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Poprawkę złożyli Esther De Lange i Lambert van Nistelrooij

Poprawka 1
Ustęp -1 (nowy)

-1. podkreśla znaczenie dobrze prosperującego rolnictwa i rentownego otoczenia 
wiejskiego w UE, nie tylko ze względów ekonomicznych, ale również z myślą o 
zachowaniu krajobrazu i bezpieczeństwie żywności;

Or. nl

Poprawkę złożyli Esther De Lange i Lambert van Nistelrooij

Poprawka 2
Ustęp 1

1. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Komisja zamierza odpowiedzieć na wyzwanie, 
jakim jest zmiana klimatu, w tym poprzez swoją politykę rolną; wzywa w związku z 
tym Komisję i państwa członkowskie do zastanowienia się nad sposobem w jaki 
sektor rolnictwa mógłby przyczynić się do ograniczenia (skreślenie) emisji 
(skreślenie);

Or. nl



PE400.321v01-00 2/15 AM\702118PL.doc

PL

Poprawkę złożył Duarte Freitas

Poprawka 3
Ustęp 1

1. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Komisja zamierza odpowiedzieć na wyzwanie, 
jakim jest zmiana klimatu, i odpowiednio dostosować swoją politykę rolną, 
wspierając mniej intensywne sposoby uprawy w celu poprawy perspektyw emisji 
gazów cieplarnianych sektora rolnictwa;

Or. en

Poprawkę złożyła Anne Ferreira

Poprawka 4
Ustęp 1

1. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Komisja zamierza odpowiedzieć na wyzwanie, 
jakim jest zmiana klimatu, i odpowiednio dostosować swoją politykę rolną oraz 
przypomina o konieczności ochrony środowiska i odnowienia ekosystemów; wzywa 
Komisję do przedstawienia wniosków legislacyjnych mających na celu ograniczenie 
tych emisji poprzez propagowanie bardziej ekstensywnego lub zrównoważonego 
rolnictwa, w tym w odniesieniu do hodowli zwierząt;

Or. fr

Poprawkę złożyła Mojca Drčar Murko

Poprawka 5
Ustęp 1

1. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Komisja zamierza odpowiedzieć na wyzwanie, 
jakim jest zmiana klimatu, i odpowiednio dostosować swoją politykę rolną; podkreśla 
udział intensywnej hodowli żywego inwentarza w emisjach gazów cieplarnianych; 
wzywa Komisję do przedstawienia wniosków legislacyjnych mających na celu 
ograniczenie tych emisji poprzez propagowanie bardziej ekstensywnego i 
zrównoważonego rolnictwa, zwłaszcza w odniesieniu do hodowli zwierząt, 
uwzględniając dobrostan zwierząt;

Or. en
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Poprawkę złożyła Anne Ferreira

Poprawka 6
Ustęp 1 a (nowy)

1 a. uważa za konieczne w tym celu przejście do zrównoważonego i wielofunkcyjnego 
rolnictwa, gdzie rolnik jest zachęcany do stosowania agronomicznych metod 
zrównoważonych ekologicznie (zwłaszcza rolnictwa ochronnego i rolnictwa 
ekologicznego); wzywa w związku z tym Komisję do rozważenia pojęcia rolnictwa 
ekologicznie intensywnego, jako sprzyjającego zachowaniu ekologicznemu, 
osiągnięciom ekonomicznym i równości społecznej;

Or. fr

Poprawkę złożyła Esther De Lange

Poprawka 7
Ustęp 2

2. podkreśla, że publiczne finansowanie rolnictwa jest powiązane z wynikami 
w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego, przyrody i dobrostanu zwierząt, a także 
musi być uwarunkowane poszanowaniem podstawowego prawodawstwa w tych 
obszarach (zasada współzależności); apeluje do Komisji, aby nie osłabiała istniejących 
przepisów w zakresie współzależności (skreślenie), a także aby zbadała, czy te 
wymogi są skuteczne, a jednocześnie wzywa Komisję do odstąpienia od zbędnych 
wymogów i obciążeń administracyjnych; jest zdania, że do zasady współzależności 
należy włączyć dodatkowe przepisy dotyczące zużycia wody i emisji gazów 
cieplarnianych; 

