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Poprawka 13
Hans-Peter Mayer, Albert Deß

Wniosek dotyczący rozporządzenia
–

Wniosek o odrzucenie

Parlament Europejski odrzuca wniosek 
Komisji.

Or. de

Uzasadnienie

Die Unterstützung der europäischen Entwicklungspolitik wird grundsätzlich begrüßt. Dies 
kann jedoch nicht auf dem Rücken der europäischen Bauern ausgetragen werden. Diesen 
gegenüber hat die KOM die Einrichtung eines Milchfonds als Begleitmaßnahme zum Ausstieg 
aus der Quote unter Hinweis auf Haushaltsrecht und Finanzierung abgelehnt. Abgesehen 
davon handelt es sich es sich bei dem VO-Vorschlag um einen Bruch der beschlossenen 
Interinstitutionelle Vereinbarung (IIV) und eine Verletzung von Artikel 21 der 
Haushaltsordnung. Für Entwicklungspolitik ist der Europäischen Entwicklungsfond (EEF) 
bzw. die Haushaltskategorie Nr. IV vorgesehen. Die Artikel 21-23 der IIV bieten alle 
notwendigen Möglichkeiten, um auf unvorhergesehene Ereignisse angemessen zu reagieren. 
Diese langwierigeren Verfahren sollen hier aber offensichtlich gezielt umgangen werden. 
Diese Vorgehensweise ist inakzeptabel.

Poprawka 14
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Odniesienie 1 a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– uwzględniając międzynarodową ocenę 
wpływu nauk i technologii rolniczych na 
rozwój (IAASTD),

Or. en
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Poprawka 15
Esther De Lange

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 5 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5 a) Na posiedzeniu w dniu 20 czerwca 
2008 r. Rada Europejska zdecydowanie 
potwierdziła swoje zobowiązanie na rzecz 
osiągnięcia wspólnego celu w zakresie 
oficjalnej pomocy rozwojowej, 
wyrażonego wartością 0,56% PNB, do 
2010 r. i 0,7% PNB do 2015 r., który 
wypływa z konkluzji Rady z maja 2005 r., 
konkluzji Rady Europejskiej z czerwca 
2005 r. i konsensusu europejskiego w 
sprawie rozwoju. Wysiłki państw 
członkowskich, podejmowane z myślą o 
realizacji tego celu, należy uwzględnić w 
ramach nowego instrumentu UE na rzecz 
żywności.

Or. en

Poprawka 16
Béla Glattfelder

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Do przeciwdziałania bezpośrednim 
konsekwencjom wysokich cen żywności 
potrzebne są bardzo duże środki 
finansowe. W działaniach powinna 
uczestniczyć cała wspólnota 
międzynarodowa, a Wspólnota dokłada 
wszelkich starań, aby jej wkład był 
odpowiedni.

(7) Do przeciwdziałania bezpośrednim 
konsekwencjom wysokich cen żywności 
potrzebne są bardzo duże środki finansowe 
i materialne. W działaniach powinna 
uczestniczyć cała wspólnota 
międzynarodowa, a Wspólnota dokłada 
wszelkich starań, aby jej wkład był 
odpowiedni.

Or. en
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Uzasadnienie

Najstosowniejszą i najskuteczniejszą reakcją na obecny kryzys żywnościowy jest zwiększenie 
pomocy żywnościowej dla krajów rozwijających się.

Poprawka 17
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Wysokie ceny żywności pociągają za 
sobą nie tylko konieczność stworzenia 
instrumentu finansowego, o którym mowa 
w niniejszym rozporządzeniu, ale także 
powodują zmniejszenie wydatków w 
ramach rynku rolnego w dziale 2 ram 
finansowych. Aktualne szacunki 
pokazują, że także w 2009 r. w dziale 2 
będzie istniał znaczny margines 
nieprzydzielonych środków.

skreślony

Or. es

Poprawka 18
Béla Glattfelder

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Wysokie ceny żywności pociągają za 
sobą nie tylko konieczność stworzenia 
instrumentu finansowego, o którym mowa 
w niniejszym rozporządzeniu, ale także 
powodują zmniejszenie wydatków w 
ramach rynku rolnego w dziale 2 ram 
finansowych. Aktualne szacunki 
pokazują, że także w 2009 r. w dziale 2 
będzie istniał znaczny margines 
nieprzydzielonych środków.

(8) Pozostałe środki z pozycji 2 są 
przeznaczone na cele związane ze wspólną 
polityką rolną, zwłaszcza na zmniejszenie 
różnic w płatnościach bezpośrednich dla 
rolników między nowymi i starymi 
państwami członkowskimi.
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Uzasadnienie

Niewykorzystane środki z pozycji 2 należy przeznaczyć wyłącznie na cele związane ze wspólną 
polityką rolną. Rolnicy z nowych państw członkowskich znosili dyskryminację z powodu 
niewystarczających środków.

Poprawka 19
Esther De Lange

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Wysokie ceny żywności pociągają za 
sobą nie tylko konieczność stworzenia 
instrumentu finansowego, o którym mowa 
w niniejszym rozporządzeniu, ale także 
powodują zmniejszenie wydatków w 
ramach rynku rolnego w dziale 2 ram 
finansowych. Aktualne szacunki pokazują, 
że także w 2009 r. w dziale 2 będzie istniał 
znaczny margines nieprzydzielonych 
środków.

(8) Wysokie ceny żywności pociągają za 
sobą nie tylko konieczność stworzenia 
instrumentu finansowego, o którym mowa 
w niniejszym rozporządzeniu, ale także 
powodują zmniejszenie wydatków w 
ramach rynku rolnego w dziale 2 ram 
finansowych. Aktualne szacunki pokazują, 
że także w 2009 r. w dziale 2 będzie istniał 
znaczny margines nieprzydzielonych 
środków. Niemniej jednak działania 
przewidziane w niniejszym rozporządzeniu 
powinny być finansowane z pozycji 4 
wieloletnich ram finansowych. Oznacza to 
konieczność wprowadzenia zmian do 
porozumienia międzyinstytucjonalnego.

