierać nadrzędny 
priorytet uatrakcyjniania obszarów 
wiejskich pod względem gospodarczym i 
społecznym, jeżeli zachęcają one do
tworzenia trwałych możliwości zatrudnienia. 
Środki dostępne w ramach osi 3 powinny 
być stosowane do zapobiegania 
wyludnianiu się obszarów wiejskich,
wspierania budowy zdolności, nabywania 
kwalifikacji i organizowania rozwoju 
strategii lokalnej, a także przyczyniać się do 
zapewnienia atrakcyjności obszarów 
wiejskich dla przyszłych pokoleń. W 
promowaniu szkoleń, informacji i 
przedsiębiorczości należy wziąć pod uwagę 
szczególne potrzeby kobiet i ludzi młodych. 

Or. en



PE 365.127v01-00 30/50 AM\592585PL.doc

PL

Poprawkę złożyli Bernadette Bourzai, Stavros Arnaoutakis

Poprawka 68
Załącznik ustęp 3.3 akapit 1, tiret -1a (nowe)

– utrzymanie i rozwój usług w celu 
zatrzymania odpływu populacji i 
przyciągnięcia nowych mieszkańców. W 
zależności od potrzeb obszaru, ludności i 
uczestników życia społecznego i 
gospodarczego, może chodzić o pobliskie 
placówki handlowe, placówki opieki nad 
małymi dziećmi i osobami w podeszłym 
wieku, mieszkania socjalne i na wynajem, 
ośrodki kulturalne, transport, usługi 
użyteczności publicznej, np. zdrowotne;

Or. fr

Poprawkę złożył Emanuel Jardim Fernandes

Poprawka 69
Załącznik ustęp 3.3 akapit 1, tiret 1

– mobilizacja działalności 
gospodarczej i podniesienie wskaźnika
zatrudnienia w szeroko rozumianej 
gospodarce wiejskiej. Dywersyfikacja, 
będąc niezbędną dla rozwoju, zatrudnienia i 
zrównoważonego rozwoju w obszarach 
wiejskich, przyczynia się do lepszej 
równowagi terytorialnej, zarówno w sensie 
ekonomicznym jak i społecznym. Turystyka, 
rzemiosło i zapewnienie wygód wiejskich są 
sektorami rozwijającymi się w wielu 
regionach, oferując możliwości zarówno dla 
dywersyfikacji w gospodarstwie rolnym jak 
i tworzenie mikroprzedsiębiorstw w szerzej 
pojmowanej gospodarce wiejskiej;

– mobilizacja działalności 
gospodarczej w sposób sprzyjający 
trwałemu zatrudnieniu w szeroko 
rozumianej gospodarce wiejskiej.
Dywersyfikacja, będąc niezbędną dla 
rozwoju, zatrudnienia i zrównoważonego 
rozwoju w obszarach wiejskich, przyczynia 
się do lepszej równowagi terytorialnej, 
zarówno w sensie ekonomicznym jak i 
społecznym. Turystyka, rzemiosło i 
zapewnienie wygód wiejskich są sektorami 
rozwijającymi się w wielu regionach, 
oferując możliwości zarówno dla 
dywersyfikacji w gospodarstwie rolnym jak 
i tworzenie mikroprzedsiębiorstw w szerzej 
pojmowanej gospodarce wiejskiej;

Or. pt
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Uzasadnienie

Cet amendement s'inscrit dans le prolongement de la stratégie de Lisbonne révisée en 
février 2005 et de la stratégie de Göteborg adoptée en 2001.

Poprawkę złożył Ambroise Guellec

Poprawka 70
Załącznik ustęp 3.3 akapit 1, tiret 1

– mobilizacja działalności 
gospodarczej i podniesienie wskaźnika 
zatrudnienia w szeroko rozumianej 
gospodarce wiejskiej. Dywersyfikacja, 
będąc niezbędną dla rozwoju, zatrudnienia i 
zrównoważonego rozwoju w obszarach 
wiejskich, przyczynia się do lepszej 
równowagi terytorialnej, zarówno w sensie 
ekonomicznym jak i społecznym. Turystyka, 
rzemiosło i zapewnienie wygód wiejskich są 
sektorami rozwijającymi się w wielu 
regionach, oferując możliwości zarówno dla 
dywersyfikacji w gospodarstwie rolnym jak 
i tworzenie mikroprzedsiębiorstw w szerzej 
pojmowanej gospodarce wiejskiej;

– mobilizacja działalności 
gospodarczej i podniesienie wskaźnika 
zatrudnienia w szeroko rozumianej 
gospodarce wiejskiej. Dywersyfikacja, 
będąc niezbędną dla rozwoju, zatrudnienia i 
zrównoważonego rozwoju w obszarach 
wiejskich, przyczynia się do lepszej 
równowagi terytorialnej i wzmocnienia 
spójności między obszarami wiejskimi a 
miejskimi, zarówno w sensie ekonomicznym 
jak i społecznym. Turystyka, rzemiosło i 
zapewnienie wygód wiejskich są sektorami 
rozwijającymi się w wielu regionach, 
oferując możliwości zarówno dla 
dywersyfikacji w gospodarstwie rolnym jak 
i tworzenie mikroprzedsiębiorstw w szerzej 
pojmowanej gospodarce wiejskiej;

Or. fr

Poprawkę złożył Lambert van Nistelrooij

Poprawka 71
Załącznik ustęp 3.3 akapit 1, tiret 1

– mobilizacja działalności 
gospodarczej i podniesienie wskaźnika 
zatrudnienia w szeroko rozumianej 
gospodarce wiejskiej. Dywersyfikacja, 
będąc niezbędną dla rozwoju, zatrudnienia i 
zrównoważonego rozwoju w obszarach 
wiejskich, przyczynia się do lepszej 
równowagi terytorialnej, zarówno w sensie 
ekonomicznym jak i społecznym. Turystyka, 
rzemiosło i zapewnienie wygód wiejskich są 

– mobilizacja działalności 
gospodarczej i podniesienie wskaźnika 
zatrudnienia w szeroko rozumianej 
gospodarce wiejskiej. Dywersyfikacja, 
będąc niezbędną dla rozwoju, zatrudnienia i 
zrównoważonego rozwoju w obszarach 
wiejskich, przyczynia się do lepszej 
równowagi terytorialnej, zarówno w sensie 
ekonomicznym jak i społecznym. Turystyka, 
rzemiosło i zapewnienie wygód wiejskich są 
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sektorami rozwijającymi się w wielu 
regionach, oferując możliwości zarówno dla 
dywersyfikacji w gospodarstwie rolnym jak 
i tworzenie mikroprzedsiębiorstw w szerzej 
pojmowanej gospodarce wiejskiej;

sektorami rozwijającymi się w wielu 
regionach, oferując możliwości zarówno dla 
dywersyfikacji w gospodarstwie rolnym jak 
i tworzenie mikroprzedsiębiorstw w szerzej 
pojmowanej gospodarce wiejskiej; ponadto 
dywersyfikacja gospodarki wiejskiej 
poprzez działalność pozarolniczą związaną 
z niekorzystnymi uwarunkowaniami dla 
produkcji rolnej powinna przynieść korzyść 
prywatnym właścicielom gruntów, 
użytkownikom gruntów i rolnikom.

