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6.3.2013 B7-0081/168 

Poprawka  168 

Alyn Smith, Jill Evans, Bas Eickhout 

w imieniu grupy Verts/ALE 
Charles Goerens, Birgit Schnieber-Jastram, Michèle Striffler, Andrea Zanoni, Corinne 

Lepage, Kartika Tamara Liotard, Søren Bo Søndergaard, Patrick Le Hyaric, Mikael 

Gustafsson 

 
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 wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz 
Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) 
COM(2011)0627 final/3 – C7-0340/2011 – COM(2012)0553 – C7-0313/2012 – 
2011/0282(COD) – 2013/2530(RSP) 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 1 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (1a) Zgodnie z art. 208 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
(TFUE) w WPR naleŜy uwzględnić cele 
współpracy rozwojowej, łącznie z celami 
zatwierdzonymi przez ONZ i inne 
organizacje międzynarodowe. Środki 
przyjmowane na podstawie niniejszego 
rozporządzenia nie powinny naruszać 
potencjału w zakresie produkcji Ŝywności 
ani długoterminowego bezpieczeństwa 
Ŝywnościowego krajów rozwijających się, 
przede wszystkich krajów najsłabiej 
rozwiniętych (LDC), oraz powinny 
przyczyniać się do realizacji zobowiązań 
Unii w zakresie łagodzenia zmiany 
klimatu. 

Or. en 

(Jest to poprawka 1 z opinii komisji DEVE.) 
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6.3.2013 B7-0081/169 

Poprawka  169 

Alyn Smith 

w imieniu grupy Verts/ALE 
 
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 wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz 
Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) 
COM(2011)0627 final/3 – C7-0340/2011 – COM(2012)0553 – C7-0313/2012 – 
2011/0282(COD) – 2013/2530(RSP) 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 24– ustęp 2 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. „Systemy rolnoleśne” oznaczają systemy 
uŜytkowania gruntów, w których drzewa 
uprawia się w połączeniu z rolnictwem 
ekstensywnym na tym samym gruncie. 
Państwa członkowskie określają 
maksymalną liczbę zasadzonych drzew na 
hektar, uwzględniając lokalne warunki 
glebowe i klimatyczne, gatunki leśne i 
konieczność zapewnienia ciągłości 
rolniczego uŜytkowania gruntów. 

2. „Systemy rolnoleśne” oznaczają systemy 
uŜytkowania gruntów, w których drzewa 
uprawia się w połączeniu z rolnictwem na 
tym samym gruncie. Państwa 
członkowskie określają maksymalną liczbę 
zasadzonych drzew na hektar, 
uwzględniając lokalne warunki glebowe i 
klimatyczne, gatunki leśne i konieczność 
zapewnienia ciągłości rolniczego 
uŜytkowania gruntów. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Nie naleŜy ograniczać systemów rolnoleśnych do ekstensywnego rolnictwa. 
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6.3.2013 B7-0081/170 

Poprawka  170 

Alyn Smith 

w imieniu grupy Verts/ALE 
James Nicholson 

w imieniu grupy ECR 
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Göran Färm 

 
 
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 wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz 
Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) 
COM(2011)0627 final/3 – C7-0340/2011 – COM(2012)0553 – C7-0313/2012 – 
2011/0282(COD) – 2013/2530(RSP) 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 21 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(21) Tworzenie i rozwój nowej działalności 
gospodarczej w postaci nowych 
gospodarstw, przedsiębiorstw lub 
inwestycji w działalność pozarolniczą ma 
zasadnicze znaczenie dla rozwoju i 
konkurencyjności obszarów wiejskich. 
Środek dotyczący rozwoju gospodarstw 
rolnych i działalności gospodarczej 
powinien ułatwiać młodym rolnikom 
rozpoczęcie działalności i strukturalne 
dostosowanie ich gospodarstw po 
rozpoczęciu działalności, róŜnicowanie 
działalności w kierunku działalności 
pozarolniczej oraz tworzenie i rozwijanie 
MŚP prowadzących działalność 
pozarolniczą na obszarach wiejskich. 
NaleŜy takŜe wspierać rozwój małych 
gospodarstw, których działalność jest 
potencjalnie gospodarczo rentowna. W 
celu zapewnienia rentowności nowej 
działalności gospodarczej wspieranej w 
ramach tego środka naleŜy uzaleŜnić 
wsparcie od przedłoŜenia planu 

