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6.3.2013 B7-0081/151 

Poprawka Parlamentu  151 
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Kyriacos Triantaphyllides  
w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Mandat w postaci poprawek ustawodawczych dotyczący negocjacji 
międzyinstytucjonalnych  
 B7-0081/2013 

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(2011)0627/3 – C7-0340/2001 – COM(2012)0553 – C7-0313/2012 – 2011/0282(COD) 

– 2013/2530(RSP)) 

Proponowane rozporządzenie 

Motyw  33 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka Parlamentu 

(33) W celu zapewnienia efektywnego 

wykorzystywania funduszy Unii i równego 

traktowania rolników obszary górskie i 

inne obszary z ograniczeniami naturalnymi 

lub innymi szczególnymi ograniczeniami 

naleŜy zdefiniować według obiektywnych 

kryteriów. W przypadku obszarów z 

ograniczeniami naturalnymi powinny to 

być kryteria biofizyczne poparte 
wiarygodnymi dowodami naukowymi. W 
celu ułatwienia stopniowego znoszenia 
płatności na obszarach, które wskutek 
zastosowania tych kryteriów nie będą juŜ 
uwaŜane za obszary z ograniczeniami 
naturalnymi, naleŜy przyjąć procedurę 
przejściową. 

(33) W celu zapewnienia efektywnego 

wykorzystywania funduszy Unii i równego 

traktowania rolników obszary górskie 

i inne obszary z ograniczeniami 

naturalnymi lub innymi szczególnymi 

ograniczeniami naleŜy zdefiniować według 

obiektywnych kryteriów. W przypadku 

obszarów z ograniczeniami naturalnymi 
lub innymi szczególnymi ograniczeniami 
powinny to być kryteria społeczno-
gospodarcze i biofizyczne. 

Or. pt 
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Mandat w postaci poprawek ustawodawczych dotyczący negocjacji 
międzyinstytucjonalnych  

 B7-0081/2013 
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(2011)0627/3 – C7-0340/2001 – COM(2012)0553 – C7-0313/2012 – 2011/0282(COD) 

– 2013/2530(RSP)) 

Proponowane rozporządzenie 
Motyw  37 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka Parlamentu 

(37) Rolnicy naraŜeni są obecnie na 
rosnące ryzyko gospodarcze i 
środowiskowe wskutek zmiany klimatu i 
większej zmienności cenowej. W tym 
kontekście efektywne zarządzanie 
ryzykiem ma dla rolników coraz większe 
znaczenie. Z tej przyczyny naleŜy 
ustanowić środki zarządzania ryzykiem, 
aby pomagać rolnikom w rozwiązywaniu 
problemów związanych z najczęściej 
spotykanymi zagroŜeniami. Środek ten 
powinien zatem wspierać rolników w 
pokrywaniu składek płaconych na 
ubezpieczenie plonów, zwierząt i roślin, a 
takŜe pomagać w tworzeniu funduszy 
wspólnego inwestowania i rekompensat 
wypłacanych rolnikom za straty 
wynikające z ognisk chorób zwierząt lub 
roślin bądź incydentów środowiskowych. 
Środek ten powinien równieŜ obejmować 
narzędzie stabilizacji dochodów w postaci 
funduszu wspólnego inwestowania w celu 
zapewnienia wsparcia rolnikom 
doświadczającym powaŜnego spadku 
dochodów. W celu zapewnienia równego 
traktowania rolników w Unii, 

skreślony 
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niezakłóconej konkurencji i 
poszanowania międzynarodowych 
zobowiązań Unii naleŜy ustanowić 
szczegółowe warunki udzielania wsparcia 
w ramach tych środków. W celu 
zapewnienia efektywnego wykorzystania 
zasobów budŜetowych EFRROW naleŜy 
powierzyć Komisji uprawnienia do 
przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 
Traktatu w odniesieniu do określania 
minimalnego i maksymalnego czasu 
trwania poŜyczek komercyjnych 
udzielanych funduszom wspólnego 
inwestowania. 

Or. pt 

 

 


