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Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji
*** Procedura zgody

***I Zwykła procedura ustawodawcza (pierwsze czytanie)
***II Zwykła procedura ustawodawcza (drugie czytanie)

***III Zwykła procedura ustawodawcza (trzecie czytanie)

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej w 
projekcie aktu)

Poprawki do projektu aktu

Poprawki Parlamentu w postaci dwóch kolumn

Skreślenia zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą w lewej 
kolumnie. Zmianę brzmienia zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą 
w obu kolumnach. Nowy tekst zaznacza się wytłuszczonym drukiem i 
kursywą w prawej kolumnie.

Pierwszy i drugi wiersz nagłówka każdej poprawki wskazuje element 
rozpatrywanego projektu aktu, którego dotyczy poprawka. Jeżeli poprawka 
odnosi się do obowiązującego aktu, do którego zmiany zmierza projekt aktu, 
nagłówek zawiera dodatkowo trzeci wiersz wskazujący obowiązujący akt i 
czwarty wiersz wskazujący przepis tego aktu, którego dotyczy poprawka. 

Poprawki Parlamentu w postaci tekstu skonsolidowanego

Nowe fragmenty tekstu zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą. 
Fragmenty tekstu, które zostały skreślone, zaznacza się za pomocą symbolu 
▌ lub przekreśla. Zmianę brzmienia zaznacza się przez wyróżnienie nowego 
tekstu wytłuszczonym drukiem i kursywą i usunięcie lub przekreślenie 
zastąpionego tekstu. 
Tytułem wyjątku nie zaznacza się zmian o charakterze ściśle technicznym 
wprowadzonych przez służby w celu opracowania końcowej wersji tekstu.
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PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
ustanawiającego program na rzecz jednolitego rynku, konkurencyjności 
przedsiębiorstw, w tym małych i średnich przedsiębiorstw, oraz statystyk europejskich 
oraz uchylającego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 99/2013, 
(UE) nr 1287/2013, (UE) nr 254/2014, (UE) nr 258/2014, (UE) nr 652/2014 i (UE) 
2017/826
(COM(2018)0441 – C8-0254/2018 – 2018/0231(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
(COM(2018)0441),

– uwzględniając art. 294 ust. 2, art. 43 ust. 2, art. 168 ust. 4 lit. b) oraz art. 114, 173 i 338 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został 
przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C8-0254/2018),

– uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

– uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 17 
października 2018 r.1,

– uwzględniając opinię Komitetu Regionów z dnia 5 grudnia 2018 r.2,

– uwzględniając art. 59 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów 
oraz opinię przedstawioną przez Komisję Gospodarczą i Monetarną, jak również opinie 
przedstawione przez Komisję Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i 
Bezpieczeństwa Żywności, Komisję Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, Komisję 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisję Budżetową (A8-0052/2019),

1. przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny 
wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie 
i Komisji oraz parlamentom narodowym.

1 Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym
2 Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym
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Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Rynek wewnętrzny jest kamieniem 
węgielnym Unii. Od chwili powstania jest 
on jednym z najważniejszych czynników 
przyczyniających się do wzrostu 
gospodarczego, konkurencyjności 
i zatrudnienia. Przyczynia się do tworzenia 
nowych możliwości i powstawania 
korzyści skali dla przedsiębiorstw 
europejskich, w szczególności małych 
i średnich przedsiębiorstw (MŚP) oraz do 
wzmocnienia ich konkurencyjności 
przemysłowej. Rynek wewnętrzny 
przyczynił się do stworzenia nowych 
miejsc pracy i zapewnił konsumentom 
większy wybór po niższych cenach. 
W dalszym ciągu jest motorem tworzenia 
silniejszej, bardziej zrównoważonej 
i sprawiedliwej gospodarki. Jest on jednym 
z największych osiągnięć Unii 
Europejskiej oraz jej największym atutem 
w coraz bardziej zglobalizowanym świecie.

(1) Rynek wewnętrzny jest kamieniem 
węgielnym Unii. Od chwili powstania jest 
on jednym z najważniejszych czynników 
przyczyniających się do wzrostu 
gospodarczego, konkurencyjności 
i zatrudnienia. Przyczynia się do tworzenia 
nowych możliwości i powstawania 
korzyści skali dla przedsiębiorstw 
europejskich, w szczególności 
mikroprzedsiębiorstw oraz małych 
i średnich przedsiębiorstw (MŚP), oraz do 
wzmocnienia ich konkurencyjności 
przemysłowej. Nadal powinien on 
przynosić porównywalne korzyści 
wszystkim obywatelom. Rynek 
wewnętrzny przyczynił się do stworzenia 
nowych miejsc pracy i zapewnił 
konsumentom większy wybór po niższych 
cenach, przy zagwarantowaniu wysokiej 
jakości oferowanych produktów i usług. 
W dalszym ciągu jest motorem tworzenia 
bardziej zintegrowanego rynku oraz 
silniejszej, bardziej zrównoważonej 
i sprawiedliwej gospodarki. Jest on jednym 
z największych osiągnięć Unii 
Europejskiej oraz jej największym atutem 
w coraz bardziej zglobalizowanym świecie, 
a także podstawowym elementem 
transformacji w zasobooszczędną i 
energooszczędną zrównoważoną 
gospodarkę w reakcji na rosnącą presję 
związaną ze zmianą klimatu.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Rynek wewnętrzny musi wciąż (2) Rynek wewnętrzny musi wciąż 
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dostosowywać się do otoczenia szybko 
zmieniającego się pod wpływem rewolucji 
cyfrowej i globalizacji. Nowa epoka 
innowacji cyfrowych w dalszym ciągu 
zapewnia przedsiębiorstwom i osobom 
prywatnym możliwości przyczynia się do 
tworzenia nowych produktów i modeli 
działalności, ale również stanowi 
wyzwanie w zakresie regulacji 
i egzekwowania prawa.

dostosowywać się do otoczenia szybko 
zmieniającego się pod wpływem rewolucji 
cyfrowej i globalizacji. Nowa epoka 
innowacji cyfrowych w dalszym ciągu 
zapewnia możliwości oraz korzyści dla 
gospodarki i w kontekście codziennego 
życia, w szczególności przedsiębiorstwom i 
osobom prywatnym, przyczynia się do 
tworzenia nowych produktów i modeli 
działalności, ale również stanowi 
wyzwanie w zakresie regulacji i 
egzekwowania prawa oraz ochrony i 
bezpieczeństwa konsumentów.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Funkcjonowanie rynku 
wewnętrznego odbywa się na podstawie 
dużej części unijnego prawodawstwa. 
Dotyczy to w szczególności 
konkurencyjności, normalizacji, ochrony 
konsumentów, nadzoru rynku i regulacji 
dotyczących łańcucha żywnościowego, ale 
także przepisów w sprawie działalności 
gospodarczej, handlu i transakcji 
finansowych oraz wspierania uczciwej 
konkurencji zapewniającej równe szanse 
niezbędne do funkcjonowania rynku 
wewnętrznego.

(3) Funkcjonowanie rynku 
wewnętrznego odbywa się na podstawie 
dużej części unijnego prawodawstwa. 
Dotyczy to w szczególności 
konkurencyjności, normalizacji, 
wzajemnego uznawania, ochrony 
konsumentów, nadzoru rynku i regulacji 
dotyczących łańcucha żywnościowego, ale 
także przepisów w sprawie działalności 
gospodarczej, handlu i transakcji 
finansowych oraz wspierania uczciwej 
konkurencji zapewniającej równe szanse 
niezbędne do funkcjonowania rynku 
wewnętrznego, z korzyścią dla 
konsumentów i przedsiębiorstw.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Jednak nadal istnieją bariery 
utrudniające prawidłowe funkcjonowanie 
rynku wewnętrznego lub pojawiają się 

(4) Jednak nadal istnieją 
nieuzasadnione, dyskryminujące lub 
nieproporcjonalne bariery utrudniające 
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nowe przeszkody. Przyjęcie przepisów to 
zaledwie pierwszy krok, równie ważne jest 
dopilnowanie, by funkcjonowały. 
Ostatecznie jest to kwestia zaufania 
obywateli do Unii, jej zdolności do 
osiągania pożądanych celów oraz do 
tworzenia miejsc pracy i generowania 
wzrostu gospodarczego, przy 
jednoczesnym zapewnieniu ochrony 
interesu publicznego.

prawidłowe funkcjonowanie rynku 
wewnętrznego lub pojawiają się nowe 
przeszkody. Przyjęcie przepisów to 
zaledwie pierwszy krok, równie ważne jest 
dopilnowanie, by funkcjonowały. 
Nieodpowiednie egzekwowanie 
obowiązujących przepisów, przeszkody w 
swobodnym przepływie towarów i usług 
oraz niski poziom transgranicznych 
zamówień publicznych ograniczają 
możliwości przedsiębiorstw i 
konsumentów. Radzenie sobie z takimi 
przeszkodami to ostatecznie kwestia 
zaufania obywateli do Unii, jej zdolności 
do osiągania pożądanych celów oraz do 
tworzenia jakościowych miejsc pracy i 
generowania wzrostu gospodarczego, przy 
jednoczesnym zapewnieniu ochrony 
interesu publicznego.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Obecnie istnieje kilka programów 
umożliwiających Unii działania 
w dziedzinie konkurencyjności 
przedsiębiorstw, w tym MŚP, ochrony 
konsumentów i końcowych użytkowników 
usług finansowych, kształtowania polityki 
w dziedzinie usług finansowych i łańcucha 
żywnościowego. Dodatkowe działania 
finansowane są bezpośrednio z linii 
budżetowych dotyczących rynku 
wewnętrznego. Niezbędne jest 
usprawnienie i wykorzystanie synergii 
między różnymi działaniami 
i ustanowienie bardziej elastycznych 
i ruchomych ram w celu finansowania 
działań, których celem jest osiągnięcie 
prawidłowo funkcjonującego rynku 
wewnętrznego w sposób jak najbardziej 
efektywny pod względem kosztów. Należy 
zatem ustanowić nowy program łączący 
działania finansowane wcześniej w ramach 

(5) Obecnie istnieje kilka programów 
umożliwiających Unii działania w 
dziedzinie konkurencyjności 
przedsiębiorstw, w szczególności 
mikroprzedsiębiorstw oraz małych i 
średnich przedsiębiorstw, ochrony 
konsumentów i końcowych użytkowników 
usług finansowych, kształtowania polityki 
w dziedzinie usług finansowych i łańcucha 
żywnościowego. Dodatkowe działania 
finansowane są bezpośrednio z linii 
budżetowych dotyczących rynku 
wewnętrznego. Niezbędne jest 
usprawnienie i wykorzystanie synergii 
między różnymi działaniami i 
ustanowienie bardziej elastycznych, 
przejrzystych, uproszczonych i ruchomych 
ram w celu finansowania działań, których 
celem jest osiągnięcie prawidłowo 
funkcjonującego i zrównoważonego rynku 
wewnętrznego. Należy zatem ustanowić 
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innych programów i innych stosownych 
linii budżetowych. Program powinien 
również obejmować nowe inicjatywy, 
które mają na celu poprawę 
funkcjonowania rynku wewnętrznego.

nowy program łączący działania 
finansowane wcześniej w ramach innych 
programów i innych stosownych linii 
budżetowych, z uwzględnieniem 
doświadczeń płynących z istniejących 
programów. Program powinien również 
obejmować nowe inicjatywy, które mają na 
celu poprawę funkcjonowania rynku 
wewnętrznego, unikając powielania 
powiązanych unijnych programów i 
działań.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Opracowywanie, tworzenie 
i rozpowszechnianie statystyk europejskich 
stanowi przedmiot odrębnego 
Europejskiego programu statystycznego 
ustanowionego rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
nr 99/201347. W celu zapewnienia ciągłości 
tworzenia i rozpowszechniania statystyk 
europejskich nowy program powinien 
również obejmować działania objęte 
wchodzące w zakres Europejskiego 
programu statystycznego, zapewniając 
ramy w zakresie opracowywania, 
tworzenia i rozpowszechniania statystyk 
europejskich. Ponadto w ramach nowego 
programu powinno się ustanowić ramy 
finansowe potrzebne do dostarczania 
wysokiej jakości, porównywalnych 
i wiarygodnych europejskich statystyk 
w celu wsparcia opracowywania, 
wdrażania, monitorowania i oceny 
wszystkich unijnych polityk.

(6) Opracowywanie, tworzenie 
i rozpowszechnianie statystyk europejskich 
stanowi przedmiot odrębnego 
Europejskiego programu statystycznego 
ustanowionego rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
nr 99/201347. W celu zapewnienia ciągłości 
tworzenia i rozpowszechniania statystyk 
europejskich nowy program powinien 
również obejmować działania wchodzące 
w zakres obecnego Europejskiego 
programu statystycznego, zapewniając 
ramy gromadzenia danych, jak również 
opracowywania, tworzenia, prawidłowego 
wykorzystania, stosowania 
i rozpowszechniania statystyk 
europejskich. Ponadto w ramach nowego 
programu powinno się ustanowić ramy 
finansowe potrzebne do dostarczania 
wysokiej jakości, porównywalnych 
i wiarygodnych europejskich statystyk, 
również w takich dziedzinach jak handel i 
migracja, w celu wsparcia opracowywania, 
wdrażania, monitorowania i oceny 
wszystkich unijnych polityk zgodnie z art. 
3 Traktatu o Unii Europejskiej.

__________________ __________________
47 Rozporządzenie Parlamentu 47 Rozporządzenie Parlamentu 



RR\1175562PL.docx 11/267 PE628.465v02-00

PL

Europejskiego i Rady (UE) nr 99/2013 
z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie 
Europejskiego programu statystycznego 
2013–2017 (Dz.U. L 39 z 9.2.2013, s. 12).

Europejskiego i Rady (UE) nr 99/2013 
z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie 
Europejskiego programu statystycznego 
2013–2017 (Dz.U. L 39 z 9.2.2013, s. 12).

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Właściwe jest zatem ustanowienie 
programu na rzecz rynku wewnętrznego, 
konkurencyjności przedsiębiorstw, w tym 
mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, 
oraz statystyki europejskiej („programu”). 
Program powinien zostać ustanowiony na 
okres siedmiu lat od 2021 do 2027 r.

(7) Właściwe jest zatem ustanowienie 
programu na rzecz jednolitego rynku z 
myślą o wzmocnieniu rynku 
wewnętrznego i poprawie jego 
funkcjonowania w obszarze 
konkurencyjności i zrównoważonego 
charakteru przedsiębiorstw, zwłaszcza 
mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, 
normalizacji, nadzoru rynku, ochrony 
konsumentów, łańcucha dostaw żywności 
oraz statystyki europejskiej („programu”). 
Program powinien zostać ustanowiony na 
okres siedmiu lat od 2021 do 2027 r.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Program powinien wspierać 
opracowywanie, wdrażanie 
i egzekwowanie unijnych przepisów 
stanowiących podstawę prawidłowego 
funkcjonowania rynku wewnętrznego. 
Program powinien wspierać tworzenie 
warunków odpowiednich dla umocnienia 
pozycji podmiotów działających na rynku 
wewnętrznym; przedsiębiorstw, obywateli, 
w tym konsumentów, społeczeństwa 
obywatelskiego i władz publicznych. 
Dlatego program powinien mieć na celu 
zapewnienie konkurencyjności 
przedsiębiorstw, zwłaszcza MŚP, lecz 

(8) Program powinien wspierać 
opracowywanie, wdrażanie 
i egzekwowanie unijnych przepisów 
stanowiących podstawę prawidłowego 
funkcjonowania rynku wewnętrznego. 
Program powinien wspierać tworzenie 
warunków odpowiednich dla umocnienia 
pozycji podmiotów działających na rynku 
wewnętrznym; przedsiębiorstw, obywateli, 
w tym konsumentów, pracowników, 
społeczeństwa obywatelskiego i władz 
publicznych. Dlatego program powinien 
mieć na celu zapewnienie 
konkurencyjności i zrównoważonego 
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również wspieranie egzekwowania prawa 
ochrony konsumentów i przepisów 
dotyczących bezpieczeństwa oraz 
zwiększanie świadomości wśród 
przedsiębiorstw i obywateli, zapewniając 
im odpowiednie narzędzia, wiedzę 
i kompetencje, potrzebne do podejmowania 
świadomych decyzji oraz większego 
udziału w unijnym procesie stanowienia 
prawa. Ponadto program powinien mieć na 
celu wzmocnienie współpracy 
administracyjnej i regulacyjnej, 
w szczególności poprzez wymianę 
najlepszych praktyk, poszerzanie wiedzy 
i kompetencji, w tym wykorzystywanie 
strategicznych zamówień publicznych. 
Program ma również na celu wspieranie 
tworzenia wysokiej jakości norm 
międzynarodowych, które są podstawą 
wdrażania unijnych przepisów. Obejmuje 
to również normy w dziedzinie 
sprawozdawczości finansowej i badania 
sprawozdań finansowych, przyczyniając 
się tym samym do przejrzystości 
i prawidłowego funkcjonowania unijnych 
rynków kapitałowych oraz zwiększenia 
ochrony inwestorów. Program powinien 
wspierać działania w zakresie 
opracowywania regulacji i norm również 
poprzez zapewnienie jak najszerszego 
zaangażowania zainteresowanych stron. 
Celem programu powinno być również 
wspieranie wdrażania i egzekwowania 
prawodawstwa UE zapewniającego wysoki 
poziom ochrony zdrowia ludzi, zwierząt 
i roślin na wszystkich etapach łańcucha 
żywnościowego oraz poprawę dobrostanu 
zwierząt.

rozwoju przedsiębiorstw, zwłaszcza 
mikroprzedsiębiorstw oraz małych i 
średnich przedsiębiorstw, w tym w 
sektorze turystycznym, jak również 
wspieranie egzekwowania prawa ochrony 
konsumentów i przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa, a także norm 
środowiskowych i społecznych, oraz 
zwiększanie świadomości wśród 
przedsiębiorstw i obywateli, zapewniając 
im odpowiednie narzędzia, właściwe 
informacje i pomoc, wiedzę i kompetencje, 
potrzebne do podejmowania świadomych 
decyzji oraz większego udziału w unijnym 
procesie stanowienia prawa. Ponadto 
program powinien mieć na celu 
wzmocnienie współpracy administracyjnej 
i regulacyjnej, w szczególności poprzez 
programy szkoleniowe, wymianę 
najlepszych praktyk, poszerzanie wiedzy 
i kompetencji, w tym wykorzystywanie 
strategicznych zamówień publicznych. 
Program ma również na celu wspieranie 
tworzenia wysokiej jakości norm 
międzynarodowych, które są podstawą 
wdrażania unijnych przepisów. Obejmuje 
to również normy w dziedzinie 
sprawozdawczości finansowej i badania 
sprawozdań finansowych, przyczyniając 
się tym samym do przejrzystości 
i prawidłowego funkcjonowania unijnych 
rynków kapitałowych oraz zwiększenia 
ochrony inwestorów. Program powinien 
wspierać działania w zakresie 
opracowywania regulacji i norm również 
poprzez zapewnienie jak najszerszego 
zaangażowania zainteresowanych stron. 
Celem programu powinno być również 
wspieranie wdrażania i egzekwowania 
prawodawstwa UE zapewniającego wysoki 
poziom ochrony zdrowia ludzi, zwierząt 
i roślin na wszystkich etapach łańcucha 
żywnościowego oraz poprawę dobrostanu 
zwierząt.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Nowoczesny rynek wewnętrzny 
sprzyja konkurencji i przynosi korzyści 
konsumentom, przedsiębiorcom 
i pracownikom. Lepsze wykorzystanie 
ulegającego ciągłym zmianom jednolitego 
rynku usług pomoże europejskim 
przedsiębiorstwom w tworzeniu miejsc 
pracy i rozwoju poza granicami 
macierzystego kraju, co z kolei zaowocuje 
szerszym wyborem usług po lepszych 
cenach przy równoczesnym zachowaniu 
wysokich standardów dla konsumentów 
i pracowników. Aby osiągnąć ten cel, 
program powinien przyczynić się do 
usunięcia istniejących przeszkód 
i zapewnić ramy regulacyjne, w których 
będą mogły funkcjonować nowe 
innowacyjne modele biznesowe.

(9) Nowoczesny rynek wewnętrzny jest 
oparty na zasadach uczciwości, 
przejrzystości i wzajemnego zaufania, 
sprzyja konkurencji i przynosi korzyści 
konsumentom, przedsiębiorcom 
i pracownikom. Lepsze wykorzystanie 
ulegającego ciągłym zmianom jednolitego 
rynku usług pomoże europejskim 
przedsiębiorstwom w tworzeniu miejsc 
pracy i rozwoju poza granicami 
macierzystego kraju, co z kolei zaowocuje 
szerszym wyborem usług po lepszych 
cenach przy równoczesnym zachowaniu 
wysokich standardów dla konsumentów 
i pracowników. Aby osiągnąć ten cel, 
program powinien przyczynić się do 
lepszego monitorowania rozwoju sytuacji 
na rynku wewnętrznym, w tym wpływu 
nowych zmian technologicznych, oraz do 
identyfikacji i usunięcia istniejących 
nieuzasadnionych, dyskryminujących i 
nieproporcjonalnych barier, a także 
zadbać o to, aby ramy regulacyjne mogły 
uwzględniać nowe, innowacyjne modele 
biznesowe , w tym modele gospodarki 
współpracy i przedsiębiorczość społeczną, 
przy jednoczesnym zapewnieniu 
wysokiego poziomu ochrony socjalnej, w 
tym dla przedsiębiorców.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Przeszkody regulacyjne na rynku 
wewnętrznym zostały usunięte 
w przypadku wielu produktów 
przemysłowych poprzez zastosowanie 
mechanizmów zapobiegawczych, przyjęcie 
wspólnych przepisów oraz, w przypadku 
braku takich przepisów unijnych, poprzez 

(10) Przeszkody regulacyjne na rynku 
wewnętrznym zostały usunięte 
w przypadku wielu produktów 
przemysłowych poprzez zastosowanie 
mechanizmów zapobiegawczych, przyjęcie 
wspólnych przepisów i norm oraz, 
w przypadku braku takich przepisów 
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zasadę wzajemnego uznawania. 
W obszarach, gdzie nie istnieje 
prawodawstwo Unii, zasada wzajemnego 
uznawania oznacza, że towary, które są 
wprowadzane do obrotu zgodnie z prawem 
w jednym państwie członkowskim, 
korzystają z prawa do swobodnego 
przepływu i mogą być sprzedawane 
w innym państwie członkowskim. 
Jednakże niewłaściwe stosowanie zasady 
wzajemnego uznawania utrudnia 
przedsiębiorstwom dostęp do rynków 
w innych państwach członkowskich. 
Pomimo wysokiego stopnia integracji 
rynku w dziedzinie towarów, prowadzi to 
do utraconych możliwości dla całej 
gospodarki. W związku z tym program 
powinien zmierzać do poprawy stosowania 
zasady wzajemnego uznawania 
w dziedzinie towarów i do ograniczenia 
liczby nielegalnych i niezgodnych 
z wymogami produktów wprowadzanych 
na rynek.

unijnych, poprzez zasadę wzajemnego 
uznawania. W obszarach, gdzie nie istnieje 
prawodawstwo Unii, zasada wzajemnego 
uznawania oznacza, że towary, które są 
wprowadzane do obrotu zgodnie z prawem 
w jednym państwie członkowskim, 
korzystają z prawa do swobodnego 
przepływu i mogą być sprzedawane 
w innym państwie członkowskim, chyba że 
zainteresowane państwo członkowskie ma 
podstawy, by sprzeciwić się wprowadzeniu 
do obrotu tych towarów, o ile takie 
ograniczenie jest niedyskryminacyjne, 
poparte uzasadnionymi celami interesu 
publicznego określonymi w art. 36 
Traktatu lub uznanymi w orzecznictwie 
Trybunału Sprawiedliwości, a także 
proporcjonalne do wyznaczonego celu. 
Jednakże niewłaściwe stosowanie zasady 
wzajemnego uznawania, na przykład 
nakładanie nieuzasadnionych lub 
nieproporcjonalnych ograniczeń, utrudnia 
przedsiębiorstwom dostęp do rynków 
w innych państwach członkowskich. 
Pomimo wysokiego stopnia integracji 
rynku w dziedzinie towarów, prowadzi to 
do utraconych możliwości dla całej 
gospodarki. Przegląd rozporządzenia (UE) 
nr xxx/2018 w sprawie wzajemnego 
uznawania pomoże zwiększyć korzyści 
gospodarcze w tym obszarze. W związku 
z tym program powinien zmierzać do 
poprawy stosowania zasady wzajemnego 
uznawania w dziedzinie towarów, 
wykorzystując jej pełen potencjał, i do 
ograniczenia liczby nielegalnych 
i niezgodnych z wymogami produktów 
wprowadzanych na rynek dzięki 
ukierunkowanym działaniom 
informacyjnym i szkoleniom, wsparciu 
udzielanemu punktom kontaktowym ds. 
produktów, lepszej współpracy między 
właściwymi organami odpowiedzialnymi 
za wzajemne uznawanie oraz 
wzmocnieniu nadzoru rynku.
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Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Nowe wyzwania dotyczące 
regulacji i egzekwowania prawa mają 
związek z tym, że w epoce rewolucji 
cyfrowej środowisko szybko się zmienia 
w odniesieniu do takich kwestii jak 
bezpieczeństwo cybernetyczne, internet 
rzeczy czy sztuczna inteligencja. Na 
wypadek szkód niezbędne są surowe 
przepisy w zakresie bezpieczeństwa 
produktów i odpowiedzialności, aby 
zapewnić reakcję polityczną, która 
umożliwia obywatelom europejskim, 
w tym konsumentom i przedsiębiorstwom, 
skorzystanie z tych przepisów. W związku 
z tym program powinien przyczynić się do 
szybkiego dostosowania i egzekwowania 
unijnego systemu odpowiedzialności za 
produkt, co wspiera innowacje.

(11) Nowe wyzwania dotyczące 
regulacji i egzekwowania prawa mają 
związek z tym, że w epoce rewolucji 
cyfrowej środowisko szybko się zmienia w 
odniesieniu do takich kwestii jak 
cyberbezpieczeństwo, ochrona danych i 
prywatność, internet rzeczy czy sztuczna 
inteligencja oraz powiązane z nią normy 
etyczne. Na wypadek szkód niezbędne są 
surowe przepisy w zakresie 
bezpieczeństwa produktów i jasnego 
określania odpowiedzialności, a także 
ścisłe egzekwowanie przepisów, aby 
zapewnić reakcję polityczną, która 
umożliwia obywatelom europejskim, 
w tym konsumentom i przedsiębiorstwom, 
skorzystanie z tych przepisów. W związku 
z tym program powinien przyczynić się do 
szybkiego dostosowania i egzekwowania 
unijnego systemu odpowiedzialności za 
produkt, co wspiera innowacje, a zarazem 
gwarantuje bezpieczeństwo i ochronę 
użytkowników.

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Wprowadzanie do obrotu 
produktów, które nie są zgodne z prawem 
Unii, stawia w niekorzystnej sytuacji tych, 
którzy przestrzegają przepisów, i może 
stanowić zagrożenie dla konsumentów. 
Wiele przedsiębiorców lekceważy przepisy 
w wyniku niewiedzy lub umyślnie w celu 
zdobycia przewagi konkurencyjnej. 
Organy nadzoru rynku są często 
niedofinansowane i mogą działać jedynie 

(12) Wprowadzanie do obrotu 
produktów, które nie są zgodne z prawem 
Unii, niezależnie od tego, czy produkty te 
są wprowadzane na rynek w sposób 
tradycyjny, czy też drogą elektroniczną, 
oraz niezależnie od tego, czy są one 
produkowane w Unii, czy też trafiają do 
niej z państw trzecich, naraża obywateli i 
konsumentów unijnych na ryzyko. 
Przedsiębiorcy sprzedający produkty 
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w granicach swojego kraju, podczas gdy 
przedsiębiorcy prowadzą działalność 
handlową na poziomie Unii, a nawet 
globalnym. W szczególności w przypadku 
handlu elektronicznego organy nadzoru 
rynku mają duży problem ze śledzeniem 
przywożonych z państw trzecich 
produktów niezgodnych z wymogami 
i określeniem odpowiedzialnego podmiotu 
w ramach swojej jurysdykcji. W związku 
z tym niniejszy program powinien mieć na 
celu wzmocnienie zgodności produktów 
z wymogami poprzez zapewnienie 
właściwych zachęt dla przedsiębiorców, 
wzmożenie kontroli przestrzegania 
przepisów i propagowanie ściślejszej 
współpracy transgranicznej między 
organami egzekwowania prawa. Program 
ten powinien się również przyczyniać do 
konsolidacji obowiązujących ram nadzoru 
rynku, zachęcać organy nadzoru rynku 
z różnych państw członkowskich do 
wspólnych działań, ulepszać wymianę 
informacji oraz promować ściślejszą 
integrację i konwergencję w zakresie 
nadzoru rynku.

zgodne z wymogami mierzą się z 
zakłóconą konkurencją ze strony tych, 
którzy nie przestrzegają przepisów ze 
względu na niewiedzę lub umyślnie w celu 
zdobycia przewagi konkurencyjnej. 
Organy nadzoru rynku są często 
niedofinansowane i mogą działać jedynie 
w granicach swojego kraju, podczas gdy 
przedsiębiorcy prowadzą działalność 
handlową na poziomie Unii, a nawet 
globalnym. W szczególności w przypadku 
handlu elektronicznego organy nadzoru 
rynku mają duży problem ze śledzeniem 
przywożonych z państw trzecich 
produktów niezgodnych 
z wymogami, określeniem 
odpowiedzialnego podmiotu w ramach 
swojej jurysdykcji, czy też 
przeprowadzeniem ocen ryzyka lub badań 
bezpieczeństwa ze względu na brak 
fizycznego dostępu do produktów. W 
związku z tym niniejszy program powinien 
mieć na celu wzmocnienie zgodności 
produktów z wymogami poprzez 
wzmocnienie nadzoru rynku, zapewnienie 
podmiotom gospodarczym jasnych, 
przejrzystych i kompleksowych przepisów, 
popularyzację obowiązujących przepisów 
unijnych dotyczących bezpieczeństwa 
produktów, wzmożenie kontroli 
przestrzegania przepisów, między innymi 
przez systematyczne kontrolowanie próbek 
produktów reprezentujących znaczny 
procent każdego rodzaju produktów 
wprowadzanych do obrotu, badania typu 
Tajemniczy Klient przeprowadzane przez 
organy nadzoru rynku oraz propagowanie 
ściślejszej współpracy transgranicznej 
między organami egzekwowania prawa. 
Program ten powinien się również 
przyczyniać do konsolidacji 
obowiązujących ram nadzoru rynku, 
zachęcać organy nadzoru rynku z różnych 
państw członkowskich do wspólnych 
działań, ulepszać wymianę informacji oraz 
promować ściślejszą integrację 
i konwergencję w zakresie nadzoru rynku, 
zwłaszcza poprzez zadbanie o ścisłe 
przestrzeganie nowych wymogów 
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wprowadzonych w rozporządzeniu 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2018/8581a, tak aby uniknąć sprzedaży 
obywatelom europejskim produktów 
niezgodnych z wymogami. Program 
powinien zatem wzmocnić zdolności 
organów nadzoru rynku w całej Unii i 
przyczynić się do większej spójności 
między państwami członkowskimi, 
zapewniając korzyści z rynku 
wewnętrznego zarówno pod względem 
dobrobytu gospodarczego, jak i 
zrównoważonego wzrostu, przy 
jednoczesnym uwzględnieniu ich 
szczególnych potrzeb w sposób 
zindywidualizowany.
_____________________
1a Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2018/858 z 
dnia 30 maja 2018 r. w sprawie 
homologacji i nadzoru rynku pojazdów 
silnikowych i ich przyczep oraz układów, 
komponentów i oddzielnych zespołów 
technicznych przeznaczonych do tych 
pojazdów, zmieniające rozporządzenie 
(WE) nr 715/2007 i (WE) nr 595/2009 
oraz uchylające dyrektywę 2007/46/WE 
(Dz.U. L 151 z 14.6.2018, s. 1).

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Bezpieczeństwo produktów to 
kwestia, która dotyczy całego 
społeczeństwa. Przed wprowadzeniem 
produktów do obrotu jednostka oceniająca 
zgodność sprawdza, czy spełniają one 
wymogi bezpieczeństwa. Dlatego 
pierwszorzędne znaczenie ma to, by 
jednostki oceniające zgodność były 
wiarygodne i kompetentne. Unia 
wprowadziła system akredytacji jednostek 
oceniających zgodność, sprawdzania ich 

(13) Bezpieczeństwo produktów to 
kwestia, która dotyczy całego 
społeczeństwa. Przed wprowadzeniem 
produktów do obrotu jednostka oceniająca 
zgodność sprawdza, czy spełniają one 
wymogi bezpieczeństwa. Dlatego 
pierwszorzędne znaczenie ma to, by 
jednostki oceniające zgodność były 
wiarygodne i kompetentne. Unia 
wprowadziła system akredytacji jednostek 
oceniających zgodność, sprawdzania ich 
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kompetencji, bezstronności i niezależności. 
Obecnie głównym wyzwaniem jest 
zapewnienie zgodności systemu 
akredytacji z aktualnym stanem wiedzy 
oraz zapewnienie jego stosowania w tak 
samo rygorystyczny sposób w całej Unii. 
W związku z tym program powinien 
wspierać środki mające na celu 
zapewnienie, by jednostki oceny zgodności 
nadal spełniały wymogi regulacyjne, 
i wzmocnienie europejskiego systemu 
akredytacji, w szczególności w nowych 
dziedzinach polityki, poprzez wspieranie 
Europejskiej Współpracy w Dziedzinie 
Akredytacji, o której mowa w art. 14 
rozporządzenia (WE) nr 765/2008 
Parlamentu Europejskiego i Rady48 .

kompetencji, bezstronności i niezależności. 
Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 765/200848 
było jednak na szczeblu krajowym 
wprowadzane w życie na wiele różnych 
sposobów. Różnice te dotyczą podziału 
kompetencji między organami nadzoru 
rynku i wewnętrznych mechanizmów 
koordynacji na szczeblu krajowym, 
poziomu zaangażowanych środków 
finansowych przeznaczonych na nadzór 
rynku oraz strategii i podejść do nadzoru 
rynku, a także uprawnień w odniesieniu 
do produktów niezgodnych z wymogami i 
poziomu kar za naruszenia, co skutkuje 
fragmentarycznym egzekwowaniem 
unijnego prawodawstwa 
harmonizacyjnego. Fragmentacja ta 
spowodowała, że w niektórych państwach 
członkowskich nadzór rynku jest bardziej 
rygorystyczny niż w innych, co może 
osłabić efekt odstraszający przepisów i 
stworzyć nierówne szanse dla 
przedsiębiorstw w niektórych państwach 
członkowskich, a także prowadzić do 
nierównowagi w poziomie bezpieczeństwa 
produktów w Unii. Obecnie głównym 
wyzwaniem jest zapewnienie zgodności 
systemu akredytacji z aktualnym stanem 
wiedzy oraz zapewnienie jego stosowania 
w tak samo rygorystyczny sposób w całej 
Unii. W związku z tym program powinien 
wspierać środki mające na celu 
zapewnienie, by jednostki oceny zgodności 
nadal spełniały wymogi regulacyjne, 
zwłaszcza poprzez wykorzystywanie oceny 
przeprowadzanej przez strony trzecie, by 
poprawić bezstronne i niezależne 
procedury, oraz wzmocnienie 
europejskiego systemu akredytacji, w 
szczególności w nowych dziedzinach 
polityki, poprzez wspieranie jednolitości 
kontroli i kar, a także Europejskiej 
Współpracy w Dziedzinie Akredytacji, o 
której mowa w art. 14 rozporządzenia 
(WE) nr 765/2008 Parlamentu 
Europejskiego i Rady.

__________________ __________________
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48 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 
z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiające 
wymagania w zakresie akredytacji 
i nadzoru rynku odnoszące się do 
warunków wprowadzania produktów do 
obrotu i uchylające rozporządzenie (EWG) 
nr 339/93 (Dz.U. L 218 z 13.8.2008, s. 30).

48 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 
z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiające 
wymagania w zakresie akredytacji 
i nadzoru rynku odnoszące się do 
warunków wprowadzania produktów do 
obrotu i uchylające rozporządzenie (EWG) 
nr 339/93 (Dz.U. L 218 z 13.8.2008, s. 30).

Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Ponieważ wraz z rozwojem handlu 
elektronicznego i usług dla podróżnych 
rynki konsumenckie stały się rynkami bez 
granic, należy zadbać o to, aby konsumenci 
zamieszkujący w Unii mogli korzystać 
z odpowiedniej ochrony podczas przywozu 
towarów i usług od przedsiębiorców 
mających siedzibę w państwach trzecich. 
W związku z tym program powinien 
w razie konieczności umożliwiać 
wspieranie współpracy z właściwymi 
organami z siedzibą w państwach trzecich 
będących najważniejszymi partnerami 
handlowymi Unii.

(14) Rozwój handlu elektronicznego 
może powodować pewne problemy 
dotyczące ochrony zdrowia i 
bezpieczeństwa użytkowników końcowych 
przed produktami niezgodnymi z 
wymogami. Ponieważ wraz z rozwojem 
handlu elektronicznego i usług dla 
podróżnych rynki konsumenckie stały się 
rynkami bez granic, należy zadbać o to, 
aby konsumenci zamieszkujący w Unii 
mogli korzystać z równoważnej ochrony 
podczas przywozu towarów i usług od 
przedsiębiorców mających siedzibę 
w państwach trzecich. W związku z tym 
program powinien w razie konieczności 
umożliwiać wspieranie współpracy 
z właściwymi organami z siedzibą 
w państwach trzecich będących 
najważniejszymi partnerami handlowymi 
Unii w odniesieniu do wymiany informacji 
na temat produktów niezgodnych z 
wymogami, najnowszych rozwiązań 
naukowych i nowych technologii, nowych 
zagrożeń oraz innych aspektów 
związanych z działaniami kontrolnymi.

Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 15
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Organy władzy publicznej 
korzystają z zamówień publicznych w celu 
zapewnienia najlepszej relacji wartości do 
ceny za publiczne pieniądze, oraz 
przyczynienia się do stworzenia bardziej 
innowacyjnego, zrównoważonego, 
zintegrowanego i konkurencyjnego rynku 
wewnętrznego. Dyrektywa Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2014/23/UE49, 
dyrektywa Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2014/24/UE50 i dyrektywa 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
2014/25/UE51 stanowią ramy prawne dla 
integracji i skutecznego funkcjonowania 
rynków zamówień publicznych 
odpowiadających 14 % produktu 
krajowego brutto Unii, z korzyścią dla 
organów publicznych, przedsiębiorstw, jak 
i obywateli, w tym konsumentów. Dlatego 
niniejszy program powinien wspierać 
działania zmierzające do zapewnienia 
szerszego wykorzystywania strategicznych 
zamówień publicznych, profesjonalizacji 
nabywców publicznych, poprawy dostępu 
do rynków zamówień publicznych dla 
MŚP, zwiększenia przejrzystości, 
uczciwości i jakości danych, pobudzenia 
transformacji cyfrowej w dziedzinie 
zamówień publicznych i promocji 
wspólnego udzielania zamówień poprzez 
wzmocnione partnerstwo z państwami 
członkowskimi, usprawnienia gromadzenia 
i analizy danych, w tym poprzez 
opracowywanie specjalnych narzędzi 
informatycznych, wspierania wymiany 
doświadczeń i dobrych praktyk, 
dostarczania wytycznych, dążenia do 
korzystnych umów handlowych, 
wzmocnienia współpracy między organami 
krajowymi oraz uruchomienia projektów 
pilotażowych.

(15) Organy władzy publicznej 
korzystają z zamówień publicznych w celu 
zapewnienia najlepszej relacji wartości do 
ceny za publiczne pieniądze, oraz 
przyczynienia się do stworzenia bardziej 
innowacyjnego, zrównoważonego, 
zintegrowanego i konkurencyjnego rynku 
wewnętrznego, w tym – jeżeli jest to 
zgodne z obowiązującym prawem Unii – 
przez stosowanie kryteriów innych niż 
jedynie najniższa cena czy opłacalność, 
uwzględnianie między innymi takich 
aspektów jak jakość, ochrona środowiska, 
sprawiedliwy handel i kwestie społeczne, a 
także ułatwianie podziału zamówień na 
części w przypadku dużych projektów 
infrastrukturalnych. Dyrektywa 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
2014/23/UE49, dyrektywa Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2014/24/UE50 
i dyrektywa Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2014/25/UE51 stanowią ramy 
prawne dla integracji i skutecznego 
funkcjonowania rynków zamówień 
publicznych odpowiadających 14 % 
produktu krajowego brutto Unii, 
z korzyścią dla organów publicznych, 
przedsiębiorstw, jak i obywateli, w tym 
konsumentów. Prawidłowo wdrożone 
przepisy dotyczące zamówień publicznych 
są kluczowym narzędziem wzmacniania 
jednolitego rynku oraz pobudzania 
wzrostu unijnych przedsiębiorstw i 
tworzenia miejsc pracy w Unii. Dlatego 
niniejszy program powinien wspierać 
działania zmierzające do zapewnienia 
szerszego wykorzystywania strategicznych 
zamówień publicznych, profesjonalizacji 
nabywców publicznych, ułatwiania i 
poprawy dostępu do rynków zamówień 
publicznych dla MŚP i 
mikroprzedsiębiorstw, w szczególności 
przez usługi doradcze i szkolenia, 
zwiększenia przejrzystości, uczciwości i 
jakości danych, pobudzenia transformacji 
cyfrowej w dziedzinie zamówień 
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publicznych i promocji wspólnego 
udzielania zamówień poprzez wzmocnione 
partnerstwo z państwami członkowskimi, 
usprawnienia gromadzenia i analizy 
danych, w tym poprzez opracowywanie 
specjalnych narzędzi informatycznych, 
wspierania wymiany doświadczeń i 
dobrych praktyk, uwzględniania 
europejskich i międzynarodowych norm, 
dostarczania wytycznych, dążenia do 
korzystnych umów handlowych, 
wzmocnienia współpracy między organami 
krajowymi oraz uruchomienia projektów 
pilotażowych. 

__________________ __________________
49 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2014/23/UE z dnia 26 lutego 
2014 r. w sprawie udzielania koncesji 
(Dz.U. L 94 z 28.3.2014, s. 1).

49 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2014/23/UE z dnia 26 lutego 
2014 r. w sprawie udzielania koncesji 
(Dz.U. L 94 z 28.3.2014, s. 1).

50 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 
2014 r. w sprawie zamówień publicznych, 
uchylająca dyrektywę 2004/18/WE (Dz.U. 
L 94 z 28.3.2014, s. 65).

50 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 
2014 r. w sprawie zamówień publicznych, 
uchylająca dyrektywę 2004/18/WE (Dz.U. 
L 94 z 28.3.2014, s. 65).

51 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 
2014 r. w sprawie udzielania zamówień 
przez podmioty działające w sektorach 
gospodarki wodnej, energetyki, transportu 
i usług pocztowych, uchylająca dyrektywę 
2004/17/WE (Dz.U. L 94 z 28.3.2014, s. 
243).

51 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 
2014 r. w sprawie udzielania zamówień 
przez podmioty działające w sektorach 
gospodarki wodnej, energetyki, transportu 
i usług pocztowych, uchylająca dyrektywę 
2004/17/WE (Dz.U. L 94 z 28.3.2014, s. 
243).

Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Aby zrealizować cele programu 
oraz ułatwić życie obywatelom 
i przedsiębiorstwom, należy wprowadzić 
w życie wysokiej jakości usługi publiczne 
zorientowane na użytkownika. Oznacza to, 
że administracje publiczne powinny zacząć 

(16) Aby zrealizować cele programu 
oraz ułatwić życie obywatelom 
i przedsiębiorstwom, należy wprowadzić 
w życie wysokiej jakości usługi publiczne 
ukierunkowane na użytkownika, 
zorientowane w coraz większym stopniu 
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stosować nowe metody pracy, 
wyeliminować podziały między różnymi 
częściami administracji i zaangażować się 
we współtworzenie tych usług publicznych 
z udziałem obywateli i przedsiębiorstw. 
Ponadto ciągły i stały wzrost działalności 
transgranicznej na rynku wewnętrznym 
wymaga zapewnienia aktualnych 
informacji na temat praw przedsiębiorstw 
i obywateli, ale również informacji 
wyjaśniających formalności 
administracyjne. Ponadto zasadniczego 
znaczenia nabiera udzielanie porad 
prawnych oraz pomocy w rozwiązaniu 
problemów, które występują na szczeblu 
międzynarodowym. Niezbędne jest także 
połączenie krajowych administracji 
w prosty i skuteczny sposób, jak również 
ocena sposobu funkcjonowania rynku 
wewnętrznego w terenie. Program 
powinien zatem wspierać istniejące 
narzędzia służące do zarządzania rynkiem 
wewnętrznym, tj.: portal „Twoja Europa”, 
który powinien być podstawą przyszłego 
jednolitego portalu cyfrowego, portal 
„Twoja Europa – Porady”, system 
SOLVIT, system wymiany informacji na 
rynku wewnętrznym oraz tabela wyników 
jednolitego rynku w celu ułatwienia życia 
obywatelom i handlu transgranicznego 
przedsiębiorstwom.

na kwestie cyfrowe i w pełni dostępne, a 
także w jeszcze większym stopniu 
zintensyfikować wysiłki w dziedzinie 
administracji elektronicznej, przy 
jednoczesnym zapewnieniu odpowiedniej 
ochrony danych i prywatności. Oznacza 
to, że administracje publiczne powinny 
zacząć stosować nowe i bardziej 
innowacyjne metody pracy, aby 
wyeliminować podziały między różnymi 
częściami administracji i zaangażować się 
we współtworzenie tych usług publicznych 
z udziałem obywateli i przedsiębiorstw. 
Ponadto ciągły i stały wzrost działalności 
transgranicznej na rynku wewnętrznym 
wymaga dostępności aktualnych, 
dokładnych i łatwo zrozumiałych 
informacji na temat praw przedsiębiorstw i 
obywateli, ale również informacji 
wyjaśniających formalności 
administracyjne, a także upraszczających 
je. Ponadto zasadniczego znaczenia nabiera 
udzielanie porad prawnych oraz pomocy 
w rozwiązaniu problemów, które 
występują na szczeblu międzynarodowym. 
Niezbędne jest także połączenie krajowych 
administracji w prosty i skuteczny sposób, 
wspieranie organów publicznych w 
realizacji tych celów, jak również ocena 
sposobu funkcjonowania rynku 
wewnętrznego w terenie. Istniejące 
narzędzia służące do zarządzania rynkiem 
wewnętrznym już odgrywają ważną rolę w 
ułatwianiu osiągania tych celów. W 
związku z powyższym i z myślą o 
dotrzymaniu tempa rozwojowi 
technologicznemu i zmianom na rynku, a 
także nowym wyzwaniom dotyczącym 
regulacji i egzekwowania prawa, program 
powinien wspierać podnoszenie jakości, 
widoczności, przejrzystości i 
niezawodności narzędzi służących do 
zarządzania rynkiem wewnętrznym. 
Program powinien zatem wspierać między 
innymi istniejące narzędzia służące do 
zarządzania rynkiem wewnętrznym, tj.: 
portal „Twoja Europa”, który powinien być 
podstawą przyszłego jednolitego portalu 
cyfrowego, portal „Twoja Europa – 
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Porady”, system SOLVIT, system 
wymiany informacji na rynku 
wewnętrznym oraz tabela wyników 
jednolitego rynku w celu ułatwienia życia 
obywatelom i handlu transgranicznego 
przedsiębiorstwom.

Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Program powinien wspierać rozwój 
unijnych ram regulacyjnych w obszarze 
prawa spółek i ładu korporacyjnego, 
a także prawa umów, z myślą 
o zwiększeniu efektywności 
i konkurencyjności przedsiębiorstw przy 
jednoczesnym zapewnieniu ochrony 
zainteresowanym stronom, których 
dotyczy działalność spółek, oraz 
reagowaniu na nowe wyzwania polityczne. 
Powinien on również zapewniać 
odpowiednią ocenę, wdrażanie 
i egzekwowanie odpowiedniego 
wspólnotowego dorobku prawnego, 
informacje i pomoc dla zainteresowanych 
stron oraz wspierać wymianę informacji 
w tej dziedzinie. Program powinien 
w dalszym ciągu wspierać inicjatywy 
Komisji na rzecz przejrzystych 
i odpowiednio dostosowanych ram 
prawnych dotyczących gospodarki opartej 
na danych oraz innowacji. Inicjatywy te są 
niezbędne do zwiększenia pewności prawa 
w odniesieniu do zobowiązań umownych 
i pozaumownych, w szczególności 
w odniesieniu do odpowiedzialności i etyki 
w kontekście najnowszych technologii, 
takich jak internet rzeczy, sztuczna 
inteligencja, robotyka i drukowanie 3D. 
Celem programu powinno być pobudzanie 
rozwoju biznesu opartego na danych, który 
będzie miał decydujące znaczenie dla 
pozycji Unii pod względem 

(17) Program powinien wspierać rozwój 
unijnych ram regulacyjnych w obszarze 
prawa spółek i ładu korporacyjnego, 
a także prawa umów, z myślą 
o zwiększeniu efektywności 
i konkurencyjności przedsiębiorstw, 
zwłaszcza MŚP, przy jednoczesnym 
zapewnieniu ochrony zainteresowanym 
stronom, których dotyczy działalność 
spółek, oraz reagowaniu na nowe 
wyzwania polityczne. Powinien on również 
zapewniać odpowiednią ocenę, wdrażanie 
i egzekwowanie odpowiedniego 
wspólnotowego dorobku prawnego, 
informacje i pomoc dla zainteresowanych 
stron oraz wspierać wymianę informacji 
w tej dziedzinie. Program powinien 
w dalszym ciągu wspierać inicjatywy 
Komisji na rzecz przejrzystych 
i odpowiednio dostosowanych ram 
prawnych dotyczących gospodarki opartej 
na danych oraz innowacji. Inicjatywy te są 
niezbędne do zwiększenia pewności prawa 
w odniesieniu do zobowiązań umownych 
i pozaumownych, w szczególności 
w odniesieniu do odpowiedzialności i etyki 
w kontekście najnowszych technologii, 
takich jak internet rzeczy, sztuczna 
inteligencja, robotyka i drukowanie 3D. 
Celem programu powinno być pobudzanie 
rozwoju biznesu opartego na danych, przy 
jednoczesnym zapewnieniu wysokiego 
poziomu ochrony prywatności, który 
będzie miał decydujące znaczenie dla 
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konkurencyjności na poziomie światowym. pozycji Unii pod względem 
konkurencyjności na poziomie światowym.

Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 20

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) Biorąc pod uwagę fakt, że rynek 
wewnętrzny zdefiniowany w art. 3 
Traktatu o Unii Europejskiej obejmuje 
system zapewniający niezakłóconą 
konkurencję, program powinien wspierać 
unijną politykę konkurencji, sieci 
i współpracę z krajowymi organami 
i sądami, a także działania informacyjne 
skierowane do szerszej grupy 
zainteresowanych stron polegające na 
informowaniu o prawach, korzyściach 
i obowiązkach wynikających z polityki 
konkurencji oraz na ich wyjaśnianiu.

(20) Biorąc pod uwagę fakt, że Traktat 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
obejmuje system zasad zapewniający 
niezakłóconą konkurencję na rynku 
wewnętrznym, program powinien 
przyczyniać się do wspierania unijnej 
polityki konkurencji w drodze 
usprawnienia i zacieśnienia współpracy 
z europejską siecią konkurencji oraz z 
organami i sądami krajowymi, w tym w 
drodze zacieśniania współpracy 
międzynarodowej, jak również 
informowania o prawach, korzyściach 
i obowiązkach wynikających z polityki 
konkurencji oraz ich wyjaśniania. 
Program powinien w szczególności pomóc 
Komisji lepiej analizować i oceniać 
zmiany na rynku, m.in. dzięki szerokiemu 
wykorzystaniu badań sektorowych oraz 
dzięki systematycznej wymianie wyników i 
najlepszych praktyk w ramach 
europejskiej sieci konkurencji. Powinno 
się to przyczynić do zapewnienia uczciwej 
konkurencji i równych warunków 
działania, w tym na szczeblu 
międzynarodowym, oraz do wzmocnienia 
pozycji przedsiębiorstw, w szczególności 
MŚP, i konsumentów, aby mogli czerpać 
korzyści płynące z jednolitego rynku.