Or. en

Uzasadnienie

Dans certains pays, la structure écologique et la rareté des terres ont conduit à une pratique 
plus souple des activités rurales de substitution. La fonction agricole s'élargit et s'approfondit 
en couvrant des activités non-agricoles telles que le tourisme, la gestion de l'eau, qui 
influencent la façon de vivre et de travailler.

Poprawkę złożył Ambroise Guellec

Poprawka 72
Załącznik ustęp 3.3 akapit 1, tiret 1a (nowe)

– wdrożenie środków w celu 
zwalczania odpływu mieszkańców –
zwłaszcza młodych – ze wsi poprzez 
poprawę lokalnych infrastruktur i dostępu 
do usług oraz działalności kulturalnej i 
rozrywkowej na odnośnych obszarach;

Or. fr

Poprawkę złożył Stavros Arnaoutakis

Poprawka 73
Załącznik ustęp 3.3 akapit 1, tiret 2

– promowanie wkraczenia kobiet na 
rynek pracy. Lokalne inicjatywy tworzenia 
ośrodków opieki nad dziećmi na obszarach 
wiejskich mogą zwiększyć możliwości 
zatrudnienia i ułatwić dostęp kobiet do 

– poprawa jakości życia kobiet na 
obszarach wiejskich i promowanie 
wkraczania i utrzymania kobiet na 
oficjalnym rynku pracy. Inicjatywy mogą 
np. dotyczyć rozwoju infrastruktur opieki z 
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rynku pracy. Mogą one obejmować 
tworzenie infrastruktury opieki nad 
dziećmi, potencjalnie w połączeniu z 
inicjatywami zachęcającymi do tworzenia 
małych przedsiębiorstw związanych z 
działalnością wiejską;

przeznaczeniem dla dzieci i osób starszych 
lub innego rodzaju infrastruktur, cyklów 
szkoleniowych i łatwości dostępu do 
mikrokredytów na tworzenie, finansowanie 
i promowanie małych przedsiębiorstw, 
spółdzielni kobiecych oraz tworzenie i 
rozwój sieci kobiet;

Or. el

Uzasadnienie

Si l'amendement de la rapporteure est très judicieux, il faut cependant mettre l'accent sur la 
nécessité de permettre aux femmes de se maintenir sur le marché officiel du travail, et 
d'encourager ce maintien. Le développement d'infrastructures doit également porter sur la 
mise en place d'infrastructures de garde pour les personnes âgées. L'accès des femmes au 
microcrédit constitue un facteur essentiel pour la création des microentreprises, mises sur 
pied en particulier par les femmes (par exemple artisanat à domicile). Le microcrédit peut 
également servir à soutenir et à promouvoir les petites entreprises existantes mais aussi à 
développer et à promouvoir des coopératives féminines.

Poprawkę złożyła Marian Harkin

Poprawka 74
Załącznik ustęp 3.3 akapit 1, tiret 2

– promowanie wkraczenia kobiet na 
rynek pracy. Lokalne inicjatywy tworzenia 
ośrodków opieki nad dziećmi na obszarach 
wiejskich mogą zwiększyć możliwości
zatrudnienia i ułatwić dostęp kobiet do 
rynku pracy. Mogą one obejmować 
tworzenie infrastruktury opieki nad dziećmi, 
potencjalnie w połączeniu z inicjatywami 
zachęcającymi do tworzenia małych 
przedsiębiorstw związanych z działalnością 
wiejską;

– promowanie wkroczenia kobiet na 
rynek pracy. Lokalne inicjatywy tworzenia 
ośrodków opieki nad dziećmi na obszarach 
wiejskich mogą zwiększyć możliwości 
zatrudnienia i ułatwić dostęp kobiet do 
rynku pracy. Mogą one obejmować 
tworzenie infrastruktury opieki nad dziećmi 
oraz promowanie przyjaznych dla rodziny 
warunków pracy, potencjalnie w połączeniu 
z inicjatywami zachęcającymi do tworzenia 
małych przedsiębiorstw związanych z 
działalnością wiejską;

Or. en
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Poprawkę złożył Emanuel Jardim Fernandes

Poprawka 75
Załącznik ustęp 3.3 akapit 1, tiret 3

– rozwój małej przedsiębiorczości i 
rzemiosła może opierać się na tradycyjnych 
umiejętnościach lub wprowadzać nowe 
umiejętności, szczególnie, gdy jest to 
związane z zakupem nowego sprzętu, 
szkoleniem, wspieraniem przedsiębiorczości 
i tworzeniem struktury ekonomicznej;

– rozwój małej przedsiębiorczości i 
rzemiosła, które w razie potrzeby należy 
wspierać i chronić, może opierać się na 
tradycyjnych umiejętnościach lub 
wprowadzać nowe umiejętności, 
szczególnie, gdy jest to związane z zakupem 
nowego sprzętu, szkoleniem, wspieraniem 
przedsiębiorczości i tworzeniem struktury 
ekonomicznej;

Or. pt

Uzasadnienie

La dynamisation du secteur de l'artisanat est une manière d'appliquer le principe de la 
pluralité culturelle, reconnu par la déclaration de Copenhague sur l'identité européenne. La 
possibilité de protéger ce secteur a pour bases juridiques les articles 30 et 59 du TCE, 
l'article 6 du TUE et les arrêts n° 145/88 (recueil 385), n°s 312/89 et 332/89.

Poprawkę złożyli Bernadette Bourzai, Stavros Arnaoutakis

Poprawka 76
Załącznik ustęp 3.3 akapit 1, tiret 4

– szkolenie młodych ludzi w 
tradycyjnych umiejętnościach wiejskich 
może dopasować się do popytu na turystykę, 
rekreację, usługi środowiskowe i produkty 
wysokiej jakości;

– położenie nacisku na tradycyjne 
wiejskie umiejętności i programy jakości, 
np. karty i marki jakości, poprzez szkolenie 
młodych ludzi w tym kierunku. Pozwoli to
dopasować się do popytu na turystykę, 
rekreację, usługi środowiskowe i produkty 
wysokiej jakości lub charakterystyczne.

Or. fr

Poprawkę złożyli Vladimír Železný, Mirosław Mariusz Piotrowski, Sylwester Chruszcz

Poprawka 77
Załącznik ustęp 3.3 akapit 1, tiret 6

– stworzenie i innowacyjne – stworzenie procesów 
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wykorzystanie odnawialnych źródeł energii 
może przyczynić się do stworzenia nowych 
rynków zbytu na produkty rolne i leśne, 
zapewnienia usług lokalnych oraz 
dywersyfikacji gospodarki wiejskiej;

energooszczędnej produkcji i innowacyjne 
wykorzystanie odnawialnych źródeł energii 
może przyczynić się do stworzenia nowych 
rynków zbytu na produkty rolne i leśne, 
zapewnienia usług lokalnych oraz 
dywersyfikacji gospodarki wiejskiej;

Or. en

Uzasadnienie

Les procédés de production économes en énergie devraient être encouragés en même temps 
que d'autres sources d'énergie renouvelable.

