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Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w drugim czytaniu w dniu 25 października 2007 r.
w celu przyjęcia rozporządzenia (WE) nr …/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiają-
cego wspólne ramy dla rejestrów przedsiębiorstw do celów statystycznych i uchylające rozporzą-

dzenie Rady (EWG) nr 2186/93

(Jako że zostało osiągnięte porozumienie pomiędzy Parlamentem Europejskim a Radą, stanowisko Parlamentu w drugim
czytaniu odpowiada ostatecznej wersji aktu prawnego, rozporządzenia (WE) nr 177/2008.)
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Podwyżki cen artykułów spożywczych

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 25 października 2007 r. w sprawie podwyżki cen paszy
i żywności

Parlament Europejski,

— uwzględniając art. 33 Traktatu WE,

— uwzględniając swoje stanowisko z dnia 26 września 2007 r. (1) w sprawie odłogowania gruntów w roku
2008,

— uwzględniając art. 108 ust. 5 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że światowe ceny zbóż w ostatnich miesiącach ogromnie wzrosły, a publiczne
i prywatne zapasy zbóż spadły do poziomu najniższego od 40 lat,

B. mając na uwadze, że zgodnie z najnowszymi szacunkami plony zbóż w krajach UE-27 wyniosą w roku
2007 o około 8 milionów ton mniej niż w 2006 r.,

C. mając na uwadze, że plony w 2006 r. wyniosły zaledwie 265,5 miliona ton, co daje jedynie milion ton
na interwencje w 2007 r.,

D. mając na uwadze, że światowa podaż zbóż ucierpiała wskutek niesprzyjających warunków pogodowych,
szczególnie suszy i powodzi, które najprawdopodobniej można przypisać zmianom klimatycznym,

E. mając na uwadze, że w większości państw członkowskich nie można dostrzec bezpośredniego
i długoterminowego związku między wzrostem cen niektórych produktów a popytem na biopaliwo,
należy jednak podkreślić, że w takich krajach, jak USA aktywna polityka wspierania uprawy kukurydzy
z przeznaczeniem na produkcję bioetanolu wywiera bezpośredni wpływ na ceny paszy i żywności, co
zostało potwierdzone przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD),

F. mając na uwadze, że opublikowane we wrześniu 2007 r. badanie OECD na temat wpływu produkcji
biopaliw na ogólne bezpieczeństwo żywnościowe i różnorodność biologiczną w skali światowej
ostrzega, że współzawodnictwo o grunty i zasoby między sektorami produkcji żywności i paszy
z jednej strony a producentami paliw z drugiej może spowodować wzrost cen żywności w stopniu
zagrażającym ograniczeniem dostępu do żywności dla najuboższych narodów i regionów,

(1) Teksty przyjęte, P6_TA(2007)0411.
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