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6.3.2013 B7-0082/216 

Poprawka  216 

Bas Eickhout 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

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 final/2 – C7-0341/2011 – COM(2012)0551 final – C7-0312/2012 – 

2011/0288(COD) – 2013/2531(RSP)) 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 92 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Przepisów art. 91 nie stosuje się jednakŜe 
do beneficjentów uczestniczących w 
systemie dla drobnych producentów 
rolnych, o którym mowa w tytule V 
rozporządzenia (UE) nr xxx/xxx[DP] oraz 
beneficjentów otrzymujących pomoc na 
podstawie art. 29 ust. 9 rozporządzenia 
(UE) nr RD/xxx. 

skreślony 

Or. en 

Uzasadnienie 

Wszystkie gospodarstwa rolne powinny być zobowiązane do przestrzegania zasady wzajemnej 

zgodności. Wymogi podstawowe w zakresie zarządzania odnoszące się do zasady wzajemnej 

zgodności opierają się na prawie UE, które obowiązuje wszystkich bez wyjątków. Agencje 

płatnicze mogą zadecydować o przyznaniu gospodarstwom rolnym o niŜszym poziomie ryzyka 

odpowiednich czynników ryzyka ze względu na ich mniejszą powierzchnię lub udział w 

systemach certyfikacji. Drobnych producentów rolnych obowiązują łagodniejsze przepisy 

dotyczące środków ekologizacji ze względu na progi oparte na obszarach. 
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6.3.2013 B7-0082/217 

Poprawka  217 

Bas Eickhout 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

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 final/2 – C7-0341/2011 – COM(2012)0551 final – C7-0312/2012 – 

2011/0288(COD) – 2013/2531(RSP)) 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 65a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Artykuł 65a 

 Wycofania i zmniejszenia dotyczące 
płatności na rzecz praktyk rolniczych 
korzystnych dla klimatu i środowiska 

naturalnego 

 NiezaleŜnie od art. 65 suma wycofań 
i zmniejszeń stosowanych zgodnie z tym 
artykułem w wyniku niewywiązywania się 
z obowiązków, o których mowa w tytule 
III rozdział 2 rozporządzenia ... (Płatności 
bezpośrednie), moŜe przekraczać kwotę 
płatności, o której mowa we 
wspomnianym rozdziale. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0082/218 

Poprawka  218 

Bas Eickhout 

w imieniu grupy Verts/ALE 

Pavel Poc 

 

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 final/2 – C7-0341/2011 – COM(2012)0551 final – C7-0312/2012 – 

2011/0288(COD) – 2013/2531(RSP)) 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Załącznik II – trzecia kolumna – druga podkolumna – wiersz 12 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Zachowanie cech krajobrazu 

obejmujących, w stosownych przypadkach, 

Ŝywopłoty, stawy, rowy, szpalery drzew, 

grupy drzew lub pojedyncze drzewa, 

obrzeŜa pól i tarasy, w tym zakaz ścinania 

Ŝywopłotów i drzew podczas okresu 

lęgowego ptaków oraz okresu wychowu 

młodych i potencjalne środki słuŜące 

zapobieganiu osiedlania się inwazyjnych 

gatunków obcych oraz szkodników. 

Zachowanie cech krajobrazu 

obejmujących, w stosownych przypadkach, 

siedliska półnaturalne, Ŝywopłoty, stawy, 

rowy, szpalery drzew, grupy drzew lub 

pojedyncze drzewa, obrzeŜa pól i tarasy, w 

tym zakaz ścinania Ŝywopłotów i drzew 

podczas okresu lęgowego ptaków oraz 

okresu wychowu młodych i odpowiednie 

środki słuŜące zapobieganiu osiedlania się 

inwazyjnych gatunków obcych oraz 

szkodników oraz odpowiednie działania 
mające na celu zapobieganie 
rozprzestrzenianiu się gatunków 
inwazyjnych, jak na przykład 
przedstawianie sprawozdań na temat 
zidentyfikowanych ognisk lub inwazji. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0082/219 

Poprawka  219 

Bas Eickhout 

w imieniu grupy Verts/ALE 

Charles Goerens, Brian Simpson, Ulrike Rodust, Helmut Scholz i inni 

 

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 final/2 – C7-0341/2011 – COM(2012)0551 final – C7-0312/2012 – 

2011/0288(COD) – 2013/2531(RSP)) 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Art. 110 b (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Artykuł 110b 

 Skargi właścicieli drobnych gospodarstw i 
dotkniętych grup w krajach rozwijających 
się, doświadczających powaŜnych 
trudności spowodowanych bezpośrednio 
lub pośrednio przez WPR lub nimi 
zagroŜonych, powinny być kierowane do 
stałego sprawozdawcy Parlamentu 
Europejskiego ds. spójności polityki na 
rzecz rozwoju i odnotowywane w rocznym 
sprawozdaniu Komisji. Składającego 
skargę wspiera rzecznik praw stron z 
ramienia DG ds. Rolnictwa i Rozwoju 
Obszarów Wiejskich w celu zapewnienia 
sprawiedliwego rozpatrzenia sprawy. 
Dotknięte grupy lub inne zainteresowane 
strony mogą przedstawić dowody. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Pierwotnie poprawki 673 i 677 HZR.  

