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6.3.2013 B7-0079/175 

Poprawka  175 

Søren Bo Søndergaard, Kartika Tamara Liotard, Mikael Gustafsson 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Mandat w postaci poprawek ustawodawczych dotyczący negocjacji 

międzyinstytucjonalnych B7-0079/2013 

 

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Decyzja w sprawie rozpoczęcia negocjacji międzyinstytucjonalnych i określenia mandatu 

negocjacyjnego w sprawie przepisów dotyczących płatności bezpośrednich dla rolników na 

podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej 

COM(2011)0625 – C7-0336/2011 – COM(2012)0552 – C7-0311/2012 – 2011/0280(COD) – 

2013/2528(RSP) 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 1 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (1a) Począwszy od późnych lat 60. XX w., 

europejska polityka rolna wchłonęła 

znaczną część europejskiego budŜetu, 

przez co starano się zareagować na 

zmiany, wobec których stała Europa. 

Pomimo wszystkich działań politycznych i 

postanowień finansowych powstają nowe 

wyzwania i nadal uznaje się, Ŝe niezbędne 

są reformy, by skorygować zakłócenia 

wynikające ze wspomnianej polityki. 

Celem reform powinno być 

bezpieczeństwo Ŝywności i zaopatrzenia w 

Ŝywność, gospodarczo, ekologicznie i 

społecznie zrównowaŜone rolnictwo, 

godny poziom dochodów i Ŝycia osób 

pracujących w sektorze rolnym i Ŝyjących 

na obszarach wiejskich, w stopniu 

umoŜliwiającym rentowność rolnictwa bez 

konieczności uzaleŜnienia od WPR po 

2020 r. dla przetrwania sektora. 

Ostatecznym celem reformy powinno być 

posłuŜenie za okres przejściowy od liczącej 

sobie 50 lat polityki rolnej do 

zrównowaŜonego sektora rolnego, ze 

stopniowym wycofywaniem WPR i 

kompetencji dzielonych przez UE i 
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państwa członkowskie. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/176 

Poprawka  176 

Søren Bo Søndergaard, Kartika Tamara Liotard, Mikael Gustafsson 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Mandat w postaci poprawek ustawodawczych dotyczący negocjacji 

międzyinstytucjonalnych B7-0079/2013 

 

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Decyzja w sprawie rozpoczęcia negocjacji międzyinstytucjonalnych i określenia mandatu 

negocjacyjnego w sprawie przepisów dotyczących płatności bezpośrednich dla rolników na 

podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej 

COM(2011)0625 – C7-0336/2011 – COM(2012)0552 – C7-0311/2012 – 2011/0280(COD) – 

2013/2528(RSP) 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – ustęp 1 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Wzywa Komisję do stopniowego 

wycofania budŜetu WPR i do 

przedstawienia wniosku dotyczącego 

pomocy państwa w sektorze rolnym, 

wprowadzającego pułap dotacji 

równowaŜny z obecnym poziomem 

środków przyznawanych w ramach WPR. 

Przyznaje, Ŝe WPR umoŜliwiła pewien 

stopień redystrybucji środków między 

państwami członkowskimi, ale uwaŜa, Ŝe 

redystrybucję tę moŜna zapewnić w 

budŜecie UE na inne sposoby. 

Or. en 

 

 