Or. nl

Poprawkę złożyła Urszula Krupa

Poprawka 8
Ustęp 2

2. podkreśla, że publiczne finansowanie rolnictwa musi być powiązane z wynikami w 
dziedzinie ochrony środowiska naturalnego, przyrody i dobrostanu zwierząt, a także 
musi być uwarunkowane poszanowaniem podstawowego prawodawstwa w tych 
obszarach (zasada współzależności); (skreślenie)

Or. pl



PE400.321v01-00 4/15 AM\702118PL.doc

PL

Poprawkę złożył Lambert van Nistelrooij

Poprawka 9
Ustęp 2

2. podkreśla, że publiczne finansowanie rolnictwa musi być powiązane z wynikami 
w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego, przyrody i dobrostanu zwierząt, a także 
musi być uwarunkowane poszanowaniem podstawowego prawodawstwa w tych 
obszarach (zasada współzależności); apeluje do Komisji, aby nie osłabiała istniejących 
przepisów w zakresie współzależności poprzez tak zwane uproszczenie, a także aby 
zbadała, czy te wymogi są wystarczające do regulowania oddziaływania na 
środowisko istniejących systemów gospodarki rolnej; (skreślenie);

Or. en

Poprawkę złożyła Anne Ferreira

Poprawka 10
Ustęp 2

2. podkreśla, że publiczne finansowanie rolnictwa musi być powiązane z wynikami 
w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego, przyrody i dobrostanu zwierząt, a także 
musi być uwarunkowane poszanowaniem podstawowego prawodawstwa w tych 
obszarach (zasada współzależności); apeluje do Komisji, aby nie osłabiała istniejących 
przepisów w zakresie współzależności poprzez tak zwane uproszczenie, a także aby 
zbadała, czy te wymogi są wystarczające do regulowania oddziaływania na 
środowisko istniejących sposobów produkcji, szczególnie jeżeli chodzi o hodowlę;
podkreśla konieczność wspierania zmieniania wzorców produkcyjnych w stronę 
zrównoważonego rolnictwa; jest zdania, że do zasady współzależności należy 
włączyć dodatkowe przepisy dotyczące zużycia wody i emisji gazów cieplarnianych;

Or. fr

Poprawkę złożyła Kathalijne Maria Buitenweg

Poprawka 11
Ustęp 2

2. podkreśla, że publiczne finansowanie rolnictwa musi być powiązane z wynikami 
w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego, przyrody i dobrostanu zwierząt, a także 
musi być uwarunkowane poszanowaniem podstawowego prawodawstwa w tych 
obszarach (zasada współzależności); apeluje do Komisji, aby nie osłabiała istniejących 
przepisów w zakresie współzależności poprzez tak zwane uproszczenie, a także aby 
zbadała, czy te wymogi są wystarczające do regulowania oddziaływania na 
środowisko istniejących systemów gospodarki rolnej; jest zdania, że do zasady 
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współzależności należy włączyć dodatkowe przepisy dotyczące zużycia wody, jakości 
wody i emisji gazów cieplarnianych;

Or. en

Poprawkę złożyła Mojca Drčar Murko

Poprawka 12
Ustęp 2

2. podkreśla, że publiczne finansowanie rolnictwa musi być powiązane z wynikami 
w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego, przyrody i dobrostanu zwierząt, a także 
musi być uwarunkowane poszanowaniem podstawowego prawodawstwa w dziedzinie 
środowiska i dobrostanu zwierząt (zasada współzależności); apeluje do Komisji, aby 
nie osłabiała istniejących przepisów w zakresie współzależności poprzez tak zwane 
uproszczenie, a także aby zbadała, czy te wymogi są wystarczające do regulowania 
oddziaływania na środowisko istniejących systemów gospodarki rolnej; jest zdania, że 
do zasady współzależności należy włączyć dodatkowe przepisy dotyczące zużycia 
wody i emisji gazów cieplarnianych;

Or. en

Poprawkę złożyły Dorette Corbey i Åsa Westlund

Poprawka 13
Ustęp 2 a (nowy)

2a. zauważa, że produkcja mięsa jest bardzo nieskuteczną formą produkcji żywności; 
proponuje zatem zmniejszenie spożycia mięsa ustalając cenę emisji gazów 
cieplarnianych związanych z produkcją mięsa; zauważa, że produkcja kurczaków 
lub hodowla ryb są stosunkowo skutecznymi sposobami produkcji protein 
zwierzęcych na potrzeby spożycia przez ludzi, które cechują się względnie 
mniejszymi emisjami gazów cieplarnianych;