Or. en

Poprawka 20
Elisabeth Jeggle

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Wysokie ceny żywności pociągają za 
sobą nie tylko konieczność stworzenia 

(8) Wysokie ceny żywności pociągają za 
sobą nie tylko konieczność stworzenia 
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instrumentu finansowego, o którym mowa 
w niniejszym rozporządzeniu, ale także 
powodują zmniejszenie wydatków w 
ramach rynku rolnego w dziale 2 ram 
finansowych. Aktualne szacunki pokazują, 
że także w 2009 r. w dziale 2 będzie istniał 
znaczny margines nieprzydzielonych 
środków.

instrumentu finansowego, o którym mowa 
w niniejszym rozporządzeniu, ale także 
powodują zmniejszenie wydatków w 
ramach rynku rolnego w dziale 2 ram 
finansowych.

Or. de

Uzasadnienie

Jest za wcześnie, aby w rubryce 2 dokonywać oceny marginesów w 2009 r.

Poprawka 21
Béla Glattfelder

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Strategia Komisji powinna polegać na 
stworzeniu silnych zachęt do zwiększenia 
podaży przez rolników w krajach 
rozwijających się w perspektywie krótko- i 
średnioterminowej, a jednocześnie 
zmierzać do znacznego zmniejszenia 
negatywnych skutków podwyżek cen 
żywności w najbiedniejszych krajach. 
Zwiększenie podaży jest także w interesie 
Wspólnoty, ponieważ zmniejszyłoby 
obecną presję na ceny produktów rolnych.

(9) Najstosowniejszą i najskuteczniejszą 
reakcją na kryzys żywnościowy jest 
zwiększenie pomocy żywnościowej dla 
krajów rozwijających się.

Or. en
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Poprawka 22
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Te instrumenty zostały już jednak 
uruchomione lub przeprogramowane w 
2008 r. tak, aby w jak największym stopniu 
przeciwdziałać negatywnym skutkom 
wysokich cen żywności w krajach 
rozwijających się. W bardzo ograniczonym 
zakresie podobnie można byłoby postąpić 
w 2009 r., co jednak w dużej mierze nie 
wystarczyłoby na pokrycie potrzeb.

(11) Te instrumenty zostały już jednak 
uruchomione lub przeprogramowane w 
2008 r. tak, aby w jak największym stopniu 
przeciwdziałać negatywnym skutkom 
wysokich cen żywności w krajach 
rozwijających się. W bardzo ograniczonym 
zakresie podobnie można byłoby postąpić 
w 2009 r., co jednak w dużej mierze nie 
wystarczyłoby na pokrycie potrzeb. W 
obliczu obecnego światowego niedoboru 
żywności i gwałtownego wzrostu cen, 
który może się utrzymać w przyszłych 
latach, należy wzmocnić instrumenty 
pomocy rozwojowej finansowane z pozycji 
4 budżetu wspólnotowego, nie pozwalając 
jednak, aby zagroziło to interesom 
rolnictwa w Unii Europejskiej.

Or. es

Poprawka 23
Béla Glattfelder

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) W obecnej sytuacji, kiedy wysokie 
ceny żywności doprowadziły do 
zmniejszenia wydatków na WPR, Komisja 
proponuje skierowanie części 
zaoszczędzonych w ten sposób środków na 
wspieranie produkcji rolniczej w krajach 
rozwijających się.

skreślony

Or. en
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Poprawka 24
Elisabeth Jeggle

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) W obecnej sytuacji, kiedy wysokie 
ceny żywności doprowadziły do 
zmniejszenia wydatków na WPR, Komisja 
proponuje skierowanie części 
zaoszczędzonych w ten sposób środków na 
wspieranie produkcji rolniczej w krajach 
rozwijających się.

(12) W obecnej sytuacji, kiedy wysokie 
ceny żywności doprowadziły do 
zmniejszenia wydatków na WPR, Komisja 
proponuje skierowanie części 
zaoszczędzonych w ten sposób środków na 
wspieranie produkcji rolniczej w krajach 
rozwijających się, jednak w przypadku 
nowych i nieprzewidzianych potrzeb 
finansowych istnieje rygorystyczny 
obowiązek wcześniejszego sprawdzenia, w 
jaki sposób można dokonać przesunięć 
niewykorzystanych środków, oraz 
konsekwentnego przestrzegania 
standardowych procedur budżetowych.

Or. de

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 21–23 władza budżetowa ma obowiązek sprawdzania przesunięć.

Poprawka 25
Carmen Fraga Estévez, Esther Herranz García, Pilar Ayuso

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) W obecnej sytuacji, kiedy wysokie 
ceny żywności doprowadziły do 
zmniejszenia wydatków na WPR, Komisja 
proponuje skierowanie części 
zaoszczędzonych w ten sposób środków na 
wspieranie produkcji rolniczej w krajach 

(12) W obecnej sytuacji charakteryzującej 
się wysokimi cenami żywności Komisja 
proponuje wzmocnienie środków na 
wspieranie produkcji rolniczej w krajach 
rozwijających się.
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rozwijających się.

Or. es

Poprawka 26
Catherine Neris

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) W obecnej sytuacji, kiedy wysokie 
ceny żywności doprowadziły do 
zmniejszenia wydatków na WPR, Komisja 
proponuje skierowanie części 
zaoszczędzonych w ten sposób środków na 
wspieranie produkcji rolniczej w krajach 
rozwijających się.

(12) W obecnej sytuacji, kiedy wysokie 
ceny żywności doprowadziły do 
zmniejszenia wydatków na WPR, Komisja 
proponuje skierowanie części 
zaoszczędzonych w ten sposób środków na 
wspieranie produkcji rolniczej w krajach 
rozwijających się, wydając je w sposób 
przyczyniający się do ustabilizowania 
sytuacji.

Or. fr

Poprawka 27
Elisabeth Jeggle

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Należy jednak chronić interesy 
europejskich rolników i zagwarantować, że 
ta propozycja nie spowoduje uruchomienia 
mechanizmu dyscypliny finansowej, o 
którym mowa w rozporządzeniach Rady 
(WE) nr 1782/2003 i (WE) nr 1290/2005.

