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Poprawka1
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. wzywa Komisję do przedstawienia 
wniosku legislacyjnego w sprawie 
zwiększenia wkładu EFFROW na rzecz 
projektów rozwoju obszarów wiejskich do 
85% kwalifikujących się wydatków 
publicznych w regionach objętych celem 
konwergencji oraz do 75% 
kwalifikujących się wydatków publicznych 
w innych regionach, aby ułatwić płatności 
na środki pilnie potrzebne w celu rozwoju 
gospodarczego regionów;

Or. en

Poprawka 2
Bernadette Bourzai

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. przypomina, że głównym celem WPR 
jest zagwarantowanie stabilizacji rynku 
oraz zapewnienie konsumentom 
bezpieczeństwa i przystępnych cen i 
dlatego wzywa Radę i Komisję do 
przeznaczenia w budżecie na rok 2009 
środków niezbędnych do stawienia czoła 
nowym potrzebom wynikającym z 
obecnego kryzysu żywnościowego, 
zwłaszcza potrzebie lepszego dostępu do 
żywności osób najbardziej potrzebujących, 
które w największym stopniu ucierpiały 
wskutek tego kryzysu;

4. przypomina, że głównym celem WPR 
jest zagwarantowanie stabilizacji rynku 
oraz zapewnienie konsumentom 
bezpieczeństwa i przystępnych cen i 
dlatego wzywa Radę i Komisję do 
przeznaczenia w budżecie na rok 2009 
środków niezbędnych do stawienia czoła 
nowym potrzebom wynikającym z 
obecnego kryzysu żywnościowego, 
zwłaszcza potrzebie lepszego dostępu do 
żywności osób najbardziej potrzebujących, 
które w największym stopniu ucierpiały 
wskutek tego kryzysu, a także do pilnego 
wsparcia sektorów znajdujących się w 
trudnej sytuacji, takich jak hodowla 
owiec, bydła i krów mlecznych, które to 
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sektory skoncentrowane są na obszarach 
znajdujących się w najtrudniejszej 
sytuacji;

Or. fr

Poprawka 3
Esther De Lange

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. zwraca uwagę na znaczenie 
utworzenia i wzmocnienia europejskich 
programów na rzecz dobrego odżywiania, 
takich jak program picia mleka i jedzenia 
owoców w szkole;

Or. nl

Poprawka 4
Bernadette Bourzai

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. przypomina swoją rezolucję z dnia 19 
czerwca 2008 r. w sprawie przyszłości 
sektora hodowli owiec i kóz w Europie1, w 
której wzywa Radę i Komisję do 
udzielenia europejskim producentom 
mięsa baraniego i koziego oraz mleka 
owczego i koziego w trybie pilnym 
dodatkowego wsparcia finansowego w 
celu rozwinięcia dynamicznego, 
samowystarczalnego, kierowanego przez 
zasady rynkowe i ukierunkowanego na 
konsumenta sektora hodowli owiec i kóz 
w UE;
_______
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1Teksty przyjęte w tym dniu: P6_TA(2008)0310.

Or. fr

Poprawka 5
Kyösti Virrankoski

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. uważa, że przy tworzeniu instrumentu 
szybkiego reagowania na rosnące ceny 
żywności w krajach rozwijających się 
należy przestrzegać porozumienia 
międzyinstytucjonalnego; nalega, aby 
ustanowienie takiego instrumentu 
wymagało zmiany porozumienia 
międzyinstytucjonalnego, polegającej na 
przeniesieniu niewydanych kwot z pozycji 
2 do pozycji 4; podkreśla, że takiej zmiany 
porozumienia międzyinstytucjonalnego 
można dokonać na czas, jeżeli instytucje 
osiągną porozumienie; wyraża 
zaniepokojenie znacznym wzrostem cen 
nawozów i oczekuje, że planowany zakup 
nawozów przy wykorzystaniu środków z 
wyżej wymienionego instrumentu 
wzmocni ten trend;

Or. en

Poprawka 6
Esther De Lange

Projekt opinii
Ustęp 4 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4b. podkreśla znaczenie przejrzystości w 
łańcuchach produkcji i dystrybucji w 
rolnictwie oraz sektorze spożywczym, a 
także wzywa Komisję do stworzenia dla 
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nich systemu monitoringu;

