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6.3.2013 B7-0082/210 

Poprawka  210 

Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Willy Meyer, Marisa Matias, Kyriacos 

Triantaphyllides 

w imieniu grupy GUE/NGL 
 
Mandat w postaci poprawek ustawodawczych dotyczący negocjacji 

międzyinstytucjonalnych B7-0082/2013 

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Decyzja w sprawie rozpoczęcia negocjacji międzyinstytucjonalnych i określenia mandatu 
negocjacyjnego w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i 
monitorowania jej 
(COM(2011)0628 – C7-0341/2011 – COM(2012)0551 – C7-0312/2012 – 2011/0288(COD) – 
2013/2531(RSP)) 

Proponowane rozporządzenie 

Motyw 2 

 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(2) W związku z tym, Ŝe cele niniejszego 
rozporządzenia nie mogą zostać osiągnięte 
w wystarczający sposób przez państwa 
członkowskie ze względu na powiązania 
pomiędzy wspomnianymi celami a innymi 
instrumentami wspólnej polityki rolnej 
oraz ograniczenia środków finansowych 
państw członkowskich w rozszerzonej 
Unii, natomiast mogą one zostać 
zrealizowane na poziomie Unii poprzez 
wieloletnią gwarancję finansowania 
unijnego oraz skoncentrowanie się na jego 
priorytetach, Unia moŜe przyjmować 
środki zgodnie z zasadą pomocniczości 
określoną w art. 5 ust. 3 Traktatu o Unii 
Europejskiej. Zgodnie z zasadą 
proporcjonalności określoną w art. 5 ust. 4 
przedmiotowego Traktatu, niniejsze 
rozporządzenie nie wykracza poza środki 
niezbędne dla osiągnięcia wspomnianego 
celu. 

 

(2) W związku z tym, Ŝe cele niniejszego 
rozporządzenia nie mogą zostać osiągnięte 
w wystarczający sposób przez państwa 
członkowskie ze względu na powiązania 
pomiędzy wspomnianymi celami a innymi 
instrumentami wspólnej polityki rolnej 
oraz ograniczenia środków finansowych 
państw członkowskich w rozszerzonej 
Unii, natomiast mogą one zostać 
zrealizowane na poziomie Unii jedynie 
poprzez wieloletnią gwarancję ambitnego 

finansowania unijnego oraz 
skoncentrowanie się na jego priorytetach, a 
takŜe mając na uwadze, Ŝe cele wspólnej 

polityki rolnej, tj. zapewnienie produkcji 

rolnej, zapewnienie rolnikom godziwego 

poziomu Ŝycia, stabilizacja rynków oraz 

zapewnienie obywatelom europejskim 

artykułów spoŜywczych po rozsądnych 

cenach mogą zostać zrealizowane jedynie 

w drodze zapewnienia odpowiedniego 

finansowania przynajmniej równego – w 

cenach stałych – z finansowaniem 

zapewnionym w poprzednich ramach 

wieloletnich, Unia moŜe przyjmować 
środki zgodnie z zasadą pomocniczości 
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określoną w art. 5 ust. 3 Traktatu o Unii 
Europejskiej. Zgodnie z zasadą 
proporcjonalności określoną w art. 5 ust. 4 
przedmiotowego Traktatu, niniejsze 
rozporządzenie nie wykracza poza środki 
niezbędne dla osiągnięcia wspomnianego 
celu. 

Or. fr 
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6.3.2013 B7-0082/211 

Poprawka  211 

Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Willy Meyer, Marisa Matias, Kyriacos 

Triantaphyllides 

w imieniu grupy GUE/NGL 
 
Mandat w postaci poprawek ustawodawczych dotyczący negocjacji 

międzyinstytucjonalnych B7-0082/2013 

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Decyzja w sprawie rozpoczęcia negocjacji międzyinstytucjonalnych i określenia mandatu 
negocjacyjnego w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i 
monitorowania jej 
(COM(2011)0628 – C7-0341/2011 – COM(2012)0551 – C7-0312/2012 – 2011/0288(COD) – 
2013/2531(RSP)) 

Proponowane rozporządzenie 

Motyw 6 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(6) Wydatki w ramach WPR, w tym 

wydatki związane z rozwojem obszarów 

wiejskich powinny być finansowane z 
budŜetu Unii z wykorzystaniem dwóch 
przedmiotowych funduszy – bezpośrednio 
lub na zasadzie zarządzania dzielonego z 
państwami członkowskimi. NaleŜy określić 
rodzaje środków, które mogą być 
finansowane z obydwu wyŜej 
wymienionych funduszy. 