Or. en

Poprawkę złożył Magor Imre Csibi

Poprawka 14
Ustęp 3

3. wyraża ubolewanie w związku z faktem, że Komisja nie wykorzystała okazji, aby 



PE400.321v01-00 6/15 AM\702118PL.doc

PL

w sposób bardziej wyczerpujący zająć się problemami związanymi ze zwiększeniem 
przywozu żywności i pasz, które nie spełniają norm UE w zakresie środowiska i 
dobrostanu zwierząt;

Or. en

Poprawkę złożyła Anne Ferreira

Poprawka 15
Ustęp 3

3. wyraża ubolewanie w związku z faktem, że Komisja nie wykorzystała okazji, aby 
w sposób bardziej wyczerpujący zająć się problemami związanymi ze zwiększeniem 
przywozu żywności i pasz, które nie spełniają norm UE, a tym samym niosą ryzyko 
zaprzepaszczenia osiągnięć Unii Europejskiej w dziedzinie uzależniania pomocy 
publicznej od wymogów w zakresie środowiska naturalnego, dobrostanu zwierząt oraz 
wymogów społecznych; zwraca się do Komisji o zaproponowanie środków mających 
na celu jak najszybsze zaradzenie tej sytuacji i zapewnienie poszanowania 
wspólnotowych przepisów środowiskowych i sanitarnych;

Or. fr

Poprawkę złożyła Urszula Krupa

Poprawka 16
Ustęp 3

3. wyraża ubolewanie w związku z faktem, że Komisja nie wykorzystała okazji, aby w 
sposób bardziej efektywny zająć się problemami związanymi ze zwiększeniem 
przywozu żywności i pasz, które nie spełniają norm UE, a tym samym niosą ryzyko 
zaprzepaszczenia osiągnięć Unii Europejskiej w dziedzinie uzależniania pomocy 
publicznej od wymogów w zakresie środowiska naturalnego, dobrostanu zwierząt, 
oraz wymogów społecznych, w tym zdrowia publicznego;

Or. pl

Poprawkę złożyła Kathalijne Maria Buitenweg

Poprawka 17
Ustęp 3 a (nowy)

3a.
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podkreśla silny związek między działalnością rolną a jakością i ilością wody, a także 
podkreśla, że wpływem rolnictwa na środowisko wodne powinno się sterować w 
zrównoważony sposób; uważa, że prawodawstwo w dziedzinie ochrony środowiska w 
połączeniu z zasadą zanieczyszczający płaci powinno stanowić naczelną zasadę dla 
skutecznego osiągnięcia zrównoważonej gospodarki wodą i celów środowiskowych;

Or. en

Poprawkę złożyli Lambert van Nistelrooij i Esther De Lange

Poprawka 18
Ustęp 3 a (nowy)

3a. wskazuje, że w obecnym okresie programowania 2007-2013 rozwój obszarów 
wiejskich (i finansujący go instrument EFFROW) jako drugi filar WPR ma 
znaczący wpływ w kontekście regionalnym; usilnie zwraca się do Komisji o 
promowanie możliwości bardziej spójnego wdrażania w związku z programami w 
ramach polityki regionalnej (fundusze strukturalne) w celu osiągnięcia 
zintegrowanego podejścia w obszarach, gdzie możliwe jest uzyskanie synergii; 

Or. en

Poprawkę złożyli Dorette Corbey, Dan Jørgensen, Linda McAvan, Riitta Myller, Åsa 
Westlund i Glenis Willmott

Poprawka 19
Ustęp 3 a (nowy)

3a. wskazuje, że rolnictwo zarówno wpływa na bioróżnorodność, tworzy ją i jej zagraża;
uważa, że konieczne są wysiłki na szczeblu światowym, lokalnym i UE w celu
ochrony wartościowych funkcji ekosystemów zapewnianych przez bioróżnorodność, 
mianowicie oczyszczania powietrza i wody, zapylania upraw i ochrony przed erozją;