(21) Tworzenie i rozwój nowej działalności 
gospodarczej w postaci nowych 
gospodarstw, przedsiębiorstw lub 
inwestycji w działalność pozarolniczą ma 
zasadnicze znaczenie dla rozwoju i 
konkurencyjności obszarów wiejskich. 
Środek dotyczący rozwoju gospodarstw 
rolnych i działalności gospodarczej 
powinien ułatwiać młodym rolnikom 
rozpoczęcie działalności i strukturalne 
dostosowanie ich gospodarstw po 
rozpoczęciu działalności, róŜnicowanie 
działalności w kierunku działalności 
pozarolniczej oraz tworzenie i rozwijanie 
MŚP prowadzących działalność 
pozarolniczą na obszarach wiejskich. 
NaleŜy takŜe wspierać rozwój małych 
gospodarstw, których działalność jest 
potencjalnie gospodarczo rentowna. W 
celu zapewnienia rentowności nowej 
działalności gospodarczej wspieranej w 
ramach tego środka naleŜy uzaleŜnić 
wsparcie od przedłoŜenia planu 
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operacyjnego. Wsparcie na rzecz załoŜenia 
nowego przedsiębiorstwa powinno 
obejmować jedynie początkowy okres 
działalności przedsiębiorstwa i nie 
powinno stać się pomocą operacyjną. Z 
tego względu w przypadku gdy państwa 
członkowskie decydują się na udzielanie 
pomocy w ratach, pomoc ta nie powinna 
być udzielana przez okres dłuŜszy niŜ pięć 
lat. Ponadto w celu zachęcania do 
restrukturyzacji sektora rolnictwa naleŜy 
ustanowić wsparcie w formie rocznych 
płatności dla rolników uczestniczących w 
systemie dla drobnych producentów 
rolnych, ustanowionym w tytule V 
rozporządzenia (UE) nr DP/2012, którzy 
zobowiązują się do przekazania całego 
gospodarstwa wraz z odpowiednimi 
uprawnieniami do płatności innemu 
rolnikowi, który nie uczestniczy w 
przedmiotowym programie. 

operacyjnego. Wsparcie na rzecz załoŜenia 
nowego przedsiębiorstwa powinno 
obejmować jedynie początkowy okres 
działalności przedsiębiorstwa i nie 
powinno stać się pomocą operacyjną. Z 
tego względu w przypadku gdy państwa 
członkowskie decydują się na udzielanie 
pomocy w ratach, pomoc ta nie powinna 
być udzielana przez okres dłuŜszy niŜ pięć 
lat. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0081/171 

Poprawka  171 

Alyn Smith, Jill Evans, Bas Eickhout 

w imieniu grupy Verts/ALE 
Andrea Zanoni, Corinne Lepage, Michèle Striffler, Kartika Tamara Liotard, Søren Bo 

Søndergaard, Patrick Le Hyaric, Mikael Gustafsson 

 
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 wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz 
Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) 
COM(2011)0627 final/3 – C7-0340/2011 – COM(2012)0553 – C7-0313/2012 – 
2011/0282(COD) – 2013/2530(RSP) 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 35 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (35a) Nauki i technologie rolnicze 
powinny przyczyniać się do 
wielofunkcyjnego charakteru rolnictwa, 
utrzymywać róŜnorodność systemów 
rolniczych i Ŝywnościowych, zachowywać 
róŜnorodność biologiczną, utrzymywać 
zasoby naturalne, poprawiać dochody na 
obszarach wiejskich, w tym poprzez 
zwiększanie zróŜnicowania działalności 
drobnych gospodarstw rolnych, a takŜe 
zmniejszać negatywne oddziaływanie 
działalności rolniczej na ludzi i 
środowisko. 

Or. en 

 
 