Poprawka 19

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 21

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) W szczególności program musi (21) W szczególności program musi 
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podjąć kwestię radykalnych skutków, jakie 
dla konkurencji i funkcjonowania rynku 
wewnętrznego wynikają z zachodzącej 
transformacji gospodarki i otoczenia 
biznesowego, w szczególności 
z gwałtownego wzrostu ilości danych 
i zakresu ich wykorzystania, biorąc pod 
uwagę coraz większe wykorzystanie 
sztucznej inteligencji i innych narzędzi 
informatycznych oraz fachowej wiedzy 
przez przedsiębiorstwa i ich doradców. 
Niezwykle istotne jest również to, by 
program wspierał sieci kontaktów 
i współpracy w udziałem organów państw 
członkowskich i sądów, z uwagi na to, że 
niezakłócona konkurencja 
i funkcjonowanie rynku wewnętrznego 
zależą w dużej mierze od działań 
podejmowanych przez te podmioty. 
Z uwagi na szczególną rolę polityki 
konkurencji w zapobieganiu negatywnemu 
wpływowi, jaki mogą wywierać na rynek 
wewnętrzny zachowania 
antykonkurencyjne poza granicami Unii, 
program powinien w stosownych 
przypadkach wspierać także współpracę 
z organami państw trzecich. Ponadto 
rozszerzenie działań informacyjnych jest 
niezbędne do tego, by umożliwić większej 
liczbie obywateli i firm czerpanie w pełni 
korzyści z uczciwej konkurencji na rynku 
wewnętrznym. Z uwagi na to, że szereg 
inicjatyw w programie to inicjatywy nowe 
i że dynamiczne zmiany warunków 
konkurencji na rynku wewnętrznym, 
mianowicie dotyczące sztucznej 
inteligencji, algorytmów, dużych zbiorów 
danych, cyberbezpieczeństwa i technologii 
w dziedzinie informatyki śledczej, 
w przypadku których tempo i zakres zmian 
są trudne do oszacowania, mają znaczny 
wpływ na część program poświęconą 
konkurencji, można się spodziewać, że aby 
sprostać zmieniającym się potrzebom 
w ramach tej części programu potrzebna 
będzie elastyczność.

podjąć kwestię radykalnych skutków, jakie 
dla konkurencji i funkcjonowania rynku 
wewnętrznego wynikają z zachodzącej 
transformacji gospodarki i otoczenia 
biznesowego, w szczególności 
z gwałtownego wzrostu ilości danych 
i zakresu ich wykorzystania, biorąc pod 
uwagę coraz większe wykorzystanie 
sztucznej inteligencji, dużych zbiorów 
danych, algorytmów i innych narzędzi 
informatycznych oraz fachowej wiedzy 
przez przedsiębiorstwa i ich doradców. 
Niezwykle istotne jest również to, by 
program wspierał sieci kontaktów oraz 
szerszą i ściślejszą współpracę z sądami i 
organami państw członkowskich, z uwagi 
na to, że niezakłócona konkurencja 
i funkcjonowanie rynku wewnętrznego 
zależą w dużej mierze od działań 
podejmowanych przez te podmioty. 
Z uwagi na szczególną rolę polityki 
konkurencji w zapobieganiu negatywnemu 
wpływowi, jaki mogą wywierać na rynek 
wewnętrzny zachowania 
antykonkurencyjne poza granicami Unii, 
program powinien w stosownych 
przypadkach wspierać także współpracę 
z organami państw trzecich. Ponadto 
rozszerzenie działań informacyjnych jest 
niezbędne do tego, by umożliwić większej 
liczbie obywateli i firm czerpanie w pełni 
korzyści z uczciwej konkurencji na rynku 
wewnętrznym. W szczególności konieczne 
jest wykazanie wymiernych korzyści 
wynikających z unijnej polityki 
konkurencji dla obywateli europejskich 
poprzez współpracę z grupami 
społeczeństwa obywatelskiego i 
odpowiednimi bezpośrednio 
zainteresowanymi stronami. Z uwagi na 
to, że szereg inicjatyw w programie to 
inicjatywy nowe i że szybkie i dynamiczne 
zmiany warunków konkurencji na rynku 
wewnętrznym, mianowicie dotyczące 
innowacji cyfrowych, sztucznej 
inteligencji, algorytmów, dużych zbiorów 
danych, cyberbezpieczeństwa i technologii 
w dziedzinie informatyki śledczej, 
w przypadku których tempo i zakres zmian 
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są trudne do oszacowania, mają znaczny 
wpływ na część program poświęconą 
konkurencji, można się spodziewać, że aby 
sprostać zmieniającym się potrzebom 
w ramach tej części programu potrzebna 
będzie elastyczność.

Poprawka 20

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 22

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) Wzmocnienie konkurencyjności 
europejskich przedsiębiorstw, 
a jednocześnie zapewnienie skutecznych 
równych szans oraz otwartego 
i konkurencyjnego rynku wewnętrznego 
jest sprawą najwyższej wagi. MŚP są siłą 
napędową europejskiej gospodarki. 
Stanowią one 99 % wszystkich 
przedsiębiorstw w Europie, zapewniają 
dwie trzecie miejsc pracy i przyczyniają się 
w znacznym stopniu do tworzenia nowych 
miejsc pracy w skali regionalnej i lokalnej.

(22) Wzmocnienie konkurencyjności i 
zrównoważonego rozwoju europejskich 
przedsiębiorstw, a jednocześnie 
zapewnienie skutecznych równych szans 
oraz otwartego i konkurencyjnego rynku 
wewnętrznego jest sprawą najwyższej 
wagi. MŚP są siłą napędową europejskiej 
gospodarki. Stanowią one 99 % wszystkich 
przedsiębiorstw w Europie, zapewniają 
dwie trzecie miejsc pracy i przyczyniają się 
w znacznym stopniu do tworzenia nowych, 
wartościowych miejsc pracy we wszystkich 
sektorach w skali regionalnej i lokalnej, a 
co za tym idzie do spójności społecznej. 
MŚP odgrywają zasadniczą rolę w 
dążeniu do transformacji energetycznej i 
w przyczynianiu się do realizacji unijnych 
celów w dziedzinie klimatu wynikających z 
porozumienia paryskiego. Program 
powinien zatem zwiększyć ich zdolność do 
opracowywania przyjaznych dla 
środowiska produktów i usług wysokiej 
jakości oraz wspierać ich wysiłki na rzecz 
bardziej efektywnego gospodarowania 
zasobami, zgodnie z zasadą „efektywność 
energetyczna przede wszystkim”. W ten 
sposób program przyczyni się również do 
większej konkurencyjności unijnych MŚP 
na globalnym rynku.

Poprawka 21

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Motyw 23

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23) Przed MŚP stoją wspólne 
wyzwania, które nie wpływają w takim 
samym stopniu na większe 
przedsiębiorstwa. Są to trudności 
z pozyskiwaniem finansowania, 
znalezieniem wykwalifikowanych 
pracowników, zmniejszeniem obciążeń 
administracyjnych, rozwijaniem 
kreatywności i innowacji, z dostępem do 
rynków i umiędzynarodowieniem 
działalności. Program powinien w sposób 
proporcjonalny korygować 
niedoskonałości rynku, a jednocześnie nie 
zakłócać konkurencji na rynku 
wewnętrznym.

(23) Przed MŚP stoją wspólne 
wyzwania, które nie wpływają w takim 
samym stopniu na większe 
przedsiębiorstwa. Są to trudności 
z pozyskiwaniem finansowania, 
znalezieniem wykwalifikowanych 
pracowników, zmniejszeniem obciążeń 
administracyjnych, rozwijaniem 
kreatywności i innowacji, z dostępem do 
rynków i umiędzynarodowieniem 
działalności. Program powinien w sposób 
proporcjonalny korygować 
niedoskonałości rynku, a jednocześnie nie 
zakłócać konkurencji na rynku 
wewnętrznym. Program powinien w 
szczególności stworzyć odpowiednie 
warunki do wprowadzania innowacji 
technologicznych i organizacyjnych w 
procesach produkcji, z uwzględnieniem 
szczególnych rodzajów MŚP, takich jak 
mikroprzedsiębiorstwa, przedsiębiorstwa 
rzemieślnicze, osoby samozatrudnione, 
przedstawiciele wolnych zawodów i 
przedsiębiorstwa społeczne. Należy 
również poświęcić uwagę potencjalnym, 
nowym i młodym przedsiębiorcom oraz 
przedsiębiorcom-kobietom, a także innym 
specyficznym grupom docelowym, takim 
jak osoby starsze, migranci i 
przedsiębiorcy należący do grup 
znajdujących się w niekorzystnej sytuacji 
społecznej lub szczególnie podatnych na 
zagrożenia, np. osoby niepełnosprawne.

Poprawka 22

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 23 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23a) Program powinien wspierać i 
propagować kulturę innowacyjności, 
tworząc otoczenie zdolne sprzyjać 
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powstawaniu i rozwojowi przedsiębiorstw, 
zwłaszcza mikroprzedsiębiorstw i 
innowacyjnych MŚP będących w stanie 
sprostać wyzwaniom w coraz bardziej 
konkurencyjnym i szybko zmieniającym 
się środowisku. Radykalnie nowe procesy 
innowacyjne wymagają opracowania 
otwartego modelu innowacyjności, 
bazującego na liczniejszych projektach 
badawczych opartych na współpracy oraz 
na dzieleniu się wiedzą i własnością 
intelektualną między poszczególnymi 
organizacjami. Celem programu powinno 
zatem być wspieranie procesu 
innowacyjnego poprzez przyswajanie 
nowych modeli biznesowych opartych na 
współpracy, ukierunkowanych na 
tworzenie sieci oraz dzielenie się wiedzą i 
zasobami we wspólnotach skupiających 
więcej podmiotów.

Uzasadnienie

Ważny jest rozwój ekosystemu innowacyjności, który mógłby pełnić rolę katalizatora 
ekonomicznego.

Poprawka 23

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 23 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23b) Program powinien korygować 
niedoskonałości rynku w sposób 
proporcjonalny, zwracając szczególną 
uwagę na działania, które przynoszą 
bezpośrednią korzyść MŚP i sieciom 
przedsiębiorstw, a jednocześnie nie 
zakłócając nadmiernie konkurencji na 
rynku wewnętrznym.

Uzasadnienie

Wszystkie działania w ramach programu powinny uwzględniać MŚP oraz sieci 
przedsiębiorstw.
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Poprawka 24

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 24

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24) Wiele unijnych problemów 
z konkurencyjnością wiąże się 
z trudnościami MŚP z uzyskaniem dostępu 
do finansowania – mają one kłopoty 
z wykazaniem zdolności kredytowej oraz 
wystarczającym zabezpieczeniem. Inne 
trudności związane z finansowaniem 
wynikają z tego, że w celu zachowania 
konkurencyjności MŚP muszą 
podejmować działania w zakresie 
cyfryzacji, umiędzynarodowienia 
i innowacji oraz podnoszenia kwalifikacji 
swoich pracowników. Ograniczony dostęp 
do finansowania wpływa negatywnie na 
wskaźnik tworzenia, wzrostu i przetrwania 
przedsiębiorstw, jak też na gotowość 
nowych przedsiębiorców do przejmowania 
rentownych przedsiębiorstw w kontekście 
sukcesji.

(24) Wiele unijnych problemów z 
konkurencyjnością wiąże się z 
trudnościami MŚP z uzyskaniem dostępu 
do finansowania – zmagają się one z 
niedoinformowaniem, mają kłopoty z 
wykazaniem zdolności kredytowej i z 
wystarczającym zabezpieczeniem lub po 
prostu słabo znają istniejące mechanizmy, 
które mogłyby wesprzeć ich działalność na 
poziomie unijnym, krajowym lub 
lokalnym. Inne trudności związane z 
finansowaniem wynikają z tego, że w celu 
zachowania konkurencyjności w związku z 
mniejszym rozmiarem 
mikroprzedsiębiorstwa i MŚP muszą 
podejmować działania w zakresie 
cyfryzacji, umiędzynarodowienia i 
innowacji oraz podnoszenia kwalifikacji 
swoich pracowników. Ograniczony dostęp 
do finansowania wpływa negatywnie na 
wskaźnik tworzenia, wzrostu i przetrwania 
przedsiębiorstw, jak też na gotowość 
nowych przedsiębiorców do przejmowania 
rentownych przedsiębiorstw w kontekście 
sukcesji.

Poprawka 25

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 25

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25) W celu pokonania tych 
niedoskonałości rynku oraz w celu 
zapewnienia, by MŚP nadal odgrywały 
swoją rolę jako podstawa 
konkurencyjności unijnej gospodarki, małe 
i średnie przedsiębiorstwa potrzebują 
dodatkowego wsparcia za pośrednictwem 
instrumentów dłużnych i kapitałowych, 
które mają zostać ustanowione w ramach 

(25) W celu pokonania tych 
niedoskonałości rynku oraz w celu 
zapewnienia, by MŚP nadal odgrywały 
swoją rolę jako podstawa 
konkurencyjności unijnej gospodarki oraz 
jako siła napędowa zrównoważonej 
gospodarki, małe i średnie 
przedsiębiorstwa potrzebują dodatkowego 
wsparcia za pośrednictwem instrumentów 
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segmentu MŚP funduszu InvestEU 
ustanowionego rozporządzeniem [...] 
Parlamentu Europejskiego i Rady52. 
Instrument gwarancji kredytowych 
ustanowiony na mocy rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
nr 1287/201353 ma udowodnioną wartość 
dodaną i oczekuje się, że przyniesie on 
pozytywny wkład na rzecz co najmniej 
500 000 MŚP. Nowy instrument, który go 
zastąpi, zostanie ustanowiony w ramach 
segmentu MŚP w funduszu InvestEU.

dłużnych i kapitałowych, które mają zostać 
ustanowione w ramach segmentu MŚP 
funduszu InvestEU ustanowionego 
rozporządzeniem [...] Parlamentu 
Europejskiego i Rady52. Instrument 
gwarancji kredytowych ustanowiony w 
ramach byłego programu COSME na 
mocy rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1287/201353 
ma udowodnioną wartość dodaną 
i oczekuje się, że przyniesie on pozytywny 
wkład na rzecz co najmniej 500 000 MŚP. 
Nowy instrument, który go zastąpi, 
zostanie ustanowiony w ramach segmentu 
MŚP w funduszu InvestEU. Należy 
położyć większy nacisk na ulepszenie 
kampanii informacyjnych i kampanii 
publicznych, aby rozpropagować wśród 
potencjalnych beneficjentów informacje o 
dostępności programu dla MŚP. W trosce 
o większą rozpoznawalność działań Unii 
wspierających MŚP działania 
finansowane w całości lub częściowo w 
ramach niniejszego programu, w tym 
przez pośredników, powinny być 
oznaczane symbolem europejskim (flagą) 
widniejącym obok zdania informującego o 
wsparciu otrzymanym w ramach 
niniejszego programu.

__________________ __________________
52 COM(2018) 439 final 52 COM(2018) 439 final
53 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1287/2013 
z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające 
program na rzecz konkurencyjności 
przedsiębiorstw oraz małych i średnich 
przedsiębiorstw (COSME) (2014–2020) 
i uchylające decyzję nr 1639/2006/WE 
(Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 33).

53 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1287/2013 
z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające 
program na rzecz konkurencyjności 
przedsiębiorstw oraz małych i średnich 
przedsiębiorstw (COSME) (2014–2020) 
i uchylające decyzję nr 1639/2006/WE 
(Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 33).

Poprawka 26

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 26
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26) Cele niniejszego programu zostaną 
również uwzględnione przy wykorzystaniu 
instrumentów finansowych i gwarancji 
budżetowych w ramach segmentu MŚP 
funduszu InvestEU. Wsparcie finansowe 
należy wykorzystać w celu skorygowania 
niedoskonałości rynku lub nieoptymalnych 
sytuacji w zakresie inwestycji 
w proporcjonalny sposób, bez powielania 
ani wypierania finansowania prywatnego, 
a także bez zakłócania konkurencji na 
rynku wewnętrznym. Działania powinny 
charakteryzować się wyraźną europejską 
wartością dodaną.

(26) Cele niniejszego programu zostaną 
również uwzględnione przy wykorzystaniu 
instrumentów finansowych i gwarancji 
budżetowych w ramach segmentu MŚP 
funduszu InvestEU. Segment MŚP 
funduszu InvestEU powinien być 
wyposażony w działający w każdym 
państwie członkowskim centralny i 
nadrzędny punkt informacyjny na temat 
programu, tak aby zwiększyć dostępność 
funduszy dla MŚP i rozpowszechnić 
wiedzę o nich. Wsparcie finansowe należy 
wykorzystywać do korygowania 
niedoskonałości rynku lub nieoptymalnych 
sytuacji w zakresie inwestycji 
w proporcjonalny sposób, a działania nie 
powinny powielać ani wypierać 
finansowania prywatnego, ani też zakłócać 
konkurencji na rynku wewnętrznym oraz 
powinny gwarantować dodatkowość i 
zwiększać synergię z innymi europejskimi 
programami. Działania powinny 
charakteryzować się wyraźną europejską 
wartością dodaną.

Poprawka27

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 26 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26a) Działania wspierane z Funduszu 
InvestEU, zarówno za pośrednictwem 
modułu UE, jak i modułu państw 
członkowskich, nie powinny powielać ani 
zastępować finansowania prywatnego, ani 
też zakłócać konkurencji na rynku 
wewnętrznym, lecz sprzyjać połączeniu z 
istniejącymi już lokalnymi systemami 
gwarancji, publicznymi i prywatnymi, z 
myślą przede wszystkim o optymalizacji i 
zwiększeniu rzeczywistych korzyści dla 
odbiorców końcowych (którymi są MŚP w 
rozumieniu zalecenia 2003/361/WE) w 
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celu zapewnienia faktycznej dodatkowości 
działań.

Poprawka 28

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 26 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26b) Oprócz dostępu do finansowania 
kluczowe znaczenie ma również dostęp do 
umiejętności, w tym umiejętności i wiedzy 
w zakresie zarządzania, które mają 
zasadnicze znaczenie dla MŚP, 
umożliwiając im dostęp do istniejących 
funduszy, wprowadzanie innowacji, 
konkurowanie na rynku i rozwój. 
Instrumentom finansowym 
przewidzianym w funduszu EUInvest 
powinien towarzyszyć rozwój stosownych 
systemów wsparcia mentorskiego i 
coachingu oraz usług dla przedsiębiorstw 
opartych na wiedzy.

Poprawka 29

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 27

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(27) Program powinien zapewnić MŚP 
skuteczne wsparcie w podczas całego 
cyklu ich życia. Wsparcie to powinno być 
oparte na wyjątkowej wiedzy teoretycznej 
i fachowej na temat małych i średnich 
przedsiębiorstw oraz sektorów przemysłu, 
jak również na długoletnim doświadczeniu 
we współpracy z zainteresowanymi 
podmiotami na poziomie europejskim, 
krajowym i regionalnym. Powinno się ono 
również opierać się na osiągnięciach sieci 
Enterprise Europe Network jako punktu 
kompleksowej obsługi, który pomaga MŚP 
zwiększać konkurencyjność i rozwijać 
działalność gospodarczą na jednolitym 

(27) W ramach programu należy 
zapewnić MŚP skuteczne wsparcie w 
ciągu całego cyklu ich życia, udzielając im 
pomocy od etapu przygotowywania 
projektu po komercjalizację i dostęp do 
rynku oraz zachęcając je do tworzenia 
sieci przedsiębiorstw. Wsparcie to powinno 
być oparte na wyjątkowej wiedzy 
teoretycznej i fachowej na temat małych 
i średnich przedsiębiorstw oraz sektorów 
gospodarki i przedsiębiorczości, jak 
również na długoletnim doświadczeniu we 
współpracy z zainteresowanymi 
podmiotami na poziomie europejskim, 
krajowym i regionalnym. Powinno się ono 
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rynku i poza nim. Sieć ta zamierza 
kontynuować świadczenie usług w ramach 
innych programów unijnych, 
w szczególności programu „Horyzont 
2020”, z wykorzystaniem środków 
finansowych tych programów. Również 
program doradztwa dla młodych 
przedsiębiorców powinien nadal być 
narzędziem umożliwiającym nowym albo 
przyszłym przedsiębiorcom zdobywanie 
doświadczenia w biznesie poprzez 
współpracę z doświadczonym 
przedsiębiorcą z innego kraju, a tym 
samym zwiększenie swoich zdolności 
w zakresie przedsiębiorczości. Program 
powinien w dalszym ciągu dążyć do tego, 
by się rozwijać i rozszerzać swój zasięg 
geograficzny, i tym samym móc 
zaoferować przedsiębiorcom szerszą gamę 
możliwości współpracy, w stosownych 
przypadkach w połączeniu z innymi 
inicjatywami Unii.

również opierać się na doświadczeniu 
zdobytym dzięki sieci Enterprise Europe 
Network jako punktowi kompleksowej 
obsługi, który pomaga MŚP zwiększać 
konkurencyjność i rozwijać działalność 
gospodarczą na jednolitym rynku i poza 
nim. Sieć ta zamierza kontynuować 
świadczenie usług w ramach innych 
programów unijnych, w szczególności 
programu „Horyzont 2020”, 
z wykorzystaniem środków finansowych 
tych programów. Oprócz tego powinna 
wspierać większy udział organizacji 
reprezentujących MŚP w pracach nad 
inicjatywą dotyczącą polityki jednolitego 
rynku, m.in. w odniesieniu do zamówień 
publicznych, procesów normalizacyjnych i 
systemów własności intelektualnej. Sieć 
powinna również zwiększyć liczbę działań, 
doradzając MŚP w sposób bardziej 
ukierunkowany przy opracowywaniu 
projektów oraz wspieraniu tworzenia sieci 
oraz transformacji technologicznej i 
organizacyjnej. Sieć powinna również 
usprawnić współpracę i kontakty z innymi 
ośrodkami doradczymi ustanowionymi w 
ramach programu „Cyfrowa Europa” i 
funduszu InvestEU w odniesieniu do 
dostępu do finansowania. Działania na 
rzecz MŚP w ramach sieci powinny 
również mieć na celu zapewnienie 
wysokiej jakości usług w całej Europie, ze 
zwróceniem szczególnej uwagi na obszary 
działalności i regiony geograficzne Unii, 
w których sieci i pośrednicy nie osiągają 
oczekiwanych wyników. Również udany 
program doradztwa dla nowych 
przedsiębiorców – Erasmus dla młodych 
przedsiębiorców – powinien pozostać 
narzędziem umożliwiającym nowym albo 
przyszłym przedsiębiorcom zdobywanie 
doświadczenia w prowadzeniu 
działalności i zarządzaniu poprzez 
współpracę z doświadczonym 
przedsiębiorcą z innego kraju, a tym 
samym rozwój talentów z zakresu 
przedsiębiorczości. Program powinien 
rozwijać się i rozszerzać swój zasięg 
geograficzny, i tym samym móc 
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zaoferować przedsiębiorcom szerszą gamę 
możliwości współpracy, w stosownych 
przypadkach w połączeniu z innymi 
inicjatywami Unii. Aby zwiększyć wartość 
dodaną poprzez propagowanie inicjatyw 
na rzecz przedsiębiorczości, należy 
zwrócić szczególną uwagę na 
mikroprzedsiębiorstwa oraz na tych, 
którzy najmniej skorzystali z istniejącego 
programu, jak również na obszary, w 
których kultura przedsiębiorczości 
pozostaje na bardzo podstawowym 
poziomie i napotyka więcej barier. Należy 
dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić 
odpowiednio zrównoważony pod 
względem geograficznym podział środków 
finansowych.

Poprawka 30

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 27 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(27a) Należy dołożyć większych starań, 
aby zmniejszyć obciążenie 
administracyjne i zwiększyć dostępność 
programów, aby ograniczyć koszty MŚP i 
mikroprzedsiębiorstw związane ze 
skomplikowanym procesem aplikacji i 
wymogami uczestnictwa. Państwa 
członkowskie powinny również rozważyć 
ustanowienie jednego punktu 
informacyjnego dla przedsiębiorstw 
zainteresowanych korzystaniem ze 
środków unijnych, który funkcjonowałby 
jako punkt kompleksowej obsługi. 
Procedura oceny powinna przebiegać 
możliwie jak najszybciej, aby umożliwić 
terminowe wykorzystanie korzyści, jakie 
ten program oferuje.

Poprawka 31

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 28
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28) Klastry są narzędziem 
o strategicznym znaczeniu dla wspierania 
konkurencyjności i rozwoju MŚP, 
ponieważ zapewniają one sprzyjające 
otoczenie biznesowe. Wspólne inicjatywy 
na rzecz klastrów powinny osiągnąć masę 
krytyczną w celu przyspieszenia wzrostu 
MŚP. Poprzez łączenie 
wyspecjalizowanych ekosystemów klastry 
tworzą nowe możliwości biznesowe dla 
MŚP i lepiej je integrują z europejskimi 
i globalnymi strategicznymi łańcuchami 
wartości. Należy zapewnić wsparcie na 
potrzeby rozwoju transnarodowych 
strategii partnerstwa oraz realizację 
wspólnych działań wspieranych przez 
Europejską Platformę Współpracy 
Klastrów. Należy wspierać trwałe 
partnerstwa, w przypadku których 
finansowanie będzie kontynuowane, jeśli 
osiągnięte zostaną cele pośrednie. 
Bezpośrednie wsparcie dla MŚP powinno 
być przekazywane za pośrednictwem 
klastrów w następujących sytuacjach: 
upowszechnianie zaawansowanych 
technologii, nowych modeli biznesowych, 
niskoemisyjnych i zasobooszczędnych 
rozwiązań, kreatywność i projektowanie, 
podnoszenie kwalifikacji, pozyskiwanie 
utalentowanych pracowników, 
przyśpieszenie przedsiębiorczości 
i internacjonalizacja. Do działań powinny 
zostać włączone inne wyspecjalizowane 
podmioty wspierające MŚP w celu 
ułatwienia transformacji przemysłowej 
i realizacji strategii inteligentnej 
specjalizacji. Program powinien zatem 
przyczyniać się do wzrostu i tworzenia 
powiązań z unijnymi (cyfrowymi) centrami 
innowacji i inwestycji ustanowionymi 
w ramach polityki spójności i programu 
„Horyzont Europa”. Okres trwania 
wniosku/inicjatywy i jego wpływ 
finansowy

(28) Klastry są narzędziem 
o strategicznym znaczeniu dla wspierania 
konkurencyjności i rozwoju MŚP, 
ponieważ zapewniają one sprzyjające 
otoczenie biznesowe, przyczyniają się do 
bardziej zrównoważonego rozwoju 
przemysłu i usług oraz wspierają rozwój 
gospodarczy regionów dzięki tworzeniu 
wartościowych miejsc pracy. Wspólne 
inicjatywy na rzecz klastrów powinny 
osiągnąć masę krytyczną w celu 
przyspieszenia wzrostu MŚP. Poprzez 
łączenie wyspecjalizowanych 
ekosystemów klastry tworzą nowe 
możliwości biznesowe dla MŚP i lepiej je 
integrują z europejskimi i globalnymi 
strategicznymi łańcuchami wartości. 
Należy zapewnić wsparcie na potrzeby 
rozwoju transnarodowych strategii 
partnerstwa oraz realizację wspólnych 
działań wspieranych przez Europejską 
Platformę Współpracy Klastrów. Należy 
wspierać trwałe partnerstwa, w przypadku 
których finansowanie będzie 
kontynuowane, jeśli osiągnięte zostaną cele 
pośrednie. Bezpośrednie wsparcie dla MŚP 
powinno być przekazywane za 
pośrednictwem klastrów w następujących 
sytuacjach: upowszechnianie 
zaawansowanych technologii, nowych 
modeli biznesowych, rozwiązań, 
kreatywność i projektowanie, podnoszenie 
kwalifikacji, pozyskiwanie utalentowanych 
pracowników, przyśpieszenie 
przedsiębiorczości i internacjonalizacja. 
Do działań powinny zostać włączone inne 
wyspecjalizowane podmioty wspierające 
MŚP w celu ułatwienia transformacji 
przemysłowej i realizacji strategii 
inteligentnej specjalizacji. Program 
powinien zatem przyczyniać się do 
zrównoważonego rozwoju gospodarczego 
i tworzenia powiązań z unijnymi 
(cyfrowymi) centrami innowacji 
i inwestycji ustanowionymi w ramach 
polityki spójności i programu „Horyzont 
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Europa”. Okres trwania 
wniosku/inicjatywy i jego wpływ 
finansowy

Poprawka 32

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 28 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28a) Program mógłby przyczynić się do 
zacieśnienia lub usprawnienia relacji 
między mikroprzedsiębiorstwami, MŚP i 
średnimi przedsiębiorstwami a 
uniwersytetami, ośrodkami badawczymi i 
innymi instytucjami zaangażowanymi w 
tworzenie i rozpowszechnianie wiedzy. Te 
relacje mogłyby przyczynić się do 
zwiększenia zdolności przedsiębiorstw do 
podejmowania strategicznych wyzwań, 
jakie stwarza nowe otoczenie 
międzynarodowe.

Poprawka 33

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 28 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28b) MŚP, ze względu na ich mniejsze 
rozmiary, natrafiają na specyficzne 
przeszkody dla wzrostu oraz borykają się z 
trudnościami w rozwoju i rozszerzaniu ich 
działalności gospodarczej. Unia oferuje 
wsparcie, aby zwiększyć skalę działań 
skupionych na innowacjach i badaniach 
naukowych, głównie za pomocą 
instrumentu na rzecz MŚP oraz niedawno 
uruchomionego przez Europejską Radę 
ds. Innowacji projektu pilotażowego w 
ramach programu „Horyzont 2020”. W 
oparciu o metody pracy i doświadczenia 
zdobyte dzięki instrumentowi na rzecz 
MŚP program na rzecz jednolitego rynku 
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powinien również oferować wsparcie na 
rzecz zwiększania skali działalności MŚP, 
uzupełniając działania nowej Europejskiej 
Rady ds. Innowacji, ze szczególnym 
uwzględnieniem przełomowych innowacji 
w ramach programu „Horyzont Europa”. 
Działania służące zwiększeniu skali 
działalności MŚP w ramach tego 
programu powinny skoncentrować się na 
przykład na wspieraniu MŚP w 
rozszerzaniu działalności dzięki 
komercjalizacji, umiędzynarodowieniu i 
nowym możliwościom rynkowym.

Poprawka34

Wniosek dotyczący rozporządzeniaMotyw 29

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(29) Kreatywność i innowacje mają 
pierwszorzędne znaczenie dla 
konkurencyjności przemysłowych 
łańcuchów wartości w Unii. Stanowią one 
katalizator modernizacji przemysłu 
i przyczyniają się do inteligentnego, 
trwałego wzrostu gospodarczego 
sprzyjającego włączeniu społecznemu. 
Jednakże ich wykorzystanie przez MŚP 
wciąż jest jeszcze niewystarczające. 
W związku z tym program powinien 
wspierać ukierunkowane działania, sieci 
i partnerstwa na rzecz innowacji opartych 
na kreatywności w całym łańcuchu 
wartości w przemyśle.

(29) Oprócz kreatywności i innowacji 
pierwszorzędne znaczenie dla 
konkurencyjności przemysłowych 
łańcuchów wartości w Unii ma 
transformacja technologiczna i 
organizacyjna, a także bardziej 
zrównoważony rozwój w odniesieniu do 
procesów produkcyjnych, w szczególności 
efektywne gospodarowanie zasobami i 
energią. Elementy te stanowią katalizator 
modernizacji sektora przedsiębiorstw 
i sektora przemysłu oraz przyczyniają się 
do inteligentnego, trwałego wzrostu 
gospodarczego sprzyjającego włączeniu 
społecznemu. Jednakże ich wykorzystanie 
przez MŚP wciąż jest jeszcze 
niewystarczające. W związku z tym 
program powinien wspierać 
ukierunkowane działania, sieci 
i partnerstwa na rzecz innowacji opartych 
na kreatywności w całym łańcuchu 
wartości w przemyśle.

Poprawka 35

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 29 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(29a) Należy stwierdzić, że instrument 
dla MŚP w ramach programu „Horyzont 
2020” okazał się niezwykle korzystny dla 
przedsiębiorców, zarówno za 
pośrednictwem dotacji w fazie I, jak i fazie 
II, w rozwoju nowej koncepcji biznesowej 
oraz w testowaniu i opracowaniu 
prototypu. Chociaż proces selekcji jest już 
bardzo rygorystyczny, wciąż wiele bardzo 
dobrych projektów nie może być 
finansowanych ze względu na 
ograniczone zasoby finansowe. Wdrożenie 
w ramach Agencji Wykonawczej ds. 
Małych i Średnich Przedsiębiorstw 
(EASME) działa bardzo sprawnie. 
Chociaż program ten koncentruje się na 
projektach z dziedziny zaawansowanej 
technologii, program ten powinien 
rozszerzyć metodykę na wszystkie rodzaje 
MŚP ukierunkowanych na rozwój.

Poprawka 36

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 29 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(29b) Działania na rzecz MŚP powinny 
się również koncentrować na sektorach 
charakteryzujących się znacznym 
wzrostem i potencjałem socjalnym oraz 
dużym udziałem MŚP. Turystyka jest 
szczególnym sektorem gospodarki Unii, 
który przyczynia się w znacznym stopniu 
do unijnego PKB i w którym działają 
głównie MŚP. Unia powinna 
kontynuować i intensyfikować działania 
wspierające specyfikę tego sektora.

Uzasadnienie

Program powinien skupiać się na sektorze turystyki, biorąc pod uwagę jego znaczenie w 
kontekście europejskim.
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Poprawka 37

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 30

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(30) Normy europejskie odgrywają 
ważną rolę na rynku wewnętrznym. Mają 
one decydujące znaczenie dla 
konkurencyjności przedsiębiorstw, 
a zwłaszcza MŚP. Są one również 
kluczowym narzędziem wspierania 
prawodawstwa i polityki Unii w wielu 
kluczowych obszarach, takich jak energia, 
zmiana klimatu, technologie informacyjno-
komunikacyjne, zrównoważone 
wykorzystanie zasobów, innowacyjność, 
bezpieczeństwo produktów, ochrona 
konsumentów, bezpieczeństwo 
pracowników i warunki pracy oraz 
starzejące się społeczeństwo, przez co 
pozytywnie przyczyniają się do rozwoju 
całego społeczeństwa.

(30) Normy europejskie odgrywają 
ważną rolę na rynku wewnętrznym. Mają 
one decydujące znaczenie dla 
konkurencyjności przedsiębiorstw, 
a zwłaszcza MŚP. Są one również 
kluczowym narzędziem wspierania 
prawodawstwa i polityki Unii w wielu 
kluczowych obszarach, takich jak 
transformacja energetyczna, zmiana 
klimatu i ochrona środowiska, technologie 
informacyjno-komunikacyjne, 
zrównoważone wykorzystanie i recykling 
zasobów, innowacyjność, bezpieczeństwo 
produktów, ochrona konsumentów, 
bezpieczeństwo pracowników i warunki 
pracy oraz starzejące się społeczeństwo, 
przez co pozytywnie przyczyniają się do 
rozwoju całego społeczeństwa. 
Doświadczenie pokazało jednak, że należy 
poprawić szybkość i terminowość 
opracowywania norm oraz zwiększyć 
wysiłki na rzecz większego zaangażowania 
wszystkich zainteresowanych stron, w tym 
podmiotów reprezentujących 
konsumentów.

Poprawka 38

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 32

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(32) Dobrze funkcjonujące wspólne 
ramy sprawozdawczości finansowej są 
niezbędne do skutecznego funkcjonowania 
rynku wewnętrznego, rynków 
kapitałowych oraz do integracji rynku 
usług finansowych w kontekście unii 
rynków kapitałowych.

(32) Dobrze funkcjonujące wspólne 
ramy sprawozdawczości finansowej są 
niezbędne do skutecznego funkcjonowania 
rynku wewnętrznego, rynków finansowych 
oraz do integracji rynku usług finansowych 
w kontekście unii bankowej i unii rynków 
kapitałowych.
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Poprawka 39

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 36

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(36) Unia przyczynia się do zapewnienia 
wysokiego poziomu ochrony 
konsumentów, wzmocnienia ich pozycji 
oraz ich priorytetowego traktowania 
w ramach rynku wewnętrznego poprzez 
wspieranie i uzupełnianie polityk państw 
członkowskich w zakresie zapewniania 
obywatelom jako konsumentom pełnych 
możliwości osiągania korzyści na rynku 
wewnętrznym, przy zapewnieniu im 
bezpieczeństwa i należytej ochrony ich 
interesów prawnych i ekonomicznych za 
pomocą konkretnych działań. Unia musi 
również zapewnić, by przepisy dotyczące 
bezpieczeństwa konsumentów 
i bezpieczeństwa produktów były 
właściwie i jednakowo egzekwowane 
w praktyce oraz by przedsiębiorstwom 
przysługiwały równe warunki działania 
przy uczciwej konkurencji na rynku 
wewnętrznym. Ponadto niezbędne jest, by 
wzmacniać pozycję konsumentów, 
zachęcać ich do dokonywania 
zrównoważonych wyborów i pomagać im 
w tym, przyczyniając się w ten sposób do 
powstawania zrównoważonej oraz 
efektywnej pod względem energii 
i zasobów gospodarki o obiegu 
zamkniętym.

(36) Unia przyczynia się do zapewnienia 
wysokiego poziomu ochrony 
konsumentów, wzmocnienia ich pozycji 
oraz ich priorytetowego traktowania 
w ramach rynku wewnętrznego poprzez 
wspieranie i uzupełnianie polityk państw 
członkowskich w zakresie zapewniania 
obywatelom jako konsumentom pełnych 
możliwości osiągania korzyści na rynku 
wewnętrznym, przy zapewnieniu im 
bezpieczeństwa i należytej ochrony ich 
interesów prawnych i ekonomicznych za 
pomocą konkretnych działań. Unia musi 
również zapewnić, by przepisy dotyczące 
bezpieczeństwa konsumentów 
i bezpieczeństwa produktów były 
właściwie i jednakowo egzekwowane 
w praktyce oraz by przedsiębiorstwom 
przysługiwały równe warunki działania 
przy uczciwej konkurencji na rynku 
wewnętrznym. Ponadto niezbędne jest, by 
wzmacniać pozycję konsumentów, 
zachęcać ich do dokonywania 
zrównoważonych oraz świadomych 
wyborów i pomagać im w tym, 
przyczyniając się w ten sposób do 
powstawania zrównoważonej oraz 
efektywnej pod względem energii i 
zasobów gospodarki o obiegu zamkniętym.

Poprawka 40

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 37

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(37) Program ma na celu zwiększenie 
wiedzy na temat unijnych przepisów 
dotyczących konsumentów 

(37) Program ma na celu zwiększenie 
wiedzy na temat unijnych przepisów 
dotyczących konsumentów 
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i bezpieczeństwa wśród konsumentów, 
przedsiębiorstw, społeczeństwa 
obywatelskiego i organów władz oraz 
wzmocnienie pozycji konsumentów i ich 
organizacji przedstawicielskich na 
poziomie krajowym i na poziomie UE, 
w szczególności poprzez wspieranie 
organizacji Bureau Européen des Unions 
de Consommateurs (BEUC), która jest 
uznaną organizacją pozarządową 
o ugruntowanej pozycji reprezentującą 
interesy konsumentów w odniesieniu do 
wszystkich stosownych polityk unijnych, 
oraz Europejskiego stowarzyszenia ds. 
koordynacji udziału konsumentów 
w procesie normalizacji (ANEC), które 
reprezentuje interesy konsumentów 
w odniesieniu do zagadnień związanych 
z normalizacją. Szczególną uwagę należy 
poświęcić nowym potrzebom rynku 
w kontekście promowania zrównoważonej 
konsumpcji oraz zapobiegania słabościom 
i wyzwaniom wynikającym z cyfryzacji 
gospodarki lub rozwoju nowych modeli 
konsumpcji i modeli biznesowych. 
Program powinien wspierać działania 
w zakresie opracowywania odpowiednich 
informacji na temat rynków, wyzwań 
politycznych oraz nowych kwestii 
i zachowań oraz publikowania unijnych 
tabeli wyników dla rynków 
konsumenckich.

i bezpieczeństwa wśród konsumentów, 
przedsiębiorstw, społeczeństwa 
obywatelskiego i organów władz oraz 
wzmocnienie pozycji konsumentów i ich 
organizacji przedstawicielskich na 
poziomie krajowym i na poziomie UE, 
w szczególności poprzez wspieranie 
organizacji Bureau Européen des Unions 
de Consommateurs (BEUC), która jest 
uznaną organizacją pozarządową 
o ugruntowanej pozycji reprezentującą 
interesy konsumentów w odniesieniu do 
wszystkich stosownych polityk unijnych, 
oraz Europejskiego stowarzyszenia ds. 
koordynacji udziału konsumentów 
w procesie normalizacji (ANEC), które 
reprezentuje interesy konsumentów 
w odniesieniu do zagadnień związanych 
z normalizacją. Szczególną uwagę należy 
poświęcić nowym potrzebom rynku 
w kontekście promowania zrównoważonej 
konsumpcji, a zwłaszcza działaniom 
mającym na celu rozwiązanie problemu 
celowego postarzania produktów oraz 
zapobieganie słabościom i wyzwaniom 
wynikającym z cyfryzacji gospodarki, 
produktów podłączonych do sieci, 
internetu rzeczy, sztucznej inteligencji i 
wykorzystania algorytmów lub rozwoju 
nowych modeli konsumpcji i modeli 
biznesowych, takich jak gospodarka 
współpracy i przedsiębiorczość społeczna. 
Program powinien wspierać działania w 
zakresie opracowywania odpowiednich 
informacji na temat rynków, w tym 
działania mające na celu poprawę 
identyfikowalności produktów w łańcuchu 
dostaw i standardów jakości w całej Unii, 
a także rozwiązanie problemu podwójnej 
jakości produktów, sprostanie wyzwaniom 
politycznym, reagowanie na nowo 
pojawiające się problemy i zachowania 
oraz publikowanie unijnych tabeli 
wyników dla rynków konsumenckich.

Poprawka 41

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Motyw 38

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(38) Program powinien wspierać 
właściwe organy krajowe, w tym organy 
odpowiedzialne za monitorowanie 
bezpieczeństwa produktów, które to organy 
współpracują w szczególności za 
pośrednictwem unijnego systemu 
szybkiego informowania o produktach 
niebezpiecznych. Powinien on również 
wspierać stosowanie dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
2001/95/WE58 i rozporządzenie (WE) 
nr 765/2008 w sprawie ochrony 
konsumentów i bezpieczeństwa 
produktów, jak również sieci współpracy 
w dziedzinie ochrony konsumentów 
i współpracę na szczeblu 
międzynarodowym pomiędzy 
odpowiednimi organami w krajach trzecich 
i w Unii. Celem programu powinno być 
również zapewnienie wszystkim 
konsumentom i przedsiębiorcom dostępu 
do wysokiej jakości pozasądowego 
rozstrzygania sporów oraz internetowego 
systemu rozstrzygania sporów i informacji 
na temat możliwości dochodzenia 
roszczeń.

(38) Program powinien wspierać 
właściwe organy krajowe, w tym organy 
odpowiedzialne za monitorowanie 
bezpieczeństwa produktów, które to organy 
współpracują w szczególności za 
pośrednictwem unijnego systemu 
szybkiego informowania o produktach 
niebezpiecznych. Powinien on również 
wspierać stosowanie dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
2001/95/WE58 i rozporządzenie (WE) 
nr 765/2008 w sprawie ochrony 
konsumentów i bezpieczeństwa 
produktów, jak również sieci współpracy 
w dziedzinie ochrony konsumentów 
i współpracę na szczeblu 
międzynarodowym pomiędzy 
odpowiednimi organami w krajach trzecich 
i w Unii. Celem programu powinno być 
również zapewnienie wszystkim 
konsumentom i przedsiębiorcom dostępu 
po jak najniższych kosztach do wysokiej 
jakości pozasądowego rozstrzygania 
sporów oraz internetowego systemu 
rozstrzygania sporów, a także 
do informacji na temat procedury 
przyłączania się do powództw mających 
na celu dochodzenie roszczeń.

__________________ __________________
58 Dyrektywa 2001/95/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 3 grudnia 
2001 r. w sprawie ogólnego 
bezpieczeństwa produktów (Dz.U. L 11 
z 15.1.2002, s. 4).

58 Dyrektywa 2001/95/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 3 grudnia 
2001 r. w sprawie ogólnego 
bezpieczeństwa produktów (Dz.U. L 11 
z 15.1.2002, s. 4).

Poprawka 42

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 39

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(39) Sieć Europejskich Centrów (39) Program powinien również 
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Konsumenckich pomaga konsumentom 
w korzystaniu z praw przysługujących im 
na mocy unijnych przepisów przy zakupie 
towarów i usług transgranicznych na rynku 
wewnętrznym i EOG, w internecie lub 
podczas podróży. Składająca się z 30 
ośrodków sieć, wspólnie finansowana 
z unijnych programów na rzecz 
konsumentów od ponad 10 lat, wykazuje 
swoją wartość dodaną, zwiększając 
zaufanie konsumentów i przedsiębiorców 
na rynku wewnętrznym. Zajmuje się ona 
rozpatrywaniem ponad 100 000 wniosków 
składanych co roku przez konsumentów 
i dociera do milionów obywateli za 
pośrednictwem materiałów, jakie 
publikuje, i działań informacyjnych. Jest to 
jedna z najbardziej cenionych unijnych 
sieci zapewniających pomoc obywatelom, 
większość jej ośrodków posiada punkty 
kontaktowe zajmujące się przepisami 
dotyczącymi rynku wewnętrznego, takimi 
jak dyrektywa Parlamentu Europejskiego 
i Rady nr 2006/123/WE59, a z ocen jej 
działalności wynika, że ważne jest, by 
nadal działała. Sieć zamierza także 
rozwinąć porozumienia o wzajemności 
z podobnymi podmiotami w państwach 
trzecich.

wspierać Sieć Europejskich Centrów 
Konsumenckich, która pomaga 
konsumentom w korzystaniu z praw 
przysługujących im na mocy unijnych 
przepisów przy zakupie towarów i usług 
transgranicznych na rynku wewnętrznym i 
EOG, w internecie lub podczas podróży. 
Składająca się z 30 ośrodków sieć, 
wspólnie finansowana z unijnych 
programów na rzecz konsumentów od 
ponad 10 lat, wykazuje swoją wartość 
dodaną, zwiększając zaufanie 
konsumentów i przedsiębiorców na rynku 
wewnętrznym. Zajmuje się ona 
rozpatrywaniem ponad 100 000 wniosków 
składanych co roku przez konsumentów 
i dociera do milionów obywateli za 
pośrednictwem materiałów, jakie 
publikuje, i działań informacyjnych. Jest to 
jedna z najbardziej cenionych unijnych 
sieci zapewniających pomoc obywatelom, 
większość jej ośrodków posiada punkty 
kontaktowe zajmujące się przepisami 
dotyczącymi rynku wewnętrznego, takimi 
jak dyrektywa Parlamentu Europejskiego 
i Rady nr 2006/123/WE59, a z ocen jej 
działalności wynika, że ważne jest, by 
nadal działała. Sieć Europejskich Centrów 
Konsumenckich może stanowić także 
ważne źródło informacji na temat wyzwań 
i problemów napotykanych przez 
konsumentów na szczeblu lokalnym, które 
są istotne z punktu widzenia unijnych 
działań politycznych i ochrony interesów 
konsumentów. W związku z tym program 
powinien umożliwiać tworzenie i 
wzmacnianie synergii pomiędzy 
organizacjami reprezentującymi 
konsumentów na szczeblu lokalnym i 
unijnym z myślą o promowaniu interesów 
konsumentów. Sieć zamierza także 
rozwinąć porozumienia o wzajemności 
z podobnymi podmiotami w państwach 
trzecich.

__________________ __________________
59 Dyrektywa 2006/123/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 
2006 r. dotycząca usług na rynku 

59 Dyrektywa 2006/123/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 
2006 r. dotycząca usług na rynku 
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wewnętrznym (Dz.U. L 376 z 27.12.2006, 
s. 36).

wewnętrznym (Dz.U. L 376 z 27.12.2006, 
s. 36).

Poprawka43

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 40

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(40) Z kontroli sprawności unijnego 
prawa konsumenckiego i dotyczącego 
marketingu przeprowadzonej przez 
Komisję w maju 2017 r. wynika, że 
potrzebne jest lepsze egzekwowanie 
przepisów i ułatwienie dochodzenia 
roszczeń przez konsumentów 
poszkodowanych w wyniku naruszeń ich 
praw. W związku z tym w kwietniu 2018 r. 
Komisja przyjęła „Nowy ład dla 
konsumentów” w celu zapewnienia między 
innymi równego traktowania konsumentów 
na całym rynku wewnętrznym odnośnie do 
systemów podwójnych standardów jakości, 
wzmocnienia zdolności państw 
członkowskich do egzekwowania prawa, 
zwiększenia bezpieczeństwa produktów, 
współpracy międzynarodowej oraz nowych 
możliwości dochodzenia roszczeń, 
zwłaszcza za pośrednictwem powództw 
wytaczanych przez uprawnione podmioty. 
Program powinien mieć na celu wspieranie 
polityki konsumenckiej między innymi 
poprzez podnoszenie świadomości 
i rozszerzanie wiedzy, budowanie 
potencjału i wymianę najlepszych praktyk 
organizacji konsumentów i urzędów 
ochrony konsumentów, budowanie sieci 
i rozwój badań rynkowych, wzmocnienie 
bazy dowodowej dotyczącej 
funkcjonowania rynku wewnętrznego na 
rzecz konsumentów, systemy 
informatyczne i narzędzia komunikacji.

(40) Z kontroli sprawności unijnego 
prawa konsumenckiego i dotyczącego 
marketingu przeprowadzonej przez 
Komisję w maju 2017 r. wynika, że 
potrzebne jest lepsze egzekwowanie 
przepisów i ułatwienie dochodzenia 
roszczeń przez konsumentów 
poszkodowanych w wyniku naruszeń ich 
praw. W związku z tym w kwietniu 2018 r. 
Komisja przyjęła „Nowy ład dla 
konsumentów” w celu zapewnienia między 
innymi równego traktowania konsumentów 
na całym rynku wewnętrznym odnośnie do 
spraw o wymiarze transgranicznym, 
takich jak sprzedaż produktów 
niezgodnych z wymogami w sektorze 
pojazdów silnikowych, systemy 
podwójnych standardów jakości 
produktów lub problemy pasażerów 
pozostawionych w portach lotniczych na 
skutek anulowania znacznej liczby lotów, 
wzmocnienia zdolności państw 
członkowskich do egzekwowania prawa, 
zwiększenia bezpieczeństwa produktów, 
współpracy międzynarodowej oraz nowych 
możliwości dochodzenia roszczeń, 
zwłaszcza za pośrednictwem powództw 
wytaczanych przez uprawnione podmioty. 
Program powinien mieć na celu wspieranie 
polityki konsumenckiej między innymi 
poprzez podnoszenie świadomości 
i rozszerzanie wiedzy, budowanie 
potencjału i wymianę najlepszych praktyk 
organizacji konsumentów i urzędów 
ochrony konsumentów, budowanie sieci 
i rozwój badań rynkowych, wzmocnienie 
bazy dowodowej dotyczącej 
funkcjonowania rynku wewnętrznego na 
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rzecz konsumentów, systemy 
informatyczne i narzędzia komunikacji.

Poprawka 44

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 41

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(41) Funkcjonowanie rynków usług 
finansowych ma szczególny wpływ na 
obywateli. Rynki te są kluczowym 
elementem rynku wewnętrznego 
i wymagają solidnych ram regulacyjnych 
i nadzorczych, które zapewniają nie tylko 
stabilność finansową i zrównoważoną 
gospodarkę, lecz również wysoki poziom 
ochrony konsumentów i innych 
użytkowników końcowych usług 
finansowych, w tym inwestorów 
detalicznych, oszczędzających, posiadaczy 
polis ubezpieczeniowych, członków 
funduszy emerytalnych i osób 
uposażonych, akcjonariuszy 
indywidualnych, pożyczkobiorców oraz 
MŚP. Ważne jest, by zwiększyć ich 
zdolność do uczestnictwa w kształtowaniu 
polityki dla sektora finansowego.

(41) Funkcjonowanie rynków 
finansowych ma szczególny wpływ na 
obywateli, którzy powinni w związku z tym 
być nadal informowani o odnośnych 
prawach, zagrożeniach i korzyściach. 
Rynki te są kluczowym elementem rynku 
wewnętrznego i wymagają solidnych ram 
regulacyjnych i nadzorczych, które 
zapewniają nie tylko stabilność finansową 
i zrównoważoną gospodarkę, lecz również 
wysoki poziom ochrony konsumentów 
i innych użytkowników końcowych usług 
finansowych, w tym inwestorów 
detalicznych, oszczędzających, posiadaczy 
polis ubezpieczeniowych, członków 
funduszy emerytalnych i osób 
uposażonych, akcjonariuszy 
indywidualnych, pożyczkobiorców oraz 
MŚP. Program powinien przyczyniać się 
do zwiększenia ich zdolności do 
uczestnictwa w kształtowaniu polityki, 
m.in. dzięki tworzeniu i 
rozpowszechnianiu jasnych, pełnych i 
przyjaznych dla użytkownika informacji o 
produktach sprzedawanych na rynkach 
finansowych.

Poprawka 45

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 42

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(42) Dlatego program powinien nadal 
wspierać konkretne działania objęte 
programem budowania zdolności na lata 
2017–2020 zwiększające zaangażowanie 

(42) Dlatego program powinien nadal 
wspierać konkretne działania objęte 
programem budowania zdolności na lata 
2017–2020 zwiększające zaangażowanie 



PE628.465v02-00 46/267 RR\1175562PL.docx

PL

konsumentów i innych użytkowników 
końcowych usług finansowych w proces 
kształtowania polityki Unii, jak określono 
w rozporządzeniu Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2017/82660 
w sprawie dalszego prowadzenia programu 
pilotażowego i działania 
przygotowawczego realizowanego w latach 
2012–2017. Jest to niezbędne, aby 
umożliwić osobom zaangażowanym 
w kształtowanie polityki uwzględnienie 
opinii zainteresowanych stron innych niż 
specjaliści z sektora finansowego 
i zapewnić lepszą reprezentację interesów 
konsumentów i innych użytkowników 
końcowych usług finansowych. Powinno 
to przyczynić się do ulepszenia polityki 
dotyczącej usług finansowych, zwłaszcza 
dzięki lepszemu wyjaśnieniu 
społeczeństwu kwestii związanych 
z rozporządzeniem finansowym 
i rozpowszechnianiu wiedzy na temat 
kwestii związanych z finansami.

konsumentów i innych użytkowników 
końcowych usług finansowych w proces 
kształtowania polityki Unii, jak określono 
w rozporządzeniu Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2017/82660 
w sprawie dalszego prowadzenia programu 
pilotażowego i działania 
przygotowawczego realizowanego w latach 
2012–2017. Jest to niezbędne, aby 
umożliwić osobom zaangażowanym 
w kształtowanie polityki uwzględnienie 
opinii zainteresowanych stron innych niż 
specjaliści z sektora finansowego 
i zapewnić lepszą reprezentację interesów 
konsumentów i innych użytkowników 
końcowych usług finansowych. Program 
powinien stale rozwijać swoją metodykę i 
najlepsze praktyki w zakresie sposobów 
zwiększenia zaangażowania konsumentów 
i osób korzystających z usług finansowych 
w celu określenia kwestii istotnych dla 
kształtowania polityki Unii i zadbania o 
interesy konsumentów w dziedzinie usług 
finansowych. Powinno to usprawnić 
politykę dotyczącą usług finansowych, 
zwłaszcza dzięki lepszemu wyjaśnieniu 
społeczeństwu kwestii związanych 
z rozporządzeniem finansowym 
i rozpowszechnianiu wiedzy na temat 
kwestii związanych z finansami. Środki 
publiczne niniejszego programu powinny 
koncentrować się na tym, co jest 
niezbędne dla użytkowników końcowych, i 
unikać wszelkiego rodzaju bezpośredniego 
lub pośredniego wsparcia finansowego 
działań komercyjnych proponowanych 
przez prywatne podmioty finansowe.