Or. nl

Poprawka 7
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Kyösti Virrankoski

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. zachęca Komisję do stworzenia, w 
ramach EFFROW i zgodnie ze 
zobowiązaniami UE wynikającymi 
z Międzynarodowego traktatu o zasobach 
genetycznych roślin dla żywności i 
rolnictwa, europejskiego otwartego banku 
danych i banku wymiany dla tradycyjnych 
odmian roślin, który umożliwi 
organizacjom pozarządowym, podmiotom 
prywatnym oraz podmiotom z sektora 
publicznego utworzenie obok krajowych 
banków genowych państw członkowskich 
banku wymiany nasion tradycyjnych 
odmian roślin, które są szczególnie cenne 
dla zachowania różnorodności 
biologicznej w rolnictwie oraz dla 
wytwarzania wysokiej jakości produktów 
żywnościowych;

Or. en

Poprawka 8
Elisabeth Jeggle

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. ponownie podkreśla, że opowiada się 
za stworzeniem funduszu 
restrukturyzacyjnego dla mleka, aby 
umożliwić temu sektorowi dostosowanie 



AM\742351PL.doc 7/9 PE412.219v01-00

PL

się do nowej sytuacji – mając na uwadze 
możliwe zniesienie systemu kwotowego –
szczególnie w regionach o trudnej sytuacji 
i regionach podatnych na zagrożenia;

Or. de

Poprawka 9
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. podkreśla, że zgodnie z agendą 
terytorialną przyjętą przez Radę 
Europejską w maju 2007 r. należy dołożyć 
większych starań, aby osiągnąć 
zrównoważony rozwój obszarów miejskich 
i wiejskich oraz spójność terytorialną; w 
związku z tym zwraca uwagę, że należy 
zapewnić dodatkowe finansowanie dla 
projektów mających na celu wdrożenie 
zintegrowanej polityki strukturalnej dla 
obszarów miejskich/wiejskich, 
koncentrującej się na zrównoważonym 
zarządzaniu zasobami, dokumentacji oraz 
rozpowszechnianiu dobrych praktyk w 
zakresie wydajności energetycznej, 
utylizacji odpadów, dostaw wysokiej 
jakości żywności na krótkich dystansach, 
zrównoważonych systemach komunikacji 
podmiejskiej itp. między innymi poprzez 
dobre partnerstwa publiczno-prywatne;

Or. en

Poprawka 10
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Projekt opinii
Ustęp 5 b (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

5b. uważa, że fundusz restrukturyzacji 
sektora cukru należy wykorzystywać 
jedynie do środków, które w oczywisty 
sposób przyczyniają się do zróżnicowania 
gospodarki na obszarach wiejskich i które 
poprawiają warunki środowiskowe 
i możliwości zatrudnienia;

Or. en

Poprawka 11
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. wzywa Radę i Komisję do wdrożenia 
doskonalszego systemu wskaźników 
wydajności dla systemów rolnych i metod 
produkcji w instrumentach rozwoju 
obszarów wiejskich, aby odpowiedzieć na 
wyzwania związane ze zmianami 
klimatycznymi, ochroną wód, 
różnorodnością biologiczną i energią ze 
źródeł odnawialnych;

Or. en

Poprawka 12
Jan Mulder, Kyösti Virrankoski, Niels Busk

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. wzywa do przeprowadzenia projektu 
pilotażowego w celu dokonania oceny 
kosztów dla rolników wynikających z 
wypełniania norm UE w zakresie ochrony 
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środowiska, dobrostanu zwierząt i 
bezpieczeństwa żywności, jak również 
kosztów dla rolników związanych z 
zapewnianiem dobra publicznego, np. 
ochroną krajobrazu poprzez działalność 
rolniczą;

Or. en

Poprawka 13
Niels Busk, Jan Mulder, Kyösti Virrankoski

Projekt opinii
Ustęp 6 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6b. apeluje o znaczne zwiększenie 
środków na program jedzenia owoców w 
szkołach;

Or. en
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