Or. en

Poprawkę złożyła Urszula Krupa

Poprawka 20
Ustęp 4

skreślony
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Or. pl

Poprawkę złożyła Anne Ferreira

Poprawka 21
Ustęp 4

4. jest zdania, że oddzielenie pomocy bezpośredniej od produkcji rolnej może 
w perspektywie długoterminowej przyczynić się do ograniczenia negatywnego 
oddziaływania rolnictwa europejskiego na środowisko, pod warunkiem że 
towarzyszyć temu będzie rosnące wsparcie dla zrównoważonych sposobów produkcji 
rolnej oraz większe wsparcie dla zrównoważonych praktyk w dziedzinie rozwoju 
obszarów wiejskich;

Or. fr

Poprawkę złożyła Kartika Tamara Liotard

Poprawka 22
Ustęp 5

5. apeluje do Komisji o przedstawienie spójnego pakietu wniosków w celu stymulowania 
produkcji trwałej agroenergii (skreślenie);

Or. en

Poprawkę złożyli Esther De Lange i Lambert van Nistelrooij

Poprawka 23
Ustęp 5

5. apeluje do Komisji o przedstawienie spójnego pakietu wniosków w celu stymulowania 
produkcji trwałej agroenergii, w tym (skreślenie) paliw pochodzenia rolniczego
drugiej generacji, wykorzystujących produkty uboczne pochodzenia rolnego, takie 
jak obornik; 

Or. nl
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Poprawkę złożyła Anne Ferreira

Poprawka 24
Ustęp 5

5. apeluje do Komisji o przedstawienie spójnego pakietu wniosków w celu stymulowania 
produkcji trwałej agroenergii zdolnej do waloryzacji całości biomasy, w tym dzięki 
wprowadzeniu systemu certyfikacji dla trwałych paliw pochodzenia rolniczego i 
minimalnych wymogów dotyczących produkcji takich paliw;

Or. fr

Poprawkę złożyła Anne Ferreira

Poprawka 25
Ustęp 5 a (nowy)

5bis. zachęca Komisję do sprzyjania produkcji rolnej agropaliw w zależności od ich cyklu 
życia, w oczekiwaniu na nadejście agropaliw drugiej generacji;

Or. fr

Poprawkę złożyła Kartika Tamara Liotard

Poprawka 26
Ustęp 5 a (nowy)

5a. nalega, by Komisja wykazała powściągliwość w promowaniu biopaliw, ponieważ 
korzyści dla środowiska wielu z tych paliw są w najlepszym wypadku dyskusyjne, a 
także dlatego, że wzrost produkcji biopaliw w UE może doprowadzić do podwyżek 
cen żywności i jej magazynowania;

Or. en

Poprawkę złożył Lambert van Nistelrooij

Poprawka 27
Ustęp 6

6. wzywa do wystarczającego finansowania rozwoju obszarów wiejskich, 
skoncentrowanego na zwiększaniu zrównoważonego charakteru rolnictwa i 
wzmacnianiu konkurencyjności rolnictwa w Europie;



PE400.321v01-00 10/15 AM\702118PL.doc

PL

Or. en

Poprawkę złożyła Esther De Lange

Poprawka 28
Ustęp 6

6. odnotowuje propozycję Komisji dotyczącą zwiększonych stawek modulacyjnych, 
prowadzących do zmniejszenia płatności (skreślenie) dla gospodarstw rolnych i
zwiększenia środków na rzecz strategii mających na celu rozwój obszarów wiejskich; 
wyraża jednocześnie zaniepokojenie z powodu braku we wniosku Komisji 
konkretnych propozycji dotyczących wykorzystania funduszy modulowanych w 
ramach strategii mających na celu rozwój obszarów wiejskich;

Or. nl

Poprawkę złożyła Urszula Krupa

Poprawka 29
Ustęp 6

6. wzywa do wdrożenia zwiększonych stawek modulacyjnych oraz kwalifikowanych 
degresywnych płatności jednorazowych dla gospodarstw rolnych, w tym 
środowiskowych i społecznych kryteriów modulacyjnych; apeluje do Komisji o 
udostępnienie większej ilości środków na rzecz strategii mających na celu rozwój 
obszarów wiejskich przede wszystkim  takich, które są słabiej rozwinięte w stosunku 
do innych obszarów Wspólnoty; (skreślenie) jest zdania, że fundusze na rozwój 
obszarów wiejskich powinny być wykorzystywane w głównej mierze na programy 
rolnośrodowiskowe, środki wzorowane na programach Leader oraz inne bardziej 
zintegrowane podejścia do trwałej gospodarki obszarów wiejskich; nie zapominając 
przy tym o kierowaniu środków na unowocześnianie gospodarstw rolnych na 
obszarach słabiej rozwiniętych, co pozwoliłoby na większą ochronę środowiska;

