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Poprawka 229
Sandra Pereira, João Ferreira
w imieniu grupy GUE/NGL

Sprawozdanie A8-0198/2019
Eric Andrieu
Wspólna polityka rolna – zmiana rozporządzenia o wspólnej organizacji rynków i innych 
rozporządzeń
(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Ponieważ należy udoskonalić 
sposób, w jaki WPR odpowiada na 
wyzwania i możliwości pojawiające się na 
poziomie unijnym, międzynarodowym, 
krajowym, regionalnym, lokalnym oraz na 
poziomie gospodarstwa, konieczne jest 
usprawnienie zarządzania WPR, jak 
również poprawa realizacji celów Unii 
i istotne zmniejszenie obciążeń 
administracyjnych. W WPR opartej na 
realizacji celów („model realizacji”) Unia 
powinna określić podstawowe parametry 
polityki, takie jak cele WPR i podstawowe 
wymogi, natomiast odpowiedzialność za 
sposób realizacji celów i celów końcowych 
powinna spoczywać w większym stopniu 
na państwach członkowskich. Dzięki 
zwiększonej pomocniczości możliwe jest 
lepsze uwzględnianie lokalnych warunków 
i potrzeb poprzez dostosowywanie 
wsparcia, aby maksymalnie zwiększyć jego 
wkład w realizację celów Unii.

(2) Ponieważ należy udoskonalić 
sposób, w jaki WPR odpowiada na 
wyzwania i możliwości pojawiające się na 
poziomie unijnym, międzynarodowym, 
krajowym, regionalnym, lokalnym oraz na 
poziomie gospodarstwa, konieczne jest 
usprawnienie zarządzania WPR, jak 
również poprawa realizacji celów Unii 
i istotne zmniejszenie obciążeń 
administracyjnych. W WPR opartej na 
realizacji celów („model realizacji”) Unia 
powinna określić podstawowe parametry 
polityki, takie jak cele WPR i podstawowe 
wymogi, natomiast odpowiedzialność za 
sposób realizacji celów i celów końcowych 
powinna spoczywać w większym stopniu 
na państwach członkowskich. Dzięki 
zwiększonej pomocniczości możliwe jest 
lepsze uwzględnianie lokalnych warunków 
i potrzeb poprzez dostosowywanie 
wsparcia, aby maksymalnie zwiększyć jego 
wkład w realizację celów Unii. Niemniej 
jednak rosnąca niestabilność cen i spadek 
dochodów rolników, nasilone przez coraz 
większą koncentrację WPR na rynku, 
powodują konieczność stworzenia nowych 
publicznych instrumentów regulacji 
podaży, które zapewnią sprawiedliwy 
podział produkcji między poszczególne 
kraje i między rolnikami.
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Poprawka 230
Sandra Pereira, João Ferreira
w imieniu grupy GUE/NGL
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Eric Andrieu
Wspólna polityka rolna – zmiana rozporządzenia o wspólnej organizacji rynków i innych 
rozporządzeń
(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) W związku ze spadkiem 
rzeczywistej powierzchni obszarów 
nasadzonych winoroślą w kilku państwach 
członkowskich w latach 2014–2017 oraz ze 
względu na potencjalną utratę produkcji 
w tym obszarze, przy określaniu 
powierzchni upraw w celu udzielenia 
zezwoleń na nowe nasadzenia roślin, 
o których mowa w art. 63 ust. 1 
rozporządzenia (UE) nr 1308/2013, 
państwa członkowskie powinny mieć 
możliwość wyboru pomiędzy rzeczywistą 
podstawą a odsetkiem całkowitej 
powierzchni upraw winorośli na ich 
terytorium w dniu 31 lipca 2015 r. 
powiększonym o powierzchnię 
odpowiadającą prawom do sadzenia na 
podstawie rozporządzenia (WE) 
nr 1234/2007 udostępnionym w celu 
przekształcenia na zezwolenia w danym 
państwie członkowskim w dniu 1 stycznia 
2016 r.

(8) W związku ze spadkiem 
rzeczywistej powierzchni obszarów 
nasadzonych winoroślą w kilku państwach 
członkowskich w latach 2014–2017 oraz ze 
względu na potencjalną utratę produkcji w 
tym obszarze należy zakończyć trwającą 
liberalizację praw do sadzenia i zastąpić ją 
modelem regulacji podaży, który 
gwarantuje produkcję we wszystkich 
państwach członkowskich przy 
jednoczesnym zabezpieczeniu 
różnorodności i jakości sektora.

Or. pt
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Wspólna polityka rolna – zmiana rozporządzenia o wspólnej organizacji rynków i innych 
rozporządzeń
(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 24 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24a) dodaje się artykuł w brzmieniu:
„Artykuł 149a
Publiczne instrumenty regulacji podaży
1. Na publiczne zarządzanie produkcją i 
rynkiem nakłada się opłatę w celu 
zrównoważenia rynku, ustabilizowania 
cen, zapewnienia odpowiedniego poziomu 
życia producentom w państwach 
członkowskich, ścisłej regulacji produkcji, 
stabilizacji cen i ograniczenia ilości mleka 
krowiego lub innych przetworów 
mlecznych wprowadzanych do obrotu 
przez państwa członkowskie:
a) w celu radzenia sobie z sytuacjami 
nadzwyczajnymi w sektorze mleka 
wprowadza się specjalne mechanizmy 
wsparcia;
b) alternatywny mechanizm regulacji 
rynku wprowadza się w odniesieniu do 
mleka i przetworów mlecznych jako 
środek niezbędny do uregulowania 
podaży, zapewnienia bezpieczeństwa i 
godziwych warunków życia producentom 
oraz zachowania prawa każdego państwa 
członkowskiego do produkcji.
2. Mechanizmy te obejmują:
a) wdrożenie systemu gwarancji uczciwej 
ceny w odniesieniu do produkcji;
b) instrumenty zarządzania zapewniające 
ochronę rynków krajowych przed 
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wprowadzaniem mleka z państw trzecich;
c) skuteczne uregulowanie i 
monitorowanie działalności spekulacyjnej 
w łańcuchach dystrybucji żywności, 
nakładanie ograniczeń na stosowanie 
białych marek i ustalanie limitów 
sprzedaży produkcji krajowej.”

Or. pt