(13)Należy jednak chronić interesy 
europejskich rolników, którzy boleśnie 
odczuwają wzrost kosztów produkcji, 
zarówno w sektorach produkcji rolniczej, 
jak i w sektorze rybołówstwa, i 
zagwarantować, że ta propozycja nie 
spowoduje uruchomienia mechanizmu 
dyscypliny finansowej, o którym mowa w 
rozporządzeniach Rady (WE) nr 
1782/2003 i (WE) nr 1290/2005. Ponadto 
należy zauważyć, że w związku z 
reformami przeprowadzanymi w ramach 
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sprawdzania sposobu funkcjonowania 
WPR („Health Check”) potrzebne są 
środki na działania towarzyszące 
procesom restrukturyzacji i działania 
wspierające, zwłaszcza w sektorze 
mlecznym, w hodowli owiec i kóz oraz dla 
regionów znajdujących się w szczególnej 
sytuacji.

Or. de

Uzasadnienie

„Miękkie lądowanie”, środki towarzyszące procesom restrukturyzacji i inne nowe wyzwania, 
takie jak wygórowane ceny energii – wszystkim tym czynnikom należy poświęcić tyle samo 
uwagi.

Poprawka 28
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 13 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13a) Nową pomocą rozwojową należy 
zarządzać w sposób gwarantujący
zaopatrzenie lokalnych społeczności w 
produkty żywnościowe i zapobiegający 
wykształceniu się rolnictwa 
ukierunkowanego jedynie na eksport 
surowców do krajów rozwiniętych, gdyż 
byłoby to sprzeczne z celami niniejszego 
instrumentu poprzez zaniedbanie 
lokalnych potrzeb i stworzenie nieuczciwej 
konkurencji dla produktów europejskich.

Or. es



PE412.245v02-00 12/35 AM\744047PL.doc

PL

Poprawka 29
Elisabeth Jeggle

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 14 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Dlatego należy wprowadzić odrębny 
instrument finansowy, uzupełniający 
istniejące instrumenty polityki rozwoju, 
oraz instrument pomocy humanitarnej, aby 
móc podjąć pilne i uzupełniające środki 
mające zaradzić skutkom gwałtownego 
wzrostu cen żywności w krajach 
rozwijających się.

(14) Dlatego można wprowadzić odrębny 
instrument finansowy, uzupełniający 
istniejące instrumenty polityki rozwoju, 
oraz instrument pomocy humanitarnej, aby 
móc podjąć pilne i uzupełniające środki 
mające zaradzić skutkom gwałtownego 
wzrostu cen żywności w krajach 
rozwijających się. Kontrole przekazanych 
środków finansowych muszą odpowiadać 
standardom obowiązującym w Unii 
Europejskiej.

Or. de

Uzasadnienie

Nic nie powinno się dziać automatycznie. Kontrola efektywności jest niezbędna.

Poprawka 30
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 14 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Dlatego należy wprowadzić odrębny 
instrument finansowy, uzupełniający 
istniejące instrumenty polityki rozwoju, 
oraz instrument pomocy humanitarnej, aby 
móc podjąć pilne i uzupełniające środki 
mające zaradzić skutkom gwałtownego 
wzrostu cen żywności w krajach 
rozwijających się.

Dlatego należy wprowadzić odrębny 
instrument finansowy, uzupełniający 
istniejące instrumenty polityki rozwoju, 
oraz instrument pomocy humanitarnej, aby 
móc podjąć pilne i uzupełniające środki 
mające zaradzić skutkom gwałtownego 
wzrostu cen żywności w krajach 
rozwijających się, uwzględniając 
jednocześnie najnowsze zalecenia zawarte 
w analizie IAASTD, sporządzonej z 
inicjatywy ONZ, zwłaszcza w odniesieniu 
do udziału lokalnych organizacji 
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pozarządowych i organizacji rolniczych w 
planowaniu środków i szkoleń dla 
rolników, a także w odniesieniu do 
wartości, jaką ma różnorodność 
biologiczna i nasiona przystosowane do 
warunków lokalnych, dzięki którym 
można zwalczać głód.

Or. en

Uzasadnienie

Międzynarodowa ocena wpływu nauk i technologii rolniczych na rozwój (IAASTD) to 
najważniejsza inicjatywa o zasięgu globalnym, która powstała w wyniku procesu 
konsultacyjnego obejmującego 900 uczestników i 110 krajów ze wszystkich zakątków świata. 
Początek dały jej takie organizacje jak Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia 
i Rolnictwa (FAO), Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP), Bank Światowy i 
inne organizacje międzynarodowe. Sprawozdanie opublikowano w 2008 r. i podpisało je już 
58 krajów. Jest to najobszerniejszy i najnowszy dokument zawierający zalecenia dotyczące 
ograniczenia ubóstwa i walki z głodem.

Poprawka 31
Carmen Fraga Estévez, Esther Herranz García, Pilar Ayuso

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 14 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Dlatego należy wprowadzić odrębny 
instrument finansowy, uzupełniający 
istniejące instrumenty polityki rozwoju, 
oraz instrument pomocy humanitarnej, aby 
móc podjąć pilne i uzupełniające środki 
mające zaradzić skutkom gwałtownego 
wzrostu cen żywności w krajach 
rozwijających się.

(14) Dlatego w ramach pozycji 4 budżetu 
wspólnotowego należy wprowadzić 
odrębny instrument finansowy, 
uzupełniający istniejące instrumenty 
polityki rozwoju, oraz instrument pomocy 
humanitarnej, aby móc podjąć pilne i 
uzupełniające środki mające zaradzić 
skutkom gwałtownego wzrostu cen 
żywności w krajach rozwijających się.

Or. es
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Poprawka 32
Catherine Neris

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 14 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14a) Wyniki osiągane dzięki 
jednoczesnemu wykorzystaniu 
instrumentu finansowego i istniejących 
programów na rzecz osiągnięcia tych 
celów należy poddawać regularnej ocenie, 
co umożliwi długofalowe monitorowanie 
procesu powstawania systemów produkcji 
rolniczej w krajach rozwijających się.