Or. pl

Poprawkę złożyła Anne Ferreira

Poprawka 30
Ustęp 6

6. wzywa do wdrożenia zwiększonych stawek modulacyjnych oraz kwalifikowanych 
degresywnych płatności jednorazowych dla gospodarstw rolnych, w tym 
środowiskowych i społecznych kryteriów modulacyjnych; apeluje do Komisji o 
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udostępnienie większej ilości środków na rzecz zrównoważonych sposobów produkcji 
rolnej i strategii mających na celu rozwój obszarów wiejskich; wyraża jednocześnie 
zaniepokojenie zauważalną obecnie w państwach członkowskich tendencją do 
koncentrowania programów rozwoju obszarów wiejskich na inwestycjach w 
gospodarstwa rolne; jest zdania, że fundusze na rozwój obszarów wiejskich powinny 
być wykorzystywane w głównej mierze na programy rolno-środowiskowe, środki 
wzorowane na programach Leader oraz inne bardziej zintegrowane podejścia do 
trwałej gospodarki obszarów wiejskich;

Or. fr

Poprawkę złożyła Kartika Tamara Liotard

Poprawka 31
Ustęp 6

6. wzywa do wdrożenia zwiększonych stawek modulacyjnych oraz kwalifikowanych 
degresywnych płatności jednorazowych dla gospodarstw rolnych, w tym 
środowiskowych i społecznych kryteriów modulacyjnych; apeluje do Komisji o 
udostępnienie większej ilości środków w ramach obecnego budżetu WPR na rzecz 
strategii mających na celu rozwój obszarów wiejskich; wyraża jednocześnie 
zaniepokojenie zauważalną obecnie w państwach członkowskich tendencją do 
koncentrowania programów rozwoju obszarów wiejskich na inwestycjach w 
gospodarstwa rolne; jest zdania, że fundusze na rozwój obszarów wiejskich powinny 
być wykorzystywane w głównej mierze na programy rolno-środowiskowe, środki 
wzorowane na programach Leader oraz inne bardziej zintegrowane podejścia do 
trwałej gospodarki obszarów wiejskich;

Or. en

Poprawkę złożył Duarte Freitas

Poprawka 32
Ustęp 6

6. wzywa do wdrożenia zwiększonych stawek modulacyjnych oraz kwalifikowanych 
degresywnych płatności jednorazowych dla gospodarstw rolnych, w tym 
środowiskowych i społecznych kryteriów modulacyjnych; apeluje do Komisji o 
udostępnienie większej ilości środków na rzecz strategii mających na celu rozwój 
obszarów wiejskich; (skreślenie) jest zdania, że fundusze na rozwój obszarów 
wiejskich powinny być wykorzystywane w głównej mierze na programy rolno-
środowiskowe, środki wzorowane na programach Leader oraz inne bardziej 
zintegrowane podejścia do trwałej gospodarki obszarów wiejskich;
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Or. en

Poprawkę złożyła Mojca Drčar Murko

Poprawka 33
Ustęp 6

6. wzywa do wdrożenia zwiększonych stawek modulacyjnych oraz kwalifikowanych 
degresywnych płatności jednorazowych dla gospodarstw rolnych, w tym 
środowiskowych i społecznych kryteriów modulacyjnych; apeluje do Komisji o 
udostępnienie większej ilości środków na rzecz strategii mających na celu rozwój 
obszarów wiejskich; wyraża jednocześnie zaniepokojenie zauważalną obecnie 
w państwach członkowskich tendencją do koncentrowania programów rozwoju 
obszarów wiejskich na inwestycjach w gospodarstwa rolne; jest zdania, że fundusze 
na rozwój obszarów wiejskich powinny być wykorzystywane w głównej mierze na 
programy rolno-środowiskowe, działania w zakresie dobrostanu zwierząt, środki 
wzorowane na programach Leader oraz inne bardziej zintegrowane podejścia do 
trwałej gospodarki obszarów wiejskich;