Poprawkę złożył Nikolaos Vakalis

Poprawka 78
Załącznik ustęp 3.3 akapit 1, tiret 6

– stworzenie i innowacyjne 
wykorzystanie odnawialnych źródeł energii 
może przyczynić się do stworzenia nowych 
rynków zbytu na produkty rolne i leśne, 
zapewnienia usług lokalnych oraz 
dywersyfikacji gospodarki wiejskiej;

– stworzenie i innowacyjne 
wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, 
ale także promowanie systemów poprawy 
efektywności energetycznej i usług 
energetycznych dla producentów, może 
przyczynić się do stworzenia nowych 
rynków zbytu na produkty rolne i leśne, 
zapewnienia usług lokalnych oraz 
dywersyfikacji gospodarki wiejskiej;

Or. el

Uzasadnienie

La promotion des systèmes d'amélioration des rendements énergétiques et la fourniture de 
services énergétiques aux producteurs peuvent contribuer au développement des économies 
rurales.

Poprawkę złożył Emanuel Jardim Fernandes

Poprawka 79
Załącznik ustęp 3.3 akapit 1, tiret 7

– promowanie rozwoju turystyki. 
Turystyka jest głównym sektorem 
wzrostowym w wielu obszarach wiejskich. 

– promowanie rozwoju 
zrównoważonej turystyki. Turystyka jest 
głównym sektorem wzrostowym w wielu 
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Zwiększone wykorzystanie technologii 
informatyki i łączności w turystyce do 
rezerwacji, promocji, marketingu, tworzenia 
usług i działalności rekreacyjnej może 
przyczynić się do wzrostu liczby turystów i 
długości pobytu, szczególnie tam, gdzie 
zapewnia dostęp do małych ośrodków i 
zachęca do agroturystyki;

obszarach wiejskich. Zwiększone 
wykorzystanie technologii informatyki i 
łączności w turystyce do rezerwacji, 
promocji, marketingu, tworzenia usług i 
działalności rekreacyjnej może przyczynić 
się do wzrostu liczby turystów i długości 
pobytu, szczególnie tam, gdzie zapewnia 
dostęp do małych ośrodków i zachęca do 
agroturystyki;

Or. pt

Uzasadnienie

Cet amendement s'inscrit dans le prolongement de la stratégie de Lisbonne révisée en 
février 2005 et de la stratégie de Göteborg adoptée en 2001.

Poprawkę złożyli Vladimír Železný, Mirosław Mariusz Piotrowski, Sylwester Chruszcz

Poprawka 80
Załącznik ustęp 3.3 akapit 1, tiret 7

– promowanie rozwoju turystyki. 
Turystyka jest głównym sektorem 
wzrostowym w wielu obszarach wiejskich. 
Zwiększone wykorzystanie technologii 
informatyki i łączności w turystyce do 
rezerwacji, promocji, marketingu, tworzenia 
usług i działalności rekreacyjnej może 
przyczynić się do wzrostu liczby turystów i 
długości pobytu, szczególnie tam, gdzie 
zapewnia dostęp do małych ośrodków i 
zachęca do agroturystyki;

– promowanie rozwoju turystyki. 
Turystyka jest głównym sektorem 
wzrostowym w wielu obszarach wiejskich. 
Zwiększone wykorzystanie technologii 
informatyki i łączności w turystyce do 
rezerwacji, promocji, marketingu, tworzenia 
usług i działalności rekreacyjnej może 
przyczynić się do wzrostu liczby turystów i 
długości pobytu, szczególnie tam, gdzie 
zapewnia dostęp do małych ośrodków, 
takich jak domy gościnne i ośrodki odnowy 
biologicznej, i zachęca do agroturystyki i 
turystyki sportowej;

Or. en

Uzasadnienie

Les chambres d'hôtes et les centres de remise en condition sont un bon exemple de petites 
structures qui contribuent à la diversification de l'économie rurale. Ces petites entreprises, 
souvent familiales, fournissent également les emplois multi-générationnels nécessaires à 
plusieurs générations dans les zones rurales.
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Poprawkę złożyła Marian Harkin

Poprawka 81
Załącznik ustęp 3.3 akapit 1, tiret 7

– promowanie rozwoju turystyki. 
Turystyka jest głównym sektorem 
wzrostowym w wielu obszarach wiejskich. 
Zwiększone wykorzystanie technologii 
informatyki i łączności w turystyce do 
rezerwacji, promocji, marketingu, tworzenia 
usług i działalności rekreacyjnej może 
przyczynić się do wzrostu liczby turystów i 
długości pobytu, szczególnie tam, gdzie 
zapewnia dostęp do małych ośrodków i 
zachęca do agroturystyki;

– promowanie rozwoju turystyki. 
Turystyka jest głównym sektorem 
wzrostowym w wielu obszarach wiejskich. 
Zwiększone wykorzystanie technologii 
informatyki i łączności w turystyce do 
rezerwacji, promocji, marketingu, tworzenia 
usług i działalności rekreacyjnej, w tym 
współpracy w ramach sieci lokalnych i 
regionalnych podmiotów gospodarczych,
może przyczynić się do wzrostu liczby 
turystów i długości pobytu, szczególnie tam, 
gdzie zapewnia dostęp do małych ośrodków 
i zachęca do agroturystyki;

Or. en

Poprawkę złożyli Jillian Evans, Elisabeth Schroedter, Alyn Smith, Gisela Kallenbach

Poprawka 82
Załącznik ustęp 3.3 akapit 1, tiret 7

– promowanie rozwoju turystyki. 
Turystyka jest głównym sektorem 
wzrostowym w wielu obszarach wiejskich. 
Zwiększone wykorzystanie technologii 
informatyki i łączności w turystyce do 
rezerwacji, promocji, marketingu, tworzenia 
usług i działalności rekreacyjnej może 
przyczynić się do wzrostu liczby turystów i 
długości pobytu, szczególnie tam, gdzie 
zapewnia dostęp do małych ośrodków i 
zachęca do agroturystyki;

– promowanie rozwoju 
zrównoważonej turystyki. Turystyka jest 
głównym sektorem wzrostowym w wielu 
obszarach wiejskich. Zwiększone 
wykorzystanie technologii informatyki i 
łączności w turystyce do rezerwacji, 
promocji, marketingu, tworzenia usług i 
działalności rekreacyjnej może przyczynić 
się do wzrostu liczby turystów i długości 
pobytu, szczególnie tam, gdzie zapewnia 
dostęp do małych ośrodków i zachęca do 
agroturystyki;