Or. fr

Poprawka 33
Béla Glattfelder

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Środki przyjęte w ramach tego 
instrumentu powinny pomagać krajom 
rozwijającym się w zwiększeniu produkcji 
rolnej w następnych sezonach, w szybkim 
reagowaniu na pilne potrzeby tych krajów 
i ich ludności, oraz w podejmowaniu 
podstawowych działań niezbędnych do 
zapobieżenia w jak największym stopniu 
kolejnym kryzysom żywnościowym, jak 
również powinny przyczyniać się do 
łagodzenia skutków wysokich cen 
żywności na świecie, z korzyścią dla osób 
najuboższych, ale także dla europejskich 
konsumentów i rolników.

skreślony

Or. en
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Uzasadnienie

Instrument zaproponowany przez Komisję nie stanowi natychmiastowej i pilnej odpowiedzi. 
Może on doprowadzić do zwiększenia produkcji nie wcześniej niż w następnym sezonie.

Poprawka 34
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Środki przyjęte w ramach tego 
instrumentu powinny pomagać krajom 
rozwijającym się w zwiększeniu produkcji 
rolnej w następnych sezonach, w szybkim 
reagowaniu na pilne potrzeby tych krajów i 
ich ludności, oraz w podejmowaniu 
podstawowych działań niezbędnych do 
zapobieżenia w jak największym stopniu 
kolejnym kryzysom żywnościowym, jak 
również powinny przyczyniać się do 
łagodzenia skutków wysokich cen 
żywności na świecie, z korzyścią dla osób 
najuboższych, ale także dla europejskich 
konsumentów i rolników.

(15) Środki przyjęte w ramach tego 
instrumentu powinny pomagać krajom 
rozwijającym się w zwiększeniu produkcji 
rolnej w następnych sezonach, w szybkim 
reagowaniu na pilne potrzeby tych krajów i 
ich ludności, oraz w podejmowaniu 
podstawowych działań niezbędnych do 
zapobieżenia w jak największym stopniu 
kolejnym kryzysom żywnościowym, jak 
również powinny przyczyniać się do 
łagodzenia skutków wysokich cen 
żywności na świecie, z korzyścią dla osób 
najuboższych, ale także dla europejskich 
konsumentów i rolników. Pomoc 
wspólnotowa powinna być uzależniona od 
spełnienia pewnych minimalnych 
warunków w dziedzinie ochrony 
środowiska naturalnego i przestrzegania 
podstawowych konwencji 
Międzynarodowej Organizacji Pracy.

Or. es

Uzasadnienie

Unia Europejska powinna zachęcać kraje biedne do przestrzegania pewnych istotnych 
standardów w dziedzinie zatrudnienia i ochrony środowiska naturalnego. Wniosek Komisji w 
ogóle nie uwzględnia tych aspektów, choć stanowią one dziś tak istotny element polityki 
europejskiej w różnych dziedzinach.
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Poprawka 35
Jan Mulder

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Środki przyjęte w ramach tego 
instrumentu powinny pomagać krajom 
rozwijającym się w zwiększeniu produkcji 
rolnej w następnych sezonach, w szybkim 
reagowaniu na pilne potrzeby tych krajów i 
ich ludności, oraz w podejmowaniu 
podstawowych działań niezbędnych do 
zapobieżenia w jak największym stopniu 
kolejnym kryzysom żywnościowym, jak 
również powinny przyczyniać się do 
łagodzenia skutków wysokich cen 
żywności na świecie, z korzyścią dla osób 
najuboższych, ale także dla europejskich 
konsumentów i rolników.

(15) Środki przyjęte w ramach tego 
instrumentu powinny pomagać krajom 
rozwijającym się w zwiększeniu produkcji 
rolnej w następnych sezonach, w szybkim 
reagowaniu na pilne potrzeby tych krajów i 
ich ludności, oraz w podejmowaniu 
podstawowych działań niezbędnych do 
zapobieżenia w jak największym stopniu 
kolejnym kryzysom żywnościowym, jak 
również powinny przyczyniać się do 
łagodzenia skutków wysokich cen 
żywności na świecie, z korzyścią dla osób 
najuboższych, ale także dla europejskich 
konsumentów.

Or. en

Poprawka 36
Jan Mulder

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 16 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Z samego charakteru środków, które 
podejmowane będą na podstawie 
niniejszego rozporządzenia, wynika, że 
niezbędne jest ustanowienie skutecznych, 
elastycznych, przejrzystych procedur 
decyzyjnych umożliwiających szybkie 
finansowanie tych działań i zakładających 
intensywną współpracę między wszystkimi 
zaangażowanymi instytucjami.
Rozporządzenie powinno przede 
wszystkim pozwolić na finansowanie już 
realizowanych środków, które są 
wspierane przez organizacje 

(16) Z samego charakteru środków, które 
podejmowane będą na podstawie 
niniejszego rozporządzenia, wynika, że 
niezbędne jest ustanowienie skutecznych, 
elastycznych, przejrzystych procedur 
decyzyjnych umożliwiających szybkie 
finansowanie tych działań i zakładających 
intensywną współpracę między wszystkimi 
zaangażowanymi instytucjami. 
Rozporządzenie powinno przede 
wszystkim pozwolić na finansowanie już 
realizowanych środków jeszcze przed 
przyjęciem niniejszego rozporządzenia, 
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międzynarodowe lub które organizacje 
międzynarodowe są gotowe wspierać
jeszcze przed przyjęciem niniejszego 
rozporządzenia, począwszy od 20 czerwca 
2008 r., tj. od daty przyjęcia konkluzji 
Rady Europejskiej.

począwszy od 20 czerwca 2008 r., tj. od 
daty przyjęcia konkluzji Rady 
Europejskiej.

Or. en

Poprawka 37
Esther De Lange

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 16 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16a) Wdrażanie niniejszego 
rozporządzenia należy ściśle monitorować 
i objąć je roczną procedurą udzielania 
absolutorium. Finansowanie niniejszego 
rozporządzenia przez organizacje 
międzynarodowe nie może się odbywać ze 
szkodą dla kontroli budżetowej, 
skuteczności i sposobu postrzegania 
wydatków UE.