__________________ __________________
60 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2017/826 
z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie 
ustanowienia unijnego programu służącego 
wsparciu szczególnych działań 
zwiększających zaangażowanie 
konsumentów i innych użytkowników 
końcowych usług finansowych w proces 
kształtowania unijnej polityki w dziedzinie 
usług finansowych na lata 2017–2020 

60 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2017/826 
z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie 
ustanowienia unijnego programu służącego 
wsparciu szczególnych działań 
zwiększających zaangażowanie 
konsumentów i innych użytkowników 
końcowych usług finansowych w proces 
kształtowania unijnej polityki w dziedzinie 
usług finansowych na lata 2017–2020 
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(Dz.U. L 129 z 19.5.2017, s. 17). (Dz.U. L 129 z 19.5.2017, s. 17).

Poprawka 46

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 43

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(43) W związku z projektem 
pilotażowym realizowanym w latach 
2012–2013 oraz działaniem 
przygotowawczym realizowanym w latach 
2014–2016 Komisja w drodze corocznego 
zaproszenia do składania wniosków 
przyznała dotacje dwu organizacjom. Te 
dwie organizacje to Finance Watch, 
utworzona dzięki unijnym dotacjom 
w 2011 r. jako międzynarodowe 
stowarzyszenie non-profit na podstawie 
prawa belgijskiego, oraz Better Finance, 
która powstała w wyniku kolejnych 
reorganizacji i zmian istniejących już 
wcześniej od 2009 r. europejskich federacji 
i akcjonariuszy. W programie budowania 
zdolności ustanowionym na mocy 
rozporządzenia (UE) 2017/826 określono 
te same dwie organizacje jako jedynych 
beneficjentów. Jest zatem konieczne, aby 
kontynuować współfinansowanie tych 
organizacji w ramach programu. Jednakże 
finansowanie to powinno podlegać 
przeglądowi.

(43) W związku z projektem 
pilotażowym realizowanym w latach 
2012–2013 oraz działaniem 
przygotowawczym realizowanym w latach 
2014–2016 Komisja w drodze corocznego 
zaproszenia do składania wniosków 
przyznała dotacje dwu organizacjom. Te 
dwie organizacje to Finance Watch, 
utworzona dzięki unijnym dotacjom 
w 2011 r. jako międzynarodowe 
stowarzyszenie non-profit na podstawie 
prawa belgijskiego, oraz Better Finance, 
która powstała w wyniku kolejnych 
reorganizacji i zmian istniejących już 
wcześniej od 2009 r. europejskich federacji 
i akcjonariuszy. W programie budowania 
zdolności ustanowionym na mocy 
rozporządzenia (UE) 2017/826 określono 
te same dwie organizacje jako jedynych 
beneficjentów. Jest zatem konieczne, aby 
kontynuować współfinansowanie tych 
organizacji w ramach programu. Jednakże 
finansowanie to powinno podlegać 
przeglądowi. W związku z tym należy 
przypomnieć, że gdyby program 
budowania zdolności i odpowiadające mu 
finansowanie zostały przedłużone po roku 
2020 i gdyby pojawili się inni potencjalni 
beneficjenci, zaproszenie do składania 
wniosków powinno zostać otwarte dla 
wszelkich innych organizacji 
spełniających kryteria i realizujących cele 
programu, zgodnie z rozporządzeniem 
(UE) 2017/826.

Poprawka 47

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Motyw 44

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(44) Aby umożliwić sprawne 
funkcjonowanie rynku wewnętrznego, 
niezbędny jest wysoki poziom ochrony 
zdrowia w ramach łańcucha dostaw 
żywności. Bezpieczny i zgodny z zasadami 
zrównoważonego rozwoju łańcuch dostaw 
żywności jest warunkiem wstępnym dla 
społeczeństwa i rynku wewnętrznego. 
Międzynarodowe sytuacje kryzysowe 
w zakresie zdrowia i afery żywnościowe 
powodują zakłócenia w funkcjonowaniu 
rynku wewnętrznego poprzez ograniczenie 
przepływu osób i towarów oraz przerwy 
w produkcji.

(44) Aby chronić konsumentów oraz 
umożliwić sprawne i efektywne 
funkcjonowanie rynku wewnętrznego, 
niezbędny jest wysoki poziom ochrony 
zdrowia w ramach łańcucha dostaw 
żywności i pasz. Bezpieczny i zgodny z 
zasadami zrównoważonego rozwoju 
łańcuch dostaw produktów rolnych i 
żywności jest warunkiem wstępnym dla 
społeczeństwa i rynku wewnętrznego. Jak 
pokazały niedawne incydenty, takie jak 
skażenie jaj fipronilem w 2017 r. i skandal 
związany z mięsem końskim w 2013 r., 
międzynarodowe sytuacje kryzysowe 
w zakresie zdrowia, takie jak grypa 
ptaków czy afrykański pomór świń, i afery 
żywnościowe powodują zakłócenia 
w funkcjonowaniu rynku wewnętrznego 
poprzez ograniczenie przepływu osób 
i towarów oraz przerwy w produkcji. 
Kluczowe znaczenie ma zapobieganie 
transgranicznym sytuacjom kryzysowym w 
zakresie zdrowia i aferom żywnościowym. 
W związku z tym program powinien 
wspierać konkretne działania, takie jak 
ustanawianie środków nadzwyczajnych na 
wypadek sytuacji kryzysowych i 
nieprzewidzianych zdarzeń mających 
wpływ na zdrowie zwierząt i roślin oraz 
stworzenie mechanizmu bezpośredniego 
dostępu do unijnej rezerwy kryzysowej, 
aby szybciej, skuteczniej i efektywniej 
radzić sobie z tymi sytuacjami 
nadzwyczajnymi.

Poprawka 48

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 45

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(45) Ogólnym celem prawa Unii 
w dziedzinie łańcucha żywnościowego jest 

(45) Ogólnym celem prawa Unii 
w dziedzinie łańcucha żywnościowego jest 
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przyczynianie się do zapewnienia 
wysokiego poziomu zdrowia ludzi, 
zwierząt i roślin na wszystkich etapach 
łańcucha żywnościowego, wspieranie 
poprawy dobrostanu zwierząt, 
przyczynienie się do wysokiego poziomu 
ochrony konsumentów oraz zapewniania 
im odpowiednich informacji, a także 
wysokiego poziomu ochrony środowiska, 
w tym ochrony różnorodności biologicznej, 
przy jednoczesnym zapewnieniu bardziej 
ekologicznej żywności i pasz, zaostrzenie 
norm jakości w całej Unii, zwiększenie 
konkurencyjności unijnego przemysłu 
spożywczego i paszowego oraz sprzyjanie 
tworzeniu miejsc pracy.

zagwarantowanie wysokiego poziomu 
zdrowia ludzi, zwierząt i roślin na 
wszystkich etapach łańcucha 
żywnościowego, wspieranie poprawy 
dobrostanu zwierząt, przyczynienie się do 
wysokiego poziomu ochrony konsumentów 
oraz zapewniania im odpowiednich 
informacji, a także wysokiego poziomu 
ochrony środowiska, w tym ochrony 
różnorodności biologicznej, przy 
jednoczesnym zapewnieniu bardziej 
ekologicznej żywności i pasz, 
ograniczeniu marnotrawstwa żywności, 
zaostrzeniu norm jakości produktów 
w całej Unii, zwiększeniu 
konkurencyjności unijnego przemysłu 
spożywczego i paszowego oraz sprzyjaniu 
tworzeniu miejsc pracy.

Poprawka49

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 46

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(46) Zważywszy na szczególny 
charakter działań związanych 
z zapewnieniem wysokiego poziomu 
ochrony zdrowia ludzi, zwierząt i roślin 
w całym łańcuchu żywnościowym, 
w niniejszym rozporządzeniu należy 
określić specjalne kryteria 
kwalifikowalności dotyczące udzielania 
dotacji i zamówień publicznych. 
W szczególności, na zasadzie odstępstwa 
od rozporządzenia (UE, Euratom) 
Parlamentu Europejskiego i Rady61 
(„rozporządzenie finansowe”), w drodze 
wyjątku od zasady nieretroakcji, koszty 
środków nadzwyczajnych, ze względu na 
ich pilny i nieprzewidywalny charakter, 
powinny być kwalifikowalne i obejmować 
również koszty, które zostały poniesione 
w przypadku podejrzenia wystąpienia 
choroby lub szkodników, pod warunkiem 
że jej wystąpienie zostanie następnie 
potwierdzone i zgłoszone Komisji. 
Odpowiadające im zobowiązania 

(46) Zważywszy na szczególny 
charakter działań związanych 
z zapewnieniem wysokiego poziomu 
ochrony zdrowia ludzi, zwierząt i roślin 
w całym łańcuchu żywnościowym, 
w niniejszym rozporządzeniu należy 
określić specjalne kryteria 
kwalifikowalności dotyczące udzielania 
dotacji i zamówień publicznych. 
W szczególności, na zasadzie odstępstwa 
od rozporządzenia (UE, Euratom) 
Parlamentu Europejskiego i Rady61 
(„rozporządzenie finansowe”), w drodze 
wyjątku od zasady nieretroakcji, koszty 
środków nadzwyczajnych, ze względu na 
ich pilny i nieprzewidywalny charakter, 
powinny być kwalifikowalne i obejmować 
również koszty, które zostały poniesione 
w przypadku podejrzenia wystąpienia 
choroby lub szkodników, pod warunkiem 
że jej wystąpienie zostanie następnie 
potwierdzone i zgłoszone Komisji. 
Odpowiadające im zobowiązania 
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budżetowe i płatności wydatków 
kwalifikowalnych powinny być 
dokonywane przez Komisję po podpisaniu 
zobowiązań prawnych i po 
przeprowadzeniu oceny wniosków 
o płatności przedłożonych przez państwa 
członkowskie. Za kwalifikowalne należy 
również uznać koszty dotyczące środków 
ochrony zastosowanych w przypadku 
bezpośredniego zagrożenia dla statusu 
zdrowia w Unii w wyniku wystąpienia lub 
rozwoju na terytorium państwa trzeciego, 
państwa członkowskiego lub kraju 
i terytorium zamorskiego jednej z chorób 
zwierząt i chorób odzwierzęcych, jak 
również w dotyczące środków ochronnych 
lub innych istotnych działań podjętych 
w celu wspierania statusu zdrowia roślin 
w Unii.

budżetowe i płatności wydatków 
kwalifikowalnych powinny być 
dokonywane przez Komisję po podpisaniu 
zobowiązań prawnych i po 
przeprowadzeniu oceny wniosków 
o płatności przedłożonych przez państwa 
członkowskie. Za kwalifikowalne należy 
również uznać koszty dotyczące środków 
ochrony zastosowanych w przypadku 
bezpośredniego zagrożenia dla statusu 
zdrowia w Unii w wyniku wystąpienia lub 
rozwoju na terytorium państwa trzeciego, 
państwa członkowskiego lub kraju 
i terytorium zamorskiego jednej z chorób 
zwierząt i chorób odzwierzęcych, jak 
również w dotyczące środków ochronnych 
lub innych istotnych działań podjętych 
w celu wspierania statusu zdrowia roślin 
w Unii.

_________________ _________________
61 [to add] 61 Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 
2018/1046 z 18 lipca 2018 w sprawie 
zasad finansowych mających 
zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, 
zmieniające rozporządzenia (UE) nr 
1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 
1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 
1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 
223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję 
nr 541/2014/UE, a także uchylające 
rozporządzenie (UE, Euratom) nr 
966/2012.

Poprawka 50

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 47

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(47) Kontrole urzędowe 
przeprowadzane przez państwa 
członkowskie są kluczowym narzędziem 
służącym sprawdzaniu i monitorowaniu 
wdrażania, przestrzegania i egzekwowania 
stosownych wymogów unijnych. 

(47) Z uwagi na coraz większe 
zglobalizowanie łańcucha żywnościowego 
kontrole urzędowe przeprowadzane przez 
państwa członkowskie są kluczowym 
narzędziem służącym sprawdzaniu i 
monitorowaniu wdrażania, przestrzegania i 
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Skuteczność i wydajność systemów 
kontroli urzędowych ma zasadnicze 
znaczenie dla utrzymania wysokiego 
poziomu bezpieczeństwa ludzi, zwierząt 
i roślin w całym łańcuchu żywnościowym, 
przy jednoczesnym zapewnieniu 
wysokiego poziomu ochrony środowiska. 
Należy udostępnić wkład finansowy Unii 
dla takich środków kontrolnych. 
W szczególności należy udostępnić 
wsparcie finansowe dla laboratoriów 
referencyjnych Unii, aby pomóc im 
w ponoszeniu kosztów związanych 
z wdrażaniem programów prac 
zatwierdzanych przez Komisję. Ponadto, 
z uwagi na fakt, że skuteczność kontroli 
urzędowych zależy również od dostępności 
dla organów kontrolnych dobrze 
wyszkolonych pracowników posiadających 
odpowiednią znajomość prawa Unii, Unia 
powinna móc wnieść wkład w ich 
szkolenie i stosowne programy wymiany 
organizowane przez właściwe organy.

egzekwowania stosownych wymogów 
unijnych, w szczególności w odniesieniu 
do produktów importowanych z krajów 
trzecich. Skuteczność i wydajność 
systemów kontroli urzędowych ma 
zasadnicze znaczenie dla utrzymania 
wysokiego poziomu bezpieczeństwa ludzi, 
zwierząt i roślin w całym łańcuchu 
żywnościowym, a także zaufania 
konsumentów, przy jednoczesnym 
zapewnieniu wysokiego poziomu ochrony 
środowiska. Należy udostępnić wkład 
finansowy Unii dla takich środków 
kontrolnych. W szczególności należy 
udostępnić wsparcie finansowe dla 
laboratoriów referencyjnych Unii, aby 
pomóc im w ponoszeniu kosztów 
związanych z wdrażaniem programów prac 
zatwierdzanych przez Komisję. Ponadto, 
z uwagi na fakt, że skuteczność kontroli 
urzędowych zależy również od dostępności 
dla organów kontrolnych dobrze 
wyszkolonych pracowników posiadających 
odpowiednią znajomość prawa Unii, Unia 
powinna móc wnieść wkład w ich 
szkolenie i stosowne programy wymiany 
organizowane przez właściwe organy.

Poprawka 51

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 51

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(51) Program został przedstawiony do 
wstępnej analizy Komitetowi ds. 
Europejskiego Systemu Statystycznego, 
zgodnie z rozporządzeniem (WE) 
nr 223/2009.

(51) Program został przedstawiony do 
wstępnej analizy Komitetowi ds. 
Europejskiego Systemu Statystycznego, 
zgodnie z rozporządzeniem (WE) 
nr 223/2009, i powinien być realizowany w 
drodze zapewnienia skutecznej kontroli 
parlamentarnej.

Poprawka 52

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 52
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(52) Unia i państwa członkowskie 
zobowiązały się wdrożyć agendę 
Organizacji Narodów Zjednoczonych na 
rzecz zrównoważonego rozwoju do roku 
2030. Przyczyniając się do realizacji 
agendy 2030, Unia i państwa członkowskie 
będą wspierać silniejszą, bardziej stabilną, 
integracyjną, bezpieczną i dobrze 
prosperującą Europę. Program powinien 
przyczynić się do realizacji agendy na 
rzecz zrównoważonego rozwoju 2030, 
w tym poprzez znalezienie równowagi 
między gospodarczymi, społecznymi 
i ekologicznymi aspektami trwałego 
rozwoju.

(52) Unia i państwa członkowskie 
zobowiązały się odgrywać rolę lidera we 
wdrażaniu agendy Organizacji Narodów 
Zjednoczonych na rzecz zrównoważonego 
rozwoju do roku 2030. Przyczyniając się 
do realizacji agendy 2030, Unia i państwa 
członkowskie będą wspierać silniejszą, 
bardziej stabilną, integracyjną, bezpieczną 
i dobrze prosperującą Europę. Program 
powinien przyczynić się do realizacji 
agendy na rzecz zrównoważonego rozwoju 
2030, w tym poprzez znalezienie 
równowagi między gospodarczymi, 
społecznymi i ekologicznymi aspektami 
trwałego rozwoju, przewidując w tym celu 
jasne i widoczne zobowiązanie w 
rozporządzeniu w sprawie WRF, a także 
włączając do głównego nurtu cele 
zrównoważonego rozwoju, zgodnie z 
postulatami zawartymi w rezolucjach 
Parlamentu Europejskiego z dnia 14 
marca i 30 maja 2008 r. w sprawie WRF 
na lata 2021-2027.

Poprawka 53

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 58

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(58) Działania realizowane w ramach 
poprzednich programów i linii 
budżetowych okazały się odpowiednie 
i powinny zostać zachowane. Nowe 
działania wprowadzone w ramach tego 
programu mają na celu wzmocnienie 
w szczególności dobrze funkcjonującego 
rynku wewnętrznego. W celu uproszczenia 
i zwiększenia elastyczności realizacji 
programu, a przez skuteczniejszego 
osiągnięcia jego celów, działania powinny 
zostać zdefiniowane wyłącznie 
w kategoriach ogólnych. Orientacyjny 
wykaz działań dotyczących konkretnych 

(58) Działania realizowane w ramach 
poprzednich programów i linii 
budżetowych okazały się odpowiednie 
i powinny zostać zachowane. Nowe 
działania wprowadzone w ramach tego 
programu mają na celu wzmocnienie 
w szczególności dobrze funkcjonującego 
rynku wewnętrznego. W celu uproszczenia 
i zwiększenia elastyczności realizacji 
programu, a przez skuteczniejszego 
osiągnięcia jego celów, działania powinny 
zostać zdefiniowane wyłącznie 
w kategoriach ogólnych. Orientacyjny 
wykaz działań dotyczących konkretnych 
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celów w dziedzinie konkurencyjności lub 
konkretnych działań wynikających 
z wymogów regulacyjnych, np. w obszarze 
normalizacji, regulacji dotyczących 
łańcucha żywnościowego i statystyk 
europejskich powinien również zostać 
włączony do programu.

celów w dziedzinie konkurencyjności, 
ochrony konsumentów lub konkretnych 
działań wynikających z wymogów 
regulacyjnych, np. w obszarze 
normalizacji, nadzoru rynku, regulacji 
dotyczących łańcucha żywnościowego i 
statystyk europejskich powinien również 
zostać włączony do programu.

Poprawka 54

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 60

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(60) Biorąc pod uwagę postępującą 
współzależność w gospodarce światowej, 
program powinien przewidywać 
możliwość angażowania – w pewne 
działania – ekspertów zewnętrznych, takich 
jak urzędnicy z państw trzecich, 
przedstawiciele organizacji 
międzynarodowych czy przedsiębiorcy.

(60) Biorąc pod uwagę postępującą 
współzależność w gospodarce światowej, 
w tym w gospodarce cyfrowej, program 
powinien przewidywać możliwość 
angażowania – w pewne działania – 
ekspertów zewnętrznych, takich jak 
urzędnicy z państw trzecich, 
przedstawiciele organizacji 
międzynarodowych czy przedsiębiorcy.

Poprawka 55

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 64

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(64) Program powinien wspierać 
synergię przy jednoczesnym zapobieganiu 
powielaniu prac prowadzonych już 
w ramach powiązanych unijnych 
programów i działań. Działania w ramach 
tego programu powinny stanowić 
uzupełnienie programów Customs 
i Fiscalis ustanowionych rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
[...]67 oraz rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr [...]68, 
których celem jest również wspieranie 
i poprawa funkcjonowania rynku 
wewnętrznego.

(64) Działania w ramach tego programu 
powinny stanowić uzupełnienie 
programów Customs i Fiscalis 
ustanowionych rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
[...]67 oraz rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr [...]68, 
których celem jest również wspieranie 
i poprawa funkcjonowania rynku 
wewnętrznego.
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_________________ _________________
67 COM(2018) 442 final 67 COM(2018) 442 final
68 COM(2018) 443 final 68 COM(2018) 443 final

Uzasadnienie

Skreślona część zostaje przeniesiona do motywu 5, w którym wydaje się być bardziej 
właściwa, ponieważ motyw 64 dotyczy w szczególności dwóch programów szczegółowych, a 
eliminacja powielania finansowania identycznych celów powinna stanowić ogólną zasadę 
całego programu.

Poprawka 56

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 65

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(65) Program powinien wspierać 
synergię i komplementarność 
w odniesieniu do wsparcia dla MŚP 
i przedsiębiorczości w ramach 
Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego ustanowionego na mocy 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) nr [...]69. Ponadto segment 
MŚP funduszu InvestEU, ustanowiony 
rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr [...]70, 
zagwarantują wsparcie na rzecz 
finansowania dłużnego i kapitałowego 
w celu zwiększenia dostępu i dostępności 
finansowania dla MŚP. Program powinien 
również dążyć do synergii z programem 
kosmicznym ustanowionym 
rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr [...]71 
w odniesieniu do zachęcania MŚP do 
korzystania z przełomowych innowacji 
i innych rozwiązań opracowanych 
w ramach tych programów.

(65) Program powinien wspierać 
synergię, komplementarność i 
dodatkowość w odniesieniu do wsparcia 
dla MŚP i przedsiębiorczości w ramach 
Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego ustanowionego na mocy 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) nr [...]69. Ponadto segment MŚP 
funduszu InvestEU, ustanowiony 
rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr [...]70, 
zagwarantują wsparcie na rzecz 
finansowania dłużnego i kapitałowego 
w celu zwiększenia dostępu i dostępności 
finansowania dla MŚP i 
mikroprzedsiębiorstw. Program powinien 
również dążyć do synergii z programem 
kosmicznym ustanowionym 
rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr [...]71 
w odniesieniu do zachęcania MŚP do 
korzystania z przełomowych innowacji 
i innych rozwiązań opracowanych 
w ramach tych programów.

__________________ __________________
69 COM(2018) 372 final 69 COM(2018) 372 final



RR\1175562PL.docx 55/267 PE628.465v02-00

PL

70 COM(2018) 439 final 70 COM(2018) 439 final
71 COM(2018) 447 final 71 COM(2018) 447 final

Uzasadnienie

Dodanie odniesienia do dodatkowości i mikroprzedsiębiorstw.

Poprawka 57

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 67

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(67) Program powinien wspierać 
synergię i komplementarność 
w odniesieniu do programu „Cyfrowa 
Europa”, ustanowionego na mocy 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) nr [...]73, który ma na celu 
wspieranie cyfryzacji gospodarki Unii 
i sektora publicznego.

(67) Program powinien wspierać 
synergię i komplementarność w 
odniesieniu do programu „Cyfrowa 
Europa”, ustanowionego na mocy 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) nr [...]73, który ma na celu 
wspieranie cyfryzacji gospodarki Unii i 
sektora publicznego oraz zwiększenie 
cyberbezpieczeństwa.

__________________ __________________
73 COM(2018) 434 final 73 COM(2018) 434 final

Poprawka 58

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 71

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(71) W stosownych przypadkach 
działania realizowane w ramach programu 
należy wykorzystać w celu skorygowania 
niedoskonałości rynku lub nieoptymalnych 
sytuacji w zakresie inwestycji 
w proporcjonalny sposób, bez powielania 
ani wypierania finansowania prywatnego, 
a także powinny się one wyróżniać 
wyraźną europejską wartością dodaną.

(71) Działania realizowane w ramach 
programu powinny wyróżniać się wyraźną 
europejską wartością dodaną i korygować 
niedoskonałości rynku lub nieoptymalne 
sytuacje w zakresie inwestycji 
w proporcjonalny sposób, bez powielania 
ani wypierania finansowania prywatnego.
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Poprawka 59

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 72

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(72) Należy przekazać Komisji 
uprawnienia wykonawcze w zakresie 
przyjmowania programów prac do celów 
realizacji działań przyczyniających się do 
wysokiego poziomu zdrowia ludzi, 
zwierząt i roślin na wszystkich etapach 
łańcucha żywnościowego. Uprawnienia te 
powinny być wykonywane zgodnie 
z rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 182/201179.

skreśla się

__________________
79 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 
z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiające 
przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu 
kontroli przez państwa członkowskie 
wykonywania uprawnień wykonawczych 
przez Komisję (Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 
13).

Poprawka 60

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 73

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(73) Rodzaje finansowania i metody 
realizacji na podstawie niniejszego 
rozporządzenia należy wybrać na 
podstawie ich potencjału w zakresie 
realizacji konkretnych celów przyjętych 
dla działań oraz uzyskania wyników, 
z uwzględnieniem w szczególności 
kosztów kontroli, obciążenia 
administracyjnego i przewidywanego 
ryzyka naruszenia przepisów. Powinno ono 
obejmować rozważenie możliwości 
zastosowania kwot ryczałtowych, stawek 
zryczałtowanych i kosztów jednostkowych 

(73) Rodzaje finansowania i metody 
wdrażania na podstawie niniejszego 
rozporządzenia powinny być wybierane 
w zależności od możliwości osiągnięcia 
przez nie szczegółowych celów działań 
i zapewnienia rezultatów, 
z uwzględnieniem w szczególności unijnej 
wartości dodanej, kosztów kontroli, 
obciążenia administracyjnego 
i przewidywanego ryzyka naruszenia 
przepisów. Powinno to uwzględniać 
korzystanie z kwot ryczałtowych, stawek 
ryczałtowych i kosztów jednostkowych, 
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oraz finansowania niepowiązanego 
z kosztami, o którym mowa w art. 125 
ust. 1 rozporządzenia finansowego.

a także finansowanie niepowiązane 
z kosztami, o których mowa w art. 125 
ust. 1 rozporządzenia finansowego.

Poprawka 61

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 74

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(74) W celu zapewnienia regularnego 
monitorowania i sprawozdawczości od 
samego początku należy wprowadzić 
odpowiednie ramy służące do 
monitorowania działań i wyników 
programu. Tego rodzaju monitorowanie 
i sprawozdawczość powinny opierać się na 
wskaźnikach i umożliwiać pomiary 
efektów działań realizowanych w ramach 
programu względem uprzednio 
zdefiniowanych punktów odniesienia.

(74) Aby zapewnić regularne 
monitorowanie i sprawozdawczość na 
temat osiągniętych postępów oraz 
skuteczności i efektywności programu, od 
samego początku należy wprowadzić 
odpowiednie ramy służące do 
monitorowania działań i wyników 
programu. Tego rodzaju monitorowanie 
i sprawozdawczość powinny opierać się na 
wskaźnikach i umożliwiać pomiary 
efektów działań realizowanych w ramach 
programu względem uprzednio 
zdefiniowanych punktów odniesienia.

Poprawka 62

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 75

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(75) Zgodnie z pkt 22 i 23 Porozumienia 
międzyinstytucjonalnego z dnia 13 
kwietnia 2016 r.80 w sprawie lepszego 
stanowienia prawa należy dokonać oceny 
tego programu na podstawie informacji 
zgromadzonych w oparciu o konkretne 
wymogi dotyczące monitorowania, przy 
czym należy unikać nadmiernej regulacji 
i obciążeń administracyjnych, zwłaszcza 
względem państw członkowskich. Wymogi 
te powinny, w stosownych przypadkach, 
obejmować mierzalne wskaźniki jako 
podstawę oceny oddziaływania programu 
w terenie.

(75) Zgodnie z pkt 22 i 23 Porozumienia 
międzyinstytucjonalnego z dnia 13 
kwietnia 2016 r.80 w sprawie lepszego 
stanowienia prawa należy dokonać oceny 
tego programu na podstawie informacji 
zgromadzonych w oparciu o konkretne 
wymogi dotyczące monitorowania, przy 
czym należy unikać nadmiernej regulacji 
i obciążeń administracyjnych, zwłaszcza 
względem państw członkowskich. Wymogi 
te powinny, w stosownych przypadkach, 
obejmować mierzalne wskaźniki jako 
podstawę oceny oddziaływania programu 
w terenie. Komisja powinna sporządzić 
okresowe sprawozdanie z oceny dotyczące 
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osiągnięcia celów działań wspieranych w 
ramach programu, wyników i skutków, 
efektywności wykorzystania zasobów i 
unijnej wartości dodanej, a także końcowe 
sprawozdanie z oceny dotyczące 
długoterminowych skutków i wyników 
tych działań, ich zrównoważonego 
charakteru, a także synergii z innymi 
programami.

__________________ __________________
80 Dz.U. L 123 z 12.5.2016, s. 1. 80 Dz.U. L 123 z 12.5.2016, s. 1.

Poprawka 63

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 75 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(75a) W celu uzupełnienia pewnych 
innych niż istotne elementów niniejszego 
rozporządzenia należy przekazać Komisji 
uprawnienia do przyjmowania aktów 
zgodnie z art. 290 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej w 
odniesieniu do przyjmowania programów 
prac.

Poprawka 64

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 76

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(76) Na podstawie chorób zwierzęcych, 
o których mowa w rozdziale 2 części I 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2016/42981, rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 
nr 2160/200382 oraz rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 
nr 999/200183 należy ustanowić wykaz 
chorób zwierzęcych i odzwierzęcych, które 
kwalifikują się do finansowania w ramach 
środków nadzwyczajnych oraz do 

(76) Na podstawie chorób zwierzęcych, 
o których mowa w rozdziale 2 części I 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2016/42981, rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 
nr 2160/200382 oraz rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 
nr 999/200183 należy ustanowić otwarty 
wykaz chorób zwierzęcych 
i odzwierzęcych, które kwalifikują się do 
finansowania w ramach środków 
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finansowania w ramach programów 
zwalczania, kontroli i nadzoru.

nadzwyczajnych oraz do finansowania 
w ramach programów zwalczania, kontroli 
i nadzoru.

_________________ _________________
81 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 
z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie 
przenośnych chorób zwierząt oraz 
zmieniające i uchylające niektóre akty 
w dziedzinie zdrowia zwierząt („Prawo 
o zdrowiu zwierząt”) (Dz.U. L 84 
z 31.3.2016, s. 1).

81 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 
z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie 
przenośnych chorób zwierząt oraz 
zmieniające i uchylające niektóre akty 
w dziedzinie zdrowia zwierząt („Prawo 
o zdrowiu zwierząt”) (Dz.U. L 84 
z 31.3.2016, s. 1).

82 Rozporządzenie (WE) nr 2160/2003 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 
listopada 2003 r. w sprawie zwalczania 
salmonelli i innych określonych 
odzwierzęcych czynników 
chorobotwórczych przenoszonych przez 
żywność (Dz.U. L 325 z 12.12.2003, s. 1).

82 Rozporządzenie (WE) nr 2160/2003 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 
listopada 2003 r. w sprawie zwalczania 
salmonelli i innych określonych 
odzwierzęcych czynników 
chorobotwórczych przenoszonych przez 
żywność (Dz.U. L 325 z 12.12.2003, s. 1).

83 Rozporządzenie (WE) nr 999/2001 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 
maja 2001 r. ustanawiające przepisy 
dotyczące zapobiegania, kontroli 
i zwalczania niektórych pasażowalnych 
encefalopatii gąbczastych (Dz.U. L 147 
z 31.5.2001, s. 1).

83 Rozporządzenie (WE) nr 999/2001 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 
maja 2001 r. ustanawiające przepisy 
dotyczące zapobiegania, kontroli 
i zwalczania niektórych pasażowalnych 
encefalopatii gąbczastych (Dz.U. L 147 
z 31.5.2001, s. 1).

Poprawka 65

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 77

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(77) W celu uwzględnienia sytuacji 
spowodowanych przez choroby zwierząt 
mające znaczący wpływ na produkcję 
zwierzęcą lub handel, rozwój chorób 
odzwierzęcych, które stanowią zagrożenie 
dla ludzi, lub nowe sytuacje naukowe lub 
epidemiologiczne, jak również choroby 
zwierzęce, które mogą stanowić nowe 
zagrożenie dla Unii, należy przekazać 
Komisji uprawnienia do przyjęcia aktów 
zgodnie z art. 290 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
w odniesieniu do wprowadzenia zmian do 

(77) W celu uwzględnienia sytuacji 
spowodowanych przez choroby zwierząt 
mające znaczący wpływ na produkcję 
zwierzęcą lub handel, rozwój chorób 
odzwierzęcych, które stanowią zagrożenie 
dla ludzi, lub nowe sytuacje naukowe lub 
epidemiologiczne, jak również choroby 
zwierzęce, które mogą stanowić nowe 
zagrożenie dla Unii, należy przekazać 
Komisji uprawnienia do przyjęcia aktów 
zgodnie z art. 290 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
w odniesieniu do wprowadzenia zmian do 
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tych wykazów chorób zwierzęcych 
i odzwierzęcych. W celu zapewnienia 
skutecznej oceny postępów programu 
w osiąganiu jego celów należy przekazać 
Komisji uprawnienia do przyjęcia aktów 
zgodnie z art. 290 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
w odniesieniu do przeglądu lub 
uzupełnienia wskaźników służących do 
pomiaru postępów w realizacji celów 
szczegółowych, jeśli zostanie to uznane za 
niezbędne, oraz do uzupełnienia tego 
rozporządzenia o przepisy dotyczące 
ustanowienia ram monitorowania i oceny. 
Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac 
przygotowawczych Komisja prowadziła 
stosowne konsultacje, w tym na poziomie 
ekspertów, oraz aby konsultacje te 
prowadzone były zgodnie z zasadami 
określonymi w Porozumieniu 
międzyinstytucjonalnym w sprawie 
lepszego stanowienia prawa z dnia 13 
kwietnia 2016 r. W szczególności, aby 
zapewnić udział na równych zasadach 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
w przygotowaniu aktów delegowanych, 
instytucje te otrzymują wszelkie 
dokumenty w tym samym czasie co 
eksperci państw członkowskich, a eksperci 
tych instytucji mogą systematycznie brać 
udział w posiedzeniach grup eksperckich 
Komisji zajmujących się przygotowaniem 
aktów delegowanych.

tych wykazów chorób zwierzęcych 
i odzwierzęcych. W celu zapewnienia 
skutecznej oceny postępów programu 
w osiąganiu jego celów należy przekazać 
Komisji uprawnienia do przyjęcia aktów 
zgodnie z art. 290 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
w odniesieniu do przeglądu lub 
uzupełnienia wskaźników służących do 
pomiaru postępów w realizacji celów 
szczegółowych, jeśli zostanie to uznane za 
niezbędne, oraz do uzupełnienia tego 
rozporządzenia o przepisy dotyczące 
ustanowienia ram monitorowania i oceny. 
Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac 
przygotowawczych Komisja prowadziła 
stosowne konsultacje, w tym na poziomie 
ekspertów, oraz aby konsultacje te 
prowadzone były zgodnie z zasadami 
określonymi w Porozumieniu 
międzyinstytucjonalnym w sprawie 
lepszego stanowienia prawa z dnia 13 
kwietnia 2016 r. Należy skonsultować się 
także z zainteresowanymi podmiotami i 
organizacjami konsumenckimi. Aby 
zapewnić Parlamentowi Europejskiemu i 
Radzie udział na równych zasadach w 
przygotowaniu aktów delegowanych, 
instytucje te otrzymują wszelkie 
dokumenty w tym samym czasie co 
eksperci państw członkowskich, a eksperci 
tych instytucji mogą systematycznie brać 
udział w posiedzeniach grup eksperckich 
Komisji zajmujących się przygotowaniem 
aktów delegowanych.

Poprawka 66

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 80

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(80) Do niniejszego rozporządzenia 
zastosowanie mają horyzontalne przepisy 
finansowe przyjęte przez Parlament 
Europejski i Radę na podstawie art. 322 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 

(80) Horyzontalne przepisy finansowe 
przyjęte przez Parlament Europejski i Radę 
na podstawie art. 322 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej, a w 
szczególności rozporządzenie finansowe, 
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Europejskiej. Przepisy te, ustanowione 
rozporządzeniem finansowym, określają 
w szczególności procedurę ustanawiania 
i wykonania budżetu w drodze dotacji, 
zamówień, nagród i wykonania 
pośredniego oraz przewidują kontrole 
wykonywania obowiązków przez podmioty 
upoważnione do działań finansowych. 
Przepisy przyjęte na podstawie art. 322 
TFUE dotyczą również ochrony budżetu 
Unii w przypadku uogólnionych braków 
w zakresie praworządności w państwach 
członkowskich, jako że poszanowanie 
praworządności jest niezbędnym 
warunkiem wstępnym należytego 
zarządzania finansami i skutecznego 
finansowania Unii.

które określa procedurę ustanawiania i 
wykonywania budżetu w drodze dotacji, 
zamówień, nagród i wykonania 
pośredniego oraz przewidują kontrole 
wykonywania obowiązków przez podmioty 
finansowe, powinny mieć zastosowanie do 
działań w ramach niniejszego programu, z 
zastrzeżeniem szczególnych odstępstw 
przewidzianych w niniejszym 
rozporządzeniu. Przepisy przyjęte na 
podstawie art. 322 TFUE dotyczą również 
ochrony budżetu Unii w przypadku 
uogólnionych braków w zakresie 
praworządności w państwach 
członkowskich, jako że poszanowanie 
praworządności jest niezbędnym 
warunkiem wstępnym należytego 
zarządzania finansami i skutecznego 
finansowania Unii.

Poprawka 67

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 81

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(81) Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/67990 
reguluje przetwarzanie danych osobowych 
przeprowadzane w państwach 
członkowskich w kontekście niniejszego 
rozporządzenia i pod nadzorem 
właściwych organów państw 
członkowskich. Rozporządzenie 
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 
nr 45/200191 reguluje przetwarzanie 
danych osobowych przeprowadzane przez 
Komisję w kontekście niniejszego 
rozporządzenia i pod nadzorem 
Europejskiego Inspektora Ochrony 
Danych. Wszelka wymiana lub 
przekazywanie informacji przez właściwe 
organy ma się odbywać zgodnie 
z zasadami dotyczącymi przekazywania 
danych osobowych, o których mowa 
w rozporządzeniu (UE) 2016/679, 
a wszelka wymiana lub przekazywanie 

(81) Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/67990 
reguluje przetwarzanie danych osobowych 
przeprowadzane w państwach 
członkowskich w kontekście niniejszego 
rozporządzenia i pod nadzorem 
właściwych organów państw 
członkowskich. Rozporządzenie 
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 
nr 45/200191 reguluje przetwarzanie 
danych osobowych przeprowadzane przez 
Komisję w kontekście niniejszego 
rozporządzenia i pod nadzorem 
Europejskiego Inspektora Ochrony 
Danych. Wszelka wymiana lub 
przekazywanie informacji przez właściwe 
organy ma się odbywać zgodnie z 
zasadami dotyczącymi przekazywania 
danych osobowych, o których mowa w 
rozporządzeniu (UE) 2016/679 oraz w 
rozporządzeniu XXX [rozporządzenie w 
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informacji przez Komisję ma się odbywać 
zgodnie z zasadami dotyczącymi 
przekazywania danych osobowych, 
o których mowa w rozporządzeniu (WE) 
nr 45/2001.

sprawie prywatności i łączności 
elektronicznej], a wszelka wymiana lub 
przekazywanie informacji przez Komisję 
ma się odbywać zgodnie z zasadami 
dotyczącymi przekazywania danych 
osobowych, o których mowa w 
rozporządzeniu (WE) nr 45/2001.

Uzasadnienie

RODO obejmuje wyłącznie dane osobowe i nie uwzględnia w wystarczającym stopniu innych 
rodzajów danych, takich jak metadane, dane przepływu i dane przechowywane przez 
aplikacje, a zatem należy wziąć pod uwagę również zgodność z rozporządzeniem w sprawie 
prywatności i łączności elektronicznej zawartym we wniosku Komisji 2017/0003(COD), które 
jest obecnie przedmiotem dyskusji.

Poprawka 68

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 83

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(83) Program powinien mieć również na 
celu zapewnienie większej widoczności 
i spójności rynku wewnętrznego Unii, 
konkurencyjności przedsiębiorstw, w tym 
MŚP, oraz działań w dziedzinie statystyk 
europejskich na rzecz europejskich 
obywateli, przedsiębiorstw i administracji.

(83) Program powinien również 
zapewniać większą widoczność i spójność 
rynku wewnętrznego Unii, 
konkurencyjność i zrównoważony rozwój 
przedsiębiorstw, zwłaszcza 
mikroprzedsiębiorstw oraz małych i 
średnich przedsiębiorstw, oraz działania 
w dziedzinie statystyk europejskich na 
rzecz europejskich obywateli, 
przedsiębiorstw i administracji.

Poprawka 69

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 85

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(85) Należy zapewnić płynne i łagodne 
przejście pomiędzy programami 
w dziedzinie konkurencyjności 
przedsiębiorstw i MŚP, ochrony 
konsumentów i użytkowników końcowych, 
konsumentów i użytkowników końcowych 

(85) Należy zapewnić płynne i łagodne 
przejście pomiędzy programami 
w dziedzinie konkurencyjności i 
zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw, 
zwłaszcza mikroprzedsiębiorstw oraz 
małych i średnich przedsiębiorstw, 
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usług finansowych, procesu kształtowania 
polityki w dziedzinie usług finansowych, 
łańcucha żywnościowego i statystyk 
europejskich, ustanowionymi 
w rozporządzeniu (UE) nr 1287/2013, 
rozporządzeniu (UE) nr 254/2014, 
rozporządzeniu (UE) 2017/826, 
rozporządzeniu (UE) nr 258/2014, 
rozporządzeniu (UE) nr 652/2014, 
rozporządzeniu (UE) nr 99/2013 oraz 
w niniejszym programie, w szczególności 
w odniesieniu do kontynuacji środków 
wieloletnich oraz oceny sukcesów 
poprzedniego programu,

ochrony konsumentów i użytkowników 
końcowych, konsumentów i użytkowników 
końcowych usług finansowych, procesu 
kształtowania polityki w dziedzinie usług 
finansowych, łańcucha żywnościowego 
i statystyk europejskich, ustanowionymi 
w rozporządzeniu (UE) nr 1287/2013, 
rozporządzeniu (UE) nr 254/2014, 
rozporządzeniu (UE) 2017/826, 
rozporządzeniu (UE) nr 258/2014, 
rozporządzeniu (UE) nr 652/2014, 
rozporządzeniu (UE) nr 99/2013 oraz 
w niniejszym programie, w szczególności 
w odniesieniu do kontynuacji środków 
wieloletnich oraz oceny sukcesów 
poprzedniego programu,

Poprawka 70

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
program na rzecz poprawy 
funkcjonowania rynku wewnętrznego 
i zwiększenia konkurencyjności 
przedsiębiorstw, w tym 
mikroprzedsiębiorstw oraz małych 
i średnich przedsiębiorstw, oraz ramy na 
potrzeby finansowania opracowywania, 
tworzenia i rozpowszechniania statystyk 
europejskich w rozumieniu art. 13 
rozporządzenia (WE) nr 223/2009 
(„program”).

Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
program na rzecz jednolitego rynku z 
myślą o wzmocnieniu rynku 
wewnętrznego i poprawie jego 
funkcjonowania w takich dziedzinach jak 
konkurencyjność przedsiębiorstw, 
zwłaszcza mikroprzedsiębiorstw oraz 
małych i średnich przedsiębiorstw, 
normalizacja, ochrona konsumentów, 
nadzór rynku, łańcuch dostaw żywności, a 
także ramy na potrzeby finansowania 
opracowywania, tworzenia 
i rozpowszechniania statystyk europejskich 
w rozumieniu art. 13 rozporządzenia (WE) 
nr 223/2009 („program”).

Poprawka 71

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2) „statystyki europejskie” oznaczają 
dane statystyczne opracowywane, 
tworzone i rozpowszechniane zgodnie 
z rozporządzeniem (WE) nr 223/2009;

2) „statystyki europejskie” oznaczają 
dane statystyczne opracowywane, 
tworzone i rozpowszechniane na szczeblu 
unijnym i w państwach członkowskich 
zgodnie z art. 3 Traktatu o Unii 
Europejskiej i rozporządzeniem (WE) 
nr 223/2009;

Poprawka 72

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3) „podmiot prawny” oznacza każdą 
osobę fizyczną lub prawną utworzoną 
i uznaną za taką na mocy prawa 
krajowego, unijnego lub 
międzynarodowego, która posiada 
osobowość prawną i która – działając 
w swoim własnym imieniu – może 
wykonywać prawa i podlegać 
obowiązkom, albo podmiot nieposiadający 
osobowości prawnej zgodnie z art. 197 
ust. 2 lit. c) rozporządzenia (UE, Euratom) 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
(„rozporządzenia finansowego”);

3) „podmiot prawny” oznacza każdą 
osobę fizyczną lub prawną utworzoną i 
uznaną za taką na mocy prawa krajowego, 
unijnego lub międzynarodowego, która 
posiada osobowość prawną i która – 
działając w swoim własnym imieniu – 
może wykonywać prawa i podlegać 
obowiązkom, albo podmiot nieposiadający 
osobowości prawnej zgodnie z art. 197 ust. 
2 lit. c) rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 
2018/1046 („rozporządzenia 
finansowego”);

Poprawka 73

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a) „przedsiębiorstwo gospodarki 
społecznej” oznacza przedsiębiorstwo, 
którego głównym celem jest raczej 
wywieranie skutku społecznego niż 
generowanie zysków dla właścicieli lub 
udziałowców, którego działalność polega 
na dostarczaniu towarów i świadczeniu 
usług dla rynku oraz które jest zarządzane 
w otwarty i odpowiedzialny sposób, 
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angażujący pracowników, konsumentów i 
udziałowców;

Poprawka 74

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 4 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4b) „lokalne przedsiębiorstwo 
publiczne” oznacza małe lokalne 
przedsiębiorstwo usług publicznych, które 
spełnia kryteria MŚP i pełni ważne 
zadania dla lokalnych społeczności;

Uzasadnienie

Lokalne przedsiębiorstwa publiczne są rodzajem działalności gospodarczej o szczególnych 
cechach, które należy należycie uwzględnić w programie COSME.

Poprawka 75

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 4 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4c) „sieci przedsiębiorstw” oznaczają 
grupy przedsiębiorstw stworzone w celu 
realizacji wspólnego projektu, w których 
co najmniej dwa MŚP wspólnie prowadzą 
co najmniej jeden rodzaj działalności 
gospodarczej w celu zwiększenia swojej 
konkurencyjności na rynku;

Uzasadnienie

Sieci przedsiębiorstw są kluczowymi podmiotami na rynku wewnętrznym.

Poprawka 76

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera a
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) poprawa funkcjonowania rynku 
wewnętrznego, a w szczególności ochrona 
i wzmocnienie pozycji obywateli, 
konsumentów i przedsiębiorstw, 
szczególnie mikroprzedsiębiorstw oraz 
małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), 
poprzez egzekwowanie prawa Unii, 
ułatwienie dostępu do rynku, ustanawianie 
norm oraz działania na rzecz zdrowia 
ludzi, zdrowia zwierząt i roślin oraz 
dobrostanu zwierząt; wzmocnienie 
współpracy między właściwymi organami 
państw członkowskich oraz między 
właściwymi organami państw 
członkowskich a Komisją i agencjami 
zdecentralizowanymi Unii;

a) poprawa funkcjonowania rynku 
wewnętrznego, a w szczególności ochrona 
i wzmocnienie pozycji obywateli, 
konsumentów i przedsiębiorstw, 
szczególnie mikroprzedsiębiorstw oraz 
małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), 
poprzez egzekwowanie ram prawnych, 
socjalnych i środowiskowych; ułatwianie 
dostępu do rynku i dostępu do 
finansowania, wspieranie uczciwej 
konkurencji między przedsiębiorstwami 
oraz ustalania standardów, zapewnienie 
jednolitego i wysokiego poziomu ochrony 
konsumentów, wzmocnienie nadzoru 
rynku w całej Unii, poprawa wzajemnego 
uznawania oraz promowanie zdrowia 
ludzi, zwierząt i roślin oraz dobrostanu 
zwierząt; wzmocnienie współpracy między 
właściwymi organami państw 
członkowskich oraz między właściwymi 
organami państw członkowskich a Komisją 
i agencjami zdecentralizowanymi Unii;

Poprawka 77

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) zapewnienie porównywalnych 
i wiarygodnych danych statystycznych 
wysokiej jakości dotyczących Europy, 
stanowiących podstawę opracowywania, 
monitorowania i oceny wszystkich polityk 
Unii oraz ułatwiających podmiotom 
zaangażowanym w kształtowanie polityki, 
przedsiębiorstwom, przedstawicielom 
środowiska akademickiego, obywatelom 
i mediom podejmowanie świadomych 
decyzji i aktywne uczestniczenie 
w procesie demokratycznym.

b) opracowywanie, tworzenie i 
rozpowszechnianie porównywalnych 
i wiarygodnych europejskich danych 
statystycznych wysokiej jakości, 
stanowiących podstawę opracowywania, 
monitorowania i oceny wszystkich polityk 
Unii, włącznie z handlem i migracją, oraz 
ułatwiających obywatelom, podmiotom 
zaangażowanym w kształtowanie polityki i 
organom regulacyjnym, organom 
nadzoru, przedsiębiorstwom, 
przedstawicielom środowiska 
akademickiego, społeczeństwu 
obywatelskiemu i mediom podejmowanie 
świadomych decyzji i aktywne 
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uczestniczenie w procesie 
demokratycznym.

Poprawka 78

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) zwiększenie skuteczności rynku 
wewnętrznego, ułatwienie zapobiegania 
powstawaniu przeszkód na tym rynku oraz 
ich usuwania, wspieranie opracowywania, 
wdrażania i egzekwowania prawa Unii 
w dziedzinach rynku wewnętrznego 
towarów i usług, zamówień publicznych 
i nadzoru rynku, jak również 
w dziedzinach prawa spółek oraz prawa 
umów i prawa stosunków pozaumownych, 
przeciwdziałania praniu pieniędzy, 
swobodnego przepływu kapitału, usług 
finansowych i konkurencji, w tym 
opracowywania narzędzi zarządzania;

a) zwiększenie skuteczności rynku 
wewnętrznego poprzez:

(i) ułatwienie zapobiegania powstawaniu 
przeszkód na tym rynku oraz ich 
usuwania, wspieranie opracowywania, 
wdrażania i egzekwowania prawa Unii 
w dziedzinach rynku wewnętrznego 
towarów i usług oraz zamówień 
publicznych, a także w obszarze prawa 
spółek oraz prawa umów i prawa 
stosunków pozaumownych, 
przeciwdziałania praniu pieniędzy, 
swobodnego przepływu kapitału, usług 
finansowych i konkurencji, w tym 
opracowywania narzędzi zarządzania;
(ii) promowanie skutecznego nadzoru 
rynku i bezpieczeństwa produktów w całej 
Unii oraz wspieranie walki z 
podrabianiem produktów w celu zadbania 
o to, aby na rynek Unii wprowadzane były 
jedynie produkty, które są bezpieczne i 
zgodne z wymogami oraz zapewniają 
wysoki poziom ochrony konsumentów, co 
dotyczy także produktów sprzedawanych 
przez internet, oraz działanie na rzecz 
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większej jednorodności i większych 
możliwości organów nadzoru rynku w 
całej Unii.

Poprawka 79

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) zwiększenie konkurencyjności 
przedsiębiorstw, ze szczególnym 
uwzględnieniem MŚP, oraz osiągnięcie 
dodatkowości poprzez środki zapewniające 
różne formy wsparcia dla MŚP, dostęp do 
rynków, w tym internacjonalizację MŚP, 
sprzyjające MŚP otoczenie biznesu, 
konkurencyjność sektorową, modernizację 
przemysłu oraz propagowanie 
przedsiębiorczości;

b) wzmocnienie konkurencyjności i 
zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw, 
ze szczególnym uwzględnieniem MŚP, 
oraz osiągnięcie dodatkowości 
dziękizapewnieniu środków (celów dla 
MŚP), ze szczególnym uwzględnieniem ich 
szczególnych potrzeb, poprzez:

(i) zapewnianie różnych form wsparcia 
dla MŚP, wspieranie wzrostu, 
promowanie i tworzenie MŚP, w tym sieci 
przedsiębiorstw, rozwój umiejętności 
kierowniczych oraz wspieranie środków 
zwiększania skali działalności, co 
umożliwi im lepszy dostęp do rynków i 
procesów umiędzynarodowienia, a także 
wprowadzanie do obrotu ich produktów i 
usług;
(ii) wspieranie sprzyjającego otoczenia 
biznesowego i ram dla MŚP, zmniejszenie 
obciążeń administracyjnych, zwiększenie 
konkurencyjności sektorów, zapewnienie 
modernizacji przemysłu, w tym 
transformacji cyfrowej MŚP, 
przyczyniając się do stworzenia odpornej, 
efektywnej energetycznie i 
zasobooszczędnej gospodarki;
(iii) promowanie kultury 
przedsiębiorczości i przyczynianie się do 
wysokiej jakości szkoleń pracowników 
MŚP;
(iv) wspieranie nowych możliwości 
biznesowych dla MŚP w celu 
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przezwyciężenia zmian strukturalnych za 
pomocą ukierunkowanych środków oraz 
inne innowacyjne formy działań, takie jak 
wykupy pracownicze, ułatwiające 
tworzenie miejsc pracy i ciągłość 
działalności gospodarczej na obszarach 
dotkniętych tymi zmianami.