Or. en
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Poprawkę złożyła Marian Harkin

Poprawka 83
Załącznik ustęp 3.3 akapit 1, tiret 8

– modernizacja miejscowej 
infrastruktury, szczególnie w nowych 
Państwach Członkowskich. W 
nadchodzących latach zostaną poczynione 
znaczne inwestycje w podstawową 
infrastrukturę telekomunikacyjną, 
transportową, energetyczną i wodną. 
Znaczne wsparcie dostępne będzie z 
funduszy strukturalnych, począwszy od sieci 
transeuropejskich poprzez zapewnienie 
połączenia z parkami naukowymi. Aby w 
pełni wykorzystać efekt mnożnikowy w 
sensie tworzenia nowych miejsc pracy i 
wzrostu, lokalna infrastruktura na małą skalę 
wspierana programami rozwoju obszarów 
wiejskich może odgrywać zasadniczą rolę w 
łączeniu tych znacznych inwestycji z 
lokalnymi strategiami dywersyfikacji i 
rozwoju potencjału rolnictwa i sektora 
produkcji żywności.

– modernizacja miejscowej 
infrastruktury, szczególnie w nowych 
Państwach Członkowskich. W 
nadchodzących latach zostaną poczynione 
znaczne inwestycje w podstawową 
infrastrukturę telekomunikacyjną, 
transportową, energetyczną i wodną. 
Znaczne wsparcie dostępne będzie z 
funduszy strukturalnych, począwszy od sieci 
transeuropejskich poprzez zapewnienie 
połączenia z parkami naukowymi. 
Odpowiednia część tych środków musi być 
także ulokowana na obszarach wiejskich, 
aby zapewnić znaczącą równowagę w 
rozwoju pomiędzy obszarami wiejskimi i 
miejskimi. Aby w pełni wykorzystać efekt 
mnożnikowy w sensie tworzenia nowych 
miejsc pracy i wzrostu, lokalna 
infrastruktura na małą skalę wspierana 
programami rozwoju obszarów wiejskich 
może odgrywać zasadniczą rolę w łączeniu 
tych znacznych inwestycji z lokalnymi 
strategiami dywersyfikacji i rozwoju 
potencjału rolnictwa i sektora produkcji 
żywności.

Or. en

Uzasadnienie

Si tous les principaux efforts de développement sont concentrés dans les zones urbaines ou 
semi-urbaines, les régions rurales continueront à rester à la traîne.

Poprawkę złożyli Vladimír Železný, Mirosław Mariusz Piotrowski, Sylwester Chruszcz

Poprawka 84
Załącznik ustęp 3.3 akapit 1, tiret 8

– modernizacja miejscowej 
infrastruktury, szczególnie w nowych 
Państwach Członkowskich. W 
nadchodzących latach zostaną poczynione 

– modernizacja miejscowej 
infrastruktury, szczególnie w nowych 
Państwach Członkowskich. W 
nadchodzących latach zostaną poczynione 



AM\592585PL.doc 39/50 PE 365.127v01-00

PL

znaczne inwestycje w podstawową 
infrastrukturę telekomunikacyjną, 
transportową, energetyczną i wodną. 
Znaczne wsparcie dostępne będzie z 
funduszy strukturalnych, począwszy od sieci 
transeuropejskich poprzez zapewnienie 
połączenia z parkami naukowymi. Aby w 
pełni wykorzystać efekt mnożnikowy w 
sensie tworzenia nowych miejsc pracy i 
wzrostu, lokalna infrastruktura na małą skalę 
wspierana programami rozwoju obszarów 
wiejskich może odgrywać zasadniczą rolę w 
łączeniu tych znacznych inwestycji z 
lokalnymi strategiami dywersyfikacji i 
rozwoju potencjału rolnictwa i sektora 
produkcji żywności.

znaczne inwestycje w podstawową 
infrastrukturę telekomunikacyjną, 
transportową, energetyczną i wodną. 
Znaczne wsparcie dostępne będzie z 
funduszy strukturalnych, począwszy od sieci 
transeuropejskich poprzez zapewnienie 
połączenia z parkami naukowymi. Aby w 
pełni wykorzystać efekt mnożnikowy w 
sensie tworzenia nowych miejsc pracy i 
wzrostu, lokalna infrastruktura na małą skalę 
wspierana programami rozwoju obszarów 
wiejskich może odgrywać zasadniczą rolę w 
łączeniu tych znacznych inwestycji z 
lokalnymi strategiami dywersyfikacji 
gospodarczej i ochronie i zarządzaniu 
obiektami o znaczeniu krajowym i dla 
UNESCO w Państwach Członkowskich.

Or. en

Uzasadnienie

Une préservation adéquate de l'héritage culturel dans les zones rurales des États membres de 
l'UE contribuera au développement du tourisme dans ces régions.

Poprawkę złożyła Jamila Madeira

Poprawka 85
Załącznik ustęp 3.3 akapit 1, tiret 8a (nowe)

– zachowanie i waloryzacja roli 
dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego 
ma fundamentalne znaczenie dla ochrony 
środowiska, przyciągnięcia turystów i 
utrzymania wysokiej jakości życia wśród 
mieszkańców obszarów wiejskich.

Or. pt

Uzasadnienie

La préservation du patrimoine naturel et culturel doit être au cœur des priorités des États.
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Poprawkę złożyli Jillian Evans, Elisabeth Schroedter, Alyn Smith, Gisela Kallenbach

Poprawka 86
Załącznik ustęp 3.4, Wytyczne

Środki przeznaczone na oś 4 (Leader) 
powinny wspierać priorytety osi 1 i 2, a 
szczególnie osi 3, ale również odgrywać 
ważną rolę w priorytecie poprawy 
zarządzania i mobilizacji wewnętrznego 
potencjału rozwojowego obszarów 
wiejskich.

Środki przeznaczone na oś 4 (Leader) 
powinny wspierać priorytety osi 1 i 2, a 
szczególnie osi 3, ale również odgrywać 
ważną rolę w priorytecie poprawy 
zarządzania, zachęcając ludzi do 
pobudzania trwałego rozwoju w miejscu 
zamieszkania, i mobilizacji wewnętrznego 
potencjału rozwojowego obszarów 
wiejskich.

Or. en

Poprawkę złożył Emanuel Jardim Fernandes

Poprawka 87
Załącznik ustęp 3.4 akapit 2 tiret 1

– budowanie miejscowych zasobów 
partnerstwa, pobudzania i promowania 
nabywania umiejętności może pomóc 
zmobilizować miejscowy potencjał;

– budowanie miejscowych zasobów 
ścisłego partnerstwa, pobudzania i 
promowania nabywania umiejętności może 
pomóc zmobilizować miejscowy potencjał;

Or. pt

Uzasadnienie

La bonne mise en œuvre des différentes actions clés dépend d'une interaction efficace entre 
tous les niveaux de décision, en particulier aux niveaux local et régional.