(6) WaŜne jest, Ŝeby z budŜetu Unii 
odpowiednio finansować wydatki w 

ramach WPR, aby ta ostatnia mogła 

zrealizować cele, jakimi są zachowanie 

produkcji rolnej na terytorium 

europejskim oraz zagwarantowanie 

rolnikom dochodów uwzględniających 

zmiany cen rynkowych oraz cen surowców 

rolnych. W związku z tym naleŜy przyznać 

w ramach budŜetu Unii ambitne 

finansowanie, równieŜ na rozwój 
obszarów wiejskich, z wykorzystaniem 
dwóch przedmiotowych funduszy – 
bezpośrednio lub na zasadzie zarządzania 
dzielonego z państwami członkowskimi. 
NaleŜy określić rodzaje środków, które 
mogą być finansowane z obydwu wyŜej 
wymienionych funduszy. 

Or. fr 
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6.3.2013 B7-0082/212 

Poprawka  212 

Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Willy Meyer, Marisa Matias, Kyriacos 

Triantaphyllides 

w imieniu grupy GUE/NGL 
 
Mandat w postaci poprawek ustawodawczych dotyczący negocjacji 

międzyinstytucjonalnych B7-0082/2013 

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Decyzja w sprawie rozpoczęcia negocjacji międzyinstytucjonalnych i określenia mandatu 
negocjacyjnego w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i 
monitorowania jej 
(COM(2011)0628 – C7-0341/2011 – COM(2012)0551 – C7-0312/2012 – 2011/0288(COD) – 
2013/2531(RSP)) 

Proponowane rozporządzenie 

Motyw 15 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(15) W ramach przestrzegania dyscypliny 
budŜetowej konieczne jest zdefiniowanie 
pułapu rocznego wydatków finansowanych 
przez EFRG z uwzględnieniem kwot 
maksymalnych ustalonych dla tego 
funduszu w wieloletnich ramach 
finansowych określonych w 
rozporządzeniu Rady (UE) nr xxx/xxx z 
dnia […] określającego wieloletnie ramy 
finansowe na lata 2014 - 202015 
[wieloletnie ramy finansowe]. 

(15) W ramach przestrzegania dyscypliny 
budŜetowej konieczne jest zdefiniowanie 
pułapu rocznego wydatków finansowanych 
przez EFRG z uwzględnieniem kwot 
maksymalnych ustalonych dla tego 
funduszu w wieloletnich ramach 
finansowych określonych w 
rozporządzeniu Rady (UE) nr xxx/xxx z 
dnia […] określającego wieloletnie ramy 
finansowe na lata 2014 - 202015 
[wieloletnie ramy finansowe]. 
Poszanowanie celów WPR wymaga 

posiadania wieloletnich ram finansowych 

na lata 2014-2020 zapewniających WPR 

środki finansowe przynajmniej równe – w 

cenach stałych – z finansowaniem 

zapewnionym w poprzednich ramach 

wieloletnich i uwzględniających zmiany 

kosztów produkcji w odnośnych 

sektorach. 