Or. en

Poprawka 38
Mario Mauro, Eleonora Lo Curto

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Wspólnota finansuje środki mające na 
celu udzielenie szybkiego i bezpośredniego 
wsparcia w reakcji na wzrost cen żywności 
w krajach rozwijających się, podejmowane 
w okresie pomiędzy udzieleniem pomocy 
nadzwyczajnej a nawiązaniem współpracy 
na rzecz rozwoju w perspektywie średnio- i 

1. Wspólnota finansuje środki mające na 
celu udzielenie szybkiego i bezpośredniego 
wsparcia w postaci specjalnej refundacji 
umożliwiającej transfer europejskich 
środków produkcji rolniczej w reakcji na 
wzrost cen żywności w krajach 
rozwijających się, podejmowane w okresie 
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długoterminowej. pomiędzy udzieleniem pomocy 
nadzwyczajnej a nawiązaniem współpracy 
na rzecz rozwoju w perspektywie średnio- i 
długoterminowej.

Or. en

Poprawka 39
Elisabeth Jeggle

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Wspólnota finansuje środki mające na 
celu udzielenie szybkiego i bezpośredniego 
wsparcia w reakcji na wzrost cen żywności 
w krajach rozwijających się, podejmowane
w okresie pomiędzy udzieleniem pomocy 
nadzwyczajnej a nawiązaniem współpracy 
na rzecz rozwoju w perspektywie średnio- i 
długoterminowej.

1. Oprócz mikrokredytów Wspólnota 
finansuje również środki produkcji, które 
muszą zostać zakupione w Unii 
Europejskiej i mają na celu udzielenie 
szybkiego i bezpośredniego wsparcia w 
reakcji na wzrost cen żywności w krajach 
rozwijających się w okresie pomiędzy 
udzieleniem pomocy nadzwyczajnej a 
nawiązaniem współpracy na rzecz rozwoju 
w perspektywie średnio- i 
długoterminowej.

Or. de

Poprawka 40
Elisabeth Jeggle

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Środki przynoszą korzyści krajom 
rozwijającym się, rozumianym zgodnie z 
definicją OECD/DAC, oraz ich ludności, 
zgodnie z poniższymi przepisami.

2. Środki przynoszą korzyści krajom 
rozwijającym się, rozumianym zgodnie z 
definicją OECD/DAC, ich ludności oraz 
europejskim producentom, zgodnie z 
poniższymi przepisami.

Or. de



AM\744047PL.doc 19/35 PE412.245v02-00

PL

Uzasadnienie

Europejscy producenci zasługują na taką samą ochronę.

Poprawka 41
Mario Mauro, Eleonora Lo Curto

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Środki przynoszą korzyści krajom 
rozwijającym się, rozumianym zgodnie z 
definicją OECD/DAC, oraz ich ludności, 
zgodnie z poniższymi przepisami.

2. Środki przynoszą korzyści rolnikom 
europejskim i krajom rozwijającym się, 
rozumianym zgodnie z definicją 
OECD/DAC, oraz ich ludności, zgodnie z 
poniższymi przepisami.

Or. en

Poprawka 42
Alyn Smith, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja przyjmuje środki, o którym mowa 
w akapicie 1. Umożliwiają one 
sfinansowanie międzynarodowych 
inicjatyw wspierających realizację celów 
określonych w niniejszym rozporządzeniu, 
które są realizowane za pośrednictwem 
regionalnych i globalnych organizacji 
międzynarodowych. Komisja informuje 
Parlament Europejski i Radę o tych 
środkach.

Komisja przyjmuje środki, o którym mowa 
w akapicie 1. Umożliwiają one 
sfinansowanie międzynarodowych 
inicjatyw wspierających realizację celów 
określonych w niniejszym rozporządzeniu, 
które są realizowane za pośrednictwem 
regionalnych i globalnych organizacji 
międzynarodowych. Parlament Europejski 
będzie równorzędnym partnerem w 
realizacji zaproponowanych środków. 
Parlament kontroluje wydatki i 
zarządzanie instrumentem, a Komisja co 
cztery miesiące informuje Parlament o 
postępach osiągniętych dzięki temu 
instrumentowi w zakresie realizacji 
wyznaczonych celów.



PE412.245v02-00 20/35 AM\744047PL.doc

PL

Or. en

Poprawka 43
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja przyjmuje środki, o którym mowa 
w akapicie 1. Umożliwiają one 
sfinansowanie międzynarodowych 
inicjatyw wspierających realizację celów 
określonych w niniejszym rozporządzeniu, 
które są realizowane za pośrednictwem 
regionalnych i globalnych organizacji 
międzynarodowych. Komisja informuje 
Parlament Europejski i Radę o tych 
środkach.

Komisja przyjmuje środki, o którym mowa 
w akapicie 1. Umożliwiają one 
sfinansowanie międzynarodowych 
inicjatyw wspierających realizację celów 
określonych w niniejszym rozporządzeniu, 
które są realizowane za pośrednictwem 
regionalnych i globalnych organizacji 
międzynarodowych we współpracy z 
lokalnymi organizacjami rolniczymi. 
Komisja informuje Parlament Europejski i 
Radę o tych środkach.

Or. en

Poprawka 44
Béla Glattfelder

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Krajowi nie przysługuje pomoc –
nawet w przypadku spełnienia kryteriów 
określonych w załączniku – jeżeli:
– zmniejsza się obszar jego lasów 
naturalnych;
– jest on eksporterem netto produktów 
rolnych;
– zachodzi w nim proces pustynnienia, ma 
miejsce nadmierny wypas łąk lub 
nieracjonalne wykorzystanie zasobów 
wodnych.
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Or. en

Uzasadnienie

Pomoc wspólnotowa powinna być zgodna z celami określonymi przez zasadę trwałego 
rozwoju i politykę w zakresie ochrony środowiska.

Kryzysem żywnościowym należy się zająć w krajach, które są importerami żywności netto.

Poprawka 45
Elisabeth Jeggle

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Aby zapewnić spójność i skuteczność 
wspólnotowej pomocy w przypadkach, gdy 
realizowany program ma charakter 
regionalny lub transgraniczny, Komisja 
może podjąć decyzję o objęciu danym 
programem ludności innych krajów 
rozwijających się nienależących do tego 
regionu.

skreślony

Or. de

Uzasadnienie

Wsparcie powinno być przeznaczone tylko dla wybranych krajów.

