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6.3.2013 B7-0080/470 

Poprawka  470 

Bas Eickhout 

w imieniu grupy Verts/ALE 

Charles Goerens, Birgit Schnieber-Jastram, Michèle Striffler i inni 

 

Mandat w postaci poprawek ustawodawczych B7-0080/2013 

dotyczący negocjacji międzyinstytucjonalnych 

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Decyzja w sprawie rozpoczęcia negocjacji międzyinstytucjonalnych i określenia mandatu 

negocjacyjnego w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rolnych („rozporządzenie 

o jednolitej wspólnej organizacji rynków”) 

(COM(2012)0535 – C7-0310/2012 – 2011/0281(COD) – 2013/2529(RSP)) 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 1 a 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

  1a. NaleŜy uwzględnić w WPR – zgodnie 
z art. 208 Traktatu o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej (TFUE) – cele polityki 
rozwojowej, wraz z celami zatwierdzonymi 
przez ONZ i inne organizacje 
międzynarodowe. Środki podejmowane na 
podstawie niniejszego rozporządzenia nie 
powinny naruszać potencjału 
Ŝywnościowego i długoterminowego 
bezpieczeństwa Ŝywnościowego krajów 
rozwijających się, przede wszystkich 
krajów najmniej rozwiniętych, oraz 
powinny przyczyniać się do realizacji 
zobowiązań Unii do łagodzenia zmian 
klimatu. 

Or. en 

Uzasadnienie 

(Poprawka nr 1 z opinii komisji DEVE). 
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6.3.2013 B7-0080/471 

Poprawka  471 

Bas Eickhout 

w imieniu grupy Verts/ALE 

Esther de Lange, Andrea Zanoni i inni 

 

Mandat w postaci poprawek ustawodawczych B7-0080/2013 

dotyczący negocjacji międzyinstytucjonalnych 

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Decyzja w sprawie rozpoczęcia negocjacji międzyinstytucjonalnych i określenia mandatu 

negocjacyjnego w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rolnych („rozporządzenie 

o jednolitej wspólnej organizacji rynków”) 

(COM(2012)0535 – C7-0310 – 2011/0281(COD) – 2013/2529(RSP)) 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 94 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

94. Stworzenie jednolitego rynku wymaga 

wprowadzenia systemu wymiany 

handlowej na zewnętrznych granicach 

Unii. System ten powinien obejmować 

naleŜności celne przywozowe oraz 

refundacje wywozowe i powinien 

zasadniczo stabilizować rynek Unii. 
System wymiany handlowej powinien 

opierać się na zobowiązaniach 

podejmowanych na mocy wielostronnych 

negocjacji handlowych w ramach rundy 

urugwajskiej oraz umów dwustronnych. 

94. Stworzenie jednolitego rynku wymaga 

wprowadzenia systemu wymiany 

handlowej na zewnętrznych granicach 

Unii. System ten powinien obejmować 

naleŜności celne przywozowe oraz 
powinien nadal obejmować, przez 
ograniczony okres czasu, refundacje 
wywozowe i powinien zasadniczo 

stabilizować rynek Unii. System wymiany 

handlowej powinien opierać się na 

zobowiązaniach podejmowanych na mocy 

wielostronnych negocjacji handlowych 

w ramach rundy urugwajskiej oraz umów 

dwustronnych oraz uwzględniać cele 
rozwojowe Unii i zobowiązania wobec 
krajów rozwijających się, a takŜe 
zobowiązanie do likwidacji do 2013 r. 
wszelkich form refundacji wywozowych 
zawarte w deklaracji ministerialnej WTO 
z 2005 r. 

Or. en 

Uzasadnienie 

(Poprawka nr 4 z opinii komisji DEVE. Wzmianka o konkluzjach konferencji ministerialnej 
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WTO z 2005 r. w Hongkongu.) 
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6.3.2013 B7-0080/472 

Poprawka  472 

Bas Eickhout 

w imieniu grupy Verts/ALE 

Andrea Zanoni, Corinne Lepage, Helmut Scholz 

 

Mandat w postaci poprawek ustawodawczych B7-0080/2013 

dotyczący negocjacji międzyinstytucjonalnych 

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Decyzja w sprawie rozpoczęcia negocjacji międzyinstytucjonalnych i określenia mandatu 

negocjacyjnego w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rolnych („rozporządzenie 

o jednolitej wspólnej organizacji rynków”) 

(COM(2012)0535 – C7-0310 – 2011/0281(COD) – 2013/2529(RSP)) 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 107 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

107. Przepisy dotyczące przyznawania 

refundacji wywozowych z tytułu wywozu 

do państw trzecich na podstawie róŜnic 

między cenami w Unii Europejskiej i na 

rynku światowym, podlegające 

ograniczeniom wynikającym ze 

zobowiązań w ramach WTO, powinny 

słuŜyć zabezpieczeniu moŜliwości udziału 

Unii w międzynarodowym handlu 

niektórymi produktami objętymi zakresem 

niniejszego rozporządzenia. Wywozy 

objęte refundacją powinny podlegać 

ograniczeniom pod względem wartości 

i ilości. 

107. Przepisy dotyczące przyznawania 

refundacji wywozowych z tytułu wywozu 

do państw trzecich na podstawie róŜnic 

między cenami w Unii Europejskiej i na 

rynku światowym, podlegające 

ograniczeniom wynikającym ze 

zobowiązań w ramach WTO, powinny 

słuŜyć zabezpieczeniu moŜliwości udziału 

Unii w międzynarodowym handlu 

niektórymi produktami objętymi zakresem 

niniejszego rozporządzenia. Wywozy 

objęte refundacją powinny podlegać 

ograniczeniom pod względem wartości 

i ilości. Refundacje wywozowe powinny 
zostać stopniowo zlikwidowane do 2016 r. 

Or. en 

Uzasadnienie 

(Poprawka nr 6 z opinii komisji DEVE. Wzmianka o deklaracji ministerialnej WTO z 2005 r. 

o likwidacji wszelkich form refundacji wywozowych.) 
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6.3.2013 B7-0080/473 

Poprawka  473 

Bas Eickhout 

w imieniu grupy Verts/ALE 

Andrea Zanoni, Corinne Lepage, Helmut Scholz 

 

Mandat w postaci poprawek ustawodawczych B7-0080/2013 

dotyczący negocjacji międzyinstytucjonalnych 

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Decyzja w sprawie rozpoczęcia negocjacji międzyinstytucjonalnych i określenia mandatu 

negocjacyjnego w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rolnych („rozporządzenie 

o jednolitej wspólnej organizacji rynków”) 

(COM(2012)0535 – C7-0310 – 2011/0281(COD) – 2013/2529(RSP)) 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 136 – ustęp 1 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

  1a. W celu zapewnienia spójności polityki 
na rzecz rozwoju refundacje wywozowe 
nie są przyznawane przy wywozie do 
krajów rozwijających się, jeŜeli istnieje 
ryzyko, Ŝe wywóz danych produktów 
szkodziłby lokalnym producentom. 
Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 160 niniejszego 
rozporządzenia w celu określenia 
warunków i procedur przyznawania 
refundacji wywozowych w wywozie do 
krajów rozwijających się. 

Or. en 

Uzasadnienie 

(Poprawka nr 12 z opinii komisji DEVE). 

 

 