Or. fr 
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PL Zjednoczona w róŜnorodności PL 

 
6.3.2013 B7-0082/213 

Poprawka  213 

Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Willy Meyer, Marisa Matias, Kyriacos 

Triantaphyllides 

w imieniu grupy GUE/NGL 
 
Mandat w postaci poprawek ustawodawczych dotyczący negocjacji 

międzyinstytucjonalnych B7-0082/2013 

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Decyzja w sprawie rozpoczęcia negocjacji międzyinstytucjonalnych i określenia mandatu 
negocjacyjnego w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i 
monitorowania jej 
(COM(2011)0628 – C7-0341/2011 – COM(2012)0551 – C7-0312/2012 – 2011/0288(COD) – 
2013/2531(RSP)) 

Proponowane rozporządzenie 

Motyw 18 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(18) Środki podjęte w celu określenia 
wkładu finansowego EFRG oraz 
EFRROW, odnoszące się do kalkulacji 
pułapów finansowych, nie wpływają na 
kompetencje wyznaczonej przez Traktat 
władzy budŜetowej. Środki te powinny się 
zatem opierać na kwotach referencyjnych 
ustalonych zgodnie z porozumieniem 
międzyinstytucjonalnym z dnia […] 
pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą 
oraz Komisją o współpracy w sprawach 
budŜetowych i o naleŜytym zarządzaniu 
finansowym17 i rozporządzeniem (UE) nr 
xxx/xxx [wieloletnie ramy finansowe]. 

(18) Środki podjęte w celu określenia 
wkładu finansowego EFRG oraz 
EFRROW, odnoszące się do kalkulacji 
pułapów finansowych, nie wpływają na 
kompetencje wyznaczonej przez Traktat 
władzy budŜetowej. Środki te powinny się 
zatem opierać na kwotach referencyjnych 
ustalonych zgodnie z porozumieniem 
międzyinstytucjonalnym z dnia […] 
pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą 
oraz Komisją o współpracy w sprawach 
budŜetowych i o naleŜytym zarządzaniu 
finansowym17 i rozporządzeniem (UE) nr 
xxx/xxx [wieloletnie ramy finansowe] oraz 
uwzględniać zmiany cen surowców 

rolnych, a takŜe zmiany kosztów 

dostosowywania produkcji rolnej do norm 

bardziej przyjaznych dla środowiska i 

dobrostanu zwierząt. 

Or. fr 



 

AM\929569PL.doc  PE503.603v01-00 

PL Zjednoczona w róŜnorodności PL 

 
6.3.2013 B7-0082/214 

Poprawka  214 

Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Willy Meyer, Marisa Matias, Kyriacos 

Triantaphyllides 

w imieniu grupy GUE/NGL 
 
Mandat w postaci poprawek ustawodawczych dotyczący negocjacji 

międzyinstytucjonalnych B7-0082/2013 

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Decyzja w sprawie rozpoczęcia negocjacji międzyinstytucjonalnych i określenia mandatu 
negocjacyjnego w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i 
monitorowania jej 
(COM(2011)0628 – C7-0341/2011 – COM(2012)0551 – C7-0312/2012 – 2011/0288(COD) – 
2013/2531(RSP)) 

Proponowane rozporządzenie 

Motyw 68 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(68) KaŜdy środek w ramach WPR 
powinien podlegać monitorowaniu i ocenie 
w celu poprawy jego jakości oraz 
wykazania osiągnięć. W związku z 
powyŜszym Komisja powinna ustanowić 
wykaz wskaźników oraz ocenić wpływ 
WPR w odniesieniu do celów tej polityki. 
Komisja powinna ustanowić ramy 
wspólnego monitorowania i wspólnej 
oceny, gwarantując między innymi 
dostępność odpowiednich danych, w tym 
informacji od państw członkowskich, w 
stosownym terminie. W trakcie tego 
procesu powinna ona uwzględnić 
zapotrzebowanie na dane, jak równieŜ 
synergie pomiędzy poszczególnymi 
źródłami danych. Ponadto w Komunikacie 
Komisji do Parlamentu Europejskiego 
Rady, Europejskiego Komitetu 
Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu 
Regionów: BudŜet z perspektywy „Europy 
2020” – Część II: poszczególne dziedziny 
polityki” stwierdzono, Ŝe naleŜy zwiększyć 
wydatki budŜetu Unii związane z klimatem 
o przynajmniej 20 % za pomocą wkładu 
finansowego róŜnych dziedzin polityki. 