Poprawka 46
Alyn Smith, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Organizacje międzynarodowe, w tym 
organizacje regionalne (zwane dalej 
„organizacjami międzynarodowymi”) są 

5. Organizacje międzynarodowe, w tym 
organizacje regionalne (zwane dalej 
„organizacjami międzynarodowymi”) są 
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wybierane na podstawie ich zdolności do 
zaspokojenia konkretnych potrzeb objętych 
pomocą krajów rozwijających się w szybki 
i odpowiedni sposób w zakresie, którego 
dotyczą cele niniejszego rozporządzenia.

wybierane na podstawie ich zdolności do 
zaspokojenia konkretnych potrzeb objętych 
pomocą krajów rozwijających się w szybki 
i odpowiedni sposób w zakresie, którego 
dotyczą cele niniejszego rozporządzenia. 
Takie organizacje niosące pomoc będą 
ponadto wybierane na podstawie 
zdolności do skutecznej i wydajnej 
dystrybucji środków przy minimalnych 
nakładach administracyjnych.

Or. en

Poprawka 47
Jan Mulder

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Organizacje międzynarodowe, w tym 
organizacje regionalne (zwane dalej 
„organizacjami międzynarodowymi”) są 
wybierane na podstawie ich zdolności do 
zaspokojenia konkretnych potrzeb objętych 
pomocą krajów rozwijających się w szybki 
i odpowiedni sposób w zakresie, którego 
dotyczą cele niniejszego rozporządzenia.

5. Lokalne banki działające w sektorze 
rolnictwa wybiera się na podstawie ich 
zdolności do zaspokojenia konkretnych 
potrzeb objętych pomocą krajów 
rozwijających się w szybki i odpowiedni 
sposób w zakresie, którego dotyczą cele 
niniejszego rozporządzenia.

Or. en

Uzasadnienie

Finansowanie powinno się odbywać za pośrednictwem lokalnych banków działających w 
sektorze rolnictwa oraz – w miarę możliwości – Europejskiego Banku Inwestycyjnego i 
organizacji stowarzyszonych, a nie przy współudziale organizacji międzynarodowych.
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Poprawka 48
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Główne cele pomocy i współpracy 
realizowanej na podstawie niniejszego 
rozporządzenia to zwiększenie podaży 
żywności przez rolników w krajach i 
regionach objętych pomocą w kontekście 
ich zrównoważonego rozwoju oraz 
wsparcie działań umożliwiających szybkie 
i bezpośrednie złagodzenie negatywnych 
skutków wysokich cen żywności zgodnie z 
celami dotyczącymi bezpieczeństwa 
żywnościowego.

1. Główne cele pomocy i współpracy 
realizowanej na podstawie niniejszego 
rozporządzenia to wsparcie trwałego 
rozwoju produkcji rolniczej i lokalnych 
rynków w celu zwiększenia podaży 
żywności przez rolników w krajach i 
regionach objętych pomocą w kontekście 
ich zrównoważonego rozwoju oraz 
wsparcie działań umożliwiających szybkie 
i bezpośrednie złagodzenie negatywnych 
skutków wysokich cen żywności zgodnie z 
celami dotyczącymi bezpieczeństwa 
żywnościowego.

Or. en

Poprawka 49
Carmen Fraga Estévez, Esther Herranz García, Pilar Ayuso

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Główne cele pomocy i współpracy 
realizowanej na podstawie niniejszego 
rozporządzenia to zwiększenie podaży 
żywności przez rolników w krajach i 
regionach objętych pomocą w kontekście 
ich zrównoważonego rozwoju oraz 
wsparcie działań umożliwiających szybkie 
i bezpośrednie złagodzenie negatywnych 
skutków wysokich cen żywności zgodnie z 
celami dotyczącymi bezpieczeństwa 
żywnościowego.

1. Główne cele pomocy i współpracy 
realizowanej na podstawie niniejszego 
rozporządzenia to zwiększenie podaży 
żywności przez rolników w krajach i 
regionach objętych pomocą w kontekście 
ich zrównoważonego rozwoju oraz 
wsparcie działań umożliwiających szybkie 
i bezpośrednie zaspokajanie potrzeb 
żywnościowych lokalnych społeczności w 
celu łagodzenia negatywnych skutków 
wysokich cen żywności zgodnie z celami 
dotyczącymi bezpieczeństwa 
żywnościowego.
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Or. es

Poprawka 50
Elisabeth Jeggle

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Istniejące programy i projekty należy 
wcześniej sprawdzić, gdyż dodatkowe 
wsparcie przewiduje się jedynie dla 
odpowiednio kontrolowanych i 
przyszłościowych projektów, które wnoszą 
trwały wkład do rozwoju małych 
gospodarstw i są korzystne dla struktur 
wiejskich; należy przy tym zoptymalizować 
wykorzystanie środków, unikając ich 
marnotrawienia.

Or. de

Poprawka 51
Mario Mauro, Eleonora Lo Curto

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Pomoc Wspólnoty i współpraca są 
realizowane poprzez szereg 
przyjmowanych przez Komisję decyzji o 
finansowaniu środków wsparcia w 
rozumieniu art. 1 ust. 1, 2 i 3 niniejszego 
rozporządzenia.

1. Pomoc Wspólnoty i współpraca są
realizowane poprzez szereg 
przyjmowanych przez Komisję decyzji o 
finansowaniu specjalnej refundacji dla 
rolników europejskich z myślą o środkach
wsparcia w rozumieniu art. 1 ust. 1, 2 i 3 
niniejszego rozporządzenia.

Or. en
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Poprawka 52
Jan Mulder

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) środki mające na celu polepszenie 
dostępu do środków i usług związanych z 
produkcją rolną, w tym nawozów i nasion;

(a) środki mające na celu podniesienie 
zdolności produkcyjnych, jak również 
ułatwienie dostępu do kredytów dla 
rolników i polepszenie dostępu do środków 
i usług związanych z produkcją rolną, w 
tym nawozów i nasion, w oparciu o 
potrzeby poszczególnych rolników i przy 
wykorzystaniu rozwiązań rynkowych;

Or. en

Uzasadnienie

Ułatwienie dostępu do kredytów dla rolników stanowi główny cel niniejszego instrumentu, 
gdyż umożliwi to rolnikom podejmowanie własnych decyzji co do tego, które środki służące 
zwiększeniu produkcji są najodpowiedniejsze w ich konkretnej sytuacji. Przed 
wprowadzeniem takich programów należy jednak przeprowadzić dogłębną analizę 
konkretnych potrzeb rolników i najważniejszych ograniczeń stojących na drodze ku poprawie 
ich sytuacji stosownie do ich życzeń.