Poprawka 80

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera c – podpunkt i

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) umożliwiają finansowanie 
normalizacji europejskiej oraz udział 
zainteresowanych stron w opracowywaniu 
norm europejskich;

(i) umożliwiają finansowanie 
europejskich organizacji 
normalizacyjnych oraz udział wszystkich 
zainteresowanych stron w opracowywaniu 
norm europejskich;

Poprawka 81

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera c – podpunkt ii

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) wspierają opracowywanie wysokiej 
jakości międzynarodowych standardów 
sprawozdawczości finansowej i rewizji 
finansowej, ułatwiają ich włączenie do 
prawa Unii oraz wspierają innowacje 
i rozwój najlepszych praktyk w zakresie 
sprawozdawczości przedsiębiorstw;

(ii) wspierają opracowywanie wysokiej 
jakości międzynarodowych standardów 
sprawozdawczości finansowej i rewizji 
finansowej, ułatwiają ich włączenie do 
prawa Unii i/lub wspierają innowacje i 
rozwój najlepszych praktyk w zakresie 
sprawozdawczości przedsiębiorstw, 
zarówno w odniesieniu do małych, jak i 
dużych przedsiębiorstw;

Poprawka 82

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera d – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) wspieranie interesów konsumentów d) wspieranie interesów konsumentów 
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oraz zapewnienie wysokiego poziomu 
ochrony konsumentów i bezpieczeństwa 
produktów poprzez:

oraz zapewnienie jednolitego i wysokiego 
poziomu ochrony konsumentów poprzez:

Poprawka 83

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera d – podpunkt i

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) wzmocnienie pozycji, wspieranie 
i edukowanie konsumentów, 
przedsiębiorstw i społeczeństwa 
obywatelskiego; zapewnienie wysokiego 
poziomu ochrony konsumentów, 
zrównoważonej konsumpcji 
i bezpieczeństwa produktów, 
w szczególności przez wspieranie 
właściwych organów egzekwowania prawa 
i organizacji reprezentujących 
konsumentów oraz działań w zakresie 
współpracy; zapewnienie wszystkim 
konsumentom dostępu do środków 
dochodzenia roszczeń; oraz zapewnienie 
odpowiednich informacji o rynku 
i konsumentach;

(i) wzmocnienie pozycji, wspieranie 
i edukowanie konsumentów, 
przedsiębiorstw i społeczeństwa 
obywatelskiego; zapewnienie wysokiego 
poziomu ochrony konsumentów, w 
szczególności w odniesieniu do 
konsumentów najbardziej podatnych na 
zagrożenia, tak aby zwiększyć uczciwość, 
przejrzystość i zaufanie do jednolitego 
rynku; wspieranie właściwych organów 
egzekwowania prawa i organizacji 
reprezentujących konsumentów oraz 
działań w zakresie współpracy poprzez 
zajęcie się między innymi kwestiami 
związanymi z istniejącymi i powstającymi 
technologiami, w tym działaniami 
mającymi na celu poprawę 
identyfikowalności produktów w łańcuchu 
dostaw; normy jakości w całej Unii i 
zajęcie się kwestią podwójnej jakości 
produktów; podnoszenie świadomości na 
temat praw konsumentów na mocy prawa 
Unii i zapewnienie wszystkim 
konsumentom dostępu do skutecznych 
mechanizmów dochodzenia roszczeń oraz 
do odpowiednich informacji na temat 
rynków i konsumentów, a także 
promowanie zrównoważonej konsumpcji 
poprzez lepsze informowanie 
konsumentów na temat szczególnych cech 
charakterystycznych towarów i usług oraz 
ich wpływu na środowisko;

Poprawka 84

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Artykuł 3 – ustęp 2 – litera d – podpunkt ii

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) zwiększenie udziału konsumentów, 
innych użytkowników końcowych usług 
finansowych oraz społeczeństwa 
obywatelskiego w kształtowaniu polityki 
w dziedzinie usług finansowych; 
wspieranie lepszego zrozumienia sektora 
finansowego;

(ii) zwiększenie udziału konsumentów, 
innych użytkowników końcowych usług 
finansowych oraz społeczeństwa 
obywatelskiego w kształtowaniu polityki 
w dziedzinie usług finansowych; 
wspieranie lepszego zrozumienia sektora 
finansowego i poszczególnych kategorii 
sprzedawanych produktów finansowych 
oraz dbanie o interesy konsumentów w 
dziedzinie detalicznych usług 
finansowych;

Poprawka 85

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) przyczynianie się do wysokiego 
poziomu zdrowia ludzi, zwierząt i roślin na 
wszystkich etapach łańcucha 
żywnościowego i w obszarach 
powiązanych, w tym przez zapobieganie 
występowaniu chorób i organizmów 
szkodliwych oraz ich zwalczanie, 
wspieranie poprawy dobrostanu zwierząt 
oraz zrównoważonej produkcji 
i konsumpcji żywności;

e) przyczynianie się do wysokiego 
poziomu zdrowia i bezpieczeństwa ludzi, 
zwierząt i roślin na wszystkich etapach 
łańcucha dostaw żywności i paszy i w 
obszarach powiązanych, w tym przez 
zapobieganie występowaniu chorób i 
organizmów szkodliwych oraz ich 
zwalczanie, między innymi dzięki 
stosowaniu środków nadzwyczajnych na 
wypadek sytuacji kryzysowych na dużą 
skalę i nieprzewidzianych zdarzeń 
mających wpływ na zdrowie roślin i 
zwierząt, a także przez wspieranie działań 
na rzecz poprawy dobrostanu zwierząt oraz 
rozwój zrównoważonej produkcji i 
konsumpcji żywności po przystępnych 
cenach, jak również przez pobudzanie 
badań, innowacji i wymiany najlepszych 
praktyk między zainteresowanymi 
podmiotami w tych obszarach.

Poprawka 86

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Artykuł 3 – ustęp 2 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) tworzenie i przekazywanie 
wysokiej jakości danych statystycznych 
dotyczących Europy w sposób terminowy, 
bezstronny i wydajny pod względem 
kosztów, za pośrednictwem zacieśnionych 
partnerstw w ramach Europejskiego 
Systemu Statystycznego, o którym mowa 
w art. 4 rozporządzenia (WE) nr 223/2009, 
oraz ze wszystkimi stosownymi stronami 
zewnętrznymi, przy wykorzystaniu wielu 
źródeł danych, zaawansowanych metod 
analizy danych, systemów inteligentnych 
oraz technologii cyfrowych.

f) opracowywanie, tworzenie, 
rozpowszechnianie i przekazywanie 
wysokiej jakości europejskich danych 
statystycznych w sposób terminowy, 
bezstronny i wydajny pod względem 
kosztów, za pośrednictwem zacieśnionych 
partnerstw w ramach Europejskiego 
Systemu Statystycznego, o którym mowa 
w art. 4 rozporządzenia (WE) nr 223/2009, 
oraz ze wszystkimi stosownymi stronami 
zewnętrznymi, przy wykorzystaniu wielu 
źródeł danych, zaawansowanych metod 
analizy danych, systemów inteligentnych 
oraz technologii cyfrowych, w podziale na 
poszczególne kraje oraz w miarę 
możliwości na regiony.

Poprawka 87

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Pula środków finansowych na 
realizację programu na lata 2021–2027 
wynosi 4 088 580 000 EUR w cenach 
bieżących.

1. Pula środków finansowych na 
realizację programu na lata 2021–2027 
wynosi 6 563 000 000 EUR w cenach 
bieżących.

Poprawka 88

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – litera -a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-a) 394 590 000 EUR na cel, o którym 
mowa w art. 3 ust. 2 lit. a) ppkt (i);

Poprawka 89

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Artykuł 4 – ustęp 2 – litera -a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-aa) 394 590 000 EUR na cel, o którym 
mowa w art. 3 ust. 2 lit. a) ppkt (i);

Poprawka 90

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) 1 000 000 000 EUR na cel, 
o którym mowa w art. 3 ust. 2 lit. b);

a) 3 122 000 000 EUR na cel, o 
którym mowa w art. 3 ust. 2 lit. b);

Poprawka 91

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) 220 510 000 EUR na cel, o którym 
mowa w art. 3 ust. 2 lit. c);

Poprawka 92

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) 188 000 000 EUR na cel, o którym 
mowa w art. 3 ust. 2 lit. d) ppkt (i);

b) 198 000 000 EUR na cel, o którym 
mowa w art. 3 ust. 2 lit. d);

Poprawka 93

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Kwota, o której mowa w ust. 1, 3. Kwota, o której mowa w ust. 1, 
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może być wykorzystana na pomoc 
techniczną i administracyjną w ramach 
realizacji programu, obejmującą 
w szczególności działania 
przygotowawcze, monitorowanie, kontrolę, 
audyt i ocenę oraz wykorzystanie sieci 
informatycznych w zakresie przetwarzania 
i wymiany informacji, jak również 
wykorzystanie i rozwój narzędzi 
informatycznych dla przedsiębiorstw.

może być wykorzystana na pomoc 
techniczną i administracyjną w ramach 
realizacji programu, obejmującą 
w szczególności działania 
przygotowawcze, monitorowanie, kontrolę, 
audyt i ocenę oraz wykorzystanie sieci 
informatycznych w zakresie przetwarzania 
i wymiany informacji, jak również 
wykorzystanie i rozwój narzędzi 
informatycznych dla przedsiębiorstw. Aby 
zapewnić maksymalną dostępność 
programu w zakresie finansowania 
działań objętych celami programu, 
całkowite koszty wsparcia 
administracyjnego i technicznego nie 
mogą przekroczyć 5% wartości puli 
środków finansowych, o której mowa w 
ust. 1.

Poprawka 94

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. W celu zagwarantowania 
finansowania środków określonych w art. 
3 ust. 2 lit. e) należy wprowadzić specjalny 
mechanizm dający łańcuchowi 
żywnościowemu bezpośredni dostęp do 
rezerwy kryzysowej Komisji Europejskiej 
w przypadku sytuacji nadzwyczajnych na 
dużą skalę.

Poprawka 95

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) tworzenie właściwych warunków 
wzmocnienia pozycji wszystkich 
podmiotów rynku wewnętrznego, w tym 
przedsiębiorstw, obywateli, konsumentów, 
społeczeństwa obywatelskiego i organów 
publicznych, poprzez przejrzyste kampanie 

a) tworzenie właściwych warunków 
wzmocnienia pozycji wszystkich 
podmiotów rynku wewnętrznego, w tym 
przedsiębiorstw, obywateli, konsumentów, 
społeczeństwa obywatelskiego i organów 
publicznych, poprzez przejrzystą wymianę 



RR\1175562PL.docx 75/267 PE628.465v02-00

PL

informacyjne i uświadamiające, wymianę 
najlepszych praktyk, promowanie dobrych 
praktyk, wymianę i upowszechnianie 
wiedzy specjalistycznej oraz 
organizowanie szkoleń;

informacji i przejrzyste kampanie 
uświadamiające, zwłaszcza w odniesieniu 
do obowiązujących przepisów unijnych 
oraz praw konsumentów i przedsiębiorstw, 
wymianę najlepszych praktyk, promowanie 
dobrych praktyk i innowacyjnych 
rozwiązań, wymianę i upowszechnianie 
wiedzy specjalistycznej oraz 
organizowanie szkoleń promujących 
umiejętności cyfrowe obywateli i 
przedsiębiorstw;

Poprawka 96

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) zapewnienie mechanizmów 
umożliwiających obywatelom, 
konsumentom, użytkownikom końcowym 
oraz przedstawicielom społeczeństwa 
obywatelskiego i przedsiębiorstw z Unii 
wnoszenie wkładu w dyskusje polityczne, 
strategie polityczne i proces podejmowania 
decyzji, poprzez wspieranie 
funkcjonowania organizacji 
przedstawicielskich na poziomie krajowym 
i unijnym;

b) zapewnienie mechanizmów 
umożliwiających obywatelom, 
konsumentom, użytkownikom końcowym, 
członkom społeczeństwa obywatelskiego, 
związkom zawodowym i reprezentantom 
przedsiębiorstw z Unii, zwłaszcza MŚP, 
wnoszenie wkładu w dyskusje polityczne, 
strategie polityczne i proces podejmowania 
decyzji, poprzez wspieranie 
funkcjonowania organizacji 
przedstawicielskich na poziomie krajowym 
i unijnym;

Poprawka 97

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) budowanie zdolności, ułatwianie 
i koordynowanie wspólnych działań 
między państwami członkowskimi, między 
właściwymi organami państw 
członkowskich oraz między właściwymi 
organami państw członkowskich 
a Komisją, agencjami 
zdecentralizowanymi Unii i organami 

c) budowanie zdolności, ułatwianie i 
koordynowanie wspólnych działań między 
państwami członkowskimi, między 
właściwymi organami państw 
członkowskich oraz między właściwymi 
organami państw członkowskich a 
Komisją, agencjami zdecentralizowanymi 
Unii i organami państw trzecich, a w 
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państw trzecich; szczególności wspólnych działań 
ukierunkowanych na zwiększanie 
bezpieczeństwa produktów, egzekwowanie 
przepisów dotyczących ochrony 
konsumentów w UE oraz 
identyfikowalność produktów;

Poprawka 98

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) wspieranie skutecznego 
egzekwowania i modernizacji ram 
prawnych Unii oraz ich szybkiego 
dostosowywania do nieustannie 
zmieniających się uwarunkowań, w tym 
poprzez gromadzenie i analizę danych; 
badania, oceny i zalecenia dotyczące 
polityki; organizowanie działań 
demonstracyjnych i projektów 
pilotażowych; działania komunikacyjne; 
opracowywanie specjalnych narzędzi 
informatycznych służących zapewnieniu 
przejrzystego i wydajnego funkcjonowania 
rynku wewnętrznego.

d) wspieranie skutecznego 
egzekwowania ram prawnych Unii przez 
państwa członkowskie, modernizacji tych 
ram prawnych oraz ich szybkiego 
dostosowywania do nieustannie 
zmieniających się uwarunkowań, a także 
wsparcie w rozwiązywaniu problemów 
wynikających z cyfryzacji, w tym poprzez 
gromadzenie i analizę danych; badania, 
oceny i zalecenia dotyczące polityki; 
organizowanie działań demonstracyjnych 
i projektów pilotażowych; działania 
komunikacyjne; opracowywanie 
specjalnych narzędzi informatycznych 
służących zapewnieniu przejrzystego, 
sprawiedliwego i wydajnego 
funkcjonowania rynku wewnętrznego.

Poprawka 99

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Następujące działania służące 
realizacji celu szczegółowego, o którym 
mowa w art. 3 ust. 2 lit. a) ppkt (ii), 
kwalifikują się do finansowania:
a) koordynacja działań organów nadzoru 
rynku i innych odpowiednich organów 
państw członkowskich oraz współpraca 
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między nimi, zwłaszcza w ramach unijnej 
sieci ds. zgodności produktów;
b) opracowywanie i utrzymywanie 
narzędzi informatycznych służących 
wymianie informacji na temat nadzoru 
rynku i kontroli na granicach 
zewnętrznych;
c) wsparcie opracowywania wspólnych 
działań i badań w dziedzinie 
bezpieczeństwa produktów i zgodności z 
wymogami, w tym w odniesieniu do 
produktów podłączonych do sieci i 
produktów sprzedawanych przez internet;
d) współpraca organów nadzoru rynku i 
odpowiednich organów z państw trzecich, 
wymiana przez nie najlepszych praktyk i 
realizacja wspólnych projektów;
e) wspieranie strategii nadzoru rynku, 
gromadzenia wiedzy i informacji, 
możliwości i obiektów badawczych, 
wzajemnych ocen, programów 
szkoleniowych, pomocy technicznej i 
budowania zdolności organów nadzoru 
rynku;
f) ocena procedur homologacji typu i 
weryfikacja zgodności pojazdów 
silnikowych z wymogami przez Komisję.

Poprawka 100

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 3 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) zapewnianie różnych form 
wsparcia dla MŚP;

skreśla się

Poprawka 101

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 3 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) ułatwianie MŚP dostępu do b) ułatwianie 



PE628.465v02-00 78/267 RR\1175562PL.docx

PL

rynków, wspieranie ich w stawianiu czoła 
globalnym i społecznym wyzwaniom oraz 
w internacjonalizacji działalności, jak 
również umacnianie wiodącej pozycji Unii 
w przemyśle w ramach globalnych 
łańcuchów wartości, obejmujące 
Europejską Sieć Przedsiębiorczości;

mikroprzedsiębiorstwom, MŚP i sieciom 
przedsiębiorstw dostępu do rynków, w tym 
do rynków poza Unią, wspieranie ich w 
stawianiu czoła globalnym, 
środowiskowym, gospodarczym i 
społecznym wyzwaniom oraz w 
internacjonalizacji działalności, ułatwianie 
wsparcia dla nich w trakcie ich cyklu 
życia, a także umacnianie wiodącej pozycji 
Unii w zakresie przedsiębiorczości i 
przemysłu w globalnych łańcuchach 
wartości;

Poprawka 102

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 3 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) rozwiązywanie problemów 
związanych z barierami rynkowymi 
i obciążeniami administracyjnymi oraz 
tworzenie sprzyjającego otoczenia biznesu 
w celu umożliwienia MŚP czerpania 
korzyści z rynku wewnętrznego;

c) rozwiązywanie problemów 
związanych z barierami rynkowymi, 
zmniejszenie obciążeń administracyjnych, 
w tym ograniczenie przeszkód dla 
zakładania przedsiębiorstw i 
rozpoczynania działalności oraz tworzenie 
sprzyjającego otoczenia biznesu, które 
umożliwi mikroprzedsiębiorstwom i MŚP 
czerpanie korzyści z rynku wewnętrznego, 
w tym dostęp do finansowania, a także 
zapewnienie odpowiednich wytycznych, 
programów mentoringu i coachingu w 
celu świadczenia usług biznesowych 
opartych na wiedzy;

Poprawka 103

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 3 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) ułatwianie rozwoju 
przedsiębiorstw, w tym rozwoju 
umiejętności, oraz transformacji 
przemysłowej obejmującej wszystkie 

d) ułatwianie rozwoju i wzrostu 
zrównoważonych przedsiębiorstw, 
podnoszenie świadomości 
mikroprzedsiębiorstw i MŚP na temat 
prawodawstwa w Unii, w tym przepisów 
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sektory produkcji i usług; dotyczących ochrony środowiska i energii, 
podnoszenie poziomu ich umiejętności i 
kwalifikacji, a także ułatwianie rozwoju 
nowych modeli biznesowych i 
zasobooszczędnych łańcuchów wartości 
wspierających zrównoważoną 
transformację przemysłową, 
technologiczną i organizacyjną we 
wszystkich sektorach produkcji i usług;

Poprawka 104

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 3 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) wspieranie konkurencyjności 
przedsiębiorstw i całych sektorów 
gospodarki oraz wspieranie wdrażania 
innowacji przez MŚP oraz współpracy 
MŚP w ramach łańcucha wartości poprzez 
strategiczne łączenie ekosystemów 
i klastrów, obejmujące wspólną inicjatywę 
na rzecz klastrów;

e) zwiększanie konkurencyjności i 
zrównoważonego charakteru 
przedsiębiorstw i całych sektorów 
gospodarki oraz wspieranie wdrażania 
technologicznych, organizacyjnych i 
społecznych innowacji przez 
mikroprzedsiębiorstwa i MŚP, zwiększanie 
społecznej odpowiedzialności 
przedsiębiorstw i współpracy w ramach 
łańcucha wartości poprzez strategiczne 
łączenie ekosystemów i klastrów, 
obejmujące wspólną inicjatywę na rzecz 
klastrów;

Poprawka 105

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 3 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) promowanie otoczenia biznesu 
sprzyjającego przedsiębiorczości oraz 
kultury przedsiębiorczości, obejmujące 
program mentoringu dla początkujących 
przedsiębiorców oraz wspieranie 
przedsiębiorstw typu start-up, stabilnego 
rozwoju działalności oraz przedsiębiorstw 
typu scale-up.

f) promowanie otoczenia biznesu 
sprzyjającego przedsiębiorczości oraz 
kultury przedsiębiorczości, poszerzanie 
programu mentoringu dla początkujących 
przedsiębiorców oraz wspieranie 
przedsiębiorstw typu start-up, stabilnego 
rozwoju działalności oraz przedsiębiorstw 
typu scale-up, ze zwróceniem szczególnej 
uwagi na nowych potencjalnych 
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przedsiębiorców (tj. ludzi młodych, 
kobiety), a także inne specyficzne grupy 
docelowe, jak osoby w niekorzystnej 
sytuacji społecznej lub osoby szczególnie 
podatne na zagrożenia.

Poprawka 106

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Realizując cel szczegółowy, o 
którym mowa w art. 3 ust. 2 lit. b), 
Komisja oprócz działań przewidzianych w 
ust. 3 lit. a)–f) niniejszego artykułu może 
wspierać również następujące działania 
szczegółowe:
a) przyspieszanie, wspieranie i poszerzanie 
zakresu usług doradczych dzięki 
Europejskiej Sieci Przedsiębiorczości w 
celu zapewnienia unijnym MŚP 
poszukującym możliwości biznesowych na 
rynku wewnętrznym i w państwach 
trzecich zintegrowanych usług wsparcia 
dla przedsiębiorstw w postaci punktu 
kompleksowej obsługi oraz 
monitorowanie pod kątem 
zagwarantowania porównywalnego 
poziomu tych usług we wszystkich 
państwach członkowskich;
b) wspieranie tworzenia sieci 
przedsiębiorstw;
c) wspieranie i poszerzanie zakresu 
programów wspierania mobilności 
nowych przedsiębiorców (program 
„Erasmus dla młodych przedsiębiorców”), 
by zwiększyć ich zdolność do rozwijania 
wiedzy fachowej, umiejętności i podejścia 
do przedsiębiorczości, a także kompetencje 
w zakresie technologii i zarządzania 
przedsiębiorstwem;
d) wspieranie rozwoju MŚP dzięki dużym 
projektom dotyczącym rozszerzania 
działalności w oparciu o możliwości 
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rynkowe (Instrument rozwoju MŚP);
e) wspieranie działań sektorowych na 
obszarach charakteryzujących się 
wysokim odsetkiem mikroprzedsiębiorstw i 
MŚP oraz wysokim udziałem w PKB Unii, 
np. w sektorze turystyki.

Poprawka 107

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 3 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3b. Działania realizowane za 
pośrednictwem Europejskiej Sieci 
Przedsiębiorczości, o których mowa w ust. 
3a lit. a), mogą obejmować między 
innymi:
a) ułatwianie umiędzynarodowienia MŚP 
i wyszukiwania partnerów biznesowych na 
rynku wewnętrznym, transgranicznej 
współpracy przedsiębiorstw w zakresie 
badań i rozwoju, partnerstw w zakresie 
transferu technologii, wiedzy i innowacji;
b) udzielanie informacji, wskazówek i 
indywidualnych porad na temat prawa 
UE, unijnych możliwości finansowania 
oraz inicjatyw Unii, które mają wpływ na 
działalność gospodarczą, włącznie z 
opodatkowaniem, prawem własności, 
obowiązkami w zakresie ochrony 
środowiska i energii oraz kwestiami 
związanymi z zatrudnieniem i 
zabezpieczeniem społecznym;
c) ułatwianie MŚP dostępu do wiedzy 
fachowej z zakresu ochrony środowiska, 
zmiany klimatu i efektywności 
energetycznej;
d) wzmacnianie kontaktów z innymi 
sieciami informacyjnymi i doradczymi 
Unii i państw członkowskich, w 
szczególności EURES, unijnymi centrami 
innowacji oraz Centrum Doradztwa 
InvestEU.
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Usługi świadczone przez Sieć w ramach 
innych programów Unii są finansowane 
ze środków pochodzących z tych 
programów.
Aby zapewnić mikroprzedsiębiorstwom i 
MŚP jednolite wsparcie w całej UE, 
Komisja priorytetowo traktuje działania w 
ramach Sieci służące poprawie jej części 
lub elementów, które nie są zgodne z 
minimalnymi standardami.
Komisja przyjmuje akty wykonawcze 
określające wskaźniki i minimalne 
standardy do celów pomiaru wpływu Sieci 
na cele szczegółowe i skuteczność działań 
na rzecz MŚP.
Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie 
z procedurą sprawdzającą, o której mowa 
w art. 21 ust. 2.
Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 20 w 
celu ustanowienia dodatkowych form 
wsparcia dla MŚP nieprzewidzianych w 
niniejszym ustępie.

Poprawka 108

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Do finansowania kwalifikują się 
następujące działania służące realizacji 
celów szczegółowych, o których mowa 
w art. 3 ust. 2 lit. d) ppkt (i):
a) podnoszenie świadomości 
konsumentów i ich edukowanie dzięki 
kształceniu przez całe życie w zakresie 
unijnych przepisów dotyczących ochrony 
konsumentów, a także wzmacnianie ich 
pozycji w obliczu nowych wyzwań 
wynikających z rozwoju technologicznego 
i cyfryzacji, z uwzględnieniem 
szczególnych potrzeb konsumentów 
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bardziej podatnych na zagrożenia;
b) zapewnienie i ułatwianie wszystkim 
konsumentom i przedsiębiorcom dostępu 
do wysokiej jakości pozasądowego 
rozstrzygania sporów i internetowego 
systemu rozstrzygania sporów 
oraz informacji na temat możliwości 
dochodzenia roszczeń;
c) wspieranie bardziej konsekwentnego 
egzekwowania praw konsumentów, ze 
szczególnym uwzględnieniem przypadków 
transgranicznych lub przypadków z 
udziałem stron trzecich, skutecznej 
koordynacji działań krajowych organów 
odpowiedzialnych za egzekwowanie prawa 
i współpracy między nimi, a także 
współpracy z państwami trzecimi w 
dziedzinie egzekwowania prawa.
d) wspieranie zrównoważonej konsumpcji 
przez podnoszenie świadomości 
konsumentów na temat trwałości 
produktów i ich wpływu na środowisko 
oraz cech ekoprojektu, propagowanie 
praw konsumentów w tym względzie i 
możliwości dochodzenia roszczeń w 
przypadku produktów szybciej 
ulegających awarii;

Poprawka 109

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 3 – akapit 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Podmioty prawne z siedzibą w państwie 
trzecim, które nie jest stowarzyszone 
z programem, mogą uczestniczyć 
w następujących działaniach:

Komisja może umożliwić podmiotom 
prawnym z siedzibą w państwie trzecim, 
które nie jest stowarzyszone z programem, 
uczestnictwo w następujących działaniach:

Poprawka 110

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 3 – akapit 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Podmioty uczestniczące w działaniach, 
o których mowa w lit. a) i b), nie są 
uprawnione do otrzymywania wkładów 
finansowych Unii, z wyjątkiem 
przypadków, gdy jest to nieodzowne dla 
programu, zwłaszcza pod względem 
konkurencyjności oraz dostępu do rynków 
dla przedsiębiorstw unijnych lub pod 
względem ochrony konsumentów 
zamieszkałych w Unii. Wyjątek ten nie 
dotyczy podmiotów nastawionych na zysk.

Podmioty uczestniczące w działaniach, 
o których mowa w lit. a) i b), nie są 
uprawnione do otrzymywania wkładów 
finansowych Unii, w szczególności jeżeli 
istnieje ryzyko transferu innowacyjnej 
technologii, z wyjątkiem przypadków, gdy 
jest to nieodzowne dla programu, 
zwłaszcza pod względem 
konkurencyjności oraz dostępu do rynków 
dla przedsiębiorstw unijnych lub pod 
względem ochrony konsumentów 
zamieszkałych w Unii. Wyjątek ten nie 
dotyczy podmiotów nastawionych na zysk.

Poprawka 111

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) w przypadku działań w dziedzinie 
nadzoru rynku służących realizacji celu 
szczegółowego, o którym mowa w art. 3 
ust. 2 lit. a) niniejszego rozporządzenia – 
organy nadzoru rynku państw 
członkowskich, o których mowa w art. 17 
rozporządzenia (WE) nr 765/2008 i art. 11 
[wniosku w sprawie rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
ustanawiającego przepisy i procedury 
w zakresie zgodności z prawodawstwem 
harmonizacyjnym Unii dotyczącym 
produktów i jego egzekwowania]97;

a) w przypadku działań w dziedzinie 
nadzoru rynku służących realizacji celu 
szczegółowego, o którym mowa w art. 3 
ust. 2 lit. a) ppkt (ii) niniejszego 
rozporządzenia – organy nadzoru rynku 
państw członkowskich, o których mowa 
w art. 17 rozporządzenia (WE) nr 765/2008 
i art. 11 [wniosku w sprawie 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady ustanawiającego przepisy 
i procedury w zakresie zgodności 
z prawodawstwem harmonizacyjnym Unii 
dotyczącym produktów i jego 
egzekwowania]97;

__________________ __________________
97 COM(2017) 795 final 97 COM(2017) 795 final

Poprawka 112

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – akapit 1 – litera b
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) w przypadku działań w dziedzinie 
akredytacji i nadzoru rynku służących 
realizacji celu szczegółowego, o którym 
mowa w art. 3 ust. 2 lit. a) niniejszego 
rozporządzenia – jednostka uznana zgodnie 
z art. 14 rozporządzenia (WE) nr 765/2008 
na potrzeby prowadzenia działań, 
o których mowa w art. 32 rozporządzenia 
(WE) nr 765/2008;

b) w przypadku działań w dziedzinie 
akredytacji służących realizacji celu 
szczegółowego, o którym mowa w art. 3 
ust. 2 lit. a) ppkt (i) niniejszego 
rozporządzenia – jednostka uznana zgodnie 
z art. 14 rozporządzenia (WE) nr 765/2008 
na potrzeby prowadzenia działań, o 
których mowa w art. 32 rozporządzenia 
(WE) nr 765/2008;

Poprawka 113

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W odniesieniu do akapitu pierwszego lit. 
e) niniejszego artykułu Komisja jest 
uprawniona do przyjęcia aktów 
delegowanych zgodnie z art. 20 w celu 
dostosowania wykazu podmiotów, które 
mogą otrzymać dotację w ramach 
programu na działania służące realizacji 
celu szczegółowego określonego w art. 3 
ust. 2 lit. d) ppkt (i).

Poprawka 114

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku działań służących realizacji 
celu(-ów) szczegółowego(-ych), 
o którym(-ych) mowa w art. 3 ust. 2, 
komitet(y) oceniający(-e) może(-gą) 
składać się w całości lub w części 
z ekspertów zewnętrznych.

W przypadku działań służących realizacji 
celu(-ów) szczegółowego(-ych), 
o którym(-ych) mowa w art. 3 ust. 2, 
komitet(y) oceniający(-e) może(-gą) 
składać się w całości lub w części 
z ekspertów zewnętrznych. Prace 
komitetu(-ów) oceniającego(-ych) 
opierają się na zasadach przejrzystości, 
równego traktowania i niedyskryminacji.
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Poprawka 115

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W przypadku działań służących 
realizacji celu szczegółowego, o którym 
mowa w art. 3 ust. 2 lit. a) niniejszego 
rozporządzenia, w odniesieniu do organów 
nadzoru rynku państw członkowskich 
i państw trzecich stowarzyszonych 
z programem i w odniesieniu do unijnych 
obiektów badawczych, o których mowa 
w art. 20 [wniosku w sprawie 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady ustanawiającego przepisy 
i procedury w zakresie zgodności 
z prawodawstwem harmonizacyjnym Unii 
dotyczącym produktów i jego 
egzekwowania], w ramach programu 
można finansować do 100 % kosztów 
kwalifikowalnych działania, pod 
warunkiem że nie jest naruszona zasada 
współfinansowania określona 
w rozporządzeniu finansowym.

1. W przypadku działań służących 
realizacji celu szczegółowego, o którym 
mowa w art. 3 ust. 2 lit. a) ppkt (ii) 
niniejszego rozporządzenia, w odniesieniu 
do organów nadzoru rynku państw 
członkowskich i państw trzecich 
stowarzyszonych z programem i w 
odniesieniu do unijnych obiektów 
badawczych, o których mowa w art. 20 
[wniosku w sprawie rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
ustanawiającego przepisy i procedury w 
zakresie zgodności z prawodawstwem 
harmonizacyjnym Unii dotyczącym 
produktów i jego egzekwowania], w 
ramach programu można finansować do 
100 % kosztów kwalifikowalnych 
działania, pod warunkiem że nie jest 
naruszona zasada współfinansowania 
określona w rozporządzeniu finansowym.

Poprawka 116

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 2 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

mogą otrzymać wsparcie ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Funduszu Spójności, 
Europejskiego Funduszu Społecznego Plus 
lub Europejskiego Funduszu Rolnego na 
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
zgodnie z art. [67] ust. 5 rozporządzenia 
(UE) XX [rozporządzenie w sprawie 
wspólnych przepisów] i art. [8] 
rozporządzenia (UE) XX [w sprawie 
finansowania wspólnej polityki rolnej, 
zarządzania nią i monitorowania jej], pod 
warunkiem że działania te są zgodne 
z celami danego programu. Zastosowanie 

mogą otrzymać wsparcie ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Funduszu Spójności, 
Europejskiego Funduszu Społecznego Plus 
lub Europejskiego Funduszu Rolnego na 
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
zgodnie z art. [67] ust. 5 rozporządzenia 
(UE) XX [rozporządzenie w sprawie 
wspólnych przepisów] i art. [8] 
rozporządzenia (UE) XX [w sprawie 
finansowania wspólnej polityki rolnej, 
zarządzania nią i monitorowania jej] lub 
na mocy rozporządzenia (UE) XX 
[ustanawiającego program „Cyfrowa 
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mają przepisy dotyczące funduszu, 
z którego pochodzi wsparcie.

Europa”], w szczególności w ramach celu 
dotyczącego zaawansowanych 
umiejętności cyfrowych, pod warunkiem 
że działania te są zgodne z celami danego 
programu. Zastosowanie mają przepisy 
dotyczące funduszu, z którego pochodzi 
wsparcie.

Uzasadnienie

Należy przewidzieć powiązanie z programem „Cyfrowa Europa”, aby zapewnić kompleksową 
strategię UE dla MŚP.

Poprawka 117

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Program jest realizowany poprzez 
programy prac, o których mowa w art. 110 
rozporządzenia finansowego. 
W stosownych przypadkach programy prac 
określają całkowitą kwotę zarezerwowaną 
na działania łączone.

1. Komisja jest uprawniona do 
przyjęcia zgodnie z art. 20 aktów 
delegowanych uzupełniających niniejsze 
rozporządzenie w celu przyjęcia 
programów prac zgodnie z art. 110 
rozporządzenia finansowego. Programy 
prac mają charakter roczny lub wieloletni 
i określają w szczególności cele, do 
których należy dążyć, oczekiwane 
rezultaty, metodę wdrażania i łączną 
kwotę planu finansowania. Zawierają one 
również szczegółowy opis działań, które 
mają być finansowane, orientacyjną 
kwotę przeznaczoną na każde działanie i 
orientacyjny harmonogram realizacji. 
W stosownych przypadkach programy prac 
określają całkowitą kwotę zarezerwowaną 
na działania łączone.

Poprawka 118

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Programy prac służące realizacji 2. Komisja jest uprawniona do 
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celu szczegółowego, o którym mowa 
w art. 3 ust. 2 lit. e), określone 
w załączniku I, są uchwalane przez 
Komisję w drodze aktów wykonawczych. 
Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie 
z procedurą sprawdzającą, o której mowa 
w art. 21 ust. 2.

przyjęcia zgodnie z art. 20 aktów 
delegowanych uzupełniających niniejsze 
rozporządzenie przez przyjęcie programów 
prac zgodnie z celem szczegółowym, o 
którym mowa w art. 3 ust. 2 lit. e), jak 
określono w załączniku I.

Poprawka 119

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Wskaźniki odzwierciedlające 
postępy w realizacji programu 
w odniesieniu do celów szczegółowych 
określonych w art. 3 ust. 2 przedstawiono 
w załączniku IV.

1. Wskaźniki odzwierciedlające 
postępy w skuteczności i efektywności 
programu w odniesieniu do celów 
szczegółowych określonych w art. 3 ust. 2 
przedstawiono w załączniku IV.

Poprawka 120

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Ocena śródokresowa programu 
przeprowadzana jest z chwilą, gdy 
dostępne są wystarczające informacje na 
temat realizacji programu, jednak nie 
później niż w ciągu czterech lat od 
rozpoczęcia realizacji programu.

2. Najpóźniej do dnia [cztery lata od 
rozpoczęcia realizacji programu] r. 
Komisja sporządza śródokresowe 
sprawozdanie z oceny programu 
dotyczącej realizacji celów działań 
wspieranych w jego ramach, wyników i 
skutków, wydajności wykorzystania 
zasobów i jego europejskiej wartości 
dodanej.

Poprawka 121

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Po zakończeniu realizacji 5. Najpóźniej do dnia [trzy lata od 
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programu, lecz nie później niż cztery lata 
po upływie okresu określonego w art. 1, 
Komisja przeprowadza ocenę końcową 
programu.

zakończenia realizacji programu] r. 
Komisja sporządza końcowe sprawozdanie 
z oceny dotyczącej długoterminowego 
oddziaływania programu, wyników, 
trwałości działań i synergii pomiędzy 
poszczególnymi programami prac.

Poprawka 122

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Komisja przekazuje wnioski z tych 
ocen, opatrzone własnymi komentarzami, 
Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, 
Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-
Społecznemu i Komitetowi Regionów.

6. Komisja przedkłada sprawozdania 
z oceny, o których mowa w ust. 2 i 5, 
opatrzone własnymi wnioskami 
Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, 
Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-
Społecznemu i Komitetowi Regionów oraz 
podaje je do wiadomości publicznej. W 
odpowiednich przypadkach do 
sprawozdania dołącza się propozycje 
zmian w programie.

Poprawka 123

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych, o których mowa w art. 9 
i 17, powierza się Komisji do dnia 31 
grudnia 2028 r.

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych, o których mowa w art. 8 
ust. 3b oraz art. 9, 10, 16 i 17, powierza się 
Komisji do dnia 31 grudnia 2028 r.

Poprawka 124

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Przekazanie uprawnień, o którym 
mowa w art. 9 i 17, może zostać 

3. Przekazanie uprawnień, o którym 
mowa w art. 8 ust. 3b oraz art. 9, 10, 16 
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w dowolnym momencie odwołane przez 
Parlament Europejski lub przez Radę. 
Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie 
określonych w niej uprawnień. Decyzja 
o odwołaniu staje się skuteczna od 
następnego dnia po jej opublikowaniu 
w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej lub w określonym w tej 
decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa 
ona na ważność jakichkolwiek już 
obowiązujących aktów delegowanych.

i 17, może zostać w dowolnym momencie 
odwołane przez Parlament Europejski lub 
przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy 
przekazanie określonych w niej uprawnień. 
Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna od 
następnego dnia po jej opublikowaniu 
w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej lub w określonym w tej 
decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa 
ona na ważność jakichkolwiek już 
obowiązujących aktów delegowanych.

Poprawka 125

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Akt delegowany przyjęty na 
podstawie art. 9 i 17 wchodzi w życie tylko 
wówczas, gdy ani Parlament Europejski, 
ani Rada nie wyraziły sprzeciwu 
w terminie dwóch miesięcy od przekazania 
tego aktu Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie, lub gdy, przed upływem tego 
terminu, zarówno Parlament Europejski, 
jak i Rada poinformowały Komisję, że nie 
wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża 
się o dwa miesiące z inicjatywy 
Parlamentu Europejskiego lub Rady.

6. Akt delegowany przyjęty na 
podstawie art. 8 ust. 3b oraz art. 9, 10, 16 
i 17 wchodzi w życie tylko wówczas, gdy 
ani Parlament Europejski, ani Rada nie 
wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch 
miesięcy od przekazania tego aktu 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub 
gdy, przed upływem tego terminu, zarówno 
Parlament Europejski, jak i Rada 
poinformowały Komisję, że nie wniosą 
sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa 
miesiące z inicjatywy Parlamentu 
Europejskiego lub Rady.

Poprawka 126

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisję wspiera Stały Komitet ds. 
Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia 
Zwierząt utworzony na mocy art. 58 
rozporządzenia (WE) nr 178/2002 
Parlamentu Europejskiego i Rady99. 
Komitet ten jest komitetem w rozumieniu 

1. Komisję wspiera komitet 
w rozumieniu rozporządzenia (UE) 
nr 182/2011.
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rozporządzenia (UE) nr 182/2011.

__________________ __________________
99 Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 
stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne 
zasady i wymagania prawa 
żywnościowego, powołujące Europejski 
Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz 
ustanawiające procedury w zakresie 
bezpieczeństwa żywności (Dz.U. L 31 
z 1.2.2002, s. 1).

99 Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 
stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne 
zasady i wymagania prawa 
żywnościowego, powołujące Europejski 
Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz 
ustanawiające procedury w zakresie 
bezpieczeństwa żywności (Dz.U. L 31 
z 1.2.2002, s. 1).

Poprawka 127

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Odbiorcy finansowania unijnego 
uznają pochodzenie i zapewniają 
eksponowanie finansowania unijnego (w 
szczególności podczas promowania działań 
i ich rezultatów) poprzez dostarczanie 
spójnych, skutecznych i proporcjonalnych 
informacji skierowanych do różnych grup 
odbiorców, w tym do mediów i opinii 
publicznej.

1. Odbiorcy finansowania unijnego 
uznają pochodzenie i zapewniają 
przejrzystość oraz eksponowanie 
finansowania unijnego (w szczególności 
podczas promowania działań i ich 
rezultatów) poprzez dostarczanie spójnych, 
skutecznych i proporcjonalnych informacji 
skierowanych do różnych grup odbiorców, 
w tym do mediów i opinii publicznej.

Poprawka 128

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja prowadzi działania 
informacyjne i komunikacyjne związane 
z programem, jego działaniami 
i rezultatami. Zasoby finansowe 
przydzielone na program przyczyniają się 
również do komunikacji instytucjonalnej 
w zakresie priorytetów politycznych Unii, 
o ile są one związane z celami, o których 
mowa w art. 3.

2. Komisja prowadzi działania 
informacyjne i komunikacyjne w sposób 
przyjazny dla użytkownika, z myślą o 
podnoszeniu wśród konsumentów, 
obywateli, przedsiębiorstw, zwłaszcza 
MŚP, i organów administracji publicznej 
świadomości na temat zasobów 
zapewnianych z wykorzystaniem 
instrumentów finansowych 
przewidzianych w niniejszym 
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rozporządzeniu, a także na temat jego 
działań i rezultatów. Zasoby finansowe 
przydzielone na program przyczyniają się 
również do komunikacji instytucjonalnej 
w zakresie priorytetów politycznych Unii, 
o ile są one związane z celami, o których 
mowa w art. 3.

Poprawka 129

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja (EUROSTAT) prowadzi 
działania informacyjne i komunikacyjne 
związane z realizacją celu szczegółowego, 
o którym mowa w art. 3 ust. 2 lit. f), oraz 
z powiązanymi z nim działaniami 
i rezultatami, jeżeli dotyczą one 
opracowywania, tworzenia 
i rozpowszechniania statystyk 
europejskich, zgodnie z zasadami 
statystycznymi określonymi 
w rozporządzeniu (WE) nr 223/2009.

3. Komisja (EUROSTAT) prowadzi 
działania informacyjne i komunikacyjne 
związane z realizacją celu szczegółowego, 
o którym mowa w art. 3 ust. 2 lit. f), oraz 
z powiązanymi z nim działaniami 
i rezultatami, jeżeli dotyczą one 
gromadzenia danych, opracowywania, 
tworzenia i rozpowszechniania statystyk 
europejskich, zgodnie z zasadami 
statystycznymi określonymi 
w rozporządzeniu (WE) nr 223/2009.

Poprawka 130

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – akapit 1 – punkt 1 – punkt 1.2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) środki zwalczania agrofaga 
kwarantannowego dla UE, wprowadzone 
przez właściwy organ państwa 
członkowskiego na podstawie art. 16 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2016/2031105 lub na podstawie 
środków unijnych przyjętych zgodnie 
z art. 28 ust. 1 tego rozporządzenia;

a) środki prewencji, ograniczania 
rozprzestrzeniania się lub zwalczania 
agrofaga kwarantannowego dla UE, 
wprowadzone przez właściwy organ 
państwa członkowskiego na podstawie art. 
16 rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/2031105 
lub na podstawie środków unijnych 
przyjętych zgodnie z art. 28 ust. 1 tego 
rozporządzenia;

_________________ _________________
105 Rozporządzenie Parlamentu 105 Rozporządzenie Parlamentu 
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Europejskiego i Rady (UE) 2016/2031 
z dnia 26 października 2016 r. w sprawie 
środków ochronnych przeciwko agrofagom 
roślin, zmieniające rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
nr 228/2013, (UE) nr 652/2014 i (UE) 
nr 1143/2014 oraz uchylające dyrektywy 
Rady 69/464/EWG, 74/647/EWG, 
93/85/EWG, 98/57/WE, 2000/29/WE, 
2006/91/WE i 2007/33/WE (Dz.U. L 317 
z 23.11.2016, s. 4).

Europejskiego i Rady (UE) 2016/2031 
z dnia 26 października 2016 r. w sprawie 
środków ochronnych przeciwko agrofagom 
roślin, zmieniające rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
nr 228/2013, (UE) nr 652/2014 i (UE) 
nr 1143/2014 oraz uchylające dyrektywy 
Rady 69/464/EWG, 74/647/EWG, 
93/85/EWG, 98/57/WE, 2000/29/WE, 
2006/91/WE i 2007/33/WE (Dz.U. L 317 
z 23.11.2016, s. 4).

Uzasadnienie

Należy dopilnować, aby środki zapobiegawcze i środki ograniczające rozprzestrzenianie się 
kwalifikowały się w taki sam sposób jak środki zwalczania.

Poprawka 131

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – akapit 1 – punkt 1 – punkt 1.2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) środki zwalczania agrofaga 
niewymienionego jako agrofag 
kwarantannowy dla UE, wprowadzone 
przez właściwy organ państwa 
członkowskiego na podstawie art. 29 
rozporządzenia (UE) 2016/2031, który to 
agrofag może zostać zakwalifikowany jako 
agrofag kwarantannowy dla UE zgodnie 
z kryteriami, o których mowa w tym 
artykule lub w art. 30 ust. 1 tego 
rozporządzenia;

b) środki prewencji, ograniczania 
rozprzestrzeniania się lub zwalczania 
agrofaga niewymienionego jako agrofag 
kwarantannowy dla UE, wprowadzone 
przez właściwy organ państwa 
członkowskiego na podstawie art. 29 
rozporządzenia (UE) 2016/2031, który to 
agrofag może zostać zakwalifikowany jako 
agrofag kwarantannowy dla UE zgodnie z 
kryteriami, o których mowa w tym artykule 
lub w art. 30 ust. 1 tego rozporządzenia;

Uzasadnienie

Należy dopilnować, aby środki zapobiegawcze i środki ograniczające rozprzestrzenianie się 
kwalifikowały się w taki sam sposób jak środki zwalczania.

Poprawka 132

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – akapit 1 – punkt 1 – punkt 1.2 – litera c
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) dodatkowe środki ochronne 
wprowadzone przeciwko 
rozprzestrzenianiu się agrofaga, przeciwko 
któremu wprowadzono środki unijne na 
podstawie art. 28 ust. 1 i art. 30 ust. 1 
rozporządzenia (UE) 2016/2031WE, inne 
niż środki zwalczania, o których mowa 
w lit. a), i środki ograniczające 
rozprzestrzenianie, o których mowa 
w lit. b), w przypadku gdy środki te są 
niezbędne do ochrony Unii przed dalszym 
rozprzestrzenianiem się tego agrofaga.

c) dodatkowe środki ochronne 
wprowadzone przeciwko 
rozprzestrzenianiu się agrofaga, przeciwko 
któremu wprowadzono środki unijne na 
podstawie art. 28 ust. 1 i art. 30 ust. 1 
rozporządzenia (UE) 2016/2031WE, inne 
niż środki, o których mowa w lit. a) i b), 
w przypadku gdy środki te są niezbędne do 
ochrony Unii przed dalszym 
rozprzestrzenianiem się tego agrofaga, w 
tym ograniczające w razie potrzeby 
swobodny obrót produktami, które są 
potencjalnymi nosicielami agrofaga, w 
otaczających państwach członkowskich.

Poprawka 133

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – akapit 1 – punkt 1 – punkt 1.2 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) środki mające na celu zwalczenie 
agrofaga, który pojawił się nagle, nawet 
jeżeli nie jest on uznawany za agrofaga 
kwarantannowego dla Unii, lecz jest 
wynikiem ekstremalnych zjawisk 
klimatycznych lub zmiany klimatu w 
danym państwie członkowskim;

Poprawka 134

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – akapit 1 – punkt 1 – punkt 1.3 – punkt 1.3.4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1.3.4a. W przypadku podejrzenia 
wystąpienia ogniska choroby zwierzęcej 
lub pojawienia się organizmów 
szkodliwych należy w sposób zdecydowany 
nasilić kontrole i monitorowanie w całej 
UE w obrębie Unii lub na jej granicach 
zewnętrznych.
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Poprawka 135

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – akapit 1 – punkt 1 – punkt 1.3 – punkt 1.3.4 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1.3.4b. Środki służące monitorowaniu 
pojawiania się zarówno znanych, jak i 
obecnie nieznanych szkodników i chorób.

Poprawka 136

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – akapit 1 – punkt 2 – punkt 2.1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2.1. Roczne i wieloletnie weterynaryjne 
i fitosanitarne programy zwalczania, 
kontroli i nadzoru chorób zwierząt i chorób 
odzwierzęcych wymienionych 
w załączniku III, a także agrofagów roślin, 
należy realizować zgodnie z przepisami 
ustanowionymi w odpowiednim 
prawodawstwie Unii.

2.1. Roczne i wieloletnie weterynaryjne 
i fitosanitarne programy prewencji, 
zwalczania, kontroli i nadzoru chorób 
zwierząt i chorób odzwierzęcych 
wymienionych w załączniku III, a także 
agrofagów roślin, należy realizować 
zgodnie z przepisami ustanowionymi 
w odpowiednim prawodawstwie Unii.

Poprawka 137

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – akapit 1 – punkt 2 – punkt 2.1 – akapit 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Programy te powinny odzwierciedlać 
nowe realia wynikające ze zmiany klimatu 
i różnorodność realiów na poziomie 
europejskim, a także pomagać w 
zapobieganiu erozji europejskiej 
różnorodności biologicznej.

Poprawka 138

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – akapit 1 – punkt 2 – punkt 2.3 – litera c
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) środki zwalczania agrofaga 
kwarantannowego dla UE, wprowadzone 
przez właściwy organ państwa 
członkowskiego na podstawie art. 17 
rozporządzenia (UE) 2016/2031 lub na 
podstawie środków unijnych przyjętych 
zgodnie z art. 28 ust. 1 tego 
rozporządzenia;

c) środki prewencji, ograniczania 
rozprzestrzeniania się lub zwalczania 
agrofaga kwarantannowego dla UE, 
wprowadzone przez właściwy organ 
państwa członkowskiego na podstawie art. 
17 rozporządzenia (UE) 2016/2031 lub na 
podstawie środków unijnych przyjętych 
zgodnie z art. 28 ust. 1 tego 
rozporządzenia;

Uzasadnienie

Należy dopilnować, aby środki zapobiegawcze i środki ograniczające rozprzestrzenianie się 
kwalifikowały się w taki sam sposób jak środki zwalczania.

Poprawka 139

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – akapit 1 – punkt 2 – punkt 2.3 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) środki zwalczania agrofaga 
niewymienionego jako agrofag 
kwarantannowy dla UE, wprowadzone 
przez właściwy organ państwa 
członkowskiego na podstawie art. 29 
rozporządzenia (UE) 2016/2031, który to 
agrofag może zostać zakwalifikowany jako 
agrofag kwarantannowy dla UE zgodnie 
z kryteriami, o których mowa w tym 
artykule lub w art. 30 ust. 1 tego 
rozporządzenia;

d) środki prewencji, ograniczania 
rozprzestrzeniania się lub zwalczania 
agrofaga niewymienionego jako agrofag 
kwarantannowy dla UE, wprowadzone 
przez właściwy organ państwa 
członkowskiego na podstawie art. 29 
rozporządzenia (UE) 2016/2031, który to 
agrofag może zostać zakwalifikowany jako 
agrofag kwarantannowy dla UE zgodnie z 
kryteriami, o których mowa w tym artykule 
lub w art. 30 ust. 1 tego rozporządzenia;

Uzasadnienie

Należy dopilnować, aby środki zapobiegawcze i środki ograniczające rozprzestrzenianie się 
kwalifikowały się w taki sam sposób jak środki zwalczania.

Poprawka 140

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – akapit 1 – punkt 2 – punkt 2.3 – litera e
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) dodatkowe środki ochronne 
wprowadzone przeciwko 
rozprzestrzenianiu się agrofaga, przeciwko 
któremu przyjęto środki unijne na 
podstawie art. 28 ust. 1 i art. 30 ust. 1 
rozporządzenia (UE) 2016/2031WE, inne 
niż środki zwalczania, o których mowa 
w lit. c), i środki ograniczające 
rozprzestrzenianie, o których mowa 
w lit. d), w przypadku gdy środki te są 
niezbędne do ochrony Unii przed dalszym 
rozprzestrzenianiem się tego agrofaga;

e) dodatkowe środki ochronne 
wprowadzone przeciwko 
rozprzestrzenianiu się agrofaga, przeciwko 
któremu przyjęto środki unijne na 
podstawie art. 28 ust. 1 i art. 30 ust. 1 
rozporządzenia (UE) 2016/2031WE, inne 
niż środki, o których mowa w lit. c) i d), w 
przypadku gdy środki te są niezbędne do 
ochrony Unii przed dalszym 
rozprzestrzenianiem się tego agrofaga.

Uzasadnienie

Jest to poprawka techniczna mająca na celu zachowanie spójności tekstu z poprawkami 
wzywającymi do tego, aby środki zapobiegawcze i środki ograniczające rozprzestrzenianie się 
kwalifikowały się w taki sam sposób jak środki zwalczania.