Poprawkę złożyła Marian Harkin

Poprawka 88
Załącznik ustęp 3.4 akapit 2 tiret 1

– budowanie miejscowych zasobów 
partnerstwa, pobudzania i promowania 
nabywania umiejętności może pomóc 
zmobilizować miejscowy potencjał;

– budowanie miejscowych zasobów 
partnerstwa, pobudzania i promowania 
nabywania umiejętności może pomóc 
zmobilizować miejscowy potencjał,
zapobiec wykluczeniu społecznemu i 
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zwalczyć wyludnianie;

Or. en

Poprawkę złożyła Marian Harkin

Poprawka 89
Załącznik ustęp 3.4 akapit 2 tiret 2

– promowanie partnerstwa prywatno-
publicznego. Szczególnie Leader w dalszym 
ciągu będzie odgrywał ważną rolę w 
promowaniu innowacyjnego podejścia do 
rozwoju obszarów wiejskich i zbliżaniu 
sektora prywatnego z publicznym;

– promowanie partnerstwa prywatno-
publicznego. Szczególnie Leader w dalszym 
ciągu będzie odgrywał ważną rolę w 
gwarantowaniu udziału Wspólnoty oraz
promowaniu innowacyjnego podejścia do 
rozwoju obszarów wiejskich i zbliżaniu 
sektora prywatnego z publicznym;

Or. en

Poprawkę złożyła Marian Harkin

Poprawka 90
Załącznik ustęp 3.4 akapit 2 tiret 4

– poprawa lokalnego zarządzania.
Leader może wspomagać innowacyjne 
podejścia do łączenia rolnictwa, leśnictwa i 
lokalnej gospodarki pomagając w ten sposób 
dywersyfikować bazę ekonomiczną i 
wzmacniać strukturę społeczno-
ekonomiczną obszarów wiejskich.

– poprawa lokalnego zarządzania.
Leader może wspomagać innowacyjne 
podejścia do łączenia rolnictwa, leśnictwa i 
lokalnej gospodarki pomagając w ten sposób 
dywersyfikować bazę ekonomiczną i 
wzmacniać strukturę społeczno-
ekonomiczną, zwłaszcza obszarów 
wiejskich.

Or. en

Poprawkę złożył Ambroise Guellec

Poprawka 91
Załącznik ustęp 3.4 akapit 2 tiret 4

– poprawa lokalnego zarządzania.
Leader może wspomagać innowacyjne 

– poprawa lokalnego zarządzania.
Leader może wspomagać innowacyjne 
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podejścia do łączenia rolnictwa, leśnictwa i 
lokalnej gospodarki pomagając w ten sposób 
dywersyfikować bazę ekonomiczną i 
wzmacniać strukturę społeczno-
ekonomiczną obszarów wiejskich.

podejścia do łączenia rolnictwa, leśnictwa i 
lokalnej gospodarki pomagając w ten sposób 
dywersyfikować bazę ekonomiczną i 
wzmacniać strukturę społeczno-
ekonomiczną obszarów wiejskich, 
rozumianych w odpowiedniej skali.

Or. fr

Poprawkę złożyła Bernadette Bourzai

Poprawka 92
Załącznik ustęp 3.4 akapit 2 tiret 4a (nowe)

– dostosowanie się do atutów i 
słabości każdego obszaru, mając na uwadze 
zróżnicowanie obszarów wiejskich, przy 
wykorzystaniu podmiotów lokalnych i 
wsparciu rzeczywistych regionalnych 
projektów wewnętrznego rozwoju.

Or. fr

Poprawkę złożył Emanuel Jardim Fernandes

Poprawka 93
Załącznik ustęp 3.5 akapit 1

Zasoby przeznaczane na priorytety rozwoju 
obszarów wiejskich Wspólnoty (w ramach 
przepisowych minimalnych limitów 
finansowania dla każdej osi) będą zależeć od 
konkretnej sytuacji, silnych i słabych stron 
każdego obszaru programu. Każdy z 
priorytetów Wspólnoty i ich udział w 
realizacji celów określonych w Lizbonie i 
Göteborgu, należy przełożyć w Państwa 
Członkowskiego na plany strategii 
krajowych i programy rozwoju obszarów 
wiejskich. W wielu przypadkach będą 
istniały krajowe i regionalne priorytety 
dotyczące konkretnych problemów 
związanych z sektorem produkcji 
żywnościowej lub sytuacją środowiskową, 

Zasoby przeznaczane na priorytety rozwoju 
obszarów wiejskich Wspólnoty (w ramach 
przepisowych minimalnych limitów 
finansowania dla każdej osi) będą zależeć od 
konkretnej sytuacji, silnych i słabych stron 
każdego obszaru programu oraz 
szczególnych cech regionów, zgodnie z 
Traktatem WE. Każdy z priorytetów 
Wspólnoty i ich udział w realizacji celów 
określonych w Lizbonie i Göteborgu, należy 
przełożyć w Państwa Członkowskiego na 
plany strategii krajowych i programy 
rozwoju obszarów wiejskich. W wielu 
przypadkach będą istniały krajowe i 
regionalne priorytety dotyczące konkretnych 
problemów związanych z sektorem 
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klimatyczną i geograficzną rolnictwa i 
leśnictwa. Obszary wiejskie być może będą 
musiały zająć się innymi konkretnymi 
kwestiami, takimi jak napięcia w obszarach 
wokół miast, bezrobocie, oddalenie lub 
niska gęstość zaludnienia.

produkcji żywnościowej lub sytuacją 
środowiskową, klimatyczną i geograficzną 
rolnictwa i leśnictwa. Obszary wiejskie być 
może będą musiały zająć się innymi 
konkretnymi kwestiami, takimi jak napięcia 
w obszarach wokół miast, bezrobocie, 
oddalenie lub niska gęstość zaludnienia.

Or. pt

Uzasadnienie

Cet amendement est conforme aux dispositions du TCE relatives aux régions soumises à des 
contraintes spécifiques permanentes.

Poprawkę złożyła Bernadette Bourzai

Poprawka 94
Załącznik ustęp 3.5 akapit 1

Zasoby przeznaczane na priorytety rozwoju 
obszarów wiejskich Wspólnoty (w ramach 
przepisowych minimalnych limitów 
finansowania dla każdej osi) będą zależeć od 
konkretnej sytuacji, silnych i słabych stron 
każdego obszaru programu. Każdy z 
priorytetów Wspólnoty i ich udział w 
realizacji celów określonych w Lizbonie i 
Göteborgu, należy przełożyć w Państwa 
Członkowskiego na plany strategii 
krajowych i programy rozwoju obszarów 
wiejskich. W wielu przypadkach będą 
istniały krajowe i regionalne priorytety 
dotyczące konkretnych problemów 
związanych z sektorem produkcji 
żywnościowej lub sytuacją środowiskową, 
klimatyczną i geograficzną rolnictwa i 
leśnictwa. Obszary wiejskie być może będą 
musiały zająć się innymi konkretnymi 
kwestiami, takimi jak napięcia w obszarach 
wokół miast, bezrobocie, oddalenie lub 
niska gęstość zaludnienia.