Poprawka 53
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) środki mające na celu polepszenie 
dostępu do środków i usług związanych z 
produkcją rolną, w tym nawozów i nasion;

(a) środki mające na celu polepszenie 
dostępu, zwłaszcza w przypadku drobnych 
gospodarstw rolniczych, do środków i 
usług związanych z produkcją rolną, w tym 
nawozów i nasion przystosowanych do 
lokalnych warunków, a także do zasobów 
takich jak woda i gleba;

Or. en
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Poprawka 54
Béla Glattfelder

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) środki mające na celu polepszenie 
dostępu do środków i usług związanych z 
produkcją rolną, w tym nawozów i nasion;

(a) środki mające na celu polepszenie 
dostępu do środków i usług związanych z 
produkcją rolną, w tym nasion;

Or. en

Uzasadnienie

UE jest importerem netto nawozów. Ponadto do produkcji nawozów potrzebny jest gaz 
ziemny, który UE w dużej mierze importuje.

Poprawka 55
Elisabeth Jeggle

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) środki mające na celu polepszenie 
dostępu do środków i usług związanych z 
produkcją rolną, w tym nawozów i nasion;

(a) środki mające na celu polepszenie 
dostępu do środków produkcji rolnej, w 
tym nawozów i nasion;

Or. de

Poprawka 56
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(aa) zbudowanie infrastruktury 
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umożliwiającej rozwój lokalnej produkcji 
żywności i wprowadzanie jej do obrotu, 
nisko oprocentowane kredyty, 
powierzchnie magazynowe, lokalne banki 
nasion oraz szkolenia zawodowe i usługi 
doradcze w dziedzinie praktyk rolniczych;

Or. en

Poprawka 57
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) środki sieci bezpieczeństwa 
zmierzające do podtrzymania lub poprawy 
zdolności do produkcji rolnej oraz służące 
zaspokojeniu podstawowych potrzeb 
żywnościowych najsłabszych grup 
społecznych.

(b) środki sieci bezpieczeństwa 
zmierzające do podtrzymania lub poprawy 
zdolności do produkcji rolnej oraz służące 
zaspokojeniu podstawowych potrzeb 
żywnościowych najsłabszych grup 
społecznych, przy czym należy zapobiegać 
wszelkim przypadkom dumpingu i 
zakłócania lokalnej produkcji oraz 
funkcjonowania lokalnych rynków.

Or. en

Poprawka 58
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ba) środki wsparcia dla rządów krajów 
partnerskich w zakresie określania i 
realizacji skutecznych krajowych strategii 
politycznych na rzecz bezpieczeństwa 
żywnościowego w ścisłej współpracy z 
lokalnymi organizacjami rolniczymi i 
konsumentami.
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Or. en

Poprawka 59
Carmen Fraga Estévez, Esther Herranz García, Pilar Ayuso

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ba) doradztwo techniczne i szkolenia w 
zakresie standardów środowiskowych, 
których przestrzegania wymaga prawo 
Unii Europejskiej.

Or. es

Poprawka 60
Béla Glattfelder

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Pomocy nie udziela się w przypadku 
produkcji surowców z:
– dóbr egzotycznych lub luksusowych 
(kakao, herbata, tytoń, kawa);
– biopaliw.

Or. en

Uzasadnienie

Celem niniejszej propozycji jest rozwiązanie kryzysu żywnościowego w krajach rozwijających 
się. Dlatego też pomocy należy udzielać producentom podstawowych produktów 
żywnościowych.



AM\744047PL.doc 29/35 PE412.245v02-00

PL

Poprawka 61
Elisabeth Jeggle

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Środki wsparcia, które odpowiadają 
celom niniejszego rozporządzenia, mogą 
być finansowane co najwyżej do 
wysokości pułapu wynoszącego 1% kwoty, 
o której mowa w art. 10 ust. 1.

skreślony

Or. de

Uzasadnienie

Jako że środki są przeznaczone na działania, które już się realizuje, dodatkowe koszty 
administracyjne są zbędne.

Poprawka 62
Alyn Smith

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3 bis. Komisja i Parlament Europejski 
będą rygorystycznie kontrolować rozdział 
środków pomiędzy organizacje 
międzynarodowe, a także wydatki tych 
organizacji w krajach docelowych, dbając 
o skuteczne i efektywne wykorzystanie 
środków Unii Europejskiej, aby 
zrealizować wyżej określone cele.

Or. en
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Poprawka 63
Jan Mulder

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do otrzymywania finansowania 
kwalifikują się organizacje 
międzynarodowe spełniające warunki 
określone w art. 43 rozporządzenia 
Komisji (WE, Euratom) nr 2342/2002.

Do otrzymywania finansowania 
kwalifikują się lokalne banki działające w 
sektorze rolnictwa. W miarę możliwości 
do otrzymania finansowania kwalifikuje 
się również Europejski Bank Inwestycyjny 
oraz organizacje stowarzyszone.

Or. en

Uzasadnienie

Finansowanie powinno się odbywać za pośrednictwem lokalnych banków działających w 
sektorze rolnictwa oraz – w miarę możliwości – Europejskiego Banku Inwestycyjnego i 
organizacji stowarzyszonych, a nie przy współudziale organizacji międzynarodowych.

Poprawka 64
Carmen Fraga Estévez, Esther Herranz García, Pilar Ayuso

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Pomoc wspólnotowa jest uzależniona 
od przestrzegania pewnych minimalnych 
wymogów w dziedzinie ochrony 
środowiska naturalnego oraz 
podstawowych konwencji 
Międzynarodowej Organizacji Pracy.