Poprawka 141

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – akapit 1 – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Działania na rzecz poprawy 
dobrostanu zwierząt

3. Działania na rzecz poprawy 
dobrostanu zwierząt, w tym środki mające 
na celu zapewnienie zgodności z normami 
dotyczącymi dobrostanu zwierząt i ich 
identyfikowalności podczas transportu

Poprawka 142

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – akapit 1 – punkt 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Działania wspomagające 
zrównoważoną produkcję i konsumpcję 
żywności

7. Działania wspomagające produkcję 
agroekologiczną, zrównoważoną 
konsumpcję żywności, która nie szkodzi 
środowisku naturalnemu i różnorodności 
biologicznej, oraz promowanie sprzedaży 
bezpośredniej i krótkich łańcuchów 
dostaw
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Poprawka 143

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – akapit 1 – punkt 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8. Bazy danych i skomputeryzowane 
systemy zarządzania informacjami, 
konieczne do skutecznego i efektywnego 
wdrożenia przepisów związanych z celem 
szczegółowym, o którym mowa w art. 3 
ust. 2 lit. e), i o udowodnionej wartości 
dodanej dla Unii jako całości

8. Bazy danych i skomputeryzowane 
systemy zarządzania informacjami, 
konieczne do skutecznego i efektywnego 
wdrożenia przepisów związanych z celem 
szczegółowym, o którym mowa w art. 3 
ust. 2 lit. e), i o udowodnionej wartości 
dodanej dla Unii jako całości; wdrożenie 
nowych technologii poprawiających 
identyfikowalność produktów, takich jak 
kody QR na opakowaniach produktów

Poprawka 144

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – akapit 1 – punkt 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

11. Prace techniczne i naukowe, w tym 
badania i działania koordynacyjne, 
niezbędne do zapewnienia prawidłowego 
wdrożenia przepisów w obszarze 
związanym z celem szczegółowym, 
o którym mowa w art. 3 ust. 2 lit. e), oraz 
do dostosowania tych przepisów do zmian 
naukowych, technologicznych 
i społecznych

11. Prace techniczne i naukowe, w tym 
badania i działania koordynacyjne, 
niezbędne do zapobiegania występowaniu 
nowych oraz nieznanych szkodników i 
chorób, a także do zapewnienia 
prawidłowego wdrożenia przepisów w 
obszarze związanym z celem 
szczegółowym, o którym mowa w art. 3 
ust. 2 lit. e), oraz do dostosowania tych 
przepisów do zmian naukowych, 
technologicznych i społecznych

Poprawka 145

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – akapit 1 – punkt 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

14. Wsparcie informacyjnych 
i uświadamiających inicjatyw Unii 

14. Wsparcie informacyjnych 
i uświadamiających inicjatyw Unii 
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i państw członkowskich, mających na celu 
zapewnienie lepszej, zgodnej z przepisami 
i zasadami zrównoważonego rozwoju 
produkcji i konsumpcji żywności, 
obejmujących zapobieganie 
marnotrawieniu i fałszowaniu żywności, 
w ramach wdrażania przepisów w obszarze 
celu szczegółowego, o którym mowa 
w art. 3 ust. 2 lit. e)

i państw członkowskich, mających na celu 
zapewnienie lepszej, zgodnej z przepisami 
i zasadami zrównoważonego rozwoju 
produkcji i konsumpcji żywności, 
obejmujących zapobieganie 
marnotrawieniu żywności jako wkład w 
gospodarkę o obiegu zamkniętym i 
zapobieganie fałszowaniu żywności, 
w ramach wdrażania przepisów w obszarze 
celu szczegółowego, o którym mowa 
w art. 3 ust. 2 lit. e)

Poprawka 146

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – tiret 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– lepsze mierzenie handlu usługami, 
bezpośrednich inwestycji zagranicznych, 
globalnych łańcuchów wartości oraz 
skutków globalizacji dla gospodarek 
państw członkowskich Unii;

– lepsze mierzenie handlu towarami i 
usługami, bezpośrednich inwestycji 
zagranicznych, globalnych łańcuchów 
wartości oraz skutków globalizacji dla 
gospodarek państw członkowskich Unii;

Poprawka 147

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – tiret 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– dostarczanie wysokiej jakości, 
aktualnych i rzetelnych danych 
statystycznych na potrzeby Europejskiego 
filaru praw socjalnych i unijnej polityki 
umiejętności, obejmujących statystyki 
dotyczące rynku pracy, zatrudnienia, 
kształcenia i szkolenia, dochodów, 
warunków mieszkaniowych, ubóstwa, 
nierówności, ochrony socjalnej, pracy 
nierejestrowanej i rachunków satelitarnych 
dotyczących umiejętności;

– dostarczanie wysokiej jakości, 
aktualnych i rzetelnych danych 
statystycznych na potrzeby Europejskiego 
filaru praw socjalnych i unijnej polityki 
umiejętności, obejmujących m.in. 
statystyki dotyczące rynku pracy, 
zatrudnienia, kształcenia i szkolenia, 
dochodów, warunków mieszkaniowych, 
ubóstwa, nierówności, ochrony socjalnej, 
pracy nierejestrowanej i rachunków 
satelitarnych dotyczących umiejętności;

Poprawka 148

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wykaz chorób zwierząt i chorób 
odzwierzęcych

 Wykaz chorób zwierząt i chorób 
odzwierzęcych

1) Afrykański pomór koni Wykaz chorób zwierząt i chorób 
odzwierzęcych obejmuje:

2) Afrykański pomór świń a) wykaz chorób ustanowiony na 
mocy rozdziału 2 część 1 rozporządzenia 
2016/429;

3) Wąglik b) salmonelle, choroby odzwierzęce i 
odzwierzęce czynniki chorobotwórcze 
objęte rozporządzeniem (WE) nr 
2160/2003 i dyrektywą 2003/99/WE;

4) Grypa ptaków (wysoce zjadliwa) c) pasażowalne encefalopatie 
gąbczaste.

5) Grypa ptaków (nisko zjadliwa)
6) Kampylobakterioza
7) Klasyczny pomór świń
8) Pryszczyca
9) Zaraza płucna kóz
10) Nosacizna
11) Zakażenie wirusem choroby 
niebieskiego języka (serotypy 1–24)
12) Zakażenia Brucella abortus, B. 
melitensis i B. suis
13) Zakażenie wirusem epizootycznej 
choroby krwotocznej
14) Zakażenie wirusem choroby 
guzowatej skóry bydła
15) Zakażenie Mycoplasma mycoides 
subsp. mycoides SC (zaraza płucna bydła)
16) Zakażenie kompleksem 
Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. 
caprae i M. tuberculosis)
17) Zakażenie wirusem rzekomego 
pomoru drobiu
18) Zakażenie wirusem pomoru 
małych przeżuwaczy
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19) Zakażenie wirusem wścieklizny
20) Zakażenie wirusem gorączki 
doliny Rift
21) Zakażenie wirusem księgosuszu
22) Zakażenie odzwierzęcymi 
serotypami Salmonella
23) Zakażenie Echinococcus spp.
24) Listerioza
25) Ospa owiec i kóz
26) Pasażowalne encefalopatie 
gąbczaste
27) Włośnica
28) Wenezuelskie zapalenie mózgu 
i rdzenia koni
29) Szczepy E. coli wytwarzające 
werotoksynę

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu uwzględnienie zmiany wykazu chorób na podstawie rozporządzenia 
2016/429, który może być aktualizowany przez Komisję Europejską, a także salmonelli, 
chorób odzwierzęcych i odzwierzęcych czynników chorobotwórczych.

Poprawka 149

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – wskaźniki – tabela 

Tekst proponowany przez Komisję

Cel Wskaźnik

1 – Liczba nowych skarg i przypadków 
nieprzestrzegania przepisów w dziedzinie 
swobodnego przepływu towarów i usług, 
a także unijnych przepisów dotyczących 
zamówień publicznych 

Cele określone w art. 3 ust. 2 lit. a) 2 – Wskaźnik restrykcyjności handlu 
usługami

3 – Liczba wizyt na portalu „Twoja 
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Europa”

4 – Liczba wspólnych kampanii nadzoru 
rynku

Cele określone w art. 3 ust. 2 lit. b) 1 – Liczba MŚP otrzymujących wsparcie 

2 – Liczba wspieranych firm, które zawarły 
partnerstwa z biznesem

Cele określone w art. 3 ust. 2 lit. c)

(i) 1 – Udział norm europejskich wdrożonych 
jako normy krajowe przez państwa 
członkowskie w łącznej liczbie 
obowiązujących norm europejskich

(ii) 2 – Odsetek międzynarodowych 
standardów sprawozdawczości finansowej 
i standardów badania sprawozdań 
finansowych zatwierdzonych przez Unię

Cele określone w art. 3 ust. 2 lit. d)

(i) 1 – Wskaźnik sytuacji konsumentów

(ii) 2 – Liczba dokumentów określających 
stanowisko i odpowiedzi na konsultacje 
publiczne w obszarze usług finansowych 
otrzymane od beneficjentów

Cele określone w art. 3 ust. 2 lit. e) 1 – Liczba pomyślne wdrożonych 
krajowych programów weterynaryjnych 
i fitosanitarnych

Cele określone w art. 3 ust. 2 lit. f) 1 – Wpływ statystyk opublikowanych 
w internecie: liczba odwołań do strony 
internetowej i pozytywnych/negatywnych 
komentarzy

Poprawka

Cel Wskaźnik

1 – Unijne przepisy dotyczące zamówień 
publicznych

Cele określone w art. 3 ust. 2 lit. a) ppkt (i) 2 – Wskaźnik restrykcyjności handlu 
usługami

3 – Liczba wizyt na portalu „Twoja 
Europa”
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1 – Liczba nowych skarg i przypadków 
nieprzestrzegania przepisów w dziedzinie 
swobodnego przepływu towarów i usług 
oraz sprzedaży przez internet

Cele określone w art. 3 ust. 2 lit. a) ppkt 
(ii)

2 – Liczba wspólnych kampanii nadzoru 
rynku oraz kampanii dotyczących 
bezpieczeństwa produktów

Cele określone w art. 3 ust. 2 lit. b) 1 – Liczba MŚP otrzymujących wsparcie w 
ramach programu i sieci
2 – Liczba wspieranych firm, które zawarły 
partnerstwa z biznesem

2a – Liczba przedsiębiorców 
korzystających z systemów wsparcia 
mentorskiego i mobilności
2b – Oszczędność czasu i spadek kosztów 
przy zakładaniu MŚP
2c – Liczba utworzonych sieci 
przedsiębiorstw w stosunku do punktu 
odniesienia
2d – Liczba państw członkowskich 
stosujących test MŚP
2e – Znaczny wzrost liczby państw 
członkowskich, w których istnieje punkt 
kompleksowej obsługi dla start-upów
2f – Wzrost odsetka eksportujących MŚP i 
odsetka MŚP eksportujących poza Unię w 
stosunku do punktu odniesienia
2g – Znaczny wzrost liczby państw 
członkowskich wdrażających rozwiązania 
na rzecz przedsiębiorczości 
ukierunkowane na potencjalnych, 
młodych i nowych przedsiębiorców oraz 
kobiety-przedsiębiorców, a także na 
konkretne grupy docelowe w stosunku do 
punktu odniesienia
2h – Wzrost odsetka obywateli Unii 
zainteresowanych pracą na własny 
rachunek w stosunku do punktu 
odniesienia
2i – Wyniki MŚP w obszarze 
zrównoważonego rozwoju mierzone m.in. 
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wzrostem odsetka unijnych MŚP 
zaangażowanych w rozwój zrównoważonej 
niebieskiej gospodarki i ekologicznych 
produktów1a i usług, a także ich większą 
zasobooszczędnością (która może 
obejmować energię, materiały lub wodę, 
recycling itp.) w stosunku do punktu 
odniesienia

Cele określone w art. 3 ust. 2 lit. c)

(i) 1 – Udział norm europejskich wdrożonych 
jako normy krajowe przez państwa 
członkowskie w łącznej liczbie 
obowiązujących norm europejskich

(ii) 2 – Odsetek międzynarodowych 
standardów sprawozdawczości finansowej 
i standardów badania sprawozdań 
finansowych zatwierdzonych przez Unię

Cele określone w art. 3 ust. 2 lit. d)

(i) 1 – Wskaźnik sytuacji konsumentów

(ii) 2 – Liczba dokumentów określających 
stanowisko i odpowiedzi na konsultacje 
publiczne w obszarze usług finansowych 
otrzymane od beneficjentów

Cele określone w art. 3 ust. 2 lit. e) 1 – Liczba pomyślne wdrożonych 
krajowych programów weterynaryjnych 
i fitosanitarnych

2 – Liczba skutecznie rozwiązanych 
sytuacji nadzwyczajnych spowodowanych 
agrofagami

3 – Liczba skutecznie rozwiązanych 
sytuacji nadzwyczajnych spowodowanych 
chorobami

Cele określone w art. 3 ust. 2 lit. f) 1 – Wpływ statystyk opublikowanych 
w internecie: liczba odwołań do strony 
internetowej i pozytywnych/negatywnych 
komentarzy
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UZASADNIENIE

Jednolity rynek był i jest podstawą oraz sercem europejskiego projektu. 

Przez 25 lat istnienia jednolity rynek przyczynił się do osiągnięcia wysokiego stopnia 
integracji państw członkowskich, przynosząc przedsiębiorstwom, obywatelom i 
konsumentom wiele różnych wymiernych korzyści, na przykład w postaci większego wyboru 
i niższych cen na bardziej konkurencyjnym rynku, możliwości podróżowania i podejmowania 
pracy w całej UE, dostępu przedsiębiorstw do ogromnego rynku i lepszej ochrony 
konsumentów. Mimo przyjęcia i wdrożenia ponad 3500 środków projekt jednolitego rynku 
wciąż jest daleki od ukończenia. Urzeczywistnieniu jednolitego rynku nadal nie sprzyjają 
liczne bariery, takie jak luki w przepisach, obciążenia administracyjne, nieskuteczne 
wdrażanie i nienależyte egzekwowanie prawa unijnego, a także zmieniające się okoliczności 
oraz nowe wyzwania i przeszkody.

Parlament Europejski wielokrotnie wzywał do usprawnienia zarządzania jednolitym rynkiem 
i poprawy jego efektywności, zaś Komisja uczyniła kwestię integracji rynku jednym ze 
swoich priorytetów.

W kolejnym okresie (2021–2027) Komisja proponuje ustanowienie nowego programu na 
rzecz jednolitego rynku, który zakłada objęcie jednymi spójnymi ramami sześciu odrębnych 
do tej pory programów oraz licznych działań. Głównym celem jest wdrożenie i 
egzekwowanie różnorodnych działań wspierających budowę jednolitego rynku w szerszym 
ujęciu, zwiększenie synergii i elastyczności, a także wyeliminowanie przypadków 
pokrywania się zakresów istniejących programów unijnych. 

Ogólnie sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje nowy „program na rzecz jednolitego 
rynku” i zgadza się ze zdaniem Komisji, która wskazuje na potrzebę przyjęcia strategicznego 
i zintegrowanego podejścia zmierzającego do zapewnienia należycie funkcjonującego rynku 
wewnętrznego.

Sprawozdawca proponuje jednak wprowadzenie kilku ulepszeń w opisanych poniżej 
obszarach.

Pula środków finansowych
Komisja proponuje, aby pula środków finansowych została przeznaczona na cztery 
następujące cele: program COSME, konsumenci, łańcuch żywnościowy i zrównoważona 
konsumpcja oraz statystyki. Sprawozdawca jest zdania, że całkowita pula środków 
finansowych nie wystarczy, aby sprostać wszystkim wyzwaniom związanym z jednolitym 
rynkiem, zwłaszcza zaś nie pozwoli dostosować się do szybko zmieniającego się otoczenia w 
epoce rewolucji cyfrowej i globalizacji. 

Sprawozdawca proponuje jednak, żeby dostosować ogólną pulę środków finansowych i 
wszystkich poszczególnych linii budżetowych dopiero po określeniu dokładnych danych 
liczbowych w projekcie wstępnego sprawozdania Parlamentu Europejskiego w sprawie 
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„wieloletnich ram finansowych na lata 2021–2027 i zasobów własnych”.

Ponadto sprawozdawca proponuje dodanie nowej linii budżetowej dotyczącej nadzoru rynku, 
bezpieczeństwa produktów i homologacji typu, zgodnie z oceną skutków programu na rzecz 
jednolitego rynku i oceną skutków rozporządzenia w sprawie zgodności z prawodawstwem i 
jego egzekwowania. Sprawozdawca uważa również, że istotne jest, aby w sposób wyraźny 
wskazać cele, na które przeznaczona zostanie pozostała kwota, a także aby ustanowić pułap 
dla środków przeznaczonych na pomoc techniczną i administracyjną.

Skupienie uwagi na nadzorze rynku i bezpieczeństwie produktów
W odniesieniu do celów programu sprawozdawca jest głęboko przekonany, że usprawnienie 
funkcjonowania jednolitego rynku zależy od wzmocnienia działań w zakresie nadzoru rynku i 
bezpieczeństwa produktów, przy czym szczególną uwagę należy zwrócić na produkty 
sprzedawane przez internet. Sprawozdawca dostrzega w istocie, że skuteczny nadzór rynku 
może być niezbędny dla ochrony interesów publicznych, takich jak bezpieczeństwo i higiena 
pracy, ochrona konsumentów, ochrona środowiska i bezpieczeństwo publiczne, a także dla 
zapewnienia przedsiębiorcom równych warunków działania. Liczne ostatnie skandale, jak np. 
afera „Dieselgate”, pokazują, że produkty niebezpieczne i niezgodne z obowiązującymi 
wymogami są wciąż obecne na rynku UE, co podkreśla konieczność zapewnienia 
skuteczniejszego i bardziej skoordynowanego nadzoru rynku w UE. Przyjęte niedawno 
rozporządzenie w sprawie „homologacji typu” i będące aktualnie przedmiotem negocjacji 
rozporządzenie w sprawie „zgodności z prawodawstwem i jego egzekwowania” stanowią 
ramy sprzyjające lepszej współpracy między organami nadzoru rynku, instytucjami unijnymi 
i przedsiębiorcami. Z tego względu sprawozdawca wprowadza nowy cel szczegółowy 
dotyczący nadzoru rynku, bezpieczeństwa produktów i homologacji typu oraz działań 
powiązanych, a ponadto przewiduje dla tych działań specjalną linię budżetową.

Konsumenci
Sprawozdawca jest zdania, że program na rzecz jednolitego rynku powinien przyczyniać się 
do stworzenia obywatelom UE warunków pozwalających im w pełni korzystać z jednolitego 
rynku. W związku z tym sprawozdawca proponuje wprowadzenie odniesień dotyczących 
konkretnych działań ukierunkowanych na wzmocnienie ochrony konsumentów i pozycji 
konsumentów oraz promowane ich interesów, ze szczególnym uwzględnieniem nowych 
możliwości i wyzwań wynikających z cyfryzacji, zgodnie z programem na rzecz 
konsumentów na lata 2014–2020. 

Wpływ technologii cyfrowej 
Sprawozdawca dodaje w całym tekście rozporządzenia odniesienia do rozwoju cyfrowego we 
wszystkich dziedzinach, których dotyczy program. Program realizowany w perspektywie 
siedmioletniej musi być elastyczny i na tyle wybiegający w przyszłość, aby można było go 
dostosowywać do stale zmieniającego się środowiska, w którym nowe technologie wywierają 
duży wpływ na modele biznesowe, takie jak gospodarka społeczna i gospodarka współpracy, 
na konsumentów i gospodarkę UE w ujęciu całościowym.

Realizacja, ocena i promocja programu
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We wniosku Komisji brak jest wystarczających informacji na temat sposobu realizacji 
nowego programu. Przyjmowanie rocznych lub wieloletnich programów prac jest sprawą 
najwyższej wagi, ponieważ programy prac określają m.in. działania, które mają być 
finansowane, a także przydział zasobów finansowych. 

W kwestii oceny sprawozdawca proponuje, aby do 2030 r. przeprowadzona została 
obowiązkowa ocena końcowa programu, która będzie skoncentrowana w szczególności na 
długofalowym oddziaływaniu programu, trwałości działań i synergii między poszczególnymi 
programami prac.

W odniesieniu do przejrzystości i promocji sprawozdawca proponuje, aby Komisja 
prowadziła działania informacyjne i komunikacyjne służące podnoszeniu wśród 
konsumentów, przedsiębiorstw, zwłaszcza MŚP, i organów administracji publicznej 
świadomości na temat możliwości oferowanych w ramach programu.



PE628.465v02-00 108/267 RR\1175562PL.docx

PL

13.12.2018

OPINIA KOMISJI GOSPODARCZEJ I MONETARNEJ

dla Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
ustanawiającego program na rzecz jednolitego rynku, konkurencyjności przedsiębiorstw, w 
tym małych i średnich przedsiębiorstw, oraz statystyk europejskich oraz uchylającego 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 99/2013, (UE) nr 1287/2013, (UE) 
nr 254/2014, (UE) nr 258/2014, (UE) nr 652/2014 i (UE) 2017/826
(COM(2018)0441 – C8-0254/2018 – 2018/0231(COD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej (*): Ralph Packet

(*) Zaangażowana komisja – art. 54 Regulaminu

POPRAWKI

Komisja Gospodarcza i Monetarna zwraca się do Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony 
Konsumentów, jako komisji przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących 
poprawek:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Funkcjonowanie rynku 
wewnętrznego odbywa się na podstawie 
dużej części unijnego prawodawstwa. 
Dotyczy to w szczególności 
konkurencyjności, normalizacji, ochrony 
konsumentów, nadzoru rynku i regulacji 
dotyczących łańcucha żywnościowego, ale 
także przepisów w sprawie działalności 
gospodarczej, handlu i transakcji 

(3) Funkcjonowanie rynku 
wewnętrznego odbywa się na podstawie 
dużej części unijnego prawodawstwa. 
Dotyczy to w szczególności 
konkurencyjności, normalizacji, ochrony 
konsumentów, nadzoru rynku i regulacji 
dotyczących łańcucha żywnościowego, ale 
także przepisów w sprawie działalności 
gospodarczej, handlu i transakcji 
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finansowych oraz wspierania uczciwej 
konkurencji zapewniającej równe szanse 
niezbędne do funkcjonowania rynku 
wewnętrznego.

finansowych oraz wspierania uczciwej 
konkurencji zapewniającej równe szanse 
niezbędne do funkcjonowania rynku 
wewnętrznego, aby przynosić korzyści 
wszystkim obywatelom UE. Zachowanie 
zgodności z unijnymi regułami 
konkurencji jest nie tylko wymogiem 
prawnym w państwach członkowskich, 
lecz jest też niezbędne dla samego 
funkcjonowania rynku wewnętrznego.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Obecnie istnieje kilka programów 
umożliwiających Unii działania 
w dziedzinie konkurencyjności 
przedsiębiorstw, w tym MŚP, ochrony 
konsumentów i końcowych użytkowników 
usług finansowych, kształtowania polityki 
w dziedzinie usług finansowych i łańcucha 
żywnościowego. Dodatkowe działania 
finansowane są bezpośrednio z linii 
budżetowych dotyczących rynku 
wewnętrznego. Niezbędne jest 
usprawnienie i wykorzystanie synergii 
między różnymi działaniami 
i ustanowienie bardziej elastycznych 
i ruchomych ram w celu finansowania 
działań, których celem jest osiągnięcie 
prawidłowo funkcjonującego rynku 
wewnętrznego w sposób jak najbardziej 
efektywny pod względem kosztów. Należy 
zatem ustanowić nowy program łączący 
działania finansowane wcześniej w ramach 
innych programów i innych stosownych 
linii budżetowych. Program powinien 
również obejmować nowe inicjatywy, 
które mają na celu poprawę 
funkcjonowania rynku wewnętrznego.

(5) Obecnie istnieje kilka programów 
umożliwiających Unii działania 
w dziedzinie konkurencyjności 
przedsiębiorstw, w tym MŚP, ochrony 
konsumentów i końcowych użytkowników 
usług finansowych, kształtowania polityki 
w dziedzinie usług finansowych i łańcucha 
żywnościowego. Dodatkowe działania 
finansowane są bezpośrednio z linii 
budżetowych dotyczących rynku 
wewnętrznego. Bez uszczerbku dla 
obecnego poziomu przejrzystości i kontroli 
demokratycznej ze strony 
współprawodawców niezbędne jest 
usprawnienie i wykorzystanie synergii 
między różnymi działaniami 
i ustanowienie bardziej elastycznych 
i ruchomych ram w celu finansowania 
działań, których celem jest osiągnięcie 
prawidłowo funkcjonującego rynku 
wewnętrznego w sposób jak najbardziej 
efektywny pod względem kosztów. Należy 
zatem ustanowić nowy program łączący 
działania finansowane wcześniej w ramach 
innych programów i innych stosownych 
linii budżetowych. Program powinien 
również obejmować nowe inicjatywy, 
które mają na celu poprawę 
funkcjonowania i rozwój rynku 
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wewnętrznego.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Opracowywanie, tworzenie 
i rozpowszechnianie statystyk europejskich 
stanowi przedmiot odrębnego 
Europejskiego programu statystycznego 
ustanowionego rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
nr 99/201347. W celu zapewnienia ciągłości 
tworzenia i rozpowszechniania statystyk 
europejskich nowy program powinien 
również obejmować działania objęte 
wchodzące w zakres Europejskiego 
programu statystycznego, zapewniając 
ramy w zakresie opracowywania, 
tworzenia i rozpowszechniania statystyk 
europejskich. Ponadto w ramach nowego 
programu powinno się ustanowić ramy 
finansowe potrzebne do dostarczania 
wysokiej jakości, porównywalnych 
i wiarygodnych europejskich statystyk 
w celu wsparcia opracowywania, 
wdrażania, monitorowania i oceny 
wszystkich unijnych polityk.

(6) Opracowywanie, tworzenie 
i rozpowszechnianie statystyk europejskich 
stanowi przedmiot odrębnego 
Europejskiego programu statystycznego 
ustanowionego rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
nr 99/201347. W celu zapewnienia ciągłości 
tworzenia i rozpowszechniania statystyk 
europejskich nowy program powinien 
również obejmować działania wchodzące 
w zakres obecnego Europejskiego 
programu statystycznego, zapewniając 
ramy gromadzenia danych, jak również 
opracowywania, tworzenia, prawidłowego 
wykorzystania, stosowania 
i rozpowszechniania statystyk 
europejskich. Ponadto w ramach nowego 
programu powinno się ustanowić ramy 
finansowe potrzebne do dostarczania 
wysokiej jakości, porównywalnych 
i wiarygodnych europejskich statystyk, 
również w takich dziedzinach jak handel i 
migracja, w celu wsparcia opracowywania, 
wdrażania, monitorowania i oceny 
wszystkich unijnych polityk zgodnie z art. 
3 Traktatu o Unii Europejskiej.

__________________ __________________
47 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 99/2013 
z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie 
Europejskiego programu statystycznego 
2013–2017 (Dz.U. L 39 z 9.2.2013, s. 12).

47 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 99/2013 
z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie 
Europejskiego programu statystycznego 
2013–2017 (Dz.U. L 39 z 9.2.2013, s. 12).

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Program powinien wspierać 
opracowywanie, wdrażanie 
i egzekwowanie unijnych przepisów 
stanowiących podstawę prawidłowego 
funkcjonowania rynku wewnętrznego. 
Program powinien wspierać tworzenie 
warunków odpowiednich dla umocnienia 
pozycji podmiotów działających na rynku 
wewnętrznym; przedsiębiorstw, obywateli, 
w tym konsumentów, społeczeństwa 
obywatelskiego i władz publicznych. 
Dlatego program powinien mieć na celu 
zapewnienie konkurencyjności 
przedsiębiorstw, zwłaszcza MŚP, lecz 
również wspieranie egzekwowania prawa 
ochrony konsumentów i przepisów 
dotyczących bezpieczeństwa oraz 
zwiększanie świadomości wśród 
przedsiębiorstw i obywateli, zapewniając 
im odpowiednie narzędzia, wiedzę 
i kompetencje, potrzebne do podejmowania 
świadomych decyzji oraz większego 
udziału w unijnym procesie stanowienia 
prawa. Ponadto program powinien mieć na 
celu wzmocnienie współpracy 
administracyjnej i regulacyjnej, 
w szczególności poprzez wymianę 
najlepszych praktyk, poszerzanie wiedzy 
i kompetencji, w tym wykorzystywanie 
strategicznych zamówień publicznych. 
Program ma również na celu wspieranie 
tworzenia wysokiej jakości norm 
międzynarodowych, które są podstawą 
wdrażania unijnych przepisów. Obejmuje 
to również normy w dziedzinie 
sprawozdawczości finansowej i badania 
sprawozdań finansowych, przyczyniając 
się tym samym do przejrzystości 
i prawidłowego funkcjonowania unijnych 
rynków kapitałowych oraz zwiększenia 
ochrony inwestorów. Program powinien 
wspierać działania w zakresie 
opracowywania regulacji i norm również 
poprzez zapewnienie jak najszerszego 
zaangażowania zainteresowanych stron. 
Celem programu powinno być również 

(8) Program powinien wspierać 
opracowywanie, wdrażanie 
i egzekwowanie unijnych przepisów 
stanowiących podstawę prawidłowego 
funkcjonowania rynku wewnętrznego. 
Program powinien wspierać tworzenie 
warunków odpowiednich dla umocnienia 
pozycji wszystkich istniejących i 
potencjalnych podmiotów działających na 
rynku wewnętrznym; przedsiębiorstw, w 
tym przedsiębiorstw typu start-up, 
oszczędzających i inwestorów, obywateli, 
w tym konsumentów, społeczeństwa 
obywatelskiego i władz publicznych. 
Dlatego program powinien mieć na celu 
zapewnienie konkurencyjności 
przedsiębiorstw, zwłaszcza MŚP, lecz 
również wspieranie egzekwowania prawa 
ochrony konsumentów i przepisów 
dotyczących bezpieczeństwa oraz 
zwiększanie świadomości wśród 
przedsiębiorstw i obywateli, zapewniając 
im odpowiednie narzędzia, wiedzę 
i kompetencje, potrzebne do podejmowania 
świadomych decyzji oraz większego 
udziału w unijnym procesie stanowienia 
prawa. Ponadto program powinien mieć na 
celu wzmocnienie współpracy 
administracyjnej i regulacyjnej, 
w szczególności poprzez wymianę 
najlepszych praktyk, poszerzanie wiedzy 
i kompetencji, w tym wykorzystywanie 
strategicznych zamówień publicznych. 
Program ma również na celu wspieranie 
tworzenia wysokiej jakości norm 
międzynarodowych, które są podstawą 
wdrażania unijnych przepisów. Obejmuje 
to również normy w dziedzinie 
sprawozdawczości finansowej i badania 
sprawozdań finansowych, przyczyniając 
się tym samym do przejrzystości 
i prawidłowego funkcjonowania unijnych 
rynków kapitałowych oraz zwiększenia 
ochrony inwestorów. Program powinien 
wspierać działania w zakresie 
opracowywania regulacji i norm również 
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wspieranie wdrażania i egzekwowania 
prawodawstwa UE zapewniającego wysoki 
poziom ochrony zdrowia ludzi, zwierząt 
i roślin na wszystkich etapach łańcucha 
żywnościowego oraz poprawę dobrostanu 
zwierząt.

poprzez zapewnienie jak najszerszego 
zaangażowania zainteresowanych stron. 
Celem programu powinno być również 
wspieranie wdrażania i egzekwowania 
prawodawstwa UE zapewniającego wysoki 
poziom ochrony zdrowia ludzi, zwierząt 
i roślin na wszystkich etapach łańcucha 
żywnościowego oraz poprawę dobrostanu 
zwierząt.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Ponieważ wraz z rozwojem handlu 
elektronicznego i usług dla podróżnych 
rynki konsumenckie stały się rynkami bez 
granic, należy zadbać o to, aby konsumenci 
zamieszkujący w Unii mogli korzystać 
z odpowiedniej ochrony podczas przywozu 
towarów i usług od przedsiębiorców 
mających siedzibę w państwach trzecich. 
W związku z tym program powinien 
w razie konieczności umożliwiać 
wspieranie współpracy z właściwymi 
organami z siedzibą w państwach trzecich 
będących najważniejszymi partnerami 
handlowymi Unii.

(14) Ponieważ wraz z rozwojem handlu 
elektronicznego i usług dla podróżnych 
oraz rozwojem rynku cyfrowego rynki 
konsumenckie stały się rynkami bez 
granic, należy zadbać o to, aby konsumenci 
zamieszkujący w Unii mogli korzystać z 
odpowiedniej ochrony podczas przywozu 
towarów i usług od przedsiębiorców 
mających siedzibę w państwach trzecich. 
W związku z tym program powinien 
w razie konieczności umożliwiać 
wspieranie współpracy z właściwymi 
organami z siedzibą w państwach trzecich 
będących najważniejszymi partnerami 
handlowymi Unii.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Aby zrealizować cele programu 
oraz ułatwić życie obywatelom 
i przedsiębiorstwom, należy wprowadzić 
w życie wysokiej jakości usługi publiczne 
zorientowane na użytkownika. Oznacza to, 
że administracje publiczne powinny zacząć 
stosować nowe metody pracy, 

(16) Aby zrealizować cele programu 
oraz ułatwić życie obywatelom 
i przedsiębiorstwom, należy wprowadzić 
w życie wysokiej jakości usługi publiczne 
zorientowane na użytkownika. Oznacza to, 
że administracje publiczne powinny zacząć 
stosować nowe metody pracy, 
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wyeliminować podziały między różnymi 
częściami administracji i zaangażować się 
we współtworzenie tych usług publicznych 
z udziałem obywateli i przedsiębiorstw. 
Ponadto ciągły i stały wzrost działalności 
transgranicznej na rynku wewnętrznym 
wymaga zapewnienia aktualnych 
informacji na temat praw przedsiębiorstw 
i obywateli, ale również informacji 
wyjaśniających formalności 
administracyjne. Ponadto zasadniczego 
znaczenia nabiera udzielanie porad 
prawnych oraz pomocy w rozwiązaniu 
problemów, które występują na szczeblu 
międzynarodowym. Niezbędne jest także 
połączenie krajowych administracji 
w prosty i skuteczny sposób, jak również 
ocena sposobu funkcjonowania rynku 
wewnętrznego w terenie. Program 
powinien zatem wspierać istniejące 
narzędzia służące do zarządzania rynkiem 
wewnętrznym, tj.: portal „Twoja Europa”, 
który powinien być podstawą przyszłego 
jednolitego portalu cyfrowego, portal 
„Twoja Europa – Porady”, system 
SOLVIT, system wymiany informacji na 
rynku wewnętrznym oraz tabela wyników 
jednolitego rynku w celu ułatwienia życia 
obywatelom i handlu transgranicznego 
przedsiębiorstwom.

wyeliminować podziały między różnymi 
częściami administracji i zaangażować się 
we współtworzenie tych usług publicznych 
z udziałem obywateli i przedsiębiorstw. 
Ponadto ciągły i stały wzrost działalności 
transgranicznej na rynku wewnętrznym 
wymaga zapewnienia aktualnych 
informacji na temat praw obywateli i 
przedsiębiorstw, ale również informacji 
wyjaśniających formalności 
administracyjne. Ponadto zasadniczego 
znaczenia nabiera udzielanie porad 
prawnych oraz pomocy w rozwiązaniu 
problemów, które występują na szczeblu 
międzynarodowym. Niezbędne jest także 
połączenie krajowych administracji 
w prosty i skuteczny sposób, jak również 
ocena sposobu funkcjonowania rynku 
wewnętrznego w terenie. Program 
powinien zatem wspierać istniejące 
narzędzia służące do zarządzania rynkiem 
wewnętrznym, tj.: portal „Twoja Europa”, 
który powinien być podstawą przyszłego 
jednolitego portalu cyfrowego, portal 
„Twoja Europa – Porady”, system 
SOLVIT, system wymiany informacji na 
rynku wewnętrznym oraz tabela wyników 
jednolitego rynku w celu ułatwienia życia 
obywatelom i handlu transgranicznego 
przedsiębiorstwom.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 20

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) Biorąc pod uwagę fakt, że rynek 
wewnętrzny zdefiniowany w art. 3 
Traktatu o Unii Europejskiej obejmuje 
system zapewniający niezakłóconą 
konkurencję, program powinien wspierać 
unijną politykę konkurencji, sieci 
i współpracę z krajowymi organami 
i sądami, a także działania informacyjne 
skierowane do szerszej grupy 
zainteresowanych stron polegające na 

(20) Biorąc pod uwagę fakt, że Traktat 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
obejmuje system zasad zapewniający 
niezakłóconą konkurencję na rynku 
wewnętrznym, program powinien 
przyczyniać się do wspierania unijnej 
polityki konkurencji w drodze 
usprawnienia i zacieśnienia współpracy 
z europejską siecią konkurencji oraz z 
organami i sądami krajowymi, w tym w 
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informowaniu o prawach, korzyściach 
i obowiązkach wynikających z polityki 
konkurencji oraz na ich wyjaśnianiu.

drodze zacieśniania współpracy 
międzynarodowej, jak również 
informowania o prawach, korzyściach 
i obowiązkach wynikających z polityki 
konkurencji oraz ich wyjaśniania. 
Program powinien w szczególności pomóc 
Komisji lepiej analizować i oceniać 
zmiany na rynku, m.in. dzięki szerokiemu 
wykorzystaniu badań sektorowych oraz 
dzięki systematycznej wymianie wyników i 
najlepszych praktyk w ramach 
europejskiej sieci konkurencji. Powinno 
się to przyczynić do zapewnienia uczciwej 
konkurencji i równych warunków 
działania, w tym na szczeblu 
międzynarodowym, oraz do wzmocnienia 
pozycji przedsiębiorstw, w szczególności 
MŚP, i konsumentów, aby mogli czerpać 
korzyści płynące z jednolitego rynku.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 21

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) W szczególności program musi 
podjąć kwestię radykalnych skutków, jakie 
dla konkurencji i funkcjonowania rynku 
wewnętrznego wynikają z zachodzącej 
transformacji gospodarki i otoczenia 
biznesowego, w szczególności 
z gwałtownego wzrostu ilości danych 
i zakresu ich wykorzystania, biorąc pod 
uwagę coraz większe wykorzystanie 
sztucznej inteligencji i innych narzędzi 
informatycznych oraz fachowej wiedzy 
przez przedsiębiorstwa i ich doradców. 
Niezwykle istotne jest również to, by 
program wspierał sieci kontaktów 
i współpracy w udziałem organów państw 
członkowskich i sądów, z uwagi na to, że 
niezakłócona konkurencja 
i funkcjonowanie rynku wewnętrznego 
zależą w dużej mierze od działań 
podejmowanych przez te podmioty. 
Z uwagi na szczególną rolę polityki 

(21) W szczególności program musi 
podjąć kwestię skutków, jakie dla 
konkurencji i funkcjonowania rynku 
wewnętrznego wynikają z zachodzącej 
radykalnej transformacji gospodarki i 
otoczenia biznesowego oraz gospodarki 
cyfrowej, w szczególności z gwałtownego 
wzrostu ilości danych i zakresu ich 
wykorzystania, biorąc pod uwagę coraz 
większe wykorzystanie sztucznej 
inteligencji i innych narzędzi 
informatycznych oraz fachowej wiedzy 
przez przedsiębiorstwa i ich doradców. 
Niezwykle istotne jest również to, by 
program wspierał sieci kontaktów 
i współpracy w udziałem organów państw 
członkowskich i sądów, z uwagi na to, że 
niezakłócona konkurencja 
i funkcjonowanie rynku wewnętrznego 
zależą w dużej mierze od działań 
podejmowanych przez te podmioty. 
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konkurencji w zapobieganiu negatywnemu 
wpływowi, jaki mogą wywierać na rynek 
wewnętrzny zachowania 
antykonkurencyjne poza granicami Unii, 
program powinien w stosownych 
przypadkach wspierać także współpracę 
z organami państw trzecich. Ponadto 
rozszerzenie działań informacyjnych jest 
niezbędne do tego, by umożliwić większej 
liczbie obywateli i firm czerpanie w pełni 
korzyści z uczciwej konkurencji na rynku 
wewnętrznym. Z uwagi na to, że szereg 
inicjatyw w programie to inicjatywy nowe 
i że dynamiczne zmiany warunków 
konkurencji na rynku wewnętrznym, 
mianowicie dotyczące sztucznej 
inteligencji, algorytmów, dużych zbiorów 
danych, cyberbezpieczeństwa i technologii 
w dziedzinie informatyki śledczej, 
w przypadku których tempo i zakres zmian 
są trudne do oszacowania, mają znaczny 
wpływ na część program poświęconą 
konkurencji, można się spodziewać, że aby 
sprostać zmieniającym się potrzebom 
w ramach tej części programu potrzebna 
będzie elastyczność.

Z uwagi na szczególną rolę polityki 
konkurencji w zapobieganiu negatywnemu 
wpływowi, jaki mogą wywierać na rynek 
wewnętrzny zachowania 
antykonkurencyjne poza granicami Unii, 
program powinien w stosownych 
przypadkach wspierać także współpracę 
z organami państw trzecich. Ponadto 
rozszerzenie działań informacyjnych jest 
niezbędne do tego, by umożliwić większej 
liczbie obywateli i firm czerpanie w pełni 
korzyści z uczciwej konkurencji na rynku 
wewnętrznym. Z uwagi na to, że szereg 
inicjatyw w programie to inicjatywy nowe 
i że dynamiczne wyzwania i zmiany 
warunków konkurencji na rynku 
wewnętrznym, w tym dotyczące sztucznej 
inteligencji, algorytmów, dużych zbiorów 
danych, monopoli cyfrowych, 
upowszechnienia sieci szerokopasmowej, 
geoblokowania, wykorzystywania 
patentów jako środka uniemożliwiającego 
dostęp do technologii, pozycji strażnika 
dostawców usług internetowych, aukcji 
częstotliwości pasm, cyberbezpieczeństwa 
i technologii w dziedzinie informatyki 
śledczej, w przypadku których tempo 
i zakres zmian są trudne do oszacowania, 
mają znaczny wpływ na egzekwowanie 
reguł konkurencji, można się spodziewać, 
że aby sprostać zmieniającym się 
potrzebom w ramach tej części programu 
potrzebna będzie elastyczność. Komisja 
będzie regularnie informować Parlament i 
Radę o działaniach finansowanych w 
ramach programu w obszarze polityki 
konkurencji.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 25

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25) W celu pokonania tych 
niedoskonałości rynku oraz w celu 
zapewnienia, by MŚP nadal odgrywały 

(25) W celu pokonania tych 
niedoskonałości rynku oraz w celu 
zapewnienia, by MŚP nadal odgrywały 
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swoją rolę jako podstawa 
konkurencyjności unijnej gospodarki, małe 
i średnie przedsiębiorstwa potrzebują 
dodatkowego wsparcia za pośrednictwem 
instrumentów dłużnych i kapitałowych, 
które mają zostać ustanowione w ramach 
segmentu MŚP funduszu InvestEU 
ustanowionego rozporządzeniem [...] 
Parlamentu Europejskiego i Rady52. 
Instrument gwarancji kredytowych 
ustanowiony na mocy rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
nr 1287/201353 ma udowodnioną wartość 
dodaną i oczekuje się, że przyniesie on 
pozytywny wkład na rzecz co najmniej 
500 000 MŚP. Nowy instrument, który go 
zastąpi, zostanie ustanowiony w ramach 
segmentu MŚP w funduszu InvestEU.

swoją rolę jako podstawa 
konkurencyjności unijnej gospodarki, małe 
i średnie przedsiębiorstwa potrzebują 
dodatkowego wsparcia, również za 
pośrednictwem instrumentów dłużnych 
i kapitałowych, które mają zostać 
ustanowione w ramach segmentu MŚP 
funduszu InvestEU ustanowionego 
rozporządzeniem [...] Parlamentu 
Europejskiego i Rady52. Instrument 
gwarancji kredytowych ustanowiony na 
mocy rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1287/201353 
ma udowodnioną wartość dodaną 
i oczekuje się, że przyniesie on pozytywny 
wkład na rzecz co najmniej 500 000 MŚP. 
Nowy instrument, który go zastąpi, 
zostanie ustanowiony w ramach segmentu 
MŚP w funduszu InvestEU.

_________________ _________________
52 COM(2018) 439 final 52 COM(2018) 439 final
53 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1287/2013 
z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające 
program na rzecz konkurencyjności 
przedsiębiorstw oraz małych i średnich 
przedsiębiorstw (COSME) (2014–2020) 
i uchylające decyzję nr 1639/2006/WE 
(Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 33).

53 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1287/2013 
z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające 
program na rzecz konkurencyjności 
przedsiębiorstw oraz małych i średnich 
przedsiębiorstw (COSME) (2014–2020) 
i uchylające decyzję nr 1639/2006/WE 
(Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 33).

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 27

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(27) Program powinien zapewnić MŚP 
skuteczne wsparcie w podczas całego 
cyklu ich życia. Wsparcie to powinno być 
oparte na wyjątkowej wiedzy teoretycznej 
i fachowej na temat małych i średnich 
przedsiębiorstw oraz sektorów przemysłu, 
jak również na długoletnim doświadczeniu 
we współpracy z zainteresowanymi 
podmiotami na poziomie europejskim, 
krajowym i regionalnym. Powinno się ono 

(27) Program powinien zapewnić MŚP 
skuteczne wsparcie w podczas całego 
cyklu ich życia. Wsparcie to powinno być 
oparte na wyjątkowej wiedzy teoretycznej 
i fachowej na temat małych i średnich 
przedsiębiorstw oraz sektorów przemysłu, 
jak również na długoletnim doświadczeniu 
we współpracy z zainteresowanymi 
podmiotami na poziomie europejskim, 
krajowym i regionalnym. Powinno się ono 
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również opierać się na osiągnięciach sieci 
Enterprise Europe Network jako punktu 
kompleksowej obsługi, który pomaga MŚP 
zwiększać konkurencyjność i rozwijać 
działalność gospodarczą na jednolitym 
rynku i poza nim. Sieć ta zamierza 
kontynuować świadczenie usług w ramach 
innych programów unijnych, 
w szczególności programu „Horyzont 
2020”, z wykorzystaniem środków 
finansowych tych programów. Również 
program doradztwa dla młodych 
przedsiębiorców powinien nadal być 
narzędziem umożliwiającym nowym albo 
przyszłym przedsiębiorcom zdobywanie 
doświadczenia w biznesie poprzez 
współpracę z doświadczonym 
przedsiębiorcą z innego kraju, a tym 
samym zwiększenie swoich zdolności 
w zakresie przedsiębiorczości. Program 
powinien w dalszym ciągu dążyć do tego, 
by się rozwijać i rozszerzać swój zasięg 
geograficzny, i tym samym móc 
zaoferować przedsiębiorcom szerszą gamę 
możliwości współpracy, w stosownych 
przypadkach w połączeniu z innymi 
inicjatywami Unii.

również opierać się na osiągnięciach sieci 
Enterprise Europe Network jako punktu 
kompleksowej obsługi, który pomaga MŚP 
zwiększać konkurencyjność i wiedzę oraz 
rozwijać działalność gospodarczą na 
jednolitym rynku i poza nim. Sieć ta 
zamierza kontynuować świadczenie usług 
w ramach innych programów unijnych, 
w szczególności programu „Horyzont 
2020”, z wykorzystaniem środków 
finansowych tych programów. Również 
program doradztwa dla młodych 
przedsiębiorców powinien nadal być 
narzędziem umożliwiającym nowym albo 
przyszłym przedsiębiorcom zdobywanie 
doświadczenia w biznesie poprzez 
współpracę z doświadczonym 
przedsiębiorcą z innego kraju, a tym 
samym zwiększenie swoich zdolności 
w zakresie przedsiębiorczości. Program 
powinien w dalszym ciągu dążyć do tego, 
by się rozwijać i rozszerzać swój zasięg 
geograficzny, i tym samym móc 
zaoferować przedsiębiorcom szerszą gamę 
możliwości współpracy, w stosownych 
przypadkach w połączeniu z innymi 
inicjatywami Unii.

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 32

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(32) Dobrze funkcjonujące wspólne 
ramy sprawozdawczości finansowej są 
niezbędne do skutecznego funkcjonowania 
rynku wewnętrznego, rynków 
kapitałowych oraz do integracji rynku 
usług finansowych w kontekście unii 
rynków kapitałowych.

(32) Dobrze funkcjonujące wspólne 
ramy sprawozdawczości finansowej są 
niezbędne do skutecznego funkcjonowania 
rynku wewnętrznego, rynków finansowych 
oraz do integracji rynku usług finansowych 
w kontekście unii bankowej i unii rynków 
kapitałowych.

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 36
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(36) Unia przyczynia się do zapewnienia 
wysokiego poziomu ochrony 
konsumentów, wzmocnienia ich pozycji 
oraz ich priorytetowego traktowania 
w ramach rynku wewnętrznego poprzez 
wspieranie i uzupełnianie polityk państw 
członkowskich w zakresie zapewniania 
obywatelom jako konsumentom pełnych 
możliwości osiągania korzyści na rynku 
wewnętrznym, przy zapewnieniu im 
bezpieczeństwa i należytej ochrony ich 
interesów prawnych i ekonomicznych za 
pomocą konkretnych działań. Unia musi 
również zapewnić, by przepisy dotyczące 
bezpieczeństwa konsumentów 
i bezpieczeństwa produktów były 
właściwie i jednakowo egzekwowane 
w praktyce oraz by przedsiębiorstwom 
przysługiwały równe warunki działania 
przy uczciwej konkurencji na rynku 
wewnętrznym. Ponadto niezbędne jest, by 
wzmacniać pozycję konsumentów, 
zachęcać ich do dokonywania 
zrównoważonych wyborów i pomagać im 
w tym, przyczyniając się w ten sposób do 
powstawania zrównoważonej oraz 
efektywnej pod względem energii 
i zasobów gospodarki o obiegu 
zamkniętym.

(36) Unia przyczynia się do zapewnienia 
wysokiego poziomu ochrony 
konsumentów, wzmocnienia ich pozycji 
oraz ich priorytetowego traktowania 
w ramach rynku wewnętrznego poprzez 
wspieranie i uzupełnianie polityk państw 
członkowskich w zakresie zapewniania 
obywatelom jako konsumentom pełnych 
możliwości osiągania korzyści na rynku 
wewnętrznym, przy zapewnieniu im 
bezpieczeństwa i należytej ochrony ich 
interesów prawnych i ekonomicznych za 
pomocą konkretnych działań. Unia musi 
również zapewnić, by przepisy dotyczące 
bezpieczeństwa konsumentów 
i bezpieczeństwa produktów były 
właściwie i jednakowo egzekwowane 
w praktyce oraz by przedsiębiorstwom 
przysługiwały równe warunki działania 
przy uczciwej konkurencji na rynku 
wewnętrznym. Ponadto niezbędne jest, by 
wzmacniać pozycję konsumentów, 
zachęcać ich do dokonywania 
zrównoważonych wyborów i pomagać im 
w tym, przyczyniając się w ten sposób do 
powstawania zrównoważonej oraz 
efektywnej pod względem energii i 
zasobów gospodarki o obiegu zamkniętym, 
realizującej cele wyznaczone w 
oenzetowskiej agendzie na rzecz 
zrównoważonego rozwoju 2030.

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 41

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(41) Funkcjonowanie rynków usług 
finansowych ma szczególny wpływ na 
obywateli. Rynki te są kluczowym 
elementem rynku wewnętrznego 
i wymagają solidnych ram regulacyjnych 
i nadzorczych, które zapewniają nie tylko 

(41) Funkcjonowanie rynków 
finansowych ma szczególny wpływ na 
obywateli, którzy powinni w związku z tym 
być nadal informowani o odnośnych 
prawach, zagrożeniach i korzyściach. 
Rynki te są kluczowym elementem rynku 
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stabilność finansową i zrównoważoną 
gospodarkę, lecz również wysoki poziom 
ochrony konsumentów i innych 
użytkowników końcowych usług 
finansowych, w tym inwestorów 
detalicznych, oszczędzających, posiadaczy 
polis ubezpieczeniowych, członków 
funduszy emerytalnych i osób 
uposażonych, akcjonariuszy 
indywidualnych, pożyczkobiorców oraz 
MŚP. Ważne jest, by zwiększyć ich 
zdolność do uczestnictwa w kształtowaniu 
polityki dla sektora finansowego.

wewnętrznego i wymagają solidnych ram 
regulacyjnych i nadzorczych, które 
zapewniają nie tylko stabilność finansową 
i zrównoważoną gospodarkę, lecz również 
wysoki poziom ochrony konsumentów 
i innych użytkowników końcowych usług 
finansowych, w tym inwestorów 
detalicznych, oszczędzających, posiadaczy 
polis ubezpieczeniowych, członków 
funduszy emerytalnych i osób 
uposażonych, akcjonariuszy 
indywidualnych, pożyczkobiorców oraz 
MŚP. Program powinien przyczyniać się 
do zwiększenia ich zdolności do 
uczestnictwa w kształtowaniu polityki, 
m.in. dzięki tworzeniu i 
rozpowszechnianiu jasnych, pełnych i 
przyjaznych dla użytkownika informacji o 
produktach sprzedawanych na rynkach 
finansowych.

Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 42

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(42) Dlatego program powinien nadal 
wspierać konkretne działania objęte 
programem budowania zdolności na lata 
2017–2020 zwiększające zaangażowanie 
konsumentów i innych użytkowników 
końcowych usług finansowych w proces 
kształtowania polityki Unii, jak określono 
w rozporządzeniu Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2017/82660 
w sprawie dalszego prowadzenia programu 
pilotażowego i działania 
przygotowawczego realizowanego w latach 
2012–2017. Jest to niezbędne, aby 
umożliwić osobom zaangażowanym 
w kształtowanie polityki uwzględnienie 
opinii zainteresowanych stron innych niż 
specjaliści z sektora finansowego 
i zapewnić lepszą reprezentację interesów 
konsumentów i innych użytkowników 
końcowych usług finansowych. Powinno to 

(42) Dlatego program powinien nadal 
wspierać konkretne działania objęte 
programem budowania zdolności na lata 
2017–2020 zwiększające zaangażowanie 
konsumentów i innych użytkowników 
końcowych usług finansowych w proces 
kształtowania polityki Unii, jak określono 
w rozporządzeniu Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2017/82660 
w sprawie dalszego prowadzenia programu 
pilotażowego i działania 
przygotowawczego realizowanego w latach 
2012–2017. Jest to niezbędne, aby 
umożliwić osobom zaangażowanym 
w kształtowanie polityki uwzględnienie 
opinii zainteresowanych stron innych niż 
specjaliści z sektora finansowego 
i zapewnić lepszą reprezentację interesów 
konsumentów i innych użytkowników 
końcowych usług finansowych. Program 
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przyczynić się do ulepszenia polityki 
dotyczącej usług finansowych, zwłaszcza 
dzięki lepszemu wyjaśnieniu 
społeczeństwu kwestii związanych 
z rozporządzeniem finansowym 
i rozpowszechnianiu wiedzy na temat 
kwestii związanych z finansami.

stale rozwija swoją metodykę i najlepsze 
praktyki w zakresie sposobów zwiększenia 
zaangażowania konsumentów i 
użytkowników końcowych usług 
finansowych w celu określenia kwestii 
istotnych dla kształtowania polityki Unii i 
zapewnienia interesów konsumentów w 
dziedzinie usług finansowych. Powinno to 
usprawnić politykę dotyczącą usług 
finansowych, zwłaszcza dzięki lepszemu 
wyjaśnieniu społeczeństwu kwestii 
związanych z rozporządzeniem 
finansowym i rozpowszechnianiu wiedzy 
na temat kwestii związanych z finansami. 
Środki publiczne niniejszego programu 
powinny koncentrować się na tym, co jest 
niezbędne dla użytkowników końcowych, i 
unikać wszelkiego rodzaju bezpośredniego 
lub pośredniego wsparcia finansowego 
działań komercyjnych proponowanych 
przez prywatne podmioty finansowe.

__________________ __________________
60 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2017/826 
z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie 
ustanowienia unijnego programu służącego 
wsparciu szczególnych działań 
zwiększających zaangażowanie 
konsumentów i innych użytkowników 
końcowych usług finansowych w proces 
kształtowania unijnej polityki w dziedzinie 
usług finansowych na lata 2017–2020 
(Dz.U. L 129 z 19.5.2017, s. 17).

60 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2017/826 
z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie 
ustanowienia unijnego programu służącego 
wsparciu szczególnych działań 
zwiększających zaangażowanie 
konsumentów i innych użytkowników 
końcowych usług finansowych w proces 
kształtowania unijnej polityki w dziedzinie 
usług finansowych na lata 2017–2020 
(Dz.U. L 129 z 19.5.2017, s. 17).

Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 43

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(43) W związku z projektem 
pilotażowym realizowanym w latach 
2012–2013 oraz działaniem 
przygotowawczym realizowanym w latach 
2014–2016 Komisja w drodze corocznego 
zaproszenia do składania wniosków 

(43) W związku z projektem 
pilotażowym realizowanym w latach 
2012–2013 oraz działaniem 
przygotowawczym realizowanym w latach 
2014–2016 Komisja w drodze corocznego 
zaproszenia do składania wniosków 
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przyznała dotacje dwu organizacjom. Te 
dwie organizacje to Finance Watch, 
utworzona dzięki unijnym dotacjom 
w 2011 r. jako międzynarodowe 
stowarzyszenie non-profit na podstawie 
prawa belgijskiego, oraz Better Finance, 
która powstała w wyniku kolejnych 
reorganizacji i zmian istniejących już 
wcześniej od 2009 r. europejskich federacji 
i akcjonariuszy. W programie budowania 
zdolności ustanowionym na mocy 
rozporządzenia (UE) 2017/826 określono 
te same dwie organizacje jako jedynych 
beneficjentów. Jest zatem konieczne, aby 
kontynuować współfinansowanie tych 
organizacji w ramach programu. Jednakże 
finansowanie to powinno podlegać 
przeglądowi.

przyznała dotacje dwu organizacjom. Te 
dwie organizacje to Finance Watch, 
utworzona dzięki unijnym dotacjom 
w 2011 r. jako międzynarodowe 
stowarzyszenie non-profit na podstawie 
prawa belgijskiego, oraz Better Finance, 
która powstała w wyniku kolejnych 
reorganizacji i zmian istniejących już 
wcześniej od 2009 r. europejskich federacji 
i akcjonariuszy. W programie budowania 
zdolności ustanowionym na mocy 
rozporządzenia (UE) 2017/826 określono 
te same dwie organizacje jako jedynych 
beneficjentów. Jest zatem konieczne, aby 
kontynuować współfinansowanie tych 
organizacji w ramach programu. Jednakże 
finansowanie to powinno podlegać 
przeglądowi. W związku z tym należy 
przypomnieć, że gdyby program 
budowania zdolności i odpowiadające mu 
finansowanie zostały przedłużone po roku 
2020 i gdyby pojawili się inni potencjalni 
beneficjenci, zaproszenie do składania 
wniosków powinno zostać otwarte dla 
wszelkich innych organizacji 
spełniających kryteria i realizujących cele 
programu, zgodnie z rozporządzeniem 
(UE) 2017/826.

Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 48

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(48) Wysokiej jakości statystyki 
opracowywane, tworzone 
i rozpowszechniane w ramach 
Europejskiego programu statystycznego 
mają zasadnicze znaczenie dla 
podejmowania decyzji w oparciu o fakty, 
dlatego europejskie statystyki powinny być 
dostępne w odpowiednim czasie 
i przyczyniać się do wdrażania polityk Unii 
przedstawionych w Traktacie 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 
a zwłaszcza wzmocnionego 

(48) Wysokiej jakości statystyki 
europejskie tworzone, wymieniane, 
rozpowszechniane i spójnie stosowane na 
szczeblu unijnym i w państwach 
członkowskich powinny być dostępne 
w odpowiednim czasie i przyczyniać się do 
wdrażania polityk Unii przedstawionych 
w art. 3 Traktatu o Unii Europejskiej oraz 
w Traktacie o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, a zwłaszcza wzmocnionego 
i zintegrowanego zarządzania 
gospodarczego, spójności społecznej, 
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i zintegrowanego zarządzania 
gospodarczego, spójności społecznej, 
gospodarczej i terytorialnej, 
zrównoważonego rozwoju, polityki rolnej, 
wymiaru społecznego Europy 
i globalizacji.

gospodarczej i terytorialnej, 
zrównoważonego rozwoju, polityki rolnej, 
wymiaru społecznego Europy 
i globalizacji.

Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 49

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(49) Statystyki europejskie są konieczne 
do procesu decyzyjnego Unii oraz pomiaru 
wyników i skutków unijnych inicjatyw. 
Dlatego należy zapewnić ciągłe 
dostarczanie i rozwój statystyk 
europejskich, z zastosowaniem podejścia 
ogólnounijnego wykraczającego poza 
perspektywy rynku wewnętrznego, w celu 
objęcia nimi wszystkich unijnych działań 
i obszarów polityki, w tym wspierania 
przedsiębiorstw i obywateli 
w podejmowaniu świadomych decyzji.

(49) Statystyki europejskie są konieczne 
do procesu decyzyjnego Unii oraz pomiaru 
wyników i skutków szeregu unijnych 
inicjatyw. Należy zapewnić ich ciągłe 
dostarczanie i rozwój, wykraczające poza 
perspektywy rynku wewnętrznego i w 
podziale na poszczególne kraje oraz w 
miarę możliwości w podziale na regiony 
w celu objęcia nimi wszystkich 
istniejących i potencjalnych działań 
i obszarów polityki, włącznie ze 
wzmacnianiem pozycji obywateli 
europejskich, wspieraniem 
przedsiębiorstw i administracji 
w podejmowaniu świadomych decyzji.

Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 51

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(51) Program został przedstawiony do 
wstępnej analizy Komitetowi ds. 
Europejskiego Systemu Statystycznego, 
zgodnie z rozporządzeniem (WE) 
nr 223/2009.

(51) Program został przedstawiony do 
wstępnej analizy Komitetowi ds. 
Europejskiego Systemu Statystycznego, 
zgodnie z rozporządzeniem (WE) 
nr 223/2009, i powinien być realizowany w 
drodze zapewnienia skutecznej kontroli 
parlamentarnej.
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Poprawka 19

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 60

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(60) Biorąc pod uwagę postępującą 
współzależność w gospodarce światowej, 
program powinien przewidywać 
możliwość angażowania – w pewne 
działania – ekspertów zewnętrznych, takich 
jak urzędnicy z państw trzecich, 
przedstawiciele organizacji 
międzynarodowych czy przedsiębiorcy.

(60) Biorąc pod uwagę postępującą 
współzależność w gospodarce światowej, 
w tym w gospodarce cyfrowej, program 
powinien przewidywać możliwość 
angażowania – w pewne działania – 
ekspertów zewnętrznych, takich jak 
urzędnicy z państw trzecich, 
przedstawiciele organizacji 
międzynarodowych czy przedsiębiorcy.

Poprawka 20

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 71

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(71) W stosownych przypadkach 
działania realizowane w ramach programu 
należy wykorzystać w celu skorygowania 
niedoskonałości rynku lub nieoptymalnych 
sytuacji w zakresie inwestycji 
w proporcjonalny sposób, bez powielania 
ani wypierania finansowania prywatnego, 
a także powinny się one wyróżniać 
wyraźną europejską wartością dodaną.

(71) Działania realizowane w ramach 
programu powinny wyróżniać się wyraźną 
europejską wartością dodaną i korygować 
niedoskonałości rynku lub nieoptymalnych 
sytuacji w zakresie inwestycji 
w proporcjonalny sposób, bez powielania 
ani wypierania finansowania prywatnego.

Poprawka 21

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 81

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(81) Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/67990 
reguluje przetwarzanie danych osobowych 
przeprowadzane w państwach 
członkowskich w kontekście niniejszego 
rozporządzenia i pod nadzorem 

(81) Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/67990 
reguluje przetwarzanie danych osobowych 
przeprowadzane w państwach 
członkowskich w kontekście niniejszego 
rozporządzenia i pod nadzorem 
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właściwych organów państw 
członkowskich. Rozporządzenie 
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 
nr 45/200191 reguluje przetwarzanie 
danych osobowych przeprowadzane przez 
Komisję w kontekście niniejszego 
rozporządzenia i pod nadzorem 
Europejskiego Inspektora Ochrony 
Danych. Wszelka wymiana lub 
przekazywanie informacji przez właściwe 
organy ma się odbywać zgodnie 
z zasadami dotyczącymi przekazywania 
danych osobowych, o których mowa 
w rozporządzeniu (UE) 2016/679, 
a wszelka wymiana lub przekazywanie 
informacji przez Komisję ma się odbywać 
zgodnie z zasadami dotyczącymi 
przekazywania danych osobowych, 
o których mowa w rozporządzeniu (WE) 
nr 45/2001.

właściwych organów państw 
członkowskich. Rozporządzenie 
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 
nr 45/200191 reguluje przetwarzanie 
danych osobowych przeprowadzane przez 
Komisję w kontekście niniejszego 
rozporządzenia i pod nadzorem 
Europejskiego Inspektora Ochrony 
Danych. Wszelka wymiana lub 
przekazywanie informacji przez właściwe 
organy, w tym w procesie opracowywania i 
rozpowszechniania statystyk, w przypadku 
gdy zasada poufności informacji 
statystycznych jest również uznana na 
mocy rozporządzenia (WE) nr 223/2009, 
ma się odbywać zgodnie z zasadami 
dotyczącymi przekazywania danych 
osobowych, o których mowa w 
rozporządzeniu (UE) 2016/679, a wszelka 
wymiana lub przekazywanie informacji 
przez Komisję ma się odbywać zgodnie z 
zasadami dotyczącymi przekazywania 
danych osobowych, o których mowa w 
rozporządzeniu (WE) nr 45/2001.

_________________ _________________
90 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych) (Dz.U. L 119 
z 4.5.2016, s. 1).

90 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych) (Dz.U. L 119 
z 4.5.2016, s. 1).

91 Rozporządzenie (WE) nr 45/2001 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 
grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych przez instytucje i organy 
wspólnotowe i o swobodnym przepływie 
takich danych (Dz.U. L 8 z 12.1.2001, s. 
1).

91 Rozporządzenie (WE) nr 45/2001 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 
grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych przez instytucje i organy 
wspólnotowe i o swobodnym przepływie 
takich danych (Dz.U. L 8 z 12.1.2001, s. 
1).
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Poprawka 22

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 83

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(83) Program powinien mieć również na 
celu zapewnienie większej widoczności 
i spójności rynku wewnętrznego Unii, 
konkurencyjności przedsiębiorstw, w tym 
MŚP, oraz działań w dziedzinie statystyk 
europejskich na rzecz europejskich 
obywateli, przedsiębiorstw i administracji.

(83) Program powinien również 
zapewnić większą widoczność i spójność 
rynku wewnętrznego Unii, 
konkurencyjność przedsiębiorstw, w tym 
MŚP, oraz działania w dziedzinie statystyk 
europejskich na rzecz europejskich 
obywateli, przedsiębiorstw i administracji.

Poprawka 23

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
program na rzecz poprawy funkcjonowania 
rynku wewnętrznego i zwiększenia 
konkurencyjności przedsiębiorstw, w tym 
mikroprzedsiębiorstw oraz małych 
i średnich przedsiębiorstw, oraz ramy na 
potrzeby finansowania opracowywania, 
tworzenia i rozpowszechniania statystyk 
europejskich w rozumieniu art. 13 
rozporządzenia (WE) nr 223/2009 
(„program”).

Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
program na rzecz poprawy funkcjonowania 
rynku wewnętrznego z korzyścią dla 
wszystkich obywateli UE i w związku z tym 
na rzecz zwiększenia konkurencyjności 
przedsiębiorstw, w tym 
mikroprzedsiębiorstw oraz małych 
i średnich przedsiębiorstw, usług 
finansowych, oraz ramy na potrzeby 
finansowania gromadzenia danych, 
opracowywania, tworzenia 
i rozpowszechniania statystyk europejskich 
obejmujących wszystkie obszary polityki 
Unii zgodnie z art. 3 Traktatu o Unii 
Europejskiej oraz w rozumieniu art. 13 
rozporządzenia (WE) nr 223/2009 
(„program”).

Poprawka 24

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2) „statystyki europejskie” oznaczają 
dane statystyczne opracowywane, 
tworzone i rozpowszechniane zgodnie 
z rozporządzeniem (WE) nr 223/2009;

2) „statystyki europejskie” oznaczają 
dane statystyczne opracowywane, 
tworzone i rozpowszechniane na szczeblu 
unijnym i w państwach członkowskich 
zgodnie z art. 1 Traktatu o Unii 
Europejskiej i rozporządzeniem (WE) 
nr 223/2009;

Poprawka 25

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) zapewnienie porównywalnych 
i wiarygodnych danych statystycznych 
wysokiej jakości dotyczących Europy, 
stanowiących podstawę opracowywania, 
monitorowania i oceny wszystkich polityk 
Unii oraz ułatwiających podmiotom 
zaangażowanym w kształtowanie polityki, 
przedsiębiorstwom, przedstawicielom 
środowiska akademickiego, obywatelom 
i mediom podejmowanie świadomych 
decyzji i aktywne uczestniczenie 
w procesie demokratycznym.

b) opracowywanie, tworzenie i 
rozpowszechnianie porównywalnych 
i wiarygodnych europejskich danych 
statystycznych wysokiej jakości, 
stanowiących podstawę opracowywania, 
monitorowania i oceny wszystkich polityk 
Unii, włącznie z handlem i migracją, oraz 
ułatwiających obywatelom, podmiotom 
zaangażowanym w kształtowanie polityki i 
organom regulacyjnym, organom 
nadzoru, przedsiębiorstwom, 
przedstawicielom środowiska 
akademickiego, społeczeństwu 
obywatelskiemu i mediom podejmowanie 
świadomych decyzji i aktywne 
uczestniczenie w procesie 
demokratycznym.

Poprawka 26

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera c – podpunkt ii

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) wspierają opracowywanie wysokiej 
jakości międzynarodowych standardów 
sprawozdawczości finansowej i rewizji 

(ii) wspierają opracowywanie wysokiej 
jakości międzynarodowych standardów 
sprawozdawczości finansowej i rewizji 
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finansowej, ułatwiają ich włączenie do 
prawa Unii oraz wspierają innowacje 
i rozwój najlepszych praktyk w zakresie 
sprawozdawczości przedsiębiorstw;

finansowej, ułatwiają ich włączenie do 
prawa Unii i/lub wspierają innowacje i 
rozwój najlepszych praktyk w zakresie 
sprawozdawczości przedsiębiorstw, 
zarówno w odniesieniu do małych, jak i 
dużych przedsiębiorstw;

Poprawka 27

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera d – podpunkt i

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) wzmocnienie pozycji, wspieranie 
i edukowanie konsumentów, 
przedsiębiorstw i społeczeństwa 
obywatelskiego; zapewnienie wysokiego 
poziomu ochrony konsumentów, 
zrównoważonej konsumpcji 
i bezpieczeństwa produktów, 
w szczególności przez wspieranie 
właściwych organów egzekwowania prawa 
i organizacji reprezentujących 
konsumentów oraz działań w zakresie 
współpracy; zapewnienie wszystkim 
konsumentom dostępu do środków 
dochodzenia roszczeń; oraz zapewnienie 
odpowiednich informacji o rynku 
i konsumentach;

(i) wzmocnienie pozycji, wspieranie 
i edukowanie konsumentów, 
przedsiębiorstw i społeczeństwa 
obywatelskiego; zapewnienie wysokiego 
poziomu ochrony konsumentów w drodze 
propagowania zrównoważonej konsumpcji 
i bezpieczeństwa produktów, 
w szczególności przez wspieranie 
właściwych organów egzekwowania prawa 
i organizacji reprezentujących 
konsumentów oraz działań w zakresie 
współpracy; zapewnienie wszystkim 
konsumentom dostępu do środków 
dochodzenia roszczeń; oraz zapewnienie 
odpowiednich, jasnych i przyjaznych dla 
użytkownika informacji o rynkach i 
poszczególnych kategoriach produktów 
finansowych;

Poprawka 28

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera d – podpunkt ii

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) zwiększenie udziału konsumentów, 
innych użytkowników końcowych usług 
finansowych oraz społeczeństwa 
obywatelskiego w kształtowaniu polityki 
w dziedzinie usług finansowych; 

(ii) zwiększenie udziału konsumentów, 
innych użytkowników końcowych usług 
finansowych oraz społeczeństwa 
obywatelskiego w kształtowaniu polityki 
w dziedzinie usług finansowych; 
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wspieranie lepszego zrozumienia sektora 
finansowego;

wspieranie lepszego zrozumienia sektora 
finansowego i poszczególnych kategorii 
sprzedawanych produktów finansowych 
oraz dbanie o interesy konsumentów w 
dziedzinie detalicznych usług 
finansowych;

Poprawka 29

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) tworzenie i przekazywanie 
wysokiej jakości danych statystycznych 
dotyczących Europy w sposób terminowy, 
bezstronny i wydajny pod względem 
kosztów, za pośrednictwem zacieśnionych 
partnerstw w ramach Europejskiego 
Systemu Statystycznego, o którym mowa 
w art. 4 rozporządzenia (WE) nr 223/2009, 
oraz ze wszystkimi stosownymi stronami 
zewnętrznymi, przy wykorzystaniu wielu 
źródeł danych, zaawansowanych metod 
analizy danych, systemów inteligentnych 
oraz technologii cyfrowych.

f) opracowywanie, tworzenie, 
rozpowszechnianie i przekazywanie 
wysokiej jakości europejskich danych 
statystycznych w sposób terminowy, 
bezstronny i wydajny pod względem 
kosztów, za pośrednictwem zacieśnionych 
partnerstw w ramach Europejskiego 
Systemu Statystycznego, o którym mowa 
w art. 4 rozporządzenia (WE) nr 223/2009, 
oraz ze wszystkimi stosownymi stronami 
zewnętrznymi, przy wykorzystaniu wielu 
źródeł danych, zaawansowanych metod 
analizy danych, systemów inteligentnych 
oraz technologii cyfrowych, w podziale na 
poszczególne kraje oraz w miarę 
możliwości na regiony.

Poprawka 30

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) tworzenie właściwych warunków 
wzmocnienia pozycji wszystkich 
podmiotów rynku wewnętrznego, w tym 
przedsiębiorstw, obywateli, konsumentów, 
społeczeństwa obywatelskiego i organów 
publicznych, poprzez przejrzyste kampanie 
informacyjne i uświadamiające, wymianę 
najlepszych praktyk, promowanie dobrych 
praktyk, wymianę i upowszechnianie 

a) tworzenie właściwych warunków 
wzmocnienia pozycji wszystkich 
podmiotów rynku wewnętrznego, w tym 
obywateli i konsumentów, przedsiębiorstw, 
społeczeństwa obywatelskiego i organów 
publicznych, poprzez przejrzyste kampanie 
informacyjne i uświadamiające, wymianę 
najlepszych praktyk, promowanie dobrych 
praktyk, wymianę i upowszechnianie 
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wiedzy specjalistycznej oraz 
organizowanie szkoleń;

wiedzy specjalistycznej oraz 
organizowanie szkoleń;

Poprawka 31

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) wspieranie skutecznego 
egzekwowania i modernizacji ram 
prawnych Unii oraz ich szybkiego 
dostosowywania do nieustannie 
zmieniających się uwarunkowań, w tym 
poprzez gromadzenie i analizę danych; 
badania, oceny i zalecenia dotyczące 
polityki; organizowanie działań 
demonstracyjnych i projektów 
pilotażowych; działania komunikacyjne; 
opracowywanie specjalnych narzędzi 
informatycznych służących zapewnieniu 
przejrzystego i wydajnego funkcjonowania 
rynku wewnętrznego.

d) wspieranie skutecznego 
egzekwowania i modernizacji ram 
prawnych Unii oraz ich szybkiego 
dostosowywania do nieustannie 
zmieniających się uwarunkowań, 
szczególnie w otoczeniu cyfrowym, w tym 
dzięki gromadzeniu i analizie danych; 
badania, oceny i zalecenia dotyczące 
polityki; organizowanie działań 
demonstracyjnych i projektów 
pilotażowych; działania komunikacyjne; 
opracowywanie specjalnych narzędzi 
informatycznych służących zapewnieniu 
przejrzystego i wydajnego funkcjonowania 
rynku wewnętrznego.

Poprawka 32

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 3 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) ułatwianie MŚP dostępu do 
rynków, wspieranie ich w stawianiu czoła 
globalnym i społecznym wyzwaniom oraz 
w internacjonalizacji działalności, jak 
również umacnianie wiodącej pozycji Unii 
w przemyśle w ramach globalnych 
łańcuchów wartości, obejmujące 
Europejską Sieć Przedsiębiorczości;

b) ułatwianie MŚP dostępu do rynków 
unijnych i światowych, wspieranie ich w 
stawianiu czoła globalnym i społecznym 
wyzwaniom oraz w internacjonalizacji 
działalności, jak również umacnianie 
wiodącej pozycji Unii w przemyśle w 
ramach globalnych łańcuchów wartości, 
obejmujące Europejską Sieć 
Przedsiębiorczości;

Poprawka 33

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Artykuł 8 – ustęp 3 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) rozwiązywanie problemów 
związanych z barierami rynkowymi 
i obciążeniami administracyjnymi oraz 
tworzenie sprzyjającego otoczenia biznesu 
w celu umożliwienia MŚP czerpania 
korzyści z rynku wewnętrznego;

c) rozwiązywanie problemów 
związanych z barierami rynkowymi, w tym 
barierami geograficznymi, i obciążeniami 
administracyjnymi oraz tworzenie 
sprzyjającego otoczenia biznesu, aby 
umożliwić MŚP ze wszystkich regionów 
UE korzystanie w równym stopniu z rynku 
wewnętrznego;

Poprawka 34

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 3 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) ułatwianie rozwoju 
przedsiębiorstw, w tym rozwoju 
umiejętności, oraz transformacji 
przemysłowej obejmującej wszystkie 
sektory produkcji i usług;

d) ułatwianie rozwoju przedsiębiorstw 
zgodnie z agendą na rzecz 
zrównoważonego rozwoju 2030, w tym 
rozwoju umiejętności, transformacji 
cyfrowej i przemysłowej obejmującej 
wszystkie sektory produkcji i usług;

Poprawka 35

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. W odniesieniu do wydatków na 
wsparcie polityki konkurencji, a w 
szczególności działań objętych dyrektywą 
Parlamentu Europejskiego i Rady w 
sprawie nadania organom ochrony 
konkurencji państw członkowskich 
uprawnień w celu zapewnienia 
skuteczniejszego egzekwowania reguł 
konkurencji i należytego funkcjonowania 
rynku wewnętrznego, Komisja uwzględnia 
w sprawozdaniu rocznym, które ma być 
przekazane Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie, przegląd działań zrealizowanych 
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w ramach niniejszego programu.

Poprawka 36

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja (EUROSTAT) prowadzi 
działania informacyjne i komunikacyjne 
związane z realizacją celu szczegółowego, 
o którym mowa w art. 3 ust. 2 lit. f), oraz 
z powiązanymi z nim działaniami 
i rezultatami, jeżeli dotyczą one 
opracowywania, tworzenia 
i rozpowszechniania statystyk 
europejskich, zgodnie z zasadami 
statystycznymi określonymi 
w rozporządzeniu (WE) nr 223/2009.

3. Komisja (EUROSTAT) prowadzi 
działania informacyjne i komunikacyjne 
związane z realizacją celu szczegółowego, 
o którym mowa w art. 3 ust. 2 lit. f), oraz 
z powiązanymi z nim działaniami 
i rezultatami, jeżeli dotyczą one 
gromadzenia danych, opracowywania, 
tworzenia i rozpowszechniania statystyk 
europejskich, zgodnie z zasadami 
statystycznymi określonymi 
w rozporządzeniu (WE) nr 223/2009.

Poprawka 37

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – tiret 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– lepsze mierzenie handlu usługami, 
bezpośrednich inwestycji zagranicznych, 
globalnych łańcuchów wartości oraz 
skutków globalizacji dla gospodarek 
państw członkowskich Unii;

– lepsze mierzenie handlu towarami i 
usługami, bezpośrednich inwestycji 
zagranicznych, globalnych łańcuchów 
wartości oraz skutków globalizacji dla 
gospodarek państw członkowskich Unii;

Poprawka 38

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – tiret 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– dostarczanie wysokiej jakości, 
aktualnych i rzetelnych danych 
statystycznych na potrzeby Europejskiego 
filaru praw socjalnych i unijnej polityki 
umiejętności, obejmujących statystyki 
dotyczące rynku pracy, zatrudnienia, 

– dostarczanie wysokiej jakości, 
aktualnych i rzetelnych danych 
statystycznych na potrzeby Europejskiego 
filaru praw socjalnych i unijnej polityki 
umiejętności, obejmujących między innymi 
statystyki dotyczące rynku pracy, 
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kształcenia i szkolenia, dochodów, 
warunków mieszkaniowych, ubóstwa, 
nierówności, ochrony socjalnej, pracy 
nierejestrowanej i rachunków satelitarnych 
dotyczących umiejętności;

zatrudnienia, kształcenia i szkolenia, 
dochodów, warunków mieszkaniowych, 
ubóstwa, nierówności, ochrony socjalnej, 
pracy nierejestrowanej i rachunków 
satelitarnych dotyczących umiejętności;
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OPINIA KOMISJI OCHRONY ŚRODOWISKA NATURALNEGO, ZDROWIA 
PUBLICZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI

dla Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
ustanawiającego program na rzecz jednolitego rynku, konkurencyjności przedsiębiorstw, w 
tym małych i średnich przedsiębiorstw, oraz statystyk europejskich oraz uchylającego 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 99/2013, (UE) nr 1287/2013, (UE) 
nr 254/2014, (UE) nr 258/2014, (UE) nr 652/2014 i (UE) 2017/826
(COM(2018)0441 – C8-0254/2018 – 2018/0231(COD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej (*):Lukas Mandl

(*) Zaangażowana komisja – art. 54 Regulaminu

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

W kontekście wieloletnich ram finansowych (WRF) na lata 2021-2027 w dniu 7 czerwca 
2018 r. Komisja opublikowała wniosek dotyczący programu na rzecz jednolitego rynku. 
Proponowany program łączy działania finansowane w ramach pięciu poprzednich 
programów, w tym działania dotyczące łańcucha żywnościowego. Komisja proponuje budżet 
w wysokości 4 mld euro (na lata 2021-2027) na program na rzecz jednolitego rynku, z czego 
41% zostałoby przeznaczone na działania związane z łańcuchem żywnościowym w celu 
„przyczynienia się do wysokiego poziomu zdrowia ludzi, zwierząt i roślin na wszystkich 
etapach łańcucha żywnościowego i w obszarach powiązanych, w tym przez zapobieganie 
występowaniu chorób i agrofagów oraz ich zwalczanie, wspieranie poprawy dobrostanu 
zwierząt oraz zrównoważonej produkcji i konsumpcji żywności”.

Nasze nawyki żywieniowe są nie tylko codziennymi potrzebami naszego życia, ale w 
równym stopniu są częścią naszej europejskiej tożsamości, naszej kultury, naszego 
rozumienia relacji między człowiekiem, zwierzętami i przyrodą, jak również oczywiście są 
niezbędne dla naszego zdrowia i ogólnego dobrostanu.

Sprawozdawca uważa, że sprawą najwyższej wagi jest wzmocnienie konkurencyjności 
europejskich przedsiębiorstw, a jednocześnie zapewnienie skutecznych równych szans oraz 
otwartego i konkurencyjnego rynku wewnętrznego. MŚP są motorem gospodarki 
europejskiej, zapewniając dwie trzecie miejsc pracy, co stanowi 99 % wszystkich 
przedsiębiorstw w Europie, i przyczyniając się znacząco do tworzenia nowych miejsc pracy o 
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wymiarze regionalnym i lokalnym.

W ramach wieloletnich ram finansowych na lata 2021-2027 na wydatki na działania związane 
z łańcuchem żywnościowym przeznaczono łącznie 1 680 000 000 EUR, podczas gdy w latach 
2014-2020 pułap tych wydatków w ramach programu na rzecz łańcucha żywnościowego 
został ustalony w rozporządzeniu (UE) nr 652/2014 na 1 891 936 000 EUR. Proponowana 
kwota na lata 2021-2027 oznacza zatem zmniejszenie budżetu o 11 %.

Program na rzecz łańcucha żywnościowego obejmuje zarówno środki weterynaryjne 
(zwierzęce), jak i fitosanitarne (roślinne), poprzez roczne lub wieloletnie programy 
zatwierdzone wcześniej przez Komisję, a także poprzez środki nadzwyczajne wdrażane w 
przypadku sytuacji kryzysowych i nieprzewidzianych zdarzeń mających wpływ na zdrowie 
zwierząt lub roślin.

Przedmiotowy pakiet środków gwarantuje dysponowanie przez UE wiarygodnymi ramami 
prawnymi i kontrolnymi w celu promowania wysokiego poziomu bezpieczeństwa w całym 
łańcuchu dostaw żywności, co z kolei stwarza warunki dla stabilnego rynku wewnętrznego, 
na którym żywność, zwierzęta i rośliny mogą swobodnie się przemieszczać.

Sprawozdawca podkreśla, że konieczne jest wzmocnienie pozycji konsumentów, zachęcanie 
ich do dokonywania zrównoważonych wyborów i pomaganie im w tym, przyczyniając się w 
ten sposób do zrównoważonej, energooszczędnej i zasobooszczędnej gospodarki obiegowej.

Sprawozdawca uznaje sukces obecnego programu finansowania w unikaniu poważnego 
kryzysu, ale chciałby podkreślić, że nie powinien on maskować wrażliwości systemu, 
ponieważ ogniska chorób zwierzęcych i szkodników roślin występują cyklicznie i ponownie 
pojawiają się na terytorium UE. Należy dokładniej rozważyć potrzebę ustanowienia 
bezpośredniego mechanizmu reagowania na sytuacje kryzysowe na dużą skalę dotyczące 
żywności, zwierząt i roślin.

Ogólnie rzecz biorąc, niedawno przeprowadzona ocena śródokresowa wykazała, że 
rozporządzenie (UE) nr 652/2014 dobrze funkcjonuje w kontekście swojej polityki. 
Wszystkie działania otrzymujące wsparcie finansowe UE w tym obszarze okazały się służyć 
celom programu na rzecz łańcucha żywnościowego, jak również ogólnym priorytetom 
Komisji, w tym funkcjonowaniu skutecznego rynku wewnętrznego i wsparciu handlu z 
państwami spoza UE.

Sprawozdawca uważa, że program zapewnia skuteczne wsparcie dla MŚP przez cały ich cykl 
życia i przyczynia się do realizacji Agendy ONZ na rzecz zrównoważonego rozwoju do 2030 
roku, w tym poprzez wyważanie wymiaru gospodarczego, społecznego i środowiskowego 
zrównoważonego rozwoju.

W świetle kolejnych wieloletnich ram finansowych oczekuje się, że środki na rzecz zdrowia 
zwierząt będą nadal stanowić największą część budżetu łańcucha żywnościowego. Środki w 
zakresie zdrowia roślin stają się coraz ważniejsze ze względu na postępującą globalizację i 
handel, którym towarzyszą nowe zagrożenia dla zdrowia roślin. Działania związane z 
kontrolami urzędowymi powinny również nadal stanowić wsparcie dla państw 
członkowskich, ponieważ są one podstawowym narzędziem weryfikacji i monitorowania, czy 
odpowiednie wymogi unijne są wdrażane, przestrzegane i egzekwowane, a zatem 
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finansowanie tych działań powinno być priorytetem dla Unii.

Sprawozdawca uważa, że kluczowym wyzwaniem na następny okres programowania jest 
rosnąca złożoność łańcuchów dostaw żywności, w związku z globalizacją handlu, która 
oznacza więcej możliwości, ale także zwiększone ryzyko z powodu globalnych wektorów i 
chorób. W tym kontekście należy położyć większy nacisk na profilaktykę, zwłaszcza jeśli 
chodzi o transgraniczne choroby egzotyczne z sąsiednich krajów trzecich.

Wyniki programu dotyczącego łańcucha żywnościowego po 2020 roku będą monitorowane za 
pomocą kompleksowego zestawu wskaźników, skoncentrowanego zarówno na działaniach 
(wskaźniki produktu), jak i na wynikach (wskaźniki rezultatu), uzupełnionych szeregiem 
wskaźników ekonomicznych służących ocenie skuteczności odpowiednich środków 
wydatkowania (wskaźniki efektywności pod względem kosztów) wdrażanych w ramach 
różnych obszarów polityki objętych programem.

POPRAWKI

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa 
Żywności zwraca się do Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów, jako 
komisji przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Funkcjonowanie rynku 
wewnętrznego odbywa się na podstawie 
dużej części unijnego prawodawstwa. 
Dotyczy to w szczególności 
konkurencyjności, normalizacji, ochrony 
konsumentów, nadzoru rynku i regulacji 
dotyczących łańcucha żywnościowego, ale 
także przepisów w sprawie działalności 
gospodarczej, handlu i transakcji 
finansowych oraz wspierania uczciwej 
konkurencji zapewniającej równe szanse 
niezbędne do funkcjonowania rynku 
wewnętrznego.

(3) Funkcjonowanie rynku 
wewnętrznego odbywa się na podstawie 
dużej części unijnego prawodawstwa. 
Dotyczy to w szczególności 
konkurencyjności, normalizacji, ochrony 
konsumentów, ochrony środowiska, 
ochrony dobrostanu zwierząt, nadzoru 
rynku i regulacji dotyczących łańcucha 
żywnościowego oraz stabilności 
gospodarczej, ale także przepisów w 
sprawie działalności gospodarczej, handlu i 
transakcji finansowych oraz wspierania 
uczciwej konkurencji zapewniającej równe 
szanse niezbędne do funkcjonowania rynku 
wewnętrznego.

Poprawka 2
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Obecnie istnieje kilka programów 
umożliwiających Unii działania 
w dziedzinie konkurencyjności 
przedsiębiorstw, w tym MŚP, ochrony 
konsumentów i końcowych użytkowników 
usług finansowych, kształtowania polityki 
w dziedzinie usług finansowych i łańcucha 
żywnościowego. Dodatkowe działania 
finansowane są bezpośrednio z linii 
budżetowych dotyczących rynku 
wewnętrznego. Niezbędne jest 
usprawnienie i wykorzystanie synergii 
między różnymi działaniami 
i ustanowienie bardziej elastycznych 
i ruchomych ram w celu finansowania 
działań, których celem jest osiągnięcie 
prawidłowo funkcjonującego rynku 
wewnętrznego w sposób jak najbardziej 
efektywny pod względem kosztów. Należy 
zatem ustanowić nowy program łączący 
działania finansowane wcześniej w ramach 
innych programów i innych stosownych 
linii budżetowych. Program powinien 
również obejmować nowe inicjatywy, 
które mają na celu poprawę 
funkcjonowania rynku wewnętrznego.

(5) Obecnie istnieje kilka programów 
umożliwiających Unii działania 
w dziedzinie konkurencyjności 
przedsiębiorstw, w tym MŚP, ochrony 
konsumentów i końcowych użytkowników 
usług finansowych, kształtowania polityki 
w dziedzinie usług finansowych i łańcucha 
żywnościowego. Dodatkowe działania 
finansowane są bezpośrednio z linii 
budżetowych dotyczących rynku 
wewnętrznego. Niezbędne jest 
usprawnienie i wykorzystanie synergii 
między różnymi działaniami i 
ustanowienie bardziej elastycznych i 
ruchomych ram w celu finansowania 
działań, których celem jest osiągnięcie 
prawidłowo funkcjonującego rynku 
wewnętrznego w sposób jak najbardziej 
efektywny pod względem kosztów, przy 
jednoczesnej ochronie interesu 
publicznego, bez szkodzenia środowisku i 
bez prób łamania unijnych zasad 
dotyczących marnotrawienia i fałszowania 
żywności, dobrostanu zwierząt, kontroli 
urzędowych i przeciwdziałania chorobom 
ludzi i zwierząt. Należy zatem ustanowić 
nowy program łączący działania 
finansowane wcześniej w ramach innych 
programów i innych stosownych linii 
budżetowych. Program powinien również 
obejmować nowe inicjatywy, które mają na 
celu poprawę funkcjonowania rynku 
wewnętrznego i zwiększenie poziomu 
ochrony zdrowia ludzi i zwierząt, godności 
zwierząt jako istot zdolnych do 
odczuwania oraz środowiska.
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Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Opracowywanie, tworzenie 
i rozpowszechnianie statystyk europejskich 
stanowi przedmiot odrębnego 
Europejskiego programu statystycznego 
ustanowionego rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
nr 99/201347. W celu zapewnienia ciągłości 
tworzenia i rozpowszechniania statystyk 
europejskich nowy program powinien 
również obejmować działania objęte 
wchodzące w zakres Europejskiego 
programu statystycznego, zapewniając 
ramy w zakresie opracowywania, 
tworzenia i rozpowszechniania statystyk 
europejskich. Ponadto w ramach nowego 
programu powinno się ustanowić ramy 
finansowe potrzebne do dostarczania 
wysokiej jakości, porównywalnych 
i wiarygodnych europejskich statystyk 
w celu wsparcia opracowywania, 
wdrażania, monitorowania i oceny 
wszystkich unijnych polityk.

(6) Opracowywanie, tworzenie 
i rozpowszechnianie statystyk europejskich 
stanowi przedmiot odrębnego 
Europejskiego programu statystycznego 
ustanowionego rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
nr 99/201347. Rozwój statystyki 
europejskiej ma zasadnicze znaczenie dla 
procesu monitorowania wieloletnich ram 
finansowych (WRF). W celu zapewnienia 
ciągłości tworzenia i rozpowszechniania 
statystyk europejskich nowy program 
powinien również obejmować działania 
objęte wchodzące w zakres Europejskiego 
programu statystycznego, zapewniając 
ramy w zakresie opracowywania, 
tworzenia i rozpowszechniania statystyk 
europejskich. Ponadto w ramach nowego 
programu powinno się ustanowić ramy 
finansowe potrzebne do dostarczania 
wysokiej jakości, porównywalnych 
i wiarygodnych europejskich statystyk 
w celu wsparcia opracowywania, 
wdrażania, monitorowania i oceny 
wszystkich unijnych polityk. Niemniej 
jednak kluczowe znaczenie ma to, by 
rozwój statystyki europejskiej nie 
prowadził do nadmiernego zwiększenia 
obciążeń administracyjnych, zarówno po 
stronie przedsiębiorstw, jak i podmiotów 
publicznych.

__________________ __________________
47 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 99/2013 
z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie 
Europejskiego programu statystycznego 
2013–2017 (Dz.U. L 39 z 9.2.2013, s. 12).

47 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 99/2013 
z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie 
Europejskiego programu statystycznego 
2013–2017 (Dz.U. L 39 z 9.2.2013, s. 12).

Poprawka 4
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Wprowadzanie do obrotu 
produktów, które nie są zgodne z prawem 
Unii, stawia w niekorzystnej sytuacji tych, 
którzy przestrzegają przepisów, i może 
stanowić zagrożenie dla konsumentów. 
Wiele przedsiębiorców lekceważy przepisy 
w wyniku niewiedzy lub umyślnie w celu 
zdobycia przewagi konkurencyjnej. 
Organy nadzoru rynku są często 
niedofinansowane i mogą działać jedynie 
w granicach swojego kraju, podczas gdy 
przedsiębiorcy prowadzą działalność 
handlową na poziomie Unii, a nawet 
globalnym. W szczególności w przypadku 
handlu elektronicznego organy nadzoru 
rynku mają duży problem ze śledzeniem 
przywożonych z państw trzecich 
produktów niezgodnych z wymogami 
i określeniem odpowiedzialnego podmiotu 
w ramach swojej jurysdykcji. W związku 
z tym niniejszy program powinien mieć na 
celu wzmocnienie zgodności produktów 
z wymogami poprzez zapewnienie 
właściwych zachęt dla przedsiębiorców, 
wzmożenie kontroli przestrzegania 
przepisów i propagowanie ściślejszej 
współpracy transgranicznej między 
organami egzekwowania prawa. Program 
ten powinien się również przyczyniać do 
konsolidacji obowiązujących ram nadzoru 
rynku, zachęcać organy nadzoru rynku 
z różnych państw członkowskich do 
wspólnych działań, ulepszać wymianę 
informacji oraz promować ściślejszą 
integrację i konwergencję w zakresie 
nadzoru rynku.

(12) Wprowadzanie do obrotu 
produktów, które nie są zgodne z prawem 
Unii, stawia w niekorzystnej sytuacji tych, 
którzy przestrzegają przepisów, i może 
stanowić zagrożenie dla konsumentów i 
szkodzić środowisku. Wiele 
przedsiębiorców lekceważy przepisy 
w wyniku niewiedzy lub umyślnie w celu 
zdobycia przewagi konkurencyjnej. 
Organy nadzoru rynku są często 
niedofinansowane i mogą działać jedynie 
w granicach swojego kraju, podczas gdy 
przedsiębiorcy prowadzą działalność 
handlową na poziomie Unii, a nawet 
globalnym. W szczególności w przypadku 
handlu elektronicznego organy nadzoru 
rynku mają duży problem ze śledzeniem 
przywożonych z państw trzecich 
produktów niezgodnych z wymogami 
i określeniem odpowiedzialnego podmiotu 
w ramach swojej jurysdykcji. W związku z 
tym niniejszy program powinien mieć na 
celu wzmocnienie zgodności produktów z 
wymogami poprzez zapewnienie 
właściwych zachęt dla przedsiębiorców, 
wzmożenie kontroli przestrzegania 
przepisów i propagowanie ściślejszej 
współpracy transgranicznej między 
organami egzekwowania prawa w Unii i z 
państwami trzecimi. Program ten powinien 
się również przyczyniać do konsolidacji 
obowiązujących ram nadzoru rynku, 
zachęcać organy nadzoru rynku z różnych 
państw członkowskich do wspólnych 
działań, ulepszać wymianę informacji oraz 
promować ściślejszą integrację 
i konwergencję w zakresie nadzoru rynku.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 16
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Aby zrealizować cele programu 
oraz ułatwić życie obywatelom 
i przedsiębiorstwom, należy wprowadzić 
w życie wysokiej jakości usługi publiczne 
zorientowane na użytkownika. Oznacza to, 
że administracje publiczne powinny zacząć 
stosować nowe metody pracy, 
wyeliminować podziały między różnymi 
częściami administracji i zaangażować się 
we współtworzenie tych usług publicznych 
z udziałem obywateli i przedsiębiorstw. 
Ponadto ciągły i stały wzrost działalności 
transgranicznej na rynku wewnętrznym 
wymaga zapewnienia aktualnych 
informacji na temat praw przedsiębiorstw 
i obywateli, ale również informacji 
wyjaśniających formalności 
administracyjne. Ponadto zasadniczego 
znaczenia nabiera udzielanie porad 
prawnych oraz pomocy w rozwiązaniu 
problemów, które występują na szczeblu 
międzynarodowym. Niezbędne jest także 
połączenie krajowych administracji 
w prosty i skuteczny sposób, jak również 
ocena sposobu funkcjonowania rynku 
wewnętrznego w terenie. Program 
powinien zatem wspierać istniejące 
narzędzia służące do zarządzania rynkiem 
wewnętrznym, tj.: portal „Twoja Europa”, 
który powinien być podstawą przyszłego 
jednolitego portalu cyfrowego, portal 
„Twoja Europa – Porady”, system 
SOLVIT, system wymiany informacji na 
rynku wewnętrznym oraz tabela wyników 
jednolitego rynku w celu ułatwienia życia 
obywatelom i handlu transgranicznego 
przedsiębiorstwom.

(16) Aby zrealizować cele programu 
oraz ułatwić życie obywatelom 
i przedsiębiorstwom, należy wprowadzić 
w życie wysokiej jakości usługi publiczne 
zorientowane na użytkownika. Oznacza to, 
że administracje publiczne powinny zacząć 
stosować nowe metody pracy, zacieśnić 
współpracę między różnymi częściami 
administracji i zaangażować się we 
współtworzenie tych usług publicznych z 
udziałem obywateli i przedsiębiorstw. 
Ponadto ciągły i stały wzrost działalności 
transgranicznej na rynku wewnętrznym 
wymaga zapewnienia aktualnych 
informacji na temat praw przedsiębiorstw 
i obywateli, ale również informacji 
wyjaśniających formalności 
administracyjne. Ponadto zasadniczego 
znaczenia nabiera udzielanie porad 
prawnych oraz pomocy w rozwiązaniu 
problemów, które występują na szczeblu 
międzynarodowym. Niezbędne jest także 
połączenie krajowych administracji 
w prosty i skuteczny sposób, jak również 
ocena sposobu funkcjonowania rynku 
wewnętrznego w terenie. Zatem by 
poprawić codzienne życie obywateli i 
możliwości handlu transgranicznego 
przedsiębiorstw, program powinien 
wspierać istniejące narzędzia służące do 
zarządzania rynkiem wewnętrznym, tj.:

* portal „Twoja Europa”, który powinien 
być podstawą przyszłego jednolitego 
portalu cyfrowego;

* portal „Twoja Europa – Porady”;

* system SOLVIT;

* system wymiany informacji na rynku 
wewnętrznym;
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* tabelę wyników jednolitego rynku.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 19

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Wdrażanie i rozwój rynku 
wewnętrznego w dziedzinie usług 
finansowych, stabilności finansowej i unii 
rynków kapitałowych, w tym 
zrównoważonych finansów, w dużym 
stopniu zależy od wprowadzania przez 
Unię środków opartych na dowodach. Aby 
osiągnąć ten cel, Komisja powinna 
aktywnie i stale monitorować rynki 
finansowe i stabilność finansową, oceniać 
wdrażanie prawodawstwa Unii przez 
państwa członkowskie, oceniać, czy 
obowiązujące przepisy są adekwatne do 
zakładanych celów, i określać potencjalne 
obszary działania, w których pojawiają się 
nowe rodzaje ryzyka, przy ciągłym 
zaangażowaniu zainteresowanych stron 
w cały cykl polityki. Takie działania 
opierają się na produkcji analiz, badań, 
materiałów szkoleniowych, badań opinii, 
ocen zgodności, ocen oraz statystyk i są 
wspierane przez systemy informatyczne 
i narzędzia komunikacji.

(19) Wdrażanie i rozwój rynku 
wewnętrznego w dziedzinie usług 
finansowych, stabilności finansowej i unii 
rynków kapitałowych, w tym 
zrównoważonych finansów, w dużym 
stopniu zależy od wprowadzania przez 
Unię środków opartych na dowodach. Aby 
osiągnąć ten cel, Komisja powinna 
aktywnie i stale monitorować rynki 
finansowe i stabilność finansową, oceniać 
wdrażanie prawodawstwa Unii przez 
państwa członkowskie, oceniać, czy 
obowiązujące przepisy są adekwatne do 
zakładanych celów, i określać potencjalne 
obszary działania, w których pojawiają się 
nowe rodzaje ryzyka, przy ciągłym 
zaangażowaniu zainteresowanych stron, 
grup obywateli, organizacji 
pozarządowych i ogółu społeczeństwa w 
cały cykl polityki. Takie działania opierają 
się na produkcji analiz, badań, materiałów 
szkoleniowych, badań opinii, ocen 
zgodności, ocen oraz statystyk i są 
wspierane przez systemy informatyczne 
i narzędzia komunikacji.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 33

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(33) Zgodnie z rozporządzeniem (WE) 
nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego 
i Rady55 należy włączyć do prawa unijnego 
międzynarodowe standardy 
sprawozdawczości finansowej (MSSF) 

(33) Zgodnie z rozporządzeniem (WE) 
nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego 
i Rady55 należy włączyć do prawa unijnego 
międzynarodowe standardy 
sprawozdawczości finansowej (MSSF) 
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przyjęte przez Radę Międzynarodowych 
Standardów Rachunkowości oraz 
powiązane interpretacje Komitetu ds. 
Interpretacji Międzynarodowej 
Sprawozdawczości Finansowej, aby były 
one stosowane przez spółki, których 
papiery wartościowe są notowane na rynku 
regulowanym w Unii, tylko wtedy, jeśli te 
MSSF spełniają kryteria określone w tym 
rozporządzeniu, w tym określony w art. 4 
ust. 3 dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2013/34/UE56 
wymóg, aby sprawozdania finansowe 
przedstawiały prawdziwy i rzetelny obraz, 
oraz aby sprzyjały one europejskim 
dobrom publicznym. Takie 
międzynarodowe standardy rachunkowości 
powinny być opracowywane 
w przejrzystym procesie podlegającym 
zasadom odpowiedzialności 
demokratycznej. MSSF odgrywają zatem 
zasadniczą rolę w funkcjonowaniu rynku 
wewnętrznego, a zatem w bezpośrednim 
interesie Unii leży zapewnienie, aby 
procedury opracowywania i przyjmowania 
MSSF prowadziły do uzyskania 
standardów, które odpowiadają wymogom 
ram prawnych rynku wewnętrznego. 
Ważne jest zatem ustanowienie 
odpowiednich mechanizmów finansowania 
Fundacji MSSF.

przyjęte przez Radę Międzynarodowych 
Standardów Rachunkowości oraz 
powiązane interpretacje Komitetu ds. 
Interpretacji Międzynarodowej 
Sprawozdawczości Finansowej, aby były 
one stosowane przez spółki, których 
papiery wartościowe są notowane na rynku 
regulowanym w Unii, tylko wtedy, jeśli te 
MSSF spełniają kryteria określone w tym 
rozporządzeniu, w tym określony w art. 4 
ust. 3 dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2013/34/UE56 
wymóg, aby sprawozdania finansowe 
przedstawiały prawdziwy i rzetelny obraz, 
oraz aby sprzyjały one europejskim 
dobrom publicznym. W tym kontekście 
należy odnotować, że jeżeli występuje 
konflikt między standardami a prawem, 
nadrzędne jest zawsze prawo. Takie 
międzynarodowe standardy rachunkowości 
powinny być opracowywane 
w przejrzystym procesie podlegającym 
zasadom odpowiedzialności 
demokratycznej. MSSF odgrywają zatem 
zasadniczą rolę w funkcjonowaniu rynku 
wewnętrznego, a zatem w bezpośrednim 
interesie Unii leży zapewnienie, aby 
procedury opracowywania i przyjmowania 
MSSF prowadziły do uzyskania 
standardów, które odpowiadają wymogom 
ram prawnych rynku wewnętrznego. 
Ważne jest zatem ustanowienie 
odpowiednich mechanizmów finansowania 
Fundacji MSSF.

_________________ _________________
55 Rozporządzenie (WE) nr 1606/2002 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 
lipca 2002 r. w sprawie stosowania 
międzynarodowych standardów 
rachunkowości (Dz.U. L 243 z 11.9.2002, 
s. 1).

55 Rozporządzenie (WE) nr 1606/2002 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 
lipca 2002 r. w sprawie stosowania 
międzynarodowych standardów 
rachunkowości (Dz.U. L 243 z 11.9.2002, 
s. 1).

56 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2013/34/UE z dnia 26 czerwca 
2013 r. w sprawie rocznych sprawozdań 
finansowych, skonsolidowanych 
sprawozdań finansowych i powiązanych 
sprawozdań niektórych rodzajów 
jednostek, zmieniająca dyrektywę 

56 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2013/34/UE z dnia 26 czerwca 
2013 r. w sprawie rocznych sprawozdań 
finansowych, skonsolidowanych 
sprawozdań finansowych i powiązanych 
sprawozdań niektórych rodzajów 
jednostek, zmieniająca dyrektywę 
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Parlamentu Europejskiego i Rady 
2006/43/WE oraz uchylająca dyrektywy 
Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG (Dz.U. 
L 182 z 29.6.2013, s. 19).

Parlamentu Europejskiego i Rady 
2006/43/WE oraz uchylająca dyrektywy 
Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG (Dz.U. 
L 182 z 29.6.2013, s. 19).

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 40

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(40) Z kontroli sprawności unijnego 
prawa konsumenckiego i dotyczącego 
marketingu przeprowadzonej przez 
Komisję w maju 2017 r. wynika, że 
potrzebne jest lepsze egzekwowanie 
przepisów i ułatwienie dochodzenia 
roszczeń przez konsumentów 
poszkodowanych w wyniku naruszeń ich 
praw. W związku z tym w kwietniu 2018 r. 
Komisja przyjęła „Nowy ład dla 
konsumentów” w celu zapewnienia między 
innymi równego traktowania konsumentów 
na całym rynku wewnętrznym odnośnie do 
systemów podwójnych standardów jakości, 
wzmocnienia zdolności państw 
członkowskich do egzekwowania prawa, 
zwiększenia bezpieczeństwa produktów, 
współpracy międzynarodowej oraz nowych 
możliwości dochodzenia roszczeń, 
zwłaszcza za pośrednictwem powództw 
wytaczanych przez uprawnione podmioty. 
Program powinien mieć na celu wspieranie 
polityki konsumenckiej między innymi 
poprzez podnoszenie świadomości 
i rozszerzanie wiedzy, budowanie 
potencjału i wymianę najlepszych praktyk 
organizacji konsumentów i urzędów 
ochrony konsumentów, budowanie sieci 
i rozwój badań rynkowych, wzmocnienie 
bazy dowodowej dotyczącej 
funkcjonowania rynku wewnętrznego na 
rzecz konsumentów, systemy 
informatyczne i narzędzia komunikacji.

(40) Z kontroli sprawności unijnego 
prawa konsumenckiego i dotyczącego 
marketingu przeprowadzonej przez 
Komisję w maju 2017 r. wynika, że 
potrzebne jest lepsze egzekwowanie 
przepisów i ułatwienie dochodzenia 
roszczeń przez konsumentów 
poszkodowanych w wyniku naruszeń ich 
praw. W związku z tym w kwietniu 2018 r. 
Komisja przyjęła „Nowy ład dla 
konsumentów” w celu zapewnienia między 
innymi równego traktowania konsumentów 
na całym rynku wewnętrznym odnośnie do 
systemów podwójnych standardów jakości 
występujących między państwami 
członkowskimi, wzmocnienia zdolności 
państw członkowskich do egzekwowania 
prawa, zwiększenia bezpieczeństwa 
produktów, współpracy międzynarodowej 
oraz nowych możliwości dochodzenia 
roszczeń, zwłaszcza za pośrednictwem 
powództw wytaczanych przez uprawnione 
podmioty. Program powinien mieć na celu 
wspieranie polityki konsumenckiej między 
innymi poprzez podnoszenie świadomości 
i rozszerzanie wiedzy, budowanie 
potencjału i wymianę najlepszych praktyk 
organizacji konsumentów i urzędów 
ochrony konsumentów, budowanie sieci 
i rozwój badań rynkowych, wzmocnienie 
bazy dowodowej dotyczącej 
funkcjonowania rynku wewnętrznego na 
rzecz konsumentów, systemy 
informatyczne i narzędzia komunikacji.
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Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 44

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(44) Aby umożliwić sprawne 
funkcjonowanie rynku wewnętrznego, 
niezbędny jest wysoki poziom ochrony 
zdrowia w ramach łańcucha dostaw 
żywności. Bezpieczny i zgodny z zasadami 
zrównoważonego rozwoju łańcuch dostaw 
żywności jest warunkiem wstępnym dla 
społeczeństwa i rynku wewnętrznego. 
Międzynarodowe sytuacje kryzysowe 
w zakresie zdrowia i afery żywnościowe 
powodują zakłócenia w funkcjonowaniu 
rynku wewnętrznego poprzez ograniczenie 
przepływu osób i towarów oraz przerwy 
w produkcji.