Zasoby przeznaczane na priorytety rozwoju 
obszarów wiejskich Wspólnoty (w ramach 
przepisowych minimalnych limitów 
finansowania dla każdej osi) będą zależeć od 
konkretnej sytuacji, silnych i słabych stron 
każdego obszaru programu. Każdy z 
priorytetów Wspólnoty i ich udział w 
realizacji celów określonych w Lizbonie i 
Göteborgu, należy przełożyć w Państwa 
Członkowskiego na plany strategii 
krajowych i programy rozwoju obszarów 
wiejskich. W wielu przypadkach będą 
istniały krajowe i regionalne priorytety 
dotyczące konkretnych problemów 
związanych z sektorem produkcji 
żywnościowej lub sytuacją środowiskową, 
klimatyczną i geograficzną rolnictwa i 
leśnictwa. Obszary wiejskie być może będą 
musiały zająć się innymi konkretnymi 
kwestiami, takimi jak napięcia w obszarach 
wokół miast, bezrobocie, oddalenie,
położenie w górach albo na wyspie lub 
niska gęstość zaludnienia.

Or. fr
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Poprawkę złożyli Jillian Evans, Elisabeth Schroedter, Alyn Smith, Gisela Kallenbach

Poprawka 95
Załącznik ustęp 3.5, Wytyczne

Opracowując strategie krajowe Państwa 
Członkowskie powinny zapewnić 
maksymalizację synergii między osiami i w 
ramach poszczególnych osi w celu 
uniknięcia potencjalnych sprzeczności. 
Powinny również uwzględniać inne strategie 
na szczeblu UE takie jak plan działania na 
rzecz rolnictwa ekologicznego, ostatni 
komunikat Komisji na temat energii 
odnawialnej, ostatni komunikat komisji na 
temat zmian klimatycznych, potrzebę 
przewidywania prawdopodobnych skutków 
w odniesieniu do rolnictwa i leśnictwa oraz 
sprawozdanie UE na temat strategii 
leśnictwa (co może pomóc osiągnąć 
zarówno cele wzrostu i tworzenia nowych 
miejsc pracy jak i cele zrównoważonego 
rozwoju) jak również opracowywane 
strategie tematyczne z zakresu ochrony 
środowiska.

Opracowując strategie krajowe Państwa 
Członkowskie powinny zapewnić 
maksymalizację synergii między osiami i w 
ramach poszczególnych osi w celu 
uniknięcia potencjalnych sprzeczności oraz 
dążyć do jak najszerszego zaangażowania 
wszystkich właściwych władz i stosownych 
organów, zgodnie z zasadą partnerstwa 
ustanowioną w art. 6 rozporządzenia Rady. 
Powinny również uwzględniać inne strategie 
na szczeblu UE takie jak plan działania na 
rzecz rolnictwa ekologicznego, ostatni 
komunikat Komisji na temat energii 
odnawialnej, ostatni komunikat Komisji na 
temat zmian klimatycznych, potrzebę 
przewidywania prawdopodobnych skutków 
w odniesieniu do rolnictwa i leśnictwa oraz 
sprawozdanie UE na temat strategii 
leśnictwa (co może pomóc osiągnąć 
zarówno cele wzrostu i tworzenia nowych 
miejsc pracy jak i cele zrównoważonego 
rozwoju) jak również opracowywane 
strategie tematyczne z zakresu ochrony 
środowiska.

Or. en

Poprawkę złożyła Marian Harkin

Poprawka 96
Załącznik ustęp 3.5 akapit 2

Na szczeblu UE i Państw Członkowskich 
istnieje wiele środków poprawy zarządzania 
i realizacji celów polityki. Można korzystać 
z pomocy technicznej do budowania 
europejskich i krajowych sieci rozwoju 
obszarów wiejskich, jako platformy 
wymiany najlepszych praktyk i wiedzy 

Na szczeblu UE i Państw Członkowskich 
istnieje wiele środków poprawy zarządzania 
i realizacji celów polityki. Można korzystać 
z pomocy technicznej do budowania 
europejskich i krajowych sieci rozwoju 
obszarów wiejskich, jako platformy 
wymiany najlepszych praktyk i wiedzy 
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specjalistycznej na temat wszystkich 
aspektów tworzenia, zarządzania i realizacji 
polityki pomiędzy zainteresowanymi 
stronami. Podczas przygotowywania 
strategii krajowych należy wziąć pod uwagę 
informacje i promocję zapewniające szybkie 
zaangażowanie się różnych uczestników i 
opracować je w późniejszych etapach 
wdrażania.

specjalistycznej na temat wszystkich 
aspektów tworzenia, zarządzania i realizacji 
polityki pomiędzy zainteresowanymi 
stronami. Podczas przygotowywania 
strategii krajowych należy wziąć pod uwagę 
informacje i promocję zapewniające szybkie 
zaangażowanie się różnych uczestników,
zwłaszcza na szczeblu lokalnym, i 
opracować je w późniejszych etapach 
wdrażania.

Or. en

Poprawkę złożył Ambroise Guellec

Poprawka 97
Załącznik ustęp 3.6, Wytyczne

Należy zachęcać do tworzenia synergii 
pomiędzy polityką strukturalną, polityką 
zatrudnienia oraz polityką rozwoju obszarów 
wiejskich. W tym kontekście Państwa 
Członkowskie powinny zapewnić wzajemne 
uzupełnianie się i spójność działań 
finansowanych z EFRROW, Funduszu 
Spójności, Europejskiego Funduszu 
Społecznego, Europejskiego Funduszu 
Rybołówstwa oraz EFOGR na danym 
terytorium i danym obszarze działania. 
Przewodnie zasady rozdziału i 
mechanizmów koordynacji pomiędzy 
działaniami wspieranymi z poszczególnych 
funduszy powinny być zdefiniowane na 
szczeblu krajowym w ramach krajowych 
strategii i planów strategicznych.

Należy zachęcać do tworzenia synergii 
pomiędzy polityką strukturalną, polityką 
zatrudnienia oraz polityką rozwoju obszarów 
wiejskich. W tym kontekście, zgodnie z 
zasadą „jeden fundusz na program”,
Państwa Członkowskie powinny zapewnić 
wzajemne uzupełnianie się i spójność 
działań finansowanych z EFRR, Funduszu 
Spójności, Europejskiego Funduszu 
Społecznego, Europejskiego Funduszu 
Rybołówstwa oraz EFRROW na danym 
terytorium i danym obszarze działania. 
Przewodnie zasady rozdziału i 
mechanizmów koordynacji pomiędzy 
działaniami wspieranymi z poszczególnych 
funduszy powinny być zdefiniowane na 
szczeblu krajowym w ramach krajowych 
strategii i planów strategicznych.