Or. es
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Poprawka 65
Elisabeth Jeggle

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W odpowiednich procedurach udzielania 
zamówień mogą uczestniczyć wszystkie 
osoby fizyczne i prawne, którym są do tego 
uprawnione w ramach instrumentu rozwoju 
geograficznego dotyczącego kraju, w 
którym realizowane są dane działania, jak 
również wszystkie osoby fizyczne i 
prawne, którym prawo to przysługuje 
zgodnie z zasadami danej 
międzynarodowej organizacji wdrażającej, 
przy czym zapewnia się równe traktowanie 
wszystkich donatorów pomocy. Takie 
same zasady dotyczą dostaw i materiałów. 
Eksperci mogą mieć dowolne 
obywatelstwo.

3. W odpowiednich procedurach udzielania 
zamówień mogą uczestniczyć wszystkie 
osoby fizyczne i prawne, którym są do tego 
uprawnione w ramach instrumentu rozwoju 
geograficznego dotyczącego kraju, w 
którym realizowane są dane działania, jak 
również wszystkie osoby fizyczne i 
prawne, którym prawo to przysługuje 
zgodnie z zasadami danej 
międzynarodowej organizacji wdrażającej, 
przy czym zapewnia się równe traktowanie 
wszystkich donatorów pomocy. Możliwe 
jest zaangażowanie ekspertów z 
dowolnego kraju, ale środki produkcji, 
towary i materiały muszą pochodzić z UE.

Or. de

Poprawka 66
Jan Mulder

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Środki finansowane w ramach 
niniejszego rozporządzenia są zgodne z 
deklaracją paryską w sprawie 
skuteczności udzielanej pomocy. W 
sprawozdaniach, o których mowa w art. 9, 
zwraca się szczególną uwagę na ten 
wymóg. 

Or. en
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Uzasadnienie

Wszystkie środki finansowane w ramach niniejszego rozporządzenia są zgodne z deklaracją 
paryską w sprawie skuteczności udzielanej pomocy, zwłaszcza dlatego że chodzi tu o 
instrument tymczasowy. Należy zadbać o to, aby instrument ten wydajnie przyczynił się do 
trwałej poprawy sytuacji.

Poprawka 67
Alyn Smith

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Zobowiązania budżetowe podejmuje się 
na podstawie decyzji podjętych przez 
Komisję.

1. Zobowiązania budżetowe podejmuje się 
na podstawie decyzji podjętych wspólnie 
przez Komisję i Parlament Europejski.

Or. en

Poprawka 68
Elisabeth Jeggle

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Środki przyjęte na mocy niniejszego 
rozporządzenia mogą służyć do 
finansowania działań realizowanych od 20 
czerwca 2008 r. w krajach objętych 
pomocą lub realizowanych przez 
organizacje, o których mowa w art. 4, 
przed wejściem w życie niniejszego 
rozporządzenia.

2. Środki przyjęte na mocy niniejszego 
rozporządzenia mogą służyć do 
finansowania działań realizowanych od 
chwili podjęcia decyzji przez Parlament 
Europejski w krajach objętych pomocą lub 
realizowanych przez organizacje, o których 
mowa w art. 4, przed wejściem w życie 
niniejszego rozporządzenia. Wsparcie 
przyznane w ramach niniejszego 
rozporządzenia należy w związku z tym 
wykorzystać jako środki dodatkowe.

Or. de
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Poprawka 69
Béla Glattfelder

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Całkowita finansowa kwota 
referencyjna na realizację niniejszego 
rozporządzenia w latach 2008-2009 
wynosi 1,0 mld EUR.

skreślony

2. Kwota referencyjna na 2008 r. wynosi 
750 mln EUR.
3. Maksymalna kwota referencyjna na 
2009 r. wynosi 250 mln EUR.
4. W ramach zaangażowanej kwoty w 
każdym roku w dziale 2 ram finansowych 
pozostaje margines wynoszący co 
najmniej 600 mln EUR na podstawie 
prognoz przedstawionych w najbardziej 
aktualnym sprawozdaniu dotyczącym 
systemu wczesnego ostrzegania, o którym 
mowa w rozporządzeniu (WE) nr 
1290/2005. Jeżeli w danym roku nie 
będzie takiego marginesu, maksymalna 
kwota, która może zostać przyznana w 
takim roku na mocy niniejszego 
rozporządzenia ulega zmniejszeniu, tak 
aby przywrócić taki margines w dziale 2.

Or. en

Poprawka 70
Esther De Lange

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Całkowita finansowa kwota referencyjna 
na realizację niniejszego rozporządzenia w 
latach 2008-2009 wynosi 1,0 mld EUR.

1. Całkowita finansowa kwota referencyjna 
na realizację niniejszego rozporządzenia w 
latach 2008-2009 wynosi 1,0 mld EUR. 
Niniejszą kwotę referencyjną finansuje się 
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w ramach pozycji 4 ram finansowych.

Or. en

Poprawka 71
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W ramach zaangażowanej kwoty w 
każdym roku w dziale 2 ram finansowych 
pozostaje margines wynoszący co 
najmniej 600 mln EUR na podstawie 
prognoz przedstawionych w najbardziej 
aktualnym sprawozdaniu dotyczącym 
systemu wczesnego ostrzegania, o którym 
mowa w rozporządzeniu (WE) nr 
1290/2005. Jeżeli w danym roku nie 
będzie takiego marginesu, maksymalna 
kwota, która może zostać przyznana w 
takim roku na mocy niniejszego 
rozporządzenia ulega zmniejszeniu, tak 
aby przywrócić taki margines w dziale 2.

4. Zaangażowana kwota pochodzi z 
pozycji 4 budżetu wspólnotowego, a jej 
wykorzystanie nie wymaga zmiany decyzji 
w sprawie perspektywy finansowej na 
bieżący okres programowania.

Or. es

Poprawka 72
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. W ramach zbliżającego się przeglądu 
budżetu wspólnotowego Komisja 
Europejska przedkłada Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie sprawozdanie 
oceniające potrzebę zwiększenia pomocy 
rozwojowej poprzez podniesienie 
wysokości środków dostępnych w pozycji 4 
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w celu przeciwdziałania wzrostowi cen 
produktów rolnych w krajach biednych i 
niedoborowi żywności wśród społeczności 
lokalnych. Podniesienie wysokości 
środków nie może odbyć się ze szkodą dla 
potrzeb budżetowych rolników 
europejskich.

Or. es
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