(44) Aby chronić konsumentów i 
środowisko oraz umożliwić sprawne 
funkcjonowanie rynku wewnętrznego, 
niezbędny jest wysoki poziom ochrony 
zdrowia w ramach łańcucha dostaw 
żywności. Bezpieczny i zgodny z zasadami 
zrównoważonego rozwoju łańcuch dostaw 
żywności jest warunkiem wstępnym dla 
społeczeństwa i rynku wewnętrznego. Jak 
pokazały niedawne incydenty, takie jak 
skażenie jaj fipronilem w 2017 r. i skandal 
związany z mięsem końskim w 2013 r., 
międzynarodowe sytuacje kryzysowe 
w zakresie zdrowia, tj. grypa ptaków czy 
afrykański pomór świń,  a także afery 
żywnościowe powodują zakłócenia 
w funkcjonowaniu rynku wewnętrznego 
poprzez ograniczenie przepływu osób 
i towarów oraz przerwy w produkcji. 
Priorytetowo należy zatem traktować 
zagwarantowanie wysokich standardów 
sanitarnych, dobrostanu zwierząt i 
ochrony zdrowia w ramach łańcucha 
dostaw żywnośc, a także zapobieganie 
nowym i nieznanym szkodnikom i 
chorobom.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 46

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(46) Zważywszy na szczególny 
charakter działań związanych 
z zapewnieniem wysokiego poziomu 
ochrony zdrowia ludzi, zwierząt i roślin 
w całym łańcuchu żywnościowym, 
w niniejszym rozporządzeniu należy 
określić specjalne kryteria 
kwalifikowalności dotyczące udzielania 

(46) Zważywszy na szczególny 
charakter działań związanych 
z zapewnieniem wysokiego poziomu 
ochrony zdrowia ludzi, zwierząt i roślin 
w całym łańcuchu żywnościowym, 
w niniejszym rozporządzeniu należy 
określić specjalne kryteria 
kwalifikowalności dotyczące udzielania 
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dotacji i zamówień publicznych. 
W szczególności, na zasadzie odstępstwa 
od rozporządzenia (UE, Euratom) 
Parlamentu Europejskiego i Rady61 
(„rozporządzenie finansowe”), w drodze 
wyjątku od zasady nieretroakcji, koszty 
środków nadzwyczajnych, ze względu na 
ich pilny i nieprzewidywalny charakter, 
powinny być kwalifikowalne i obejmować 
również koszty, które zostały poniesione 
w przypadku podejrzenia wystąpienia 
choroby lub szkodników, pod warunkiem 
że jej wystąpienie zostanie następnie 
potwierdzone i zgłoszone Komisji. 
Odpowiadające im zobowiązania 
budżetowe i płatności wydatków 
kwalifikowalnych powinny być 
dokonywane przez Komisję po podpisaniu 
zobowiązań prawnych i po 
przeprowadzeniu oceny wniosków 
o płatności przedłożonych przez państwa 
członkowskie. Za kwalifikowalne należy 
również uznać koszty dotyczące środków 
ochrony zastosowanych w przypadku 
bezpośredniego zagrożenia dla statusu 
zdrowia w Unii w wyniku wystąpienia lub 
rozwoju na terytorium państwa trzeciego, 
państwa członkowskiego lub kraju 
i terytorium zamorskiego jednej z chorób 
zwierząt i chorób odzwierzęcych, jak 
również w dotyczące środków ochronnych 
lub innych istotnych działań podjętych 
w celu wspierania statusu zdrowia roślin 
w Unii.

dotacji i zamówień publicznych. 
W szczególności, na zasadzie odstępstwa 
od rozporządzenia (UE, Euratom) 
Parlamentu Europejskiego i Rady61 
(„rozporządzenie finansowe”), w drodze 
wyjątku od zasady nieretroakcji, koszty 
środków nadzwyczajnych, ze względu na 
ich pilny i nieprzewidywalny charakter, 
powinny być kwalifikowalne i obejmować 
również koszty, które zostały poniesione 
w przypadku podejrzenia wystąpienia 
choroby lub szkodników, pod warunkiem 
że jej wystąpienie zostanie następnie 
potwierdzone i zgłoszone Komisji. 
Odpowiadające im zobowiązania 
budżetowe i płatności wydatków 
kwalifikowalnych powinny być 
dokonywane przez Komisję po podpisaniu 
zobowiązań prawnych i po 
przeprowadzeniu oceny wniosków 
o płatności przedłożonych przez państwa 
członkowskie. Za kwalifikowalne należy 
również uznać koszty dotyczące środków 
zapobiegawczych i ochronnych 
zastosowanych w przypadku 
bezpośredniego zagrożenia dla statusu 
zdrowia w Unii w wyniku wystąpienia lub 
rozwoju na terytorium państwa trzeciego, 
państwa członkowskiego lub kraju i 
terytorium zamorskiego jednej z chorób 
zwierząt i chorób odzwierzęcych, jak 
również dotyczące środków ochronnych 
lub innych istotnych działań podjętych w 
celu wspierania statusu zdrowia roślin w 
Unii.

_________________ _________________
61 [to add] 61 [to add]

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 47

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(47) Kontrole urzędowe 
przeprowadzane przez państwa 

(47) W związku z coraz bardziej 
zglobalizowanym łańcuchem 
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członkowskie są kluczowym narzędziem 
służącym sprawdzaniu i monitorowaniu 
wdrażania, przestrzegania i egzekwowania 
stosownych wymogów unijnych. 
Skuteczność i wydajność systemów 
kontroli urzędowych ma zasadnicze 
znaczenie dla utrzymania wysokiego 
poziomu bezpieczeństwa ludzi, zwierząt 
i roślin w całym łańcuchu żywnościowym, 
przy jednoczesnym zapewnieniu 
wysokiego poziomu ochrony środowiska. 
Należy udostępnić wkład finansowy Unii 
dla takich środków kontrolnych. 
W szczególności należy udostępnić 
wsparcie finansowe dla laboratoriów 
referencyjnych Unii, aby pomóc im 
w ponoszeniu kosztów związanych 
z wdrażaniem programów prac 
zatwierdzanych przez Komisję. Ponadto, 
z uwagi na fakt, że skuteczność kontroli 
urzędowych zależy również od dostępności 
dla organów kontrolnych dobrze 
wyszkolonych pracowników posiadających 
odpowiednią znajomość prawa Unii, Unia 
powinna móc wnieść wkład w ich 
szkolenie i stosowne programy wymiany 
organizowane przez właściwe organy.

żywnościowym kontrole urzędowe 
przeprowadzane przez państwa 
członkowskie są obecnie bardziej niż 
kiedykolwiek kluczowym narzędziem 
służącym sprawdzaniu i monitorowaniu 
wdrażania, przestrzegania i egzekwowania 
stosownych wymogów unijnych, zwłaszcza 
w odniesieniu do importowanych 
produktów spożywczych. Skuteczność 
i wydajność systemów kontroli 
urzędowych ma zasadnicze znaczenie dla 
utrzymania wysokiego poziomu 
bezpieczeństwa ludzi, zwierząt i roślin 
w całym łańcuchu żywnościowym, a także 
zaufania konsumentów, przy 
jednoczesnym zapewnieniu wysokiego 
poziomu ochrony środowiska. Należy 
udostępnić wkład finansowy Unii dla 
takich środków kontrolnych. 
W szczególności należy udostępnić 
wsparcie finansowe dla laboratoriów 
referencyjnych Unii, aby pomóc im 
w ponoszeniu kosztów związanych 
z wdrażaniem programów prac 
zatwierdzanych przez Komisję. Wsparcie 
finansowe powinno też być dostępne w 
celu zwiększania poziomu kontroli nad 
przywożonymi towarami, tak aby zwalczać 
takie zjawiska jak nielegalny przywóz 
mięsa z buszu, które może stanowić 
zagrożenie dla zdrowia ludzi i powoduje 
utratę różnorodności biologicznej. 
Ponadto, z uwagi na fakt, że skuteczność 
kontroli urzędowych zależy również od 
dostępności dla organów kontrolnych 
dobrze wyszkolonych pracowników 
posiadających odpowiednią znajomość 
prawa Unii, Unia powinna móc wnieść 
wkład w ich szkolenie i stosowne 
programy wymiany organizowane przez 
właściwe organy.

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 55
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(55) Porozumienie o Europejskim 
Obszarze Gospodarczym przewiduje 
współpracę w dziedzinach objętych 
programem między Unią i jej państwami 
członkowskimi, z jednej strony, oraz 
państwami Europejskiego Stowarzyszenia 
Wolnego Handlu uczestniczącymi 
w Europejskim Obszarze Gospodarczym, 
z drugiej strony. Należy również 
umożliwić otwarcie programu dla 
uczestnictwa innych państw, w tym państw 
sąsiadujących z Unią oraz ubiegających się 
o członkostwo, kandydujących lub 
przystępujących do Unii. Ponadto 
w obszarze statystyk europejskich program 
powinien być otwarty dla uczestnictwa 
Szwajcarii zgodnie z warunkami 
ustanowionymi w Umowie między 
Wspólnotą Europejską a Konfederacją 
Szwajcarską o współpracy w dziedzinie 
statystyki64.

(55) Porozumienie o Europejskim 
Obszarze Gospodarczym przewiduje 
współpracę w dziedzinach objętych 
programem między Unią i jej państwami 
członkowskimi, z jednej strony, oraz 
państwami Europejskiego Stowarzyszenia 
Wolnego Handlu uczestniczącymi 
w Europejskim Obszarze Gospodarczym, 
z drugiej strony. Należy również 
umożliwić otwarcie programu dla 
uczestnictwa innych państw, w tym państw 
sąsiadujących z Unią oraz ubiegających się 
o członkostwo, kandydujących lub 
przystępujących do Unii, o ile 
przestrzegają one wszystkich zasad i 
uregulowań programu. Ponadto 
w obszarze statystyk europejskich program 
powinien być otwarty dla uczestnictwa 
Szwajcarii zgodnie z warunkami 
ustanowionymi w Umowie między 
Wspólnotą Europejską a Konfederacją 
Szwajcarską o współpracy w dziedzinie 
statystyki64.

_________________ _________________
64 Dz.U. L 90 z 28.3.2006, s. 2. 64 Dz.U. L 90 z 28.3.2006, s. 2.

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 56

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(56) Państwa trzecie będące członkami 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego 
(EOG) mogą uczestniczyć w programach 
Unii w ramach współpracy ustanowionej 
na mocy Porozumienia EOG, które 
przewiduje wprowadzenie w życie 
programów w drodze decyzji wydanej na 
mocy tego porozumienia. Państwa trzecie 
mogą także uczestniczyć na podstawie 
innych instrumentów prawnych. Do 
niniejszego rozporządzenia należy 
wprowadzić odpowiedni przepis 

(56) Państwa trzecie będące członkami 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego 
(EOG) mogą uczestniczyć w programach 
Unii w ramach współpracy ustanowionej 
na mocy Porozumienia EOG, które 
przewiduje wprowadzenie w życie 
programów w drodze decyzji wydanej na 
mocy tego porozumienia, o ile 
przestrzegają one wszystkich zasad i 
uregulowań programu. Państwa trzecie 
mogą także uczestniczyć na podstawie 
innych instrumentów prawnych. Do 
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szczegółowy przyznający niezbędne 
uprawnienia i prawa dostępu właściwemu 
urzędnikowi zatwierdzającemu, 
Europejskiemu Urzędowi ds. Zwalczania 
Nadużyć Finansowych oraz Europejskiemu 
Trybunałowi Obrachunkowemu, 
pozwalające im na całościowe 
wykonywanie ich odpowiednich 
kompetencji.

niniejszego rozporządzenia należy 
wprowadzić odpowiedni przepis 
szczegółowy przyznający niezbędne 
uprawnienia i prawa dostępu właściwemu 
urzędnikowi zatwierdzającemu, 
Europejskiemu Urzędowi ds. Zwalczania 
Nadużyć Finansowych oraz Europejskiemu 
Trybunałowi Obrachunkowemu, 
pozwalające im na całościowe 
wykonywanie ich odpowiednich 
kompetencji.

Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 65

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(65) Program powinien wspierać 
synergię i komplementarność 
w odniesieniu do wsparcia dla MŚP 
i przedsiębiorczości w ramach 
Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego ustanowionego na mocy 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) nr [...]69. Ponadto segment 
MŚP funduszu InvestEU, ustanowiony 
rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr [...]70, 
zagwarantują wsparcie na rzecz 
finansowania dłużnego i kapitałowego 
w celu zwiększenia dostępu i dostępności 
finansowania dla MŚP. Program powinien 
również dążyć do synergii z programem 
kosmicznym ustanowionym 
rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr [...]71 
w odniesieniu do zachęcania MŚP do 
korzystania z przełomowych innowacji 
i innych rozwiązań opracowanych 
w ramach tych programów.

(65) Program powinien wspierać 
synergię i komplementarność 
w odniesieniu do wsparcia dla MŚP 
i przedsiębiorczości w ramach 
Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego ustanowionego na mocy 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) nr [...]69. Ponadto segment 
MŚP funduszu InvestEU, ustanowiony 
rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr [...]70, 
zagwarantują wsparcie na rzecz 
finansowania dłużnego i kapitałowego 
w celu zwiększenia dostępu i dostępności 
finansowania dla MŚP i 
mikroprzedsiębiorstw. Program powinien 
również dążyć do synergii z programem 
kosmicznym ustanowionym 
rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr [...] 
w odniesieniu do zachęcania MŚP do 
korzystania z przełomowych innowacji 
i innych rozwiązań opracowanych 
w ramach tych programów.

_________________ _________________
69 COM(2018) 372 final. 69 COM(2018) 372 final.
70 COM(2018) 439 final. 70 COM(2018) 439 final.
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71 COM(2018) 447 final. 71 COM(2018) 447 final.

Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 77

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(77) W celu uwzględnienia sytuacji 
spowodowanych przez choroby zwierząt 
mające znaczący wpływ na produkcję 
zwierzęcą lub handel, rozwój chorób 
odzwierzęcych, które stanowią zagrożenie 
dla ludzi, lub nowe sytuacje naukowe lub 
epidemiologiczne, jak również choroby 
zwierzęce, które mogą stanowić nowe 
zagrożenie dla Unii, należy przekazać 
Komisji uprawnienia do przyjęcia aktów 
zgodnie z art. 290 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
w odniesieniu do wprowadzenia zmian do 
tych wykazów chorób zwierzęcych 
i odzwierzęcych. W celu zapewnienia 
skutecznej oceny postępów programu 
w osiąganiu jego celów należy przekazać 
Komisji uprawnienia do przyjęcia aktów 
zgodnie z art. 290 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
w odniesieniu do przeglądu lub 
uzupełnienia wskaźników służących do 
pomiaru postępów w realizacji celów 
szczegółowych, jeśli zostanie to uznane za 
niezbędne, oraz do uzupełnienia tego 
rozporządzenia o przepisy dotyczące 
ustanowienia ram monitorowania i oceny. 
Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac 
przygotowawczych Komisja prowadziła 
stosowne konsultacje, w tym na poziomie 
ekspertów, oraz aby konsultacje te 
prowadzone były zgodnie z zasadami 
określonymi w Porozumieniu 
międzyinstytucjonalnym w sprawie 
lepszego stanowienia prawa z dnia 13 
kwietnia 2016 r. W szczególności, aby 
zapewnić udział na równych zasadach 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
w przygotowaniu aktów delegowanych, 

(77) W celu uwzględnienia sytuacji 
spowodowanych przez choroby zwierząt 
mające znaczący wpływ na produkcję 
zwierzęcą lub handel, rozwój chorób 
odzwierzęcych, które stanowią zagrożenie 
dla ludzi, lub nowe sytuacje naukowe lub 
epidemiologiczne, jak również choroby 
zwierzęce, które mogą stanowić nowe 
zagrożenie dla Unii, należy przekazać 
Komisji uprawnienia do przyjęcia aktów 
zgodnie z art. 290 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
w odniesieniu do wprowadzenia zmian do 
tych wykazów chorób zwierzęcych 
i odzwierzęcych. W celu zapewnienia 
skutecznej oceny postępów programu 
w osiąganiu jego celów należy przekazać 
Komisji uprawnienia do przyjęcia aktów 
zgodnie z art. 290 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
w odniesieniu do przeglądu lub 
uzupełnienia wskaźników służących do 
pomiaru postępów w realizacji celów 
szczegółowych, jeśli zostanie to uznane za 
niezbędne, oraz do uzupełnienia tego 
rozporządzenia o przepisy dotyczące 
ustanowienia ram monitorowania i oceny. 
Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac 
przygotowawczych Komisja prowadziła 
stosowne konsultacje, w tym na poziomie 
ekspertów, oraz aby konsultacje te 
prowadzone były zgodnie z zasadami 
określonymi w Porozumieniu 
międzyinstytucjonalnym z dnia 13 
kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego 
stanowienia prawa. Należy skonsultować 
się także z zainteresowanymi podmiotami i 
organizacjami konsumenckimi. Aby 
zapewnić Parlamentowi i Radzie udział na 
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instytucje te otrzymują wszelkie 
dokumenty w tym samym czasie co 
eksperci państw członkowskich, a eksperci 
tych instytucji mogą systematycznie brać 
udział w posiedzeniach grup eksperckich 
Komisji zajmujących się przygotowaniem 
aktów delegowanych.

równych zasadach w przygotowaniu aktów 
delegowanych, instytucje te otrzymują 
wszelkie dokumenty w tym samym czasie 
co eksperci państw członkowskich, a 
eksperci tych instytucji mogą 
systematycznie brać udział w 
posiedzeniach grup eksperckich Komisji 
zajmujących się przygotowaniem aktów 
delegowanych.

Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera -a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-a) ochrona zdrowia ludzi, zwierząt i 
roślin oraz wzmocnienie pozycji obywateli 
przez podjęcie wszystkich niezbędnych 
środków w celu zapewnienia 
identyfikowalności produktów i wdrożenie 
kontroli dotyczących procesu produkcji 
lub uprawy produktów, przy jednoczesnym 
zapewnieniu dobrostanu zwierząt;

Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) poprawa funkcjonowania rynku 
wewnętrznego, a w szczególności ochrona 
i wzmocnienie pozycji obywateli, 
konsumentów i przedsiębiorstw, 
szczególnie mikroprzedsiębiorstw oraz 
małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), 
poprzez egzekwowanie prawa Unii, 
ułatwienie dostępu do rynku, ustanawianie 
norm oraz działania na rzecz zdrowia 
ludzi, zdrowia zwierząt i roślin oraz 
dobrostanu zwierząt; wzmocnienie 
współpracy między właściwymi organami 
państw członkowskich oraz między 
właściwymi organami państw 

a) poprawa funkcjonowania rynku 
wewnętrznego, a w szczególności ochrona 
i wzmocnienie pozycji obywateli, 
konsumentów i przedsiębiorstw, 
szczególnie mikroprzedsiębiorstw oraz 
małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), 
poprzez egzekwowanie prawa Unii, 
ułatwienie dostępu do rynku, ustanawianie 
norm oraz wzmocnienie współpracy 
między właściwymi organami państw 
członkowskich oraz między właściwymi 
organami państw członkowskich a Komisją 
i agencjami zdecentralizowanymi Unii;
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członkowskich a Komisją i agencjami 
zdecentralizowanymi Unii;

Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) zwiększenie skuteczności rynku 
wewnętrznego, ułatwienie zapobiegania 
powstawaniu przeszkód na tym rynku oraz 
ich usuwania, wspieranie opracowywania, 
wdrażania i egzekwowania prawa Unii 
w dziedzinach rynku wewnętrznego 
towarów i usług, zamówień publicznych 
i nadzoru rynku, jak również 
w dziedzinach prawa spółek oraz prawa 
umów i prawa stosunków pozaumownych, 
przeciwdziałania praniu pieniędzy, 
swobodnego przepływu kapitału, usług 
finansowych i konkurencji, w tym 
opracowywania narzędzi zarządzania;

a) zwiększenie skuteczności rynku 
wewnętrznego, wspieranie lokalnego 
rozwoju gospodarczego, ułatwienie 
zapobiegania powstawaniu przeszkód na 
tym rynku oraz ich usuwania, wspieranie 
opracowywania, wdrażania 
i egzekwowania prawa Unii w dziedzinach 
rynku wewnętrznego towarów i usług, 
zamówień publicznych i nadzoru rynku, 
jak również w dziedzinach prawa spółek 
oraz prawa umów i prawa stosunków 
pozaumownych, przeciwdziałania praniu 
pieniędzy, swobodnego przepływu 
kapitału, usług finansowych i konkurencji, 
w tym opracowywania narzędzi 
zarządzania;

Poprawka 19

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera d – podpunkt i

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) wzmocnienie pozycji, wspieranie 
i edukowanie konsumentów, 
przedsiębiorstw i społeczeństwa 
obywatelskiego; zapewnienie wysokiego 
poziomu ochrony konsumentów, 
zrównoważonej konsumpcji 
i bezpieczeństwa produktów, 
w szczególności przez wspieranie 
właściwych organów egzekwowania prawa 
i organizacji reprezentujących 
konsumentów oraz działań w zakresie 
współpracy; zapewnienie wszystkim 
konsumentom dostępu do środków 

(i) wzmocnienie pozycji, wspieranie i 
edukowanie konsumentów, producentów, 
przedsiębiorstw i społeczeństwa 
obywatelskiego, szczególnie w kierunku 
zrównoważonych nawyków 
konsumpcyjnych i zrównoważonych 
procesów produkcji; zwiększanie ilości 
informacji dla konsumentów o 
produktach; zapewnienie wysokiego 
poziomu ochrony konsumentów, 
zrównoważonej konsumpcji 
i bezpieczeństwa produktów, 
w szczególności przez wspieranie 
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dochodzenia roszczeń; oraz zapewnienie 
odpowiednich informacji o rynku 
i konsumentach;

właściwych organów egzekwowania prawa 
i organizacji reprezentujących 
konsumentów oraz działań w zakresie 
współpracy; zapewnienie wszystkim 
konsumentom dostępu do środków 
dochodzenia roszczeń; oraz zapewnienie 
odpowiednich informacji o rynku 
i konsumentach;

Poprawka 20

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera d – podpunkt ii a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii a) zapewnienie poprawy systemu 
identyfikowalności produktów, na 
przykład przez obowiązkowe stosowanie 
kodów QR, by ułatwić wykrywanie 
niezgodności produktów w ramach 
łańcucha żywnościowego;

Poprawka 21

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) przyczynianie się do wysokiego 
poziomu zdrowia ludzi, zwierząt i roślin na 
wszystkich etapach łańcucha 
żywnościowego i w obszarach 
powiązanych, w tym przez zapobieganie 
występowaniu chorób i organizmów 
szkodliwych oraz ich zwalczanie, 
wspieranie poprawy dobrostanu zwierząt 
oraz zrównoważonej produkcji 
i konsumpcji żywności;

e) przyczynianie się do wysokiego 
poziomu zdrowia ludzi, zwierząt i roślin na 
wszystkich etapach łańcucha 
żywnościowego i w obszarach 
powiązanych, w tym przez zapobieganie 
występowaniu chorób i agrofagów oraz ich 
zwalczanie zgodnie z ramami 
zrównoważonego stosowania 
antybiotyków i pestycydów, wspieranie 
poprawy dobrostanu zwierząt oraz 
zrównoważonej produkcji i konsumpcji 
żywności; skupienie się tym samym na 
promowaniu badań naukowych, 
innowacji i wymiany najlepszych praktyk 
wśród zainteresowanych podmiotów 
działających na tych polach;
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Poprawka 22

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera e – podpunkt i a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i a) w odniesieniu do konkretnych 
celów w obszarze łańcucha 
żywnościowego, m.in.:
- zapobieganie występowaniu 
chorób i agrofagów oraz ich zwalczanie;
- wspieranie zrównoważonej 
produkcji żywności i konsumpcji przez 
ograniczanie marnotrawienia żywności i 
informowanie konsumentów w celu 
zapewnienia wysokich norm jakości w 
całej Unii;
- poprawę skuteczności, wydajności 
i wiarygodności kontroli urzędowych na 
wszystkich etapach łańcucha 
żywnościowego w celu zapewnienia 
właściwego wdrożenia i egzekwowania 
zasad Unii w tym obszarze;
- wspieranie polityki na rzecz 
przeciwdziałające oporności na środki 
przeciwdrobnoustrojowe;

Poprawka 23

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) tworzenie i przekazywanie 
wysokiej jakości danych statystycznych 
dotyczących Europy w sposób terminowy, 
bezstronny i wydajny pod względem 
kosztów, za pośrednictwem zacieśnionych 
partnerstw w ramach Europejskiego 
Systemu Statystycznego, o którym mowa 
w art. 4 rozporządzenia (WE) nr 223/2009, 
oraz ze wszystkimi stosownymi stronami 
zewnętrznymi, przy wykorzystaniu wielu 
źródeł danych, zaawansowanych metod 
analizy danych, systemów inteligentnych 
oraz technologii cyfrowych.

f) tworzenie i przekazywanie 
wysokiej jakości danych statystycznych 
dotyczących Europy w sposób terminowy, 
bezstronny i wydajny pod względem 
kosztów oraz nie powodujący 
nieproporcjonalnych obciążeń 
administracyjnych, za pośrednictwem 
zacieśnionych partnerstw w ramach 
Europejskiego Systemu Statystycznego, o 
którym mowa w art. 4 rozporządzenia 
(WE) nr 223/2009, oraz ze wszystkimi 
stosownymi stronami zewnętrznymi, przy 
wykorzystaniu wielu źródeł danych, 
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zaawansowanych metod analizy danych, 
systemów inteligentnych oraz technologii 
cyfrowych.

Poprawka 24

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera f a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fa) tworzenie i przekazywanie wysokiej 
jakości statystyk, o których mowa w lit. f), 
proporcjonalne do skromnego poziomu 
zobowiązań administracyjnych 
przedsiębiorstw.

Poprawka 25

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Program jest otwarty dla następujących 
państw trzecich:

Program jest otwarty dla następujących 
państw trzecich, o ile przestrzegają one 
wszystkich jego zasad i uregulowań:

Poprawka 26

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) tworzenie właściwych warunków 
wzmocnienia pozycji wszystkich 
podmiotów rynku wewnętrznego, w tym 
przedsiębiorstw, obywateli, konsumentów, 
społeczeństwa obywatelskiego i organów 
publicznych, poprzez przejrzyste kampanie 
informacyjne i uświadamiające, wymianę 
najlepszych praktyk, promowanie dobrych 
praktyk, wymianę i upowszechnianie 
wiedzy specjalistycznej oraz 
organizowanie szkoleń;

a) tworzenie właściwych warunków 
wzmocnienia pozycji wszystkich 
podmiotów rynku wewnętrznego, w tym 
przedsiębiorstw, a zwłaszcza 
mikroprzedsiębiorstw i MŚP, obywateli, 
konsumentów, społeczeństwa 
obywatelskiego i organów publicznych, 
poprzez przejrzyste kampanie 
informacyjne i uświadamiające, wymianę 
najlepszych praktyk, promowanie dobrych 
praktyk, wymianę i upowszechnianie 
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wiedzy specjalistycznej oraz 
organizowanie szkoleń;

Poprawka 27

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) zapewnienie mechanizmów 
umożliwiających obywatelom, 
konsumentom, użytkownikom końcowym 
oraz przedstawicielom społeczeństwa 
obywatelskiego i przedsiębiorstw z Unii 
wnoszenie wkładu w dyskusje polityczne, 
strategie polityczne i proces podejmowania 
decyzji, poprzez wspieranie 
funkcjonowania organizacji 
przedstawicielskich na poziomie krajowym 
i unijnym;

b) zapewnienie mechanizmów 
umożliwiających obywatelom, 
konsumentom, stowarzyszeniom 
konsumentów, użytkownikom końcowym 
oraz przedstawicielom społeczeństwa 
obywatelskiego i przedsiębiorstw z Unii 
wnoszenie wkładu w dyskusje polityczne, 
strategie polityczne i proces podejmowania 
decyzji, poprzez wspieranie 
funkcjonowania organizacji 
przedstawicielskich na poziomie krajowym 
i unijnym;

Poprawka 28

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 3 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) wspieranie konkurencyjności 
przedsiębiorstw i całych sektorów 
gospodarki oraz wspieranie wdrażania 
innowacji przez MŚP oraz współpracy 
MŚP w ramach łańcucha wartości poprzez 
strategiczne łączenie ekosystemów 
i klastrów, obejmujące wspólną inicjatywę 
na rzecz klastrów;

e) wspieranie konkurencyjności 
przedsiębiorstw i całych sektorów 
gospodarki oraz wspieranie wdrażania 
innowacji przez mikroprzedsiębiorstwa i 
MŚP oraz współpracy 
mikroprzedsiębiorstw i MŚP w ramach 
łańcucha wartości poprzez strategiczne 
łączenie ekosystemów i klastrów, 
obejmujące wspólną inicjatywę na rzecz 
klastrów;

Poprawka 29

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 6 – akapit 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 20 
w celu zmiany załącznika III, jeżeli jest to 
konieczne w celu uwzględnienia sytuacji 
spowodowanych przez choroby zwierząt, 
które mają znaczący wpływ na produkcję 
zwierzęcą lub handel zwierzętami, rozwoju 
chorób odzwierzęcych, które stanowią 
zagrożenie dla ludzi, nowej sytuacji 
naukowej lub epidemiologicznej, jak 
również tych chorób zwierzęcych, które 
mogą stanowić nowe zagrożenie dla Unii.

Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 20 
w celu zmiany załącznika III, jeżeli jest to 
konieczne w celu uwzględnienia sytuacji 
spowodowanych przez choroby zwierząt, 
które mają znaczący wpływ na produkcję 
zwierzęcą lub handel zwierzętami, rozwoju 
chorób odzwierzęcych, które stanowią 
zagrożenie dla ludzi, nowej sytuacji 
naukowej lub epidemiologicznej, jak 
również tych chorób zwierzęcych, które 
mogą stanowić nowe zagrożenie dla Unii. 
Przy wprowadzaniu zmian do załącznika 
III uwzględnia się również nielegalny 
przywóz żywności, ponieważ może się on 
wiązać z zagrożeniem dla zdrowia.

Poprawka 30

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Ocena śródokresowa programu 
przeprowadzana jest z chwilą, gdy 
dostępne są wystarczające informacje na 
temat realizacji programu, jednak nie 
później niż w ciągu czterech lat od 
rozpoczęcia realizacji programu.

2. Do dnia [trzy lata od rozpoczęcia 
realizacji programu] Komisja sporządza 
śródokresowe sprawozdanie z oceny 
programu dotyczącej osiągnięcia celów 
działań wspieranych w jego ramach, 
wyników i skutków, wydajności 
wykorzystania zasobów i jego europejskiej 
wartości dodanej.

Poprawka 31

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Komisja przekazuje wnioski z tych 
ocen, opatrzone własnymi komentarzami, 
Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, 
Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-
Społecznemu i Komitetowi Regionów.

6. Komisja przedkłada sprawozdania, 
o których mowa w ust. 2 i 5, opatrzone 
własnymi komentarzami Parlamentowi 
Europejskiemu, Radzie, Europejskiemu 
Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu i 
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Komitetowi Regionów oraz podaje je do 
wiadomości publicznej. Wynikom tej 
oceny towarzyszą w stosownych 
przypadkach wnioski ustawodawcze 
dotyczące przeglądu programu.

Poprawka 32

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W razie potrzeby w budżecie 
obejmującym okres po 2027 r. mogą zostać 
zapisane środki na pokrycie wydatków 
przewidzianych w art. 4 ust. 3, aby 
umożliwić zarządzanie działaniami, które 
nie zostaną zakończone do dnia 31 grudnia 
2027 r.

3. W wyjątkowych sytuacjach 
w budżecie obejmującym okres po 2027 r. 
mogą zostać zapisane środki na pokrycie 
wydatków przewidzianych w art. 4 ust. 3, 
aby umożliwić zarządzanie działaniami, 
które nie zostaną zakończone do dnia 31 
grudnia 2027 r.

Poprawka 33

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – akapit 1 – punkt 1 – punkt 1.2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) środki zwalczania agrofaga 
kwarantannowego dla UE, wprowadzone 
przez właściwy organ państwa 
członkowskiego na podstawie art. 16 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2016/2031105 lub na podstawie 
środków unijnych przyjętych zgodnie 
z art. 28 ust. 1 tego rozporządzenia;

a) środki zapobiegawcze, środki 
ograniczania lub zwalczania agrofaga 
kwarantannowego dla UE, wprowadzone 
przez właściwy organ państwa 
członkowskiego na podstawie art. 16 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2016/2031105 lub na podstawie 
środków unijnych przyjętych zgodnie 
z art. 28 ust. 1 tego rozporządzenia;

_________________ _________________
105 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/2031 
z dnia 26 października 2016 r. w sprawie 
środków ochronnych przeciwko agrofagom 
roślin, zmieniające rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
nr 228/2013, (UE) nr 652/2014 i (UE) 
nr 1143/2014 oraz uchylające dyrektywy 

105 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/2031 
z dnia 26 października 2016 r. w sprawie 
środków ochronnych przeciwko agrofagom 
roślin, zmieniające rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
nr 228/2013, (UE) nr 652/2014 i (UE) 
nr 1143/2014 oraz uchylające dyrektywy 
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Rady 69/464/EWG, 74/647/EWG, 
93/85/EWG, 98/57/WE, 2000/29/WE, 
2006/91/WE i 2007/33/WE (Dz.U. L 317 
z 23.11.2016, s. 4).

Rady 69/464/EWG, 74/647/EWG, 
93/85/EWG, 98/57/WE, 2000/29/WE, 
2006/91/WE i 2007/33/WE (Dz.U. L 317 
z 23.11.2016, s. 4).

Poprawka 34

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – akapit 1 – punkt 1 – punkt 1.2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) środki zwalczania agrofaga 
niewymienionego jako agrofag 
kwarantannowy dla UE, wprowadzone 
przez właściwy organ państwa 
członkowskiego na podstawie art. 29 
rozporządzenia (UE) 2016/2031, który to 
agrofag może zostać zakwalifikowany jako 
agrofag kwarantannowy dla UE zgodnie 
z kryteriami, o których mowa w tym 
artykule lub w art. 30 ust. 1 tego 
rozporządzenia;

b) środki zapobiegawcze, środki 
ograniczania lub zwalczania agrofaga 
niewymienionego jako agrofag 
kwarantannowy dla UE, wprowadzone 
przez właściwy organ państwa 
członkowskiego na podstawie art. 29 
rozporządzenia (UE) 2016/2031, który to 
agrofag może zostać zakwalifikowany jako 
agrofag kwarantannowy dla UE zgodnie z 
kryteriami, o których mowa w tym artykule 
lub w art. 30 ust. 1 tego rozporządzenia;

Poprawka 35

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – akapit 1 – punkt 1 – punkt 1.2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) dodatkowe środki ochronne 
wprowadzone przeciwko 
rozprzestrzenianiu się agrofaga, przeciwko 
któremu wprowadzono środki unijne na 
podstawie art. 28 ust. 1 i art. 30 ust. 1 
rozporządzenia (UE) 2016/2031WE, inne 
niż środki zwalczania, o których mowa 
w lit. a), i środki ograniczające 
rozprzestrzenianie, o których mowa 
w lit. b), w przypadku gdy środki te są 
niezbędne do ochrony Unii przed dalszym 
rozprzestrzenianiem się tego agrofaga.

c) dodatkowe środki ochronne 
wprowadzone przeciwko 
rozprzestrzenianiu się agrofaga, przeciwko 
któremu wprowadzono środki unijne na 
podstawie art. 28 ust. 1 i art. 30 ust. 1 
rozporządzenia (UE) 2016/2031WE, inne 
niż środki, o których mowa w lit. a) i b), w 
przypadku gdy środki te są niezbędne do 
ochrony Unii przed dalszym 
rozprzestrzenianiem się tego agrofaga.

Poprawka 36
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – akapit 1 – punkt 1 – punkt 1.3 – punkt 1.3.4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1.3.4a. Środki służące monitorowaniu 
pojawiania się znanych i obecnie 
nieznanych szkodników i chorób.

Poprawka 37

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – akapit 1 – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Działania na rzecz poprawy 
dobrostanu zwierząt.

3. Działania i kontrole na rzecz 
zapewnienia dobrostanu zwierząt.

Poprawka 38

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – akapit 1 – punkt 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Działania wspomagające 
zrównoważoną produkcję i konsumpcję 
żywności

7. Działania wspomagające 
zrównoważone, niskoemisyjne praktyki 
produkcji żywności i taką konsumpcję 
żywności, które chronią środowisko i 
różnorodność biologiczną, ograniczają 
marnotrawienie żywności i zapewniają 
wysokie normy dobrostanu zwierząt, a 
także wspomagające działania podnoszące 
świadomość konsumentów na temat 
takich praktyk.

Poprawka 39

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – akapit 1 – punkt 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8. Bazy danych i skomputeryzowane 
systemy zarządzania informacjami, 

8. Bazy danych i skomputeryzowane 
systemy zarządzania informacjami, 
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konieczne do skutecznego i efektywnego 
wdrożenia przepisów związanych z celem 
szczegółowym, o którym mowa w art. 3 
ust. 2 lit. e), i o udowodnionej wartości 
dodanej dla Unii jako całości

konieczne do skutecznego i efektywnego 
wdrożenia przepisów związanych z celem 
szczegółowym, o którym mowa w art. 3 
ust. 2 lit. e), i o udowodnionej wartości 
dodanej dla Unii jako całości wdrożenie 
nowych technologii poprawiających 
identyfikowalność produktów, takich jak 
kody QR na opakowaniach produktów.

Poprawka 40

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – akapit 1 – punkt 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

11. Prace techniczne i naukowe, w tym 
badania i działania koordynacyjne, 
niezbędne do zapewnienia prawidłowego 
wdrożenia przepisów w obszarze 
związanym z celem szczegółowym, 
o którym mowa w art. 3 ust. 2 lit. e), oraz 
do dostosowania tych przepisów do zmian 
naukowych, technologicznych 
i społecznych

11. Prace techniczne i naukowe, w tym 
badania i działania koordynacyjne, 
niezbędne, by zagwarantować 
zapobieganie pojawieniu się nowych i 
nieznanych agrofagów i chorób, a także 
by zapewnić prawidłowe wdrożenie 
przepisów w obszarze związanym z celem 
szczegółowym, o którym mowa w art. 3 
ust. 2 lit. e), oraz by dostosować te przepisy 
do zmian naukowych, technologicznych i 
społecznych.

Poprawka 41

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – akapit 1 – punkt 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

12. Działania prowadzone przez 
państwa członkowskie lub organizacje 
międzynarodowe na rzecz osiągnięcia celu 
szczegółowego, o którym mowa w art. 3 
ust. 2 lit. e), na potrzeby opracowania 
i wdrażania przepisów związanych z tym 
celem

12. Działania prowadzone przez 
państwa członkowskie lub organizacje 
międzynarodowe działające na rzecz 
osiągnięcia celu szczegółowego, o którym 
mowa w art. 3 ust. 2 lit. e), na potrzeby 
opracowania i wdrażania przepisów 
związanych z tym celem

Poprawka 42

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Załącznik I – akapit 1 – punkt 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

15. Środki wprowadzane na granicy 
Unii Europejskiej w celu ochrony zdrowia 
ludzi, zwierząt i roślin oraz dobrostanu 
zwierząt, wdrażane w odniesieniu do 
zwierząt, produktów pochodzenia 
zwierzęcego, roślin i produktów roślinnych 
przywożonych z państw trzecich

15. Środki wprowadzane na granicy 
Unii Europejskiej w celu ochrony zdrowia 
ludzi, zwierząt i roślin oraz dobrostanu 
zwierząt, wdrażane w odniesieniu do 
zwierząt, produktów pochodzenia 
zwierzęcego, roślin i produktów roślinnych 
przywożonych z państw trzecich, w tym 
środki służące zwiększeniu ilości 
informacji dla konsumentów dotyczących 
produktów poprzez należyte etykietowanie 
dotyczące wartości odżywczej i składników 
oraz, w stosownych przypadkach, metody 
hodowli lub uprawy i nazwy oraz objętości 
zastosowanych pestycydów.

Poprawka 43

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – tiret 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– monitorowanie postępów 
w realizacji celów zrównoważonego 
rozwoju;

– monitorowanie postępów w 
realizacji celów zrównoważonego rozwoju 
i porozumienia klimatycznego z Paryża;

Poprawka 44

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – tiret 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– dalsze opracowywanie danych 
statystycznych na potrzeby strategii 
energetycznej, gospodarki o obiegu 
zamkniętym i strategii w zakresie tworzyw 
sztucznych;

– poprawa danych statystycznych na 
potrzeby strategii energetycznej, 
gospodarki o obiegu zamkniętym i strategii 
w zakresie tworzyw sztucznych;
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OPINIA KOMISJI PRZEMYSŁU, BADAŃ NAUKOWYCH I ENERGII

dla Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
ustanawiającego program na rzecz jednolitego rynku, konkurencyjności przedsiębiorstw, w 
tym małych i średnich przedsiębiorstw, oraz statystyk europejskich oraz uchylającego 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 99/2013, (UE) nr 1287/2013, (UE) 
nr 254/2014, (UE) nr 258/2014, (UE) nr 652/2014 i (UE) 2017/826

(COM(2018)0441 – C8-0254/2018 – 2018/0231(COD))

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej(*): Patrizia Toia

(*) Zaangażowana komisja – art. 54 Regulaminu

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

W ostatnich latach globalizacja, kryzys finansowy i cyfryzacja bardzo zaciążyły na europejskim 
przemyśle i przedsiębiorstwach, zwłaszcza MŚP. Wyzwania i możliwości stojące przed 
przedsiębiorstwami stają się coraz bardziej złożone i w zawrotnym tempie wzrasta 
zapotrzebowanie na innowacje. To z kolei wymaga wsparcia przez Unię działalności 
przedsiębiorców, rodzi zapotrzebowanie na środki sprzyjające przemianom technologicznym i 
organizacyjnym, dostęp do kredytu i finansowanie. Kwestią najpilniejszą staje się stworzenie 
otoczenia, w którym rodziłyby się nowatorskie inicjatywy, odpowiednie do radzenia sobie z 
nowymi warunkami gospodarczymi i konkurowania na coraz bardziej zglobalizowanym rynku. 
Stworzenie takiego otoczenia jest możliwe jedynie w duchu współpracy, w ramach której 
instytucje łączyłyby swoje kompetencje i zdolności, pomagając w stworzeniu 
wyspecjalizowanej sieci wsparcia dla niezależnych przedsiębiorców. 
Ważne jest także wyselekcjonowanie dobrze rokujących pomysłów na prowadzenie 
działalności oraz opracowanie wraz z przyszłymi przedsiębiorcami starającymi się wejść na 
nowe rynki odpowiednich planów działania. Należy stworzyć na poziomie regionalnym sieć 
wsparcia dla nowych przedsiębiorców w formie specjalnie dobranych szkoleń i doradztwa, 
organizowanych przy wsparciu nadzwyczaj skutecznych strategii pomocy technicznej.
Z tego powodu sprawozdawczyni przyjmuje z zadowoleniem kontynuację obecnego programu 
COSME w następnych wieloletnich ramach finansowych. Parlament Europejski, a zwłaszcza 
komisja ITRE, w pełni popiera środki wspomagające MŚP w UE, które mają sprzyjać większej 
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konkurencyjności dzięki usuwaniu przeszkód w dostępie do rynku i do finansowania. W tym 
kontekście program COSME okazał się udaną inicjatywą Unii Europejskiej, cieszącą się dużym 
uznaniem wśród MŚP (jak wynika z oceny skutków przeprowadzonej przez Komisję). Dlatego 
też sprawozdawczyni, mimo że rozumie powody łączenia programów, jest rozczarowana 
decyzją Komisji dotyczącą połączenia w jedno programów o bardzo różnym charakterze, 
ponieważ zmniejsza to znacznie widoczność inicjatywy COSME i szkodzi istocie działań, które 
mają być finansowane zgodnie z obowiązującym prawodawstwem.

W związku z tym, aby uzupełnić luki między obowiązującym a proponowanym 
rozporządzeniem oraz zwiększyć wagę i wartość nowego programu COSME, proponuje się 
pewną liczbę poprawek do rozporządzenia. Chodzi tu o takie kroki jak:

• podniesienie rangi programu COSME w tych obszarach, gdzie jest to potrzebne;
• poszerzenie rodzajów działań MŚP kwalifikujących się do finansowania;
• przywrócenie pojęcia zrównoważonego charakteru w odniesieniu do MŚP;
• popieranie powstawania sieci przedsiębiorstw, również aby umożliwić 
mikroprzedsiębiorstwom konkurowanie na rynku; 
• zwrócenie szczególnej uwagi na określone grupy, które potrzebują dodatkowej pomocy w 
rozwijaniu kultury przedsiębiorczości, takie jak młodzi przedsiębiorcy i kobiety;
• wspieranie określonych inicjatyw sektorowych w obszarach charakteryzujących się 
wysokim odsetkiem MŚP oraz wysokim wkładem w PKB Unii, takich jak turystyka;     
• zwiększenie budżetu programu, o co Parlament Europejski wystąpił w rezolucji z dnia 30 
maja 2018 r. w sprawie wieloletnich ram finansowych na lata 2021–2027 i zasobów 
własnych, a także nałożenie limitów na wydatki administracyjne;
• rozwijanie roli sieci Enterprise Europe jako usługi wsparcia dla przedsiębiorstw w postaci 
punktu kompleksowej obsługi, a jednocześnie wprowadzenie w stosunku do sieci pewnych 
minimalnych wskaźników i norm.

Sprawozdawczyni pragnie podkreślić niespotykaną dotychczas różnorodność współczesnego 
środowiska przedsiębiorczości, które obejmuje różnorakie formy przedsiębiorstw – od 
wyraźnie ukierunkowanych na rynek po nienastawione na zysk. Sprawozdawczyni ma zatem 
zamiar uczynić beneficjentami programu przedsiębiorstwa gospodarki społecznej, które ze 
swej istoty jak najbardziej zaliczają się do kategorii MŚP, a jednocześnie są w stanie stworzyć 
nowe i oryginalne wzorce ekonomiczne i biznesowe. Przedsiębiorstwa tego rodzaju wykazały 
większą odporność w porównaniu z tradycyjnymi przedsiębiorstwami dzięki zakorzenieniu w 
lokalnym terenie i priorytetowemu traktowaniu zatrudnienia. Dlatego tak ważne jest 
wspieranie nowych wzorców przedsiębiorczości, takich jak wykup pracowniczy (nabywanie 
spółki przez jej pracowników), gdyż należy pamiętać, że przedsiębiorstwa gospodarki 
społecznej proponują całkowicie nową wizję gospodarki sieci. 

Istotne jest również objecie programem małych lokalnych przedsiębiorstw usług publicznych, 
które spełniają kryteria uznania ich za MŚP, a jednocześnie realizują jakże ważne zadania dla 
lokalnych społeczności.

Sprawozdawczyni leży na sercu zwiększenie jasności i przystępności przepisów dla MŚP. 
Wprowadzono zatem odpowiednie poprawki, aby doprecyzować procedury przyznawania 
przez Komisję Europejską dotacji na podstawie rozporządzenia finansowego.

Chociaż we wniosku jest mowa o warunkach, jakie mają spełniać MŚP z państw trzecich, aby 
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korzystać z programu, sprawozdawczyni pragnie podkreślić, że głównym beneficjentem 
powinny być przedsiębiorstwa unijne. Program powinien ponadto uwzględniać działania 
mające na celu pomaganie MŚP z siedzibą w UE we wchodzeniu na rynki państw trzecich.

Wykaz zaproponowanych wskaźników służących do oceny programu jest zbyt mało 
precyzyjny i w zbyt małym stopniu umożliwiłby ocenę skuteczności COSME. 
Sprawozdawczyni pragnie zatem wprowadzić nowe wskaźniki, które dostarczą 
wartościowych informacji, a pozwolą uniknąć zbytniej biurokracji.

Wreszcie, niezbędna jest komplementarność z innymi środkami wsparcia dla MŚP 
istniejącymi obecnie w ramach filaru obejmującego przemysł i innowacje, zwłaszcza z 
programem InvestEU, który zawiera instrumenty finansowe dostępne dla MŚP objętych 
obecnie programem COSME, a także z Instrumentem na rzecz MŚP będącym częścią 
programu Horyzont – programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji.

POPRAWKI

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii zwraca się do Komisji Rynku 
Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów, jako komisji przedmiotowo właściwej, o wzięcie 
pod uwagę następujących poprawek:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Rynek wewnętrzny jest kamieniem 
węgielnym Unii. Od chwili powstania jest 
on jednym z najważniejszych czynników 
przyczyniających się do wzrostu 
gospodarczego, konkurencyjności 
i zatrudnienia. Przyczynia się do tworzenia 
nowych możliwości i powstawania 
korzyści skali dla przedsiębiorstw 
europejskich, w szczególności małych 
i średnich przedsiębiorstw (MŚP) oraz do 
wzmocnienia ich konkurencyjności 
przemysłowej. Rynek wewnętrzny 
przyczynił się do stworzenia nowych 
miejsc pracy i zapewnił konsumentom 
większy wybór po niższych cenach. 
W dalszym ciągu jest motorem tworzenia 
silniejszej, bardziej zrównoważonej 
i sprawiedliwej gospodarki. Jest on jednym 
z największych osiągnięć Unii 

(1) Rynek wewnętrzny jest kamieniem 
węgielnym Unii. Od chwili powstania jest 
on jednym z najważniejszych czynników 
przyczyniających się do wzrostu, rozwoju 
gospodarczego, dobrobytu, 
konkurencyjności i zatrudnienia. 
Przyczynia się do tworzenia nowych 
możliwości i powstawania korzyści skali 
dla przedsiębiorstw europejskich, 
w szczególności mikroprzedsiębiorstw, 
małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), 
klastrów, sieci przedsiębiorczości i 
konsorcjów przedsiębiorstw, oraz do 
wzmocnienia ich konkurencyjności 
przemysłowej; jego celem jest również 
tworzenie i wzmacnianie łańcucha 
wartości, w ramach którego 
przedsiębiorstwa uczestniczą we 
wszystkich aspektach procesu. Rynek 
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Europejskiej oraz jej największym atutem 
w coraz bardziej zglobalizowanym świecie.

wewnętrzny przyczynił się do stworzenia 
nowych miejsc pracy i zapewnił 
konsumentom większy wybór po niższych 
cenach. W dalszym ciągu jest motorem 
wzrostu gospodarczego i tworzenia 
trwałej, silniejszej, bardziej 
zrównoważonej, przejrzystej, sprzyjającej 
włączeniu społecznemu i sprawiedliwszej 
gospodarki. Jest on jednym z największych 
osiągnięć Unii Europejskiej oraz jej 
największym atutem w coraz bardziej 
zglobalizowanym świecie, a także jednym 
z zasadniczych czynników pomyślnego 
przejścia na zasobooszczędną i 
energooszczędną, zrównoważoną 
gospodarkę.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Rynek wewnętrzny musi wciąż 
dostosowywać się do otoczenia szybko 
zmieniającego się pod wpływem rewolucji 
cyfrowej i globalizacji. Nowa epoka 
innowacji cyfrowych w dalszym ciągu 
zapewnia przedsiębiorstwom i osobom 
prywatnym możliwości przyczynia się do 
tworzenia nowych produktów i modeli 
działalności, ale również stanowi 
wyzwanie w zakresie regulacji 
i egzekwowania prawa.

(2) Rynek wewnętrzny musi wciąż 
dostosowywać się do otoczenia szybko 
zmieniającego się pod wpływem rewolucji 
cyfrowej, łagodzenia zmiany klimatu 
i globalizacji. Nowa epoka innowacji 
cyfrowych oraz nowe modele biznesowe 
oparte na współpracy w dalszym ciągu 
stwarzają przedsiębiorstwom, 
pracownikom i osobom prywatnym nowe 
możliwości, przyczyniają się do tworzenia 
nowych, zrównoważonych, bardziej 
zasobooszczędnych i energooszczędnych 
produktów, usług i modeli biznesowych, 
ale również oferują możliwości i stanowią 
wyzwanie dla pracowników, z punktu 
widzenia konkurencyjności 
przedsiębiorstw oraz stanowienia 
i egzekwowania prawa.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Jednak nadal istnieją bariery 
utrudniające prawidłowe funkcjonowanie 
rynku wewnętrznego lub pojawiają się 
nowe przeszkody. Przyjęcie przepisów to 
zaledwie pierwszy krok, równie ważne jest 
dopilnowanie, by funkcjonowały. 
Ostatecznie jest to kwestia zaufania 
obywateli do Unii, jej zdolności do 
osiągania pożądanych celów oraz do 
tworzenia miejsc pracy i generowania 
wzrostu gospodarczego, przy 
jednoczesnym zapewnieniu ochrony 
interesu publicznego.