Or. fr
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Poprawkę złożyła Elspeth Attwooll

Poprawka 98
Załącznik ustęp 3.6, Wytyczne

Należy zachęcać do tworzenia synergii 
pomiędzy polityką strukturalną, polityką 
zatrudnienia oraz polityką rozwoju obszarów 
wiejskich. W tym kontekście Państwa 
Członkowskie powinny zapewnić wzajemne 
uzupełnianie się i spójność działań 
finansowanych z EFRROW, Funduszu 
Spójności, Europejskiego Funduszu 
Społecznego, Europejskiego Funduszu 
Rybołówstwa oraz EFOGR na danym 
terytorium i danym obszarze działania. 
Przewodnie zasady rozdziału i 
mechanizmów koordynacji pomiędzy 
działaniami wspieranymi z poszczególnych 
funduszy powinny być zdefiniowane na 
szczeblu krajowym w ramach krajowych 
strategii i planów strategicznych.

Priorytetowo należy zapewniać tworzenie 
synergii pomiędzy polityką strukturalną, 
polityką zatrudnienia oraz polityką rozwoju 
obszarów wiejskich. W tym kontekście 
Państwa Członkowskie powinny zapewnić 
wzajemne uzupełnianie się i spójność 
działań finansowanych z TEN-T, LIFE +,
EFRR, Funduszu Spójności, Europejskiego 
Funduszu Społecznego, Europejskiego 
Funduszu Rybołówstwa oraz EFRROW na 
danym terytorium i danym obszarze 
działania. Przewodnie zasady rozdziału i 
mechanizmów koordynacji pomiędzy 
działaniami wspieranymi z poszczególnych 
funduszy powinny być zdefiniowane na 
szczeblu regionalnym lub krajowym w 
ramach regionalnych lub krajowych 
strategii i planów strategicznych, stosownie 
dla danego Państwa Członkowskiego.

Or. en

Uzasadnienie

La cohérence entre le développement rural et d'autres instruments communautaires devient 
de plus en plus nécessaire alors que les objectifs de différents instruments commencent à 
converger. Cette cohérence doit être assurée plutôt que simplement encouragée, mais au 
niveau le plus approprié conformément aux accords institutionnels applicables dans chaque 
État membre.

Poprawkę złożył Stavros Arnaoutakis

Poprawka 99
Załącznik ustęp 3.6, Wytyczne

Należy zachęcać do tworzenia synergii 
pomiędzy polityką strukturalną, polityką 
zatrudnienia oraz polityką rozwoju obszarów 
wiejskich. W tym kontekście Państwa 
Członkowskie powinny zapewnić wzajemne 
uzupełnianie się i spójność działań 
finansowanych z EFRROW, Funduszu 

Należy zachęcać do tworzenia synergii 
pomiędzy polityką strukturalną, polityką 
zatrudnienia, polityką integracji społecznej
oraz polityką rozwoju obszarów wiejskich. 
W tym kontekście Państwa Członkowskie 
powinny zapewnić wzajemne uzupełnianie 
się i spójność działań finansowanych z 
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Spójności, Europejskiego Funduszu 
Społecznego, Europejskiego Funduszu 
Rybołówstwa oraz EFOGR na danym 
terytorium i danym obszarze działania. 
Przewodnie zasady rozdziału i 
mechanizmów koordynacji pomiędzy 
działaniami wspieranymi z poszczególnych 
funduszy powinny być zdefiniowane na 
szczeblu krajowym w ramach krajowych 
strategii i planów strategicznych.

programów TEN-T, LIFE +, EFRR, 
Funduszu Spójności, Europejskiego 
Funduszu Społecznego, Europejskiego 
Funduszu Rybołówstwa oraz EFRROW na 
danym terytorium i danym obszarze 
działania. Przewodnie zasady rozdziału i 
mechanizmów koordynacji pomiędzy 
działaniami wspieranymi z poszczególnych 
funduszy powinny być zdefiniowane na 
szczeblu krajowym w ramach regionalnych 
lub krajowych strategii i planów 
strategicznych, w zależności od tego, co 
uznaje się za najbardziej wskazane dla 
każdego z Państw Członkowskich.

Or. el

Uzasadnienie

Encourager la synergie de toutes les politiques, y compris les politiques d'intégration sociale
en fonction de l'intensité des phénomènes d'exclusion sociale constatés dans les régions 
rurales.

Poprawkę złożyli Jillian Evans, Elisabeth Schroedter, Alyn Smith, Gisela Kallenbach

Poprawka 100
Załącznik ustęp 3.6, Wytyczne

Należy zachęcać do tworzenia synergii 
pomiędzy polityką strukturalną, polityką 
zatrudnienia oraz polityką rozwoju obszarów 
wiejskich. W tym kontekście Państwa 
Członkowskie powinny zapewnić wzajemne 
uzupełnianie się i spójność działań 
finansowanych z EFRROW, Funduszu 
Spójności, Europejskiego Funduszu 
Społecznego, Europejskiego Funduszu 
Rybołówstwa oraz EFOGR na danym 
terytorium i danym obszarze działania. 
Przewodnie zasady rozdziału i 
mechanizmów koordynacji pomiędzy 
działaniami wspieranymi z poszczególnych 
funduszy powinny być zdefiniowane na 
szczeblu krajowym w ramach krajowych 
strategii i planów strategicznych.

Należy zachęcać do tworzenia synergii 
pomiędzy polityką strukturalną, polityką 
zatrudnienia oraz polityką rozwoju obszarów 
wiejskich. W tym kontekście Państwa 
Członkowskie powinny, zgodnie ze swoją 
strukturą instytucjonalną, zapewnić 
wzajemne uzupełnianie się i spójność 
działań finansowanych z EFRR, Funduszu 
Spójności, Europejskiego Funduszu 
Społecznego, Europejskiego Funduszu 
Rybołówstwa oraz EFFROW na danym 
terytorium i danym obszarze działania. 
Przewodnie zasady rozdziału i 
mechanizmów koordynacji pomiędzy 
działaniami wspieranymi z poszczególnych 
funduszy powinny być zdefiniowane na 
szczeblu krajowym w ramach krajowych 
strategii i planów strategicznych.
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Or. en

Poprawkę złożyli Bernadette Bourzai, Stavros Arnaoutakis

Poprawka 101
Załącznik ustęp 3.6, Wytyczne

Należy zachęcać do tworzenia synergii 
pomiędzy polityką strukturalną, polityką 
zatrudnienia oraz polityką rozwoju obszarów 
wiejskich. W tym kontekście Państwa 
Członkowskie powinny zapewnić wzajemne 
uzupełnianie się i spójność działań 
finansowanych z EFRROW, Funduszu 
Spójności, Europejskiego Funduszu 
Społecznego, Europejskiego Funduszu 
Rybołówstwa oraz EFOGR na danym 
terytorium i danym obszarze działania. 
Przewodnie zasady rozdziału i 
mechanizmów koordynacji pomiędzy 
działaniami wspieranymi z poszczególnych 
funduszy powinny być zdefiniowane na 
szczeblu krajowym w ramach krajowych 
strategii i planów strategicznych.