(68) KaŜdy środek w ramach WPR 
powinien podlegać monitorowaniu i ocenie 
w celu poprawy jego jakości oraz 
wykazania osiągnięć. W związku 
z powyŜszym Komisja powinna ustanowić 
wykaz wskaźników oraz ocenić wpływ 
WPR w odniesieniu do celów tej polityki, 
jakimi są: zachowanie zróŜnicowanej 

produkcji rolnej wysokiej jakości na 

terytorium europejskim, stabilizacja 

rynków, godne wynagrodzenie pracy 

rolników poprzez zapewnienie im cen 

ustalonych w oparciu o określoną 

wielkość produkcji, dostarczanie 

artykułów spoŜywczych wysokiej jakości 

po rozsądnych cenach oraz poszanowanie 

suwerenności Ŝywnościowej krajów 

trzecich. Komisja powinna ustanowić ramy 
wspólnego monitorowania i wspólnej 
oceny, gwarantując między innymi 
dostępność odpowiednich danych, w tym 
informacji od państw członkowskich, w 
stosownym terminie. W trakcie tego 
procesu powinna ona uwzględnić 
zapotrzebowanie na dane, jak równieŜ 
synergie pomiędzy poszczególnymi 
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Komisja powinna zatem mieć moŜliwość 
oceny wpływu wsparcia Unii w ramach 
WPR na cele w dziedzinie klimatu. 

źródłami danych. Ponadto w Komunikacie 
Komisji do Parlamentu Europejskiego 
Rady, Europejskiego Komitetu 
Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu 
Regionów: BudŜet z perspektywy „Europy 
2020” – Część II: poszczególne dziedziny 
polityki” stwierdzono, Ŝe naleŜy zwiększyć 
wydatki budŜetu Unii związane z klimatem 
o przynajmniej 20 % za pomocą wkładu 
finansowego róŜnych dziedzin polityki. 
Komisja powinna zatem mieć moŜliwość 
oceny wpływu wsparcia Unii w ramach 
WPR na cele w dziedzinie klimatu. 

Or. fr 
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6.3.2013 B7-0082/215 

Poprawka  215 

Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Willy Meyer, Marisa Matias, Kyriacos 

Triantaphyllides 

w imieniu grupy GUE/NGL 
 
Mandat w postaci poprawek ustawodawczych dotyczący negocjacji 

międzyinstytucjonalnych B7-0082/2013 

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Decyzja w sprawie rozpoczęcia negocjacji międzyinstytucjonalnych i określenia mandatu 
negocjacyjnego w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i 
monitorowania jej 
(COM(2011)0628 – C7-0341/2011 – COM(2012)0551 – C7-0312/2012 – 2011/0288(COD) – 
2013/2531(RSP)) 

Proponowane rozporządzenie 

Artykuł 16 – ustęp 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Pułap roczny wydatków EFRG składa 
się z kwot maksymalnych, ustalonych dla 
tego funduszu na podstawie 
rozporządzenia (UE) nr xxx/xxx 
[wieloletnie ramy finansowe]. 

1. Pułap roczny wydatków EFRG składa 
się z kwot maksymalnych, ustalonych dla 
tego funduszu na podstawie 
rozporządzenia (UE) nr xxx/xxx 
[wieloletnie ramy finansowe]. W 

rozporządzeniu tym naleŜy uwzględnić 

liczne wyzwania, przed jakimi stoi WPR w 

tym okresie: utrzymanie zróŜnicowanej 

działalności rolniczej na terytorium 

europejskim, odnowa zawodowa, zmiany 

cen rynkowych, zmiany cen surowców 

rolnych, koszt norm produkcyjnych 

bardziej przyjaznych dla środowiska i 

dobrostanu zwierząt, niezbędne 

dostosowania do zmian klimatu. Z tych 

powodów wieloletnie ramy finansowe 

muszą cechować się ambicją i zapewnić 

WPR środki finansowe przynajmniej 

równe – w cenach stałych – z 

finansowaniem zapewnionym w 

poprzednich ramach wieloletnich. 

Or. fr 

 
 