Or. en

Poprawkę złożyła Urszula Krupa

Poprawka 34
Ustęp 7

skreślony

Or. pl

Poprawkę złożyli Esther De Lange i Lambert van Nistelrooij

Poprawka 35
Ustęp 7

7. wyraża zaniepokojenie faktem, że zniesienie obowiązkowego odłogowania zmniejszy 
powierzchnię obszarów rolnych nadających się do celów ochrony środowiska 
(skreślenie);

Or. nl
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Poprawkę złożył Duarte Freitas

Poprawka 36
Ustęp 7

7. (skreślenie) wzywa Komisję do opracowania wniosku legislacyjnego dotyczącego 
tworzenia lub utrzymywania naturalnych siedlisk oraz praktyk ekstensywnych, które 
zwiększałyby różnorodność biologiczną, zwłaszcza na najbardziej wydajnych 
obszarach rolnych;

Or. en

Poprawkę złożyła Anne Ferreira

Poprawka 37
Ustęp 7

7. wyraża zaniepokojenie faktem, że zniesienie obowiązkowego odłogowania zmniejszy 
powierzchnię obszarów rolnych nadających się do celów ochrony bioróżnorodności i 
środowiska; wzywa Komisję do opracowania wniosku legislacyjnego dotyczącego 
tworzenia lub utrzymywania naturalnych siedlisk oraz praktyk ekstensywnych i 
zrównoważonych, które zwiększałyby różnorodność biologiczną, zwłaszcza na 
najbardziej wydajnych obszarach rolnych;

Or. fr

Poprawkę złożyła Urszula Krupa

Poprawka 38
Ustęp 8

8. apeluje do Komisji o przedstawienie spójnego pakietu wniosków w celu utrzymania 
trwałej działalności rolnej, szczególnie na obszarach mniej uprzywilejowanych i 
słabiej rozwiniętych gospodarczo, gdyż mają one istotne znaczenie dla ochrony 
systemów gospodarki rolnej sprzyjających różnorodności biologicznej i zachowania 
równowagi w geosystemach lądowych;

Or. pl
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Poprawkę złożyli Esther De Lange i Lambert van Nistelrooij

Poprawka 39
Ustęp 8

8. apeluje do Komisji o przedstawienie spójnego pakietu wniosków w celu utrzymania 
trwałej działalności rolnej, szczególnie na obszarach mniej uprzywilejowanych oraz 
obszarach z naturalnymi słabościami, gdyż mają one istotne znaczenie dla ochrony 
systemów gospodarki rolnej sprzyjających różnorodności biologicznej;

Or. nl

Poprawkę złożyła Anne Ferreira

Poprawka 40
Ustęp 8

8. apeluje do Komisji o przedstawienie spójnego pakietu wniosków w celu utrzymania i 
rozwijania trwałej działalności rolnej, szczególnie na obszarach mniej 
uprzywilejowanych, gdyż mają one istotne znaczenie dla ochrony różnorodności 
biologicznej oraz zachowania ekosystemów;

Or. fr

Poprawkę złożyła Anne Ferreira

Poprawka 41
Ustęp 8 a (nowy)

8 a. zwraca się do Komisji o nasilenie polityki badań i transferu technologicznego, 
zwłaszcza w celu promowania sposobów produkcji bardziej przyjaznych środowisku i 
ekosystemom, w służbie zrównoważonego rolnictwa;

Or. fr

Poprawkę złożyła Urszula Krupa

Poprawka 42
Ustęp 9

9. podkreśla znaczenie trwałych łąk dla ochrony różnorodności biologicznej w rolnictwie 
(skreślenie)
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Or. pl

Poprawkę złożył Magor Imre Csibi

Poprawka 43
Ustęp 9

9. podkreśla znaczenie trwałych łąk dla ochrony różnorodności biologicznej w rolnictwie 
oraz wzywa Komisję, aby zlikwidowała przeszkody w zapobieganiu przekształcaniu 
łąk i lasów w pola uprawne.

Or. en

Poprawkę złożyli Dorette Corbey, Dan Jørgensen, Linda McAvan, Riitta Myller, Åsa 
Westlund i Glenis Willmott

Poprawka 44
Ustęp 9 a (nowy)

9a. zwraca uwagę na udane projekty w UE, gdzie współpraca na szczeblu lokalnym i 
regionalnym między rolnikami, grupami zajmującymi się ochroną środowiska i 
władzami z sukcesem ograniczyła wpływ rolnictwa na środowisko.

Or. en
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