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6.3.2013 B7-0081/172 

Poprawka  172 

Alyn Smith 

w imieniu grupy Verts/ALE 

James Nicholson 

w imieniu grupy ECR 

Ulrike Rodust, Brian Simpson, Karin Kadenbach, Göran Färm, Dan Jørgensen 

 

Mandat w postaci poprawek ustawodawczych B7-0081/2013 

dotyczący negocjacji międzyinstytucjonalnych 

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 37 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(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 

skreślony 
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traktowania rolników w Unii, 
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. en 
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6.3.2013 B7-0081/173 

Poprawka  173 

Alyn Smith, Jill Evans, Bas Eickhout 

w imieniu grupy Verts/ALE 

Andrea Zanoni, Michèle Striffler, Corinne Lepage, Kartika Tamara Liotard, Søren Bo 

Søndergaard, Patrick Le Hyaric, Mikael Gustafsson, Norbert Neuser, Brian Simpson, 

Ulrike Rodust, Marita Ulvskog 

 

Mandat w postaci poprawek ustawodawczych B7-0081/2013 

dotyczący negocjacji międzyinstytucjonalnych 

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 6 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Artykuł 6a 

 Spójność polityki na rzecz rozwoju 

 Reforma zapewnia – zgodnie z art. 208 
TFUE – uwzględnianie przez WPR celów 
współpracy na rzecz rozwoju, łącznie z 
celami zatwierdzonymi przez ONZ i inne 
organizacje międzynarodowe. Środki 
przyjmowane na podstawie niniejszego 
rozporządzenia nie naruszają potencjału 
w zakresie produkcji Ŝywności ani 
długoterminowego bezpieczeństwa 
Ŝywnościowego krajów rozwijających się, 
przede wszystkich krajów najsłabiej 
rozwiniętych (LDC), a przyczyniają się do 
realizacji zobowiązań Unii w zakresie 
łagodzenia zmiany klimatu. Propagując 
zrównowaŜone rolnictwo, Unia powinna 
opierać się na wnioskach 
sformułowanych w międzynarodowej 
ocenie wpływu nauk i technologii 
rolniczych na rozwój (IAASTD). 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0081/174 

Poprawka  174 

Alyn Smith 

w imieniu grupy Verts/ALE 

Karin Kadenbach, Göran Färm, Brian Simpson, Dan Jørgensen 

 

Mandat w postaci poprawek ustawodawczych B7-0081/2013 

dotyczący negocjacji międzyinstytucjonalnych 

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 8 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera d a (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (da) rolnictwa o wysokiej wartości 
przyrodniczej; 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0081/175 

Poprawka  175 

Alyn Smith 

w imieniu grupy Verts/ALE 

Karin Kadenbach, Göran Färm, Dan Jørgensen, Brian Simpson  

 

Mandat w postaci poprawek ustawodawczych B7-0081/2013 

dotyczący negocjacji międzyinstytucjonalnych 

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 8 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera d b (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (db) rolnictwa ekologicznego. 

Or. en 

 

 