Należy zachęcać do tworzenia synergii 
pomiędzy polityką strukturalną, polityką 
zatrudnienia oraz polityką rozwoju obszarów 
wiejskich – a zatem do współpracy
pomiędzy różnymi partnerami 
regionalnymi. W tym kontekście Państwa 
Członkowskie powinny zapewnić wzajemne 
uzupełnianie się i spójność działań 
finansowanych z EFRR, Funduszu 
Spójności, Europejskiego Funduszu 
Społecznego, Europejskiego Funduszu 
Rybołówstwa oraz EFRROW na danym 
terytorium i danym obszarze działania. 
Przewodnie zasady rozdziału i 
mechanizmów koordynacji pomiędzy 
działaniami wspieranymi z poszczególnych 
funduszy powinny być zdefiniowane na 
szczeblu krajowym w ramach krajowych 
strategii i planów strategicznych.

Or. fr

Poprawkę złożył Jan Olbrycht

Poprawka 102
Załącznik ustęp 3.6, Wytyczne

Należy zachęcać do tworzenia synergii 
pomiędzy polityką strukturalną, polityką 
zatrudnienia oraz polityką rozwoju obszarów 
wiejskich. W tym kontekście Państwa 
Członkowskie powinny zapewnić wzajemne 
uzupełnianie się i spójność działań 
finansowanych z EFRROW, Funduszu 
Spójności, Europejskiego Funduszu 
Społecznego, Europejskiego Funduszu 
Rybołówstwa oraz EFOGR na danym 
terytorium i danym obszarze działania. 

Należy zachęcać do tworzenia synergii 
pomiędzy polityką strukturalną, polityką 
zatrudnienia oraz polityką rozwoju obszarów 
wiejskich. W tym kontekście Państwa 
Członkowskie powinny zapewnić wzajemne 
uzupełnianie się i spójność działań 
finansowanych z EFRROW, Funduszu 
Spójności, Europejskiego Funduszu 
Społecznego, Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Rybołówstwa na danym 
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Przewodnie zasady rozdziału i 
mechanizmów koordynacji pomiędzy 
działaniami wspieranymi z poszczególnych 
funduszy powinny być zdefiniowane na 
szczeblu krajowym w ramach krajowych 
strategii i planów strategicznych.

terytorium i danym obszarze działania. 
Przewodnie zasady rozdziału i 
mechanizmów koordynacji pomiędzy 
działaniami wspieranymi z poszczególnych 
funduszy powinny być zdefiniowane na 
szczeblu regionalnym i krajowym w ramach 
regionalnych i krajowych strategii i planów 
strategicznych.

Or. pl

Poprawkę złożyła Bernadette Bourza

Poprawka 103
Załącznik ustęp 3.6 akapit -1a (nowy)

Przywołać można różne kryteria rozdziału, 
takie jak skala projektów, oddziaływanie na 
szczeblu terytorialnym (regionalnym lub 
niższym), rodzaj inwestycji, rodzaj 
beneficjentów.

Or. fr

Poprawkę złożyła Elspeth Attwooll

Poprawka 104
Załącznik ustęp 3.6 akapit 2

Wsparcie w ramach rozwoju obszarów 
wiejskich dotyczące rozwoju kapitału 
ludzkiego skierowane byłoby do rolników i 
podmiotów gospodarczych włączonych w 
dywersyfikację gospodarki wiejskiej. 
Ludność obszarów wiejskich mogłaby 
otrzymywać wsparcie jako część 
zintegrowanego podejścia oddolnego. 
Działania w tych dziedzinach powinny być 
wdrażane w pełnej zgodności z celami 
Europejskiej Strategii Zatrudnienia, zawartej 
w zintegrowanych wytycznych dla rozwoju i 
tworzenia nowych miejsc pracy i spójne z 
działaniami krajowych programów reform w 
ramach procesu lizbońskiego. Program 

Wsparcie w ramach rozwoju obszarów 
wiejskich dotyczące rozwoju kapitału 
ludzkiego skierowane byłoby do rolników, 
ich rodzin i podmiotów gospodarczych 
włączonych w dywersyfikację gospodarki 
wiejskiej, w koordynacji ze wsparciem 
przyznanym w ramach innych 
instrumentów strukturalnych. Ludność 
obszarów wiejskich mogłaby otrzymywać 
wsparcie jako część zintegrowanego 
podejścia oddolnego. Działania w tych 
dziedzinach powinny być wdrażane w pełnej 
zgodności z celami Europejskiej Strategii 
Zatrudnienia, zawartej w zintegrowanych 
wytycznych dla rozwoju i tworzenia nowych 
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działana Praca i Szkolenia 2010zmierza do 
osiągnięcia celów Strategii Lizbońskiej z 
zakresu kształcenia i szkolenia. Sednem tego 
programu jest nauczanie ustawiczne 
zastosowane do wszystkich poziomów i 
typów kształcenia i szkolenia, obejmujących 
sektory rolnictwa, leśnictwa i produkcji 
żywności.

miejsc pracy i spójne z działaniami 
krajowych programów reform w ramach 
procesu lizbońskiego. Program działania
Praca i Szkolenia 2010 zmierza do 
osiągnięcia celów Strategii Lizbońskiej z 
zakresu kształcenia i szkolenia. Sednem tego 
programu jest nauczanie ustawiczne 
zastosowane do wszystkich poziomów i 
typów kształcenia i szkolenia, obejmujących 
sektory rolnictwa, leśnictwa i produkcji 
żywności.

Or. en

Uzasadnienie

La diversification de l'économie représente un moteur économique essentiel dans les régions 
rurales mais son développement doit être aussi souple que possible et ne doit pas être freiné 
par la limitation des types de financement disponibles pour sa promotion au seul instrument 
de développement rural.

Poprawkę złożył Ambroise Guellec

Poprawka 105
Załącznik ustęp 4 akapit 2

Ramy te zapewnią ograniczoną liczbę 
wskaźników i wspólną metodologię. Zostaną 
uzupełnione wskaźnikami właściwymi dla 
danego programu odzwierciedlającego 
charakter każdej dziedziny programu.

Ramy te zapewnią ograniczoną liczbę 
wskaźników, zwłaszcza wskaźników 
terytorialnych wymaganych przez 
Parlament w jego rezolucji z dnia 28 
września 2005 w sprawie roli spójności 
terytorialnej w rozwoju regionalnym1, i 
wspólną metodologię. Zostaną uzupełnione 
wskaźnikami właściwymi dla danego 
programu odzwierciedlającego charakter 
każdej dziedziny programu.

Or. fr

  
1 Teksty przyjęte tego dnia, P6_TA(2005)0358.