Istnieje konieczność zapewnienia szerszego zaangaŜowania przemysłu rolnego i eksporterów 

UE w procedury na rzecz poszanowania praw człowieka i spójności polityki na rzecz rozwoju. 
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W DG ds. Konkurencji i DG ds. Handlu wyznaczono juŜ rzeczników praw stron, którymi są 

urzędnicy Komisji uzyskujący informacje o naruszeniach przepisów. W związku z powyŜszym 

zaleca się wyznaczenie równieŜ w DG ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich rzecznika 

praw stron. 
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6.3.2013 B7-0082/220 

Poprawka  220 

Bas Eickhout 

w imieniu grupy Verts/ALE 

Charles Goerens, Birgit Schnieber-Jastram, Brian Simpson, Esther de Lange, Helmut 

Scholz i inni 

 

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 final/2 – C7-0341/2011 – COM(2012)0551 final – C7-0312/2012 – 

2011/0288(COD) – 2013/2531(RSP)) 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 110 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Artykuł 110a 

 Ocena wpływu na kraje rozwijające się 

 1. Zgodnie z art. 208 TFUE wpływ WPR 
na potencjał Ŝywnościowy i 
długoterminowe bezpieczeństwo 
Ŝywnościowe w państwach rozwijających 
się podlega regularnej i niezaleŜnej 
ocenie, ze szczególnym uwzględnieniem 
wpływu na lokalnych i drobnych 
producentów. Ocena powinna opierać się 
takŜe na dowodach dostarczanych przez 
rządy, organizacje rolników, organizacje 
społeczeństwa obywatelskiego i inne 
zainteresowane podmioty z krajów 
rozwijających się, które są partnerami 
handlowymi Unii. 

 2. Komisja określa w drodze aktów 
wykonawczych zakres i procedurę oceny 
wpływu, przy uwzględnieniu 
odpowiednich inicjatyw 
międzynarodowych, w szczególności 
podejmowanych przez specjalnego 
sprawozdawcę Organizacji Narodów 
Zjednoczonych ds. dostępu do Ŝywności, 
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FAO oraz Komitet ds. Bezpieczeństwa 
śywności. Przedmiotowe akty 
wykonawcze przyjmuje się zgodnie z 
procedurą sprawdzającą, o której mowa w 
art. 112 ust. 3. 

 3. Komisja przedkłada Radzie i 
Parlamentowi Europejskiemu roczne 
sprawozdanie na temat wyników oceny, 
otrzymanych dowodów i odpowiedzi 
politycznej Unii. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Poprawka 4 z opinii komisji DEVE, pierwotnie równieŜ poprawki 674-5 HZR. 
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6.3.2013 B7-0082/221 

Poprawka  221 

Bas Eickhout 

w imieniu grupy Verts/ALE 

Brian Simpson, Ulrike Rodust, Helmut Scholz i inni 

 

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 final/2 – C7-0341/2011 – COM(2012)0551 final – C7-0312/2012 – 

2011/0288(COD) – 2013/2531(RSP)) 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 110 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera c a (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ca) opłacalnego potencjału 
Ŝywnościowego i długoterminowego 
bezpieczeństwa Ŝywnościowego krajów 
rozwijających się; w szczególności 
skutków handlu w odniesieniu do 
unijnego wsparcia cen w przypadku 
towarów wywoŜonych z UE oraz 
likwidowania przeszkód, takich jak taryfy 
celne i przeszkody w handlu dla towarów 
wywoŜonych z krajów rozwijających się, 
zgodnie z zasadą spójności polityki na 
rzecz rozwoju; 

Or. en 

Uzasadnienie 

Pierwotnie poprawka 661 HZR. Kontekst: część listy elementów, które naleŜy monitorować.  
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6.3.2013 B7-0082/222 

Poprawka  222 

Bas Eickhout 

w imieniu grupy Verts/ALE 

Charles Goerens, Birgit Schnieber-Jastram, Andrea Zanoni, Helmut Scholz i inni 

 

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 final/2 – C7-0341/2011 – COM(2012)0551 final – C7-0312/2012 – 

2011/0288(COD) – 2013/2531(RSP)) 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 68 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (68a) Zgodnie z zasadą spójności polityki 
na rzecz rozwoju wdraŜanie WPR 
powinno podlegać regularnemu 
monitorowaniu i ocenie pod kątem 
wpływu na potencjał Ŝywnościowy i 
długoterminowe bezpieczeństwo 
Ŝywnościowe krajów rozwijających się, a 
w szczególności krajów najsłabiej 
rozwiniętych (LDC). 

Or. en 

Uzasadnienie 

Poprawka 2 z opinii komisji DEVE. 

 

 