(4) Jednak nadal istnieją bariery 
utrudniające prawidłowe funkcjonowanie 
rynku wewnętrznego lub pojawiają się 
nowe przeszkody. Przyjęcie przepisów to 
zaledwie pierwszy krok, równie ważne jest 
dopilnowanie, by funkcjonowały. 
Ostatecznie chodzi o stworzenie 
korzystnych warunków, aby zyskać 
zaufanie obywateli do Unii, jej zdolności 
do osiągania pożądanych celów oraz do 
tworzenia wartościowych miejsc pracy i do 
generowania trwałego wzrostu 
gospodarczego przy jednoczesnym 
zapewnieniu ochrony interesu publicznego.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Obecnie istnieje kilka programów 
umożliwiających Unii działania 
w dziedzinie konkurencyjności 
przedsiębiorstw, w tym MŚP, ochrony 
konsumentów i końcowych użytkowników 
usług finansowych, kształtowania polityki 
w dziedzinie usług finansowych i łańcucha 
żywnościowego. Dodatkowe działania 
finansowane są bezpośrednio z linii 
budżetowych dotyczących rynku 
wewnętrznego. Niezbędne jest 
usprawnienie i wykorzystanie synergii 
między różnymi działaniami 
i ustanowienie bardziej elastycznych 
i ruchomych ram w celu finansowania 
działań, których celem jest osiągnięcie 
prawidłowo funkcjonującego rynku 
wewnętrznego w sposób jak najbardziej 
efektywny pod względem kosztów. Należy 
zatem ustanowić nowy program łączący 
działania finansowane wcześniej w ramach 
innych programów i innych stosownych 
linii budżetowych. Program powinien 

(5) Obecnie istnieje kilka programów 
umożliwiających Unii działania 
w dziedzinie konkurencyjności 
przedsiębiorstw, w tym MŚP, ochrony 
konsumentów i końcowych użytkowników 
usług finansowych, kształtowania polityki 
w dziedzinie usług finansowych i łańcucha 
żywnościowego. Dodatkowe działania 
finansowane są bezpośrednio z linii 
budżetowych dotyczących rynku 
wewnętrznego. Niezbędne jest 
usprawnienie i wykorzystanie synergii i 
komplementarności między różnymi 
działaniami i uzyskanie większej wartości 
dodanej dzięki poprawie dodatkowości, 
oraz ustanowienie bardziej elastycznych 
i ruchomych ram w celu finansowania 
działań, których celem jest osiągnięcie 
prawidłowo funkcjonującego rynku 
wewnętrznego, który będzie wydajny i 
przyjazny dla konsumenta oraz będzie 
uwzględniał czynniki środowiskowe i 
społeczne. Należy zatem ustanowić nowy 
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również obejmować nowe inicjatywy, 
które mają na celu poprawę 
funkcjonowania rynku wewnętrznego.

program łączący działania finansowane 
wcześniej w ramach innych programów 
i innych stosownych linii budżetowych. 
Program powinien również obejmować 
nowe inicjatywy, które mają na celu 
poprawę funkcjonowania rynku 
wewnętrznego.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5a) Program powinien również 
uwzględniać unijną wartość dodaną 
różnych interwencji, ich skuteczność i 
rezultaty; należy również utrzymać i 
ulepszać dobre praktyki. Program 
powinien również obejmować nowe 
inicjatywy mające na celu poprawę 
funkcjonowania rynku wewnętrznego, 
wzmocnienie lokalnego rozwoju 
gospodarczego oraz interweniowanie w 
przypadkach gdy ryzyko niedoskonałości 
rynku jest bardzo wysokie.

Uzasadnienie

W kontekście programu należy rozważyć nowe inicjatywy na rzecz rozwoju gospodarczego.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Właściwe jest zatem ustanowienie 
programu na rzecz rynku wewnętrznego, 
konkurencyjności przedsiębiorstw, w tym 
mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, 
oraz statystyki europejskiej („programu”). 
Program powinien zostać ustanowiony na 
okres siedmiu lat od 2021 do 2027 r.

(7) Właściwe jest zatem ustanowienie 
programu na rzecz rynku wewnętrznego, 
konkurencyjności i zrównoważonego 
charakteru przedsiębiorstw, ze 
szczególnym uwzględnieniem 
mikroprzedsiębiorstw, małych i średnich 
przedsiębiorstw, klastrów, sieci 
przedsiębiorczości, konsorcjów 
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przedsiębiorstw oraz statystyki 
europejskiej („programu”). Program 
powinien zostać ustanowiony na okres 
siedmiu lat od 2021 do 2027 r.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Program powinien wspierać 
opracowywanie, wdrażanie 
i egzekwowanie unijnych przepisów 
stanowiących podstawę prawidłowego 
funkcjonowania rynku wewnętrznego. 
Program powinien wspierać tworzenie 
warunków odpowiednich dla umocnienia 
pozycji podmiotów działających na rynku 
wewnętrznym; przedsiębiorstw, obywateli, 
w tym konsumentów, społeczeństwa 
obywatelskiego i władz publicznych. 
Dlatego program powinien mieć na celu 
zapewnienie konkurencyjności 
przedsiębiorstw, zwłaszcza MŚP, lecz 
również wspieranie egzekwowania prawa 
ochrony konsumentów i przepisów 
dotyczących bezpieczeństwa oraz 
zwiększanie świadomości wśród 
przedsiębiorstw i obywateli, zapewniając 
im odpowiednie narzędzia, wiedzę 
i kompetencje, potrzebne do podejmowania 
świadomych decyzji oraz większego 
udziału w unijnym procesie stanowienia 
prawa. Ponadto program powinien mieć na 
celu wzmocnienie współpracy 
administracyjnej i regulacyjnej, 
w szczególności poprzez wymianę 
najlepszych praktyk, poszerzanie wiedzy 
i kompetencji, w tym wykorzystywanie 
strategicznych zamówień publicznych. 
Program ma również na celu wspieranie 
tworzenia wysokiej jakości norm 
międzynarodowych, które są podstawą 
wdrażania unijnych przepisów. Obejmuje 
to również normy w dziedzinie 
sprawozdawczości finansowej i badania 

(8) Program powinien wspierać 
opracowywanie, wdrażanie i 
egzekwowanie unijnych przepisów 
stanowiących podstawę prawidłowego 
funkcjonowania i udoskonalania rynku 
wewnętrznego. Program powinien 
wspierać tworzenie warunków 
odpowiednich dla umocnienia pozycji 
podmiotów działających na rynku 
wewnętrznym: przedsiębiorstw, 
pracowników, obywateli, w tym 
konsumentów, społeczeństwa 
obywatelskiego i władz publicznych, 
korzystając z osiągnięć obecnego 
Programu na rzecz konkurencyjności 
przedsiębiorstw oraz małych i średnich 
przedsiębiorstw (COSME). Dlatego 
program powinien mieć na celu 
zapewnienie konkurencyjności 
przedsiębiorstw, zwłaszcza MŚP, lecz 
również sprzyjanie warunkom 
pozwalającym na tworzenie 
wartościowych miejsc prac, rozwojowi 
gospodarczemu na szczeblu lokalnym, 
egzekwowaniu wysokiego poziomu 
ochrony konsumentów i przepisów 
dotyczących bezpieczeństwa oraz norm 
środowiskowych, a także zwiększanie 
świadomości wśród przedsiębiorstw i 
obywateli, zapewniając im odpowiednie 
informacje, narzędzia, szkolenia, wiedzę i 
kompetencje, potrzebne do podejmowania 
świadomych decyzji oraz większego 
udziału w unijnym procesie stanowienia 
prawa. Ponadto program powinien mieć na 
celu wzmocnienie współpracy 
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sprawozdań finansowych, przyczyniając 
się tym samym do przejrzystości 
i prawidłowego funkcjonowania unijnych 
rynków kapitałowych oraz zwiększenia 
ochrony inwestorów. Program powinien 
wspierać działania w zakresie 
opracowywania regulacji i norm również 
poprzez zapewnienie jak najszerszego 
zaangażowania zainteresowanych stron. 
Celem programu powinno być również 
wspieranie wdrażania i egzekwowania 
prawodawstwa UE zapewniającego wysoki 
poziom ochrony zdrowia ludzi, zwierząt 
i roślin na wszystkich etapach łańcucha 
żywnościowego oraz poprawę dobrostanu 
zwierząt.

administracyjnej i regulacyjnej, 
w szczególności poprzez wymianę 
najlepszych praktyk, poszerzanie wiedzy 
i kompetencji, w tym wykorzystywanie 
strategicznych zamówień publicznych i 
wspieranie cyfrowych ośrodków wiedzy. 
Program ma również na celu wspieranie 
tworzenia wysokiej jakości norm 
międzynarodowych, które są podstawą 
wdrażania unijnych przepisów. Obejmuje 
to również normy w dziedzinie 
sprawozdawczości finansowej i badania 
sprawozdań finansowych, przyczyniając 
się tym samym do przejrzystości 
i prawidłowego funkcjonowania unijnych 
rynków kapitałowych oraz zwiększenia 
ochrony inwestorów. Program powinien 
wspierać działania w zakresie 
opracowywania regulacji i norm również 
poprzez zapewnienie jak najszerszego 
zaangażowania zainteresowanych stron. 
Celem programu powinno być również 
wspieranie wdrażania i egzekwowania 
prawodawstwa UE zapewniającego wysoki 
poziom ochrony zdrowia ludzi, zwierząt 
i roślin na wszystkich etapach łańcucha 
żywnościowego oraz poprawę dobrostanu 
zwierząt.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8a) Łączenie istniejących programów 
nie powinno prowadzić do obniżenia 
klarowności i przejrzystości. Komisja 
Europejska wraz z państwami 
członkowskimi powinna dążyć do 
dostarczania dokładnych i aktualnych 
informacji na temat programów oraz 
rozpowszechniać wiedzę o nich wśród 
potencjalnych beneficjentów.
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Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Nowoczesny rynek wewnętrzny 
sprzyja konkurencji i przynosi korzyści 
konsumentom, przedsiębiorcom 
i pracownikom. Lepsze wykorzystanie 
ulegającego ciągłym zmianom jednolitego 
rynku usług pomoże europejskim 
przedsiębiorstwom w tworzeniu miejsc 
pracy i rozwoju poza granicami 
macierzystego kraju, co z kolei zaowocuje 
szerszym wyborem usług po lepszych 
cenach przy równoczesnym zachowaniu 
wysokich standardów dla konsumentów 
i pracowników. Aby osiągnąć ten cel, 
program powinien przyczynić się do 
usunięcia istniejących przeszkód 
i zapewnić ramy regulacyjne, w których 
będą mogły funkcjonować nowe 
innowacyjne modele biznesowe.

(9) Nowoczesny rynek wewnętrzny 
sprzyja konkurencji, świadczeniu usług 
wysokiej jakości z korzyścią dla 
konsumentów i przedsiębiorstw oraz w 
interesie warunków pracy zatrudnionych. 
Tworzy warunki sprzyjające tworzeniu 
miejscu pracy oraz zapewnia lepsze 
funkcjonowanie wysokiej jakości usług 
świadczonych w ogólnym interesie 
gospodarczym. Lepsze wykorzystanie 
ulegającego ciągłym zmianom jednolitego 
rynku usług pomoże europejskim 
przedsiębiorstwom w tworzeniu 
wartościowych miejsc pracy i rozwoju 
poza granicami macierzystego kraju, co 
z kolei zaowocuje szerszym wyborem 
usług po lepszych cenach przy 
równoczesnym zachowaniu wysokich 
standardów dla konsumentów 
i pracowników. Aby osiągnąć ten cel, 
program powinien przyczynić się do 
usunięcia istniejących przeszkód 
i zapewnić ramy regulacyjne, w których 
będą mogły funkcjonować nowe 
innowacyjne modele biznesowe, spójne z 
wysokim poziomem ochrony socjalnej 
obejmującej również przedsiębiorców.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Nowe wyzwania dotyczące 
regulacji i egzekwowania prawa mają 
związek z tym, że w epoce rewolucji 
cyfrowej środowisko szybko się zmienia 
w odniesieniu do takich kwestii jak 
bezpieczeństwo cybernetyczne, internet 

(11) Nowe wyzwania dotyczące 
regulacji i egzekwowania prawa mają 
związek z tym, że w epoce rewolucji 
cyfrowej środowisko szybko się zmienia w 
odniesieniu do takich kwestii jak 
cyberbezpieczeństwo, polityka prywatności 
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rzeczy czy sztuczna inteligencja. Na 
wypadek szkód niezbędne są surowe 
przepisy w zakresie bezpieczeństwa 
produktów i odpowiedzialności, aby 
zapewnić reakcję polityczną, która 
umożliwia obywatelom europejskim, 
w tym konsumentom i przedsiębiorstwom, 
skorzystanie z tych przepisów. W związku 
z tym program powinien przyczynić się do 
szybkiego dostosowania i egzekwowania 
unijnego systemu odpowiedzialności za 
produkt, co wspiera innowacje.

i ochrona danych, internet rzeczy czy 
sztuczna inteligencja oraz powiązane z nią 
normy etyczne. To złożone wyzwanie, 
które ma wymiar technologiczny, 
kulturowy, organizacyjny i społeczny, 
należy podjąć przy wsparciu ze strony 
wszystkich zainteresowanych sektorów i 
podmiotów. Na wypadek szkód niezbędne 
są surowe przepisy w zakresie 
bezpieczeństwa produktów 
i odpowiedzialności, aby zapewnić reakcję 
polityczną, która umożliwia obywatelom 
europejskim, w tym konsumentom 
i przedsiębiorstwom, dostęp do tych 
przepisów i korzystanie z nich. W związku 
z tym program powinien przyczynić się do 
szybkiego dostosowania i egzekwowania 
unijnego systemu odpowiedzialności za 
produkt, co wspiera innowacje.

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Organy władzy publicznej 
korzystają z zamówień publicznych w celu 
zapewnienia najlepszej relacji wartości do 
ceny za publiczne pieniądze, oraz 
przyczynienia się do stworzenia bardziej 
innowacyjnego, zrównoważonego, 
zintegrowanego i konkurencyjnego rynku 
wewnętrznego. Dyrektywa Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2014/23/UE49, 
dyrektywa Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2014/24/UE50 i dyrektywa 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
2014/25/UE51 stanowią ramy prawne dla 
integracji i skutecznego funkcjonowania 
rynków zamówień publicznych 
odpowiadających 14 % produktu 
krajowego brutto Unii, z korzyścią dla 
organów publicznych, przedsiębiorstw, jak 
i obywateli, w tym konsumentów. Dlatego 
niniejszy program powinien wspierać 
działania zmierzające do zapewnienia 

(15) Organy władzy publicznej 
korzystają z zamówień publicznych w celu 
zapewnienia najlepszej relacji wartości do 
ceny za publiczne pieniądze, oraz 
przyczynienia się do stworzenia bardziej 
innowacyjnego, zrównoważonego, 
zintegrowanego i konkurencyjnego rynku 
wewnętrznego. Dyrektywa Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2014/23/UE49, 
dyrektywa Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2014/24/UE50 i dyrektywa 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
2014/25/UE51 stanowią ramy prawne dla 
integracji i skutecznego funkcjonowania 
rynków zamówień publicznych 
odpowiadających 14 % produktu 
krajowego brutto Unii, z korzyścią dla 
organów publicznych, przedsiębiorstw, jak 
i obywateli, w tym konsumentów. Organy 
władzy publicznej mogą, stosując 
odpowiednią politykę udzielania 
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szerszego wykorzystywania strategicznych 
zamówień publicznych, profesjonalizacji 
nabywców publicznych, poprawy dostępu 
do rynków zamówień publicznych dla 
MŚP, zwiększenia przejrzystości, 
uczciwości i jakości danych, pobudzenia 
transformacji cyfrowej w dziedzinie 
zamówień publicznych i promocji 
wspólnego udzielania zamówień poprzez 
wzmocnione partnerstwo z państwami 
członkowskimi, usprawnienia gromadzenia 
i analizy danych, w tym poprzez 
opracowywanie specjalnych narzędzi 
informatycznych, wspierania wymiany 
doświadczeń i dobrych praktyk, 
dostarczania wytycznych, dążenia do 
korzystnych umów handlowych, 
wzmocnienia współpracy między organami 
krajowymi oraz uruchomienia projektów 
pilotażowych.

zamówień, tworzyć i wspierać rynki 
innowacyjnych towarów i usług. Dlatego 
niniejszy program powinien wspierać 
działania zmierzające do zapewnienia 
powszechniejszego wykorzystywania 
kryteriów środowiskowych, społecznych i 
kryterium sprawiedliwego handlu przy 
udzielaniu zamówień, profesjonalizacji 
nabywców publicznych, poprawy dostępu 
do rynków zamówień publicznych dla 
MŚP, przedsiębiorstw społecznych i sieci 
organizacji branżowych, zwiększenia 
przejrzystości, uczciwości i jakości 
danych, pobudzenia transformacji cyfrowej 
w dziedzinie zamówień publicznych 
i promocji wspólnego udzielania zamówień 
poprzez wzmocnione partnerstwo 
z państwami członkowskimi, usprawnienia 
gromadzenia i analizy danych, w tym 
poprzez opracowywanie specjalnych 
narzędzi informatycznych, wspierania 
wymiany doświadczeń i dobrych praktyk, 
dostarczania wytycznych, dążenia do 
korzystnych umów handlowych, 
wzmocnienia współpracy między organami 
krajowymi oraz uruchomienia projektów 
pilotażowych.

__________________ __________________
49 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 
Rady 2014/23/UE z dnia 26 lutego 2014 r. 
w sprawie udzielania koncesji (Dz.U. L 94 
z 28.3.2014, s. 1).

49 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 
Rady 2014/23/UE z dnia 26 lutego 2014 r. 
w sprawie udzielania koncesji (Dz.U. L 94 
z 28.3.2014, s. 1).

50 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 
Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. 
w sprawie zamówień publicznych, 
uchylająca dyrektywę 2004/18/WE (Dz.U. 
L 94 z 28.3.2014, s. 65).

50 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 
Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. 
w sprawie zamówień publicznych, 
uchylająca dyrektywę 2004/18/WE (Dz.U. 
L 94 z 28.3.2014, s. 65).

51 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 
Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. 
w sprawie udzielania zamówień przez 
podmioty działające w sektorach 
gospodarki wodnej, energetyki, transportu i 
usług pocztowych, uchylająca dyrektywę 
2004/17/WE (Dz.U. L 94 z 28.3.2014, s. 
243).

51 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 
Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. 
w sprawie udzielania zamówień przez 
podmioty działające w sektorach 
gospodarki wodnej, energetyki, transportu i 
usług pocztowych, uchylająca dyrektywę 
2004/17/WE (Dz.U. L 94 z 28.3.2014, s. 
243).
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Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Program powinien wspierać rozwój 
unijnych ram regulacyjnych w obszarze 
prawa spółek i ładu korporacyjnego, 
a także prawa umów, z myślą 
o zwiększeniu efektywności 
i konkurencyjności przedsiębiorstw przy 
jednoczesnym zapewnieniu ochrony 
zainteresowanym stronom, których 
dotyczy działalność spółek, oraz 
reagowaniu na nowe wyzwania polityczne. 
Powinien on również zapewniać 
odpowiednią ocenę, wdrażanie 
i egzekwowanie odpowiedniego 
wspólnotowego dorobku prawnego, 
informacje i pomoc dla zainteresowanych 
stron oraz wspierać wymianę informacji 
w tej dziedzinie. Program powinien 
w dalszym ciągu wspierać inicjatywy 
Komisji na rzecz przejrzystych 
i odpowiednio dostosowanych ram 
prawnych dotyczących gospodarki opartej 
na danych oraz innowacji. Inicjatywy te są 
niezbędne do zwiększenia pewności prawa 
w odniesieniu do zobowiązań umownych 
i pozaumownych, w szczególności 
w odniesieniu do odpowiedzialności i etyki 
w kontekście najnowszych technologii, 
takich jak internet rzeczy, sztuczna 
inteligencja, robotyka i drukowanie 3D. 
Celem programu powinno być pobudzanie 
rozwoju biznesu opartego na danych, który 
będzie miał decydujące znaczenie dla 
pozycji Unii pod względem 
konkurencyjności na poziomie światowym.

(17) Program powinien wspierać rozwój 
unijnych ram regulacyjnych w obszarze 
prawa spółek i ładu korporacyjnego, 
a także prawa umów, z myślą 
o zwiększeniu efektywności 
i konkurencyjności przedsiębiorstw przy 
jednoczesnym zapewnieniu ochrony 
zainteresowanym stronom, których 
dotyczy działalność spółek, oraz 
reagowaniu na nowe wyzwania polityczne. 
Powinien on również zapewniać 
odpowiednią ocenę, wdrażanie 
i egzekwowanie odpowiedniego 
wspólnotowego dorobku prawnego, 
informacje i pomoc dla zainteresowanych 
stron oraz wspierać wymianę informacji 
w tej dziedzinie. Program powinien 
w dalszym ciągu wspierać inicjatywy 
Komisji na rzecz przejrzystych 
i odpowiednio dostosowanych ram 
prawnych dotyczących gospodarki opartej 
na danych oraz innowacji. Inicjatywy te są 
niezbędne do zwiększenia pewności prawa 
w odniesieniu do zobowiązań umownych 
i pozaumownych, w szczególności 
w odniesieniu do odpowiedzialności i etyki 
w kontekście najnowszych technologii, 
takich jak internet rzeczy, sztuczna 
inteligencja, robotyka i drukowanie 3D. 
Celem programu powinno być pobudzanie 
rozwoju przedsiębiorczości opartej na 
danych, która będzie miała decydujące 
znaczenie dla pozycji Unii pod względem 
konkurencyjności na poziomie światowym, 
przy jednoczesnym zapewnieniu 
wysokiego poziomu ochrony prywatności.

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 22
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) Wzmocnienie konkurencyjności 
europejskich przedsiębiorstw, 
a jednocześnie zapewnienie skutecznych 
równych szans oraz otwartego 
i konkurencyjnego rynku wewnętrznego 
jest sprawą najwyższej wagi. MŚP są siłą 
napędową europejskiej gospodarki. 
Stanowią one 99 % wszystkich 
przedsiębiorstw w Europie, zapewniają 
dwie trzecie miejsc pracy i przyczyniają się 
w znacznym stopniu do tworzenia nowych 
miejsc pracy w skali regionalnej i lokalnej.

(22) Wzmocnienie konkurencyjności i 
zrównoważonego charakteru europejskich 
przedsiębiorstw, a jednocześnie 
zapewnienie skutecznych równych szans 
oraz otwartego i konkurencyjnego rynku 
wewnętrznego jest sprawą najwyższej 
wagi. MŚP są siłą napędową europejskiej 
gospodarki. Stanowią one 99 % wszystkich 
przedsiębiorstw w Europie, zapewniają 
dwie trzecie miejsc pracy i przyczyniają się 
w znacznym stopniu do tworzenia nowych, 
wartościowych miejsc pracy we wszystkich 
sektorach w skali regionalnej i lokalnej, a 
co za tym idzie do spójności społecznej.
MŚP odgrywają zasadniczą rolę w 
dążeniu do transformacji energetycznej i 
w przyczynianiu się do realizacji unijnych 
celów w dziedzinie klimatu wynikających z 
porozumienia paryskiego. Program 
powinien zatem zwiększyć ich zdolność do 
opracowywania przyjaznych dla 
środowiska produktów i usług wysokiej 
jakości oraz wspierać ich wysiłki na rzecz 
bardziej efektywnego gospodarowania 
zasobami, zgodnie z zasadą „efektywność 
energetyczna przede wszystkim”. W ten 
sposób program przyczyni się również do 
większej konkurencyjności unijnych MŚP 
na globalnym rynku.

Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 23

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23) Przed MŚP stoją wspólne 
wyzwania, które nie wpływają w takim 
samym stopniu na większe 
przedsiębiorstwa. Są to trudności 
z pozyskiwaniem finansowania, 
znalezieniem wykwalifikowanych 
pracowników, zmniejszeniem obciążeń 

(23) Przed MŚP stoją wspólne 
wyzwania, które nie wpływają w takim 
samym stopniu na większe 
przedsiębiorstwa. Są to trudności 
z pozyskiwaniem finansowania, 
znalezieniem wykwalifikowanych 
pracowników, zmniejszeniem obciążeń 
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administracyjnych, rozwijaniem 
kreatywności i innowacji, z dostępem do 
rynków i umiędzynarodowieniem 
działalności. Program powinien w sposób 
proporcjonalny korygować 
niedoskonałości rynku, a jednocześnie nie 
zakłócać konkurencji na rynku 
wewnętrznym.

administracyjnych, rozwijaniem 
kreatywności i innowacji, z dostępem do 
rynków i umiędzynarodowieniem 
działalności. Program powinien w sposób 
proporcjonalny korygować 
niedoskonałości rynku, a jednocześnie nie 
zakłócać konkurencji na rynku 
wewnętrznym. Program powinien w 
szczególności stworzyć odpowiednie 
warunki do wprowadzania innowacji 
technologicznych i organizacyjnych w 
procesach produkcji, ze specjalnym 
uwzględnieniem szczególnych rodzajów 
MŚP, takich jak mikroprzedsiębiorstwa, 
przedsiębiorstwa rzemieślnicze, osoby 
samozatrudnione, przedstawiciele 
wolnych zawodów i przedsiębiorstwa 
społeczne. Należy również poświęcić 
uwagę potencjalnym, nowym i młodym 
przedsiębiorcom oraz przedsiębiorcom-
kobietom, a także innym specyficznym 
grupom docelowym, takim jak osoby 
starsze, migranci i przedsiębiorcy należący 
do grup w niekorzystnej sytuacji 
społecznej lub szczególnie wrażliwych 
grup społecznych, np. osoby 
niepełnosprawne.

Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 23 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23a) Program powinien wspierać i 
propagować kulturę innowacyjności, 
tworząc otoczenie zdolne sprzyjać 
powstawaniu i rozwojowi przedsiębiorstw, 
zwłaszcza innowacyjnych 
mikroprzedsiębiorstw i MŚP będących w 
stanie sprostać wyzwaniom w coraz 
bardziej konkurencyjnym i szybko 
zmieniającym się środowisku. Radykalnie 
nowe procesy innowacyjne wymagają 
opracowania otwartego modelu 
innowacyjności, bazującego na 
liczniejszych projektach badawczych 
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opartych na współpracy oraz na dzieleniu 
się wiedzą i własnością intelektualną 
między poszczególnymi organizacjami. 
Celem programu powinno zatem być 
wspieranie procesu innowacyjnego 
poprzez przyswajanie nowych modeli 
biznesowych opartych na współpracy, 
ukierunkowanych na tworzenie sieci oraz 
dzielenie się wiedzą i zasobami we 
wspólnotach skupiających więcej 
podmiotów.

Uzasadnienie

Ważny jest rozwój ekosystemu innowacyjności, który mógłby pełnić rolę katalizatora 
ekonomicznego.

Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 23 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23b) Program powinien korygować 
niedoskonałości rynku w proporcjonalny 
sposób, zwracając szczególną uwagę na 
działania, które przynoszą bezpośrednią 
korzyść MŚP i sieciom przedsiębiorstw, a 
jednocześnie nie zakłócać nadmiernie 
konkurencji na rynku wewnętrznym.

Uzasadnienie

Wszystkie działania w ramach programu powinny uwzględniać MŚP oraz sieci 
przedsiębiorstw.

Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 24

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24) Wiele unijnych problemów 
z konkurencyjnością wiąże się 
z trudnościami MŚP z uzyskaniem dostępu 

(24) Wiele unijnych problemów z 
konkurencyjnością wiąże się z 
trudnościami MŚP z uzyskaniem dostępu 
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do finansowania – mają one kłopoty 
z wykazaniem zdolności kredytowej oraz 
wystarczającym zabezpieczeniem. Inne 
trudności związane z finansowaniem 
wynikają z tego, że w celu zachowania 
konkurencyjności MŚP muszą 
podejmować działania w zakresie 
cyfryzacji, umiędzynarodowienia 
i innowacji oraz podnoszenia kwalifikacji 
swoich pracowników. Ograniczony dostęp 
do finansowania wpływa negatywnie na 
wskaźnik tworzenia, wzrostu i przetrwania 
przedsiębiorstw, jak też na gotowość 
nowych przedsiębiorców do przejmowania 
rentownych przedsiębiorstw w kontekście 
sukcesji.

do finansowania – zmagają się one z 
niedoinformowaniem, mają kłopoty z 
wykazaniem zdolności kredytowej i z 
wystarczającym zabezpieczeniem lub po 
prostu słabo znają istniejące mechanizmy, 
które mogłyby wesprzeć ich działalność na 
poziomie unijnym, krajowym lub 
lokalnym. Inne trudności związane 
z finansowaniem wynikają z mniejszych 
rozmiarów mikroprzedsiębiorstw i MŚP 
oraz z tego, że muszą one pozostać 
konkurencyjne, w związku z czym 
podejmują działania w zakresie cyfryzacji, 
umiędzynarodowienia i innowacji oraz 
podnoszenia kwalifikacji swoich 
pracowników. Ograniczony dostęp do 
finansowania wpływa negatywnie na 
wskaźnik tworzenia, wzrostu i przetrwania 
przedsiębiorstw, jak też na gotowość 
nowych przedsiębiorców do przejmowania 
rentownych przedsiębiorstw w kontekście 
sukcesji.

Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 25

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25) W celu pokonania tych 
niedoskonałości rynku oraz w celu 
zapewnienia, by MŚP nadal odgrywały 
swoją rolę jako podstawa 
konkurencyjności unijnej gospodarki, małe 
i średnie przedsiębiorstwa potrzebują 
dodatkowego wsparcia za pośrednictwem 
instrumentów dłużnych i kapitałowych, 
które mają zostać ustanowione w ramach 
segmentu MŚP funduszu InvestEU 
ustanowionego rozporządzeniem [...] 
Parlamentu Europejskiego i Rady52. 
Instrument gwarancji kredytowych 
ustanowiony na mocy rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
1287/201353 ma udowodnioną wartość 
dodaną i oczekuje się, że przyniesie on 
pozytywny wkład na rzecz co najmniej 500 

(25) W celu pokonania tych 
niedoskonałości rynku oraz w celu 
zapewnienia, by MŚP nadal odgrywały 
swoją rolę jako podstawa 
konkurencyjności unijnej gospodarki oraz 
siła napędowa zrównoważonej 
gospodarki, małe i średnie 
przedsiębiorstwa potrzebują dodatkowego 
wsparcia za pośrednictwem instrumentów 
dłużnych i kapitałowych, które mają zostać 
ustanowione w ramach segmentu MŚP 
funduszu InvestEU ustanowionego 
rozporządzeniem [...] Parlamentu 
Europejskiego i Rady52. Instrument 
gwarancji kredytowych ustanowiony na 
mocy rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1287/201353 
ma udowodnioną wartość dodaną i 
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000 MŚP. Nowy instrument, który go 
zastąpi, zostanie ustanowiony w ramach 
segmentu MŚP w funduszu InvestEU.

oczekuje się, że przyniesie on pozytywny 
wkład na rzecz co najmniej 500 000 MŚP. 
Nowy instrument, który go zastąpi, 
zostanie ustanowiony w ramach segmentu 
MŚP w funduszu InvestEU. Należy 
zwrócić większą uwagę na prowadzenie 
skuteczniejszych kampanii 
informacyjnych i kampanii publicznych w 
celu rozpowszechniania wśród 
potencjalnych beneficjentów informacji o 
dostępności programu dla MŚP. W trosce 
o większą rozpoznawalność działań Unii 
wspierających MŚP działania 
finansowane w całości lub częściowo w 
ramach tego programu, w tym przez 
pośredników, powinny być identyfikowane 
emblematem europejskim (flagę) wraz ze 
zdaniem informującym o wsparciu 
otrzymanym w ramach programu 
COSME.

__________________ __________________
52 COM(2018) 439 final 52 COM(2018) 439 final
53 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1287/2013 z 
dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające 
program na rzecz konkurencyjności 
przedsiębiorstw oraz małych i średnich 
przedsiębiorstw (COSME) (2014-2020) i 
uchylające decyzję nr 1639/2006/WE 
(Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 33).

53 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1287/2013 z 
dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające 
program na rzecz konkurencyjności 
przedsiębiorstw oraz małych i średnich 
przedsiębiorstw (COSME) (2014-2020) i 
uchylające decyzję nr 1639/2006/WE 
(Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 33).

Poprawka 19

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 26

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26) Cele niniejszego programu zostaną 
również uwzględnione przy wykorzystaniu 
instrumentów finansowych i gwarancji 
budżetowych w ramach segmentu MŚP 
funduszu InvestEU. Wsparcie finansowe 
należy wykorzystać w celu skorygowania 
niedoskonałości rynku lub nieoptymalnych 
sytuacji w zakresie inwestycji 

(26) Cele niniejszego programu zostaną 
również uwzględnione przy wykorzystaniu 
instrumentów finansowych i gwarancji 
budżetowych w ramach segmentu MŚP 
funduszu InvestEU. Segment MŚP 
funduszu InvestEU powinien być 
wyposażony w działający w każdym 
państwie członkowskim centralny i 
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w proporcjonalny sposób, bez powielania 
ani wypierania finansowania prywatnego, 
a także bez zakłócania konkurencji na 
rynku wewnętrznym. Działania powinny 
charakteryzować się wyraźną europejską 
wartością dodaną.

nadrzędny punkt informacyjny na temat 
programu, tak aby zwiększyć dostępność 
funduszy dla MŚP i rozpowszechnić 
wiedzę o nich. Wsparcie finansowe należy 
wykorzystywać do korygowania 
niedoskonałości rynku lub nieoptymalnych 
sytuacji w zakresie inwestycji 
w proporcjonalny sposób, a działania nie 
powinny powielać ani wypierać 
finansowania prywatnego, ani też zakłócać 
konkurencji na rynku wewnętrznym oraz 
powinny gwarantować dodatkowość i 
zwiększać synergię z innymi europejskimi 
programami. Działania powinny 
charakteryzować się wyraźną europejską 
wartością dodaną.

Poprawka 20

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 26 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26a) Działania wspierane z Funduszu 
InvestEU, zarówno za pośrednictwem 
modułu UE, jak i modułu państw 
członkowskich, nie powinny powielać ani 
zastępować finansowania prywatnego, ani 
też zakłócać konkurencji na rynku 
wewnętrznym, lecz sprzyjać łączeniu ich z 
już istniejącymi lokalnymi systemami 
gwarancji publicznych i prywatnych 
przede wszystkim w trosce o pomnożenie 
faktycznych korzyści dla odbiorców 
końcowych (MŚP określonych w definicji 
zawartej w zaleceniu 2003/361/WE) w 
celu uzyskania prawdziwej dodatkowości 
działań.

Poprawka 21

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 26 b (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26b) Oprócz dostępu do finansowania 
kluczowe znaczenie ma również dostęp do 
umiejętności, w tym umiejętności i wiedzy 
w zakresie zarządzania, które mają 
zasadnicze znaczenie dla MŚP, gdyż 
umożliwiają im dostęp do istniejących 
funduszy, wprowadzanie innowacji, 
konkurowanie na rynku i rozwój. 
Instrumentom finansowym 
przewidzianym w EUInvest powinien 
towarzyszyć rozwój stosownych systemów 
wsparcia mentorskiego i coachingu oraz 
usług dla przedsiębiorstw opartych na 
wiedzy.

Poprawka 22

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 27

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(27) Program powinien zapewnić MŚP 
skuteczne wsparcie w podczas całego 
cyklu ich życia. Wsparcie to powinno być 
oparte na wyjątkowej wiedzy teoretycznej 
i fachowej na temat małych i średnich 
przedsiębiorstw oraz sektorów przemysłu, 
jak również na długoletnim doświadczeniu 
we współpracy z zainteresowanymi 
podmiotami na poziomie europejskim, 
krajowym i regionalnym. Powinno się ono 
również opierać się na osiągnięciach sieci 
Enterprise Europe Network jako punktu 
kompleksowej obsługi, który pomaga MŚP 
zwiększać konkurencyjność i rozwijać 
działalność gospodarczą na jednolitym 
rynku i poza nim. Sieć ta zamierza 
kontynuować świadczenie usług w ramach 
innych programów unijnych, 
w szczególności programu „Horyzont 
2020”, z wykorzystaniem środków 
finansowych tych programów. Również 
program doradztwa dla młodych 
przedsiębiorców powinien nadal być 

(27) W ramach programu należy 
zapewnić MŚP skuteczne wsparcie w 
ciągu całego cyklu ich życia, udzielając im 
pomocy od etapu przygotowywania 
projektu po komercjalizację i dostęp do 
rynku oraz zachęcając je do tworzenia 
sieci przedsiębiorstw. Wsparcie to powinno 
być oparte na wyjątkowej wiedzy 
teoretycznej i fachowej na temat małych 
i średnich przedsiębiorstw oraz znajomości 
sektorów gospodarki i przedsiębiorczości, 
jak również na długoletnim doświadczeniu 
we współpracy z zainteresowanymi 
podmiotami na poziomie europejskim, 
krajowym i regionalnym. Powinno się ono 
również opierać się na doświadczeniu 
zdobytym dzięki sieci Enterprise Europe 
Network jako punktowi kompleksowej 
obsługi, który pomaga MŚP zwiększać 
konkurencyjność i rozwijać działalność 
gospodarczą na jednolitym rynku i poza 
nim. Sieć ta zamierza kontynuować 
świadczenie usług w ramach innych 
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narzędziem umożliwiającym nowym albo 
przyszłym przedsiębiorcom zdobywanie 
doświadczenia w biznesie poprzez 
współpracę z doświadczonym 
przedsiębiorcą z innego kraju, a tym 
samym zwiększenie swoich zdolności 
w zakresie przedsiębiorczości. Program 
powinien w dalszym ciągu dążyć do tego, 
by się rozwijać i rozszerzać swój zasięg 
geograficzny, i tym samym móc 
zaoferować przedsiębiorcom szerszą gamę 
możliwości współpracy, w stosownych 
przypadkach w połączeniu z innymi 
inicjatywami Unii.

programów unijnych, w szczególności 
programu „Horyzont 2020”, 
z wykorzystaniem środków finansowych 
tych programów. Oprócz tego powinna 
wspierać większy udział organizacji 
reprezentujących MŚP w pracach nad 
inicjatywą dotyczącą polityki jednolitego 
rynku, m.in. w odniesieniu do zamówień 
publicznych, procesów normalizacyjnych i 
systemów własności intelektualnej. Sieć 
powinna również zwiększyć liczbę działań, 
świadcząc doradztwo bardziej 
dostosowane do potrzeb MŚP dotyczące 
opracowywania projektów oraz 
wspierania tworzenia sieci oraz 
transformacji technologicznej i 
organizacyjnej. Sieć powinna również 
usprawnić współpracę i kontakty z innymi 
ośrodkami doradczymi ustanowionymi w 
ramach programu „Cyfrowa Europa” i 
InvestEU w odniesieniu do dostępu do 
finansowania. Działania programu 
COSME w ramach sieci powinny również 
mieć na celu zapewnienie wysokiej jakości 
usług w całej Europie, ze zwróceniem 
szczególnej uwagi na obszary działalności 
i regiony geograficzne Unii, w których 
sieci i pośrednicy nie osiągają 
oczekiwanych wyników. Również udany 
program doradztwa dla nowych 
przedsiębiorców – Erasmus dla młodych 
przedsiębiorców – powinien pozostać 
narzędziem umożliwiającym nowym albo 
przyszłym przedsiębiorcom zdobywanie 
doświadczenia w prowadzeniu 
działalności i zarządzaniu poprzez 
współpracę z doświadczonym 
przedsiębiorcą z innego kraju, a tym 
samym rozwój talentów przedsiębiorcy. 
Program powinien rozwijać się i rozszerzać 
swój zasięg geograficzny, i tym samym 
móc zaoferować przedsiębiorcom szerszą 
gamę możliwości współpracy, 
w stosownych przypadkach w połączeniu 
z innymi inicjatywami Unii. Aby zwiększyć 
wartość dodaną poprzez propagowanie 
inicjatyw na rzecz przedsiębiorczości, 
należy zwrócić szczególną uwagę na 
mikroprzedsiębiorstwa oraz na tych, 
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którzy najmniej skorzystali z istniejącego 
programu, oraz na obszary, w których 
kultura przedsiębiorczości pozostaje na 
bardzo podstawowym poziomie i napotyka 
więcej barier. Należy dołożyć wszelkich 
starań, aby podział środków finansowych 
był odpowiednio zrównoważony pod 
względem geograficznym.

Poprawka 23

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 27 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(27a) Należy dołożyć większych starań w 
celu zmniejszenia obciążeń 
administracyjnych i zwiększenia 
dostępności programów, aby ograniczyć 
koszty MŚP i mikroprzedsiębiorstw 
związane ze skomplikowanym procesem 
składania wniosków i wymogami 
uczestnictwa. Państwa członkowskie 
powinny również rozważyć ustanowienie 
jednego punktu informacyjnego dla 
przedsiębiorstw zainteresowanych 
korzystaniem ze środków unijnych, 
funkcjonującego jako punkt 
kompleksowej obsługi. Procedura oceny 
powinna przebiegać możliwie jak 
najszybciej, aby umożliwić czerpanie z 
oferowanych przez ten program korzyści 
bez opóźnień.

Poprawka 24

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 28

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28) Klastry są narzędziem 
o strategicznym znaczeniu dla wspierania 
konkurencyjności i rozwoju MŚP, 
ponieważ zapewniają one sprzyjające 
otoczenie biznesowe. Wspólne inicjatywy 

(28) Klastry są narzędziem 
o strategicznym znaczeniu dla wspierania 
konkurencyjności i rozwoju MŚP, 
ponieważ zapewniają one sprzyjające 
otoczenie biznesowe, przyczyniają się do 



RR\1175562PL.docx 187/267 PE628.465v02-00

PL

na rzecz klastrów powinny osiągnąć masę 
krytyczną w celu przyspieszenia wzrostu 
MŚP. Poprzez łączenie 
wyspecjalizowanych ekosystemów klastry 
tworzą nowe możliwości biznesowe dla 
MŚP i lepiej je integrują z europejskimi 
i globalnymi strategicznymi łańcuchami 
wartości. Należy zapewnić wsparcie na 
potrzeby rozwoju transnarodowych 
strategii partnerstwa oraz realizację 
wspólnych działań wspieranych przez 
Europejską Platformę Współpracy 
Klastrów. Należy wspierać trwałe 
partnerstwa, w przypadku których 
finansowanie będzie kontynuowane, jeśli 
osiągnięte zostaną cele pośrednie. 
Bezpośrednie wsparcie dla MŚP powinno 
być przekazywane za pośrednictwem 
klastrów w następujących sytuacjach: 
upowszechnianie zaawansowanych 
technologii, nowych modeli biznesowych, 
niskoemisyjnych i zasobooszczędnych 
rozwiązań, kreatywność i projektowanie, 
podnoszenie kwalifikacji, pozyskiwanie 
utalentowanych pracowników, 
przyśpieszenie przedsiębiorczości 
i internacjonalizacja. Do działań powinny 
zostać włączone inne wyspecjalizowane 
podmioty wspierające MŚP w celu 
ułatwienia transformacji przemysłowej 
i realizacji strategii inteligentnej 
specjalizacji. Program powinien zatem 
przyczyniać się do wzrostu i tworzenia 
powiązań z unijnymi (cyfrowymi) centrami 
innowacji i inwestycji ustanowionymi 
w ramach polityki spójności i programu 
„Horyzont Europa”. Okres trwania 
wniosku/inicjatywy i jego wpływ 
finansowy

bardziej zrównoważonego rozwoju 
przemysłu i usług oraz wspierają rozwój 
gospodarczy regionów dzięki tworzeniu 
wartościowych miejsc pracy. Wspólne 
inicjatywy na rzecz klastrów powinny 
osiągnąć masę krytyczną w celu 
przyspieszenia wzrostu MŚP. Poprzez 
łączenie wyspecjalizowanych 
ekosystemów klastry tworzą nowe 
możliwości biznesowe dla MŚP i lepiej je 
integrują z europejskimi i globalnymi 
strategicznymi łańcuchami wartości. 
Należy zapewnić wsparcie na potrzeby 
rozwoju transnarodowych strategii 
partnerstwa oraz realizację wspólnych 
działań wspieranych przez Europejską 
Platformę Współpracy Klastrów. Należy 
wspierać trwałe partnerstwa, w przypadku 
których finansowanie będzie 
kontynuowane, jeśli osiągnięte zostaną cele 
pośrednie. Bezpośrednie wsparcie dla MŚP 
powinno być przekazywane za 
pośrednictwem klastrów w następujących 
sytuacjach: upowszechnianie 
zaawansowanych technologii, nowych 
modeli biznesowych, rozwiązań, 
kreatywność i projektowanie, podnoszenie 
kwalifikacji, pozyskiwanie utalentowanych 
pracowników, przyśpieszenie 
przedsiębiorczości i internacjonalizacja. 
Do działań powinny zostać włączone inne 
wyspecjalizowane podmioty wspierające 
MŚP w celu ułatwienia transformacji 
przemysłowej i realizacji strategii 
inteligentnej specjalizacji. Program 
powinien zatem przyczyniać się do 
zrównoważonego rozwoju gospodarczego 
i tworzenia powiązań z unijnymi 
(cyfrowymi) centrami innowacji 
i inwestycji ustanowionymi w ramach 
polityki spójności i programu „Horyzont 
Europa”. Można również zbadać efekt 
synergii z programem Erasmus.

Poprawka 25

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 28 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28a) Program może przyczynić się do 
zacieśnienia lub poprawy kontaktów 
między mikroprzedsiębiorstwami, małymi 
i średnimi przedsiębiorstwami a 
uniwersytetami, ośrodkami badawczymi i 
innymi instytucjami zaangażowanymi w 
tworzenie i rozpowszechnianie wiedzy. Te 
kontakty mogą wpłynąć na zwiększenie 
zdolności przedsiębiorstw do 
podejmowania strategicznych wyzwań, 
jakie rodzi nowa sytuacja 
międzynarodowa.

Poprawka 26

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 28 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28b) MŚP, ze względu na ich mniejsze 
rozmiary, natrafiają na specyficzne 
przeszkody we wzroście oraz borykają się z 
trudnościami w rozwoju i rozszerzaniu ich 
działalności gospodarczej. Unia oferuje 
wsparcie, aby zwiększyć skalę działań 
skupionych na innowacjach i badaniach 
naukowych, głównie za pomocą 
instrumentu na rzecz MŚP oraz niedawno 
uruchomionego przez Europejską Radę 
ds. Innowacji projektu pilotażowego w 
ramach programu „Horyzont 2020”. W 
oparciu o metody pracy i doświadczenia 
zdobyte dzięki instrumentowi na rzecz 
MŚP program na rzecz jednolitego rynku 
powinien również oferować wsparcie na 
rzecz zwiększania skali działalności MŚP, 
uzupełniając nową inicjatywę 
Europejskiej Rady ds. Innowacji w 
ramach programu „Horyzont Europa”, ze 
szczególnym uwzględnieniem 
przełomowych innowacji. Działania 
służące rozszerzaniu działalności MŚP w 
ramach tego programu powinny 
skoncentrować się na przykład na 
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wspieraniu MŚP w rozszerzaniu 
działalności dzięki komercjalizacji, 
umiędzynarodowieniu i nowym 
możliwościom rynkowym.

Poprawka 27

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 29

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(29) Kreatywność i innowacje mają 
pierwszorzędne znaczenie dla 
konkurencyjności przemysłowych 
łańcuchów wartości w Unii. Stanowią one 
katalizator modernizacji przemysłu 
i przyczyniają się do inteligentnego, 
trwałego wzrostu gospodarczego 
sprzyjającego włączeniu społecznemu. 
Jednakże ich wykorzystanie przez MŚP 
wciąż jest jeszcze niewystarczające. 
W związku z tym program powinien 
wspierać ukierunkowane działania, sieci 
i partnerstwa na rzecz innowacji opartych 
na kreatywności w całym łańcuchu 
wartości w przemyśle.

(29) Oprócz kreatywności i innowacji 
pierwszorzędne znaczenie dla 
konkurencyjności przemysłowych 
łańcuchów wartości w Unii ma 
transformacja technologiczna i 
organizacyjna, zwiększona trwałość w 
odniesieniu do procesów produkcyjnych, 
w szczególności efektywne 
gospodarowanie zasobami i energią. 
Stanowią one katalizator modernizacji 
sektora przedsiębiorstw i sektora 
przemysłu oraz przyczyniają się do 
inteligentnego, trwałego wzrostu 
gospodarczego sprzyjającego włączeniu 
społecznemu. Jednakże ich wykorzystanie 
przez MŚP wciąż jest jeszcze 
niewystarczające. W związku z tym 
program powinien wspierać 
ukierunkowane działania, sieci 
i partnerstwa na rzecz innowacji opartych 
na kreatywności w całym łańcuchu 
wartości w przemyśle.

Poprawka 28

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 29 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(29a) Trzeba przyznać, że instrument dla 
MŚP w ramach programu „Horyzont 
2020” okazał się niezwykle korzystny dla 
przedsiębiorców, zarówno za 
pośrednictwem dotacji w fazie I, jak i fazie 
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II, w rozwoju nowej koncepcji biznesowej, 
a także w testowaniu i opracowaniu 
prototypu. Chociaż proces selekcji jest już 
bardzo rygorystyczny, wciąż wiele bardzo 
dobrych projektów nie może być 
finansowanych ze względu na 
ograniczone zasoby finansowe. Wdrożenie 
w ramach Agencji Wykonawczej ds. 
Małych i Średnich Przedsiębiorstw działa 
bardzo sprawnie. Chociaż program ten 
koncentruje się przede wszystkim na 
projektach z dziedziny zaawansowanej 
technologii, powinien on rozszerzyć 
metodologię na wszystkie rodzaje MŚP 
ukierunkowanych na rozwój.

Poprawka 29

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 29 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(29b) Działania w ramach programu 
COSME powinny się również 
koncentrować na sektorach 
charakteryzujących się znacznym 
wzrostem i potencjałem socjalnym oraz z 
dużym udziałem MŚP. Turystyka jest 
pojedynczym sektorem gospodarki Unii, 
który przyczynia się w znacznym stopniu 
do unijnego PKB i w którym działają 
głównie MŚP. Unia powinna 
kontynuować i intensyfikować działania 
wspierające specyfikę tego sektora.

Uzasadnienie

Program powinien skupiać się na sektorze turystyki, biorąc pod uwagę jego znaczenie w 
kontekście europejskim.

Poprawka 30

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 30
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(30) Normy europejskie odgrywają 
ważną rolę na rynku wewnętrznym. Mają 
one decydujące znaczenie dla 
konkurencyjności przedsiębiorstw, 
a zwłaszcza MŚP. Są one również 
kluczowym narzędziem wspierania 
prawodawstwa i polityki Unii w wielu 
kluczowych obszarach, takich jak energia, 
zmiana klimatu, technologie informacyjno-
komunikacyjne, zrównoważone 
wykorzystanie zasobów, innowacyjność, 
bezpieczeństwo produktów, ochrona 
konsumentów, bezpieczeństwo 
pracowników i warunki pracy oraz 
starzejące się społeczeństwo, przez co 
pozytywnie przyczyniają się do rozwoju 
całego społeczeństwa.

(30) Normy europejskie odgrywają 
ważną rolę na rynku wewnętrznym. Mają 
one decydujące znaczenie dla 
konkurencyjności przedsiębiorstw, 
a zwłaszcza MŚP. Są one również 
kluczowym narzędziem wspierania 
prawodawstwa i celów polityki Unii w 
wielu kluczowych obszarach, takich jak 
przyspieszenie transformacji energetyki, 
walka ze zmianą klimatu, ochrona 
środowiska, poprawa jakości powietrza i 
wody, technologie informacyjno-
komunikacyjne, zrównoważone 
wykorzystanie i recykling zasobów, 
innowacyjność technologiczna i 
społeczna, bezpieczeństwo produktów, 
ochrona konsumentów, bezpieczeństwo 
pracowników i warunki pracy oraz 
starzejące się społeczeństwo, przez co 
pozytywnie przyczyniają się do rozwoju 
całego społeczeństwa.

Poprawka 31

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 30 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(30a) We wszystkich odpowiednich 
inicjatywach i działaniach objętych 
programem muszą być zachowane zasady 
przejrzystości i równości szans dla obu 
płci. Poszanowanie praw człowieka i 
podstawowych wolności dla wszystkich 
obywateli również powinno być 
uwzględnione w tych inicjatywach i 
działaniach.

Poprawka 32

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 65
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(65) Program powinien wspierać 
synergię i komplementarność 
w odniesieniu do wsparcia dla MŚP 
i przedsiębiorczości w ramach 
Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego ustanowionego na mocy 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) nr [...]69. Ponadto segment 
MŚP funduszu InvestEU, ustanowiony 
rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr [...]70, 
zagwarantują wsparcie na rzecz 
finansowania dłużnego i kapitałowego 
w celu zwiększenia dostępu i dostępności 
finansowania dla MŚP. Program powinien 
również dążyć do synergii z programem 
kosmicznym ustanowionym 
rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr [...]71 
w odniesieniu do zachęcania MŚP do 
korzystania z przełomowych innowacji 
i innych rozwiązań opracowanych 
w ramach tych programów.

(65) Program powinien wspierać 
synergię, komplementarność i 
dodatkowość w odniesieniu do wsparcia 
dla MŚP i przedsiębiorczości w ramach 
Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego ustanowionego na mocy 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) nr [...]69. Ponadto segment MŚP 
funduszu InvestEU, ustanowiony 
rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr [...]70, 
zagwarantują wsparcie na rzecz 
finansowania dłużnego i kapitałowego 
w celu zwiększenia dostępu i dostępności 
finansowania dla MŚP i 
mikroprzedsiębiorstw. Program powinien 
również dążyć do synergii z programem 
kosmicznym ustanowionym 
rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr [...]71 
w odniesieniu do zachęcania MŚP do 
korzystania z przełomowych innowacji 
i innych rozwiązań opracowanych 
w ramach tych programów.

__________________ __________________
69 COM(2018) 372 final 69 COM(2018) 372 final
70 COM(2018) 439 final 70 COM(2018) 439 final
71 COM(2018) 447 final 71 COM(2018) 447 final

Uzasadnienie

Dodanie odniesienia do dodatkowości i mikroprzedsiębiorstw.

Poprawka 33

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 67

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(67) Program powinien wspierać 
synergię i komplementarność 
w odniesieniu do programu „Cyfrowa 

(67) Program powinien wspierać 
synergię i komplementarność w 
odniesieniu do programu „Cyfrowa 



RR\1175562PL.docx 193/267 PE628.465v02-00

PL

Europa”, ustanowionego na mocy 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) nr [...]73, który ma na celu 
wspieranie cyfryzacji gospodarki Unii 
i sektora publicznego.

Europa”, ustanowionego na mocy 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) nr [...]73, który ma na celu 
wspieranie cyfryzacji gospodarki Unii i 
sektora publicznego oraz wzrost 
cyberbezpieczeństwa.

__________________ __________________
73 COM(2018) 434 final 73 COM(2018) 434 final

Poprawka 34

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
program na rzecz poprawy funkcjonowania 
rynku wewnętrznego i zwiększenia 
konkurencyjności przedsiębiorstw, w tym 
mikroprzedsiębiorstw oraz małych 
i średnich przedsiębiorstw, oraz ramy na 
potrzeby finansowania opracowywania, 
tworzenia i rozpowszechniania statystyk 
europejskich w rozumieniu art. 13 
rozporządzenia (WE) nr 223/2009 
(„program”).

Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
program na rzecz poprawy funkcjonowania 
rynku wewnętrznego i zwiększenia 
konkurencyjności oraz zrównoważonego 
charakteru przedsiębiorstw, w tym 
mikroprzedsiębiorstw, małych i średnich 
przedsiębiorstw, przedsiębiorstw 
gospodarki społecznej