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Strategiczne wytyczne Wspólnoty dla rozwoju obszarów wiejskich (2007-2013) *

P6_TA(2008)0552

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z  dnia 19  listopada 2008  r. w  sprawie wniosku 
dotyczącego decyzji Rady zmieniającej decyzję 2006/144/WE w sprawie strategicznych wytycznych 
Wspólnoty dla rozwoju obszarów wiejskich (okres programowania 2007-2013) (COM(2008)0306 

— C6-0239/2008 — 2008/0106(CNS))

(2010/C 16 E/38)

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

— uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2008)0306), 

— uwzględniając traktat WE, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem (C6-0239/2008), 

— uwzględniając art. 51 Regulaminu, 

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz opinie Komisji Ochrony Środowiska 
Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, jak również Komisji Rozwoju Regional
nego (A6-0377/2008),

1.   zatwierdza po poprawkach wniosek Komisji; 

2.   zwraca się do Komisji o odpowiednią zmianę jej wniosku, zgodnie z art. 250 ust. 2 traktatu WE; 

3.   zwraca się do Rady o poinformowanie go w przypadku uznania za stosowne odejścia od tekstu przyję
tego przez Parlament; 

4.   zwraca się do Rady o  ponowne skonsultowanie się z  Parlamentem w  przypadku uznania za stosowne 
wprowadzenia znaczących zmian do wniosku Komisji; 

5.   zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji. 
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Środa, 19 listopada 2008 r.

TEKST PROPONOWANY PRZEZ KOMISJĘ POPRAWKI

Poprawka 1
Wniosek dotyczący decyzji — akt zmieniający

Załącznik — punkt 2
Decyzja 2006/144/WE

Załącznik — część 3 — punkt 3.4 a — podpunkt i)

i) Wsparcie na inwestycje przewidziane z tytułu osi 1 może 
skoncentrować się w szczególności wokół energii, wody, 
oszczędnościowych maszyn i urządzeń oraz wokół produkcji 
energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby gospodarstw. 
W rolno-spożywczym łańcuchu produkcyjnym i w sektorze 
leśnym pomoc na inwestycje powinna wspierać innowacyj
ność i stosowanie bardziej zrównoważonych technologii 
wytwarzania biopaliwa.

i) Wsparcie na inwestycje przewidziane z tytułu osi 1 może 
skoncentrować się w szczególności wokół energii, wody, 
oszczędnościowych maszyn i urządzeń oraz wokół produkcji 
energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby gospodarstw. 
W rolno-spożywczym łańcuchu produkcyjnym i w sektorze 
leśnym pomoc na inwestycje powinna wspierać innowacyj
ność i stosowanie bardziej zrównoważonych technologii 
zastępowania paliw kopalnych i zmniejszania emisji gazów 
cieplarnianych, w tym biopaliw drugiej generacji, przy czym 
należy zagwarantować, że w wyniku tego nie zostanie ogra
niczona produkcja żywności oraz że w ten sposób poprawi się 
ogólny bilans energetyczny poszczególnych gospodarstw 
rolnych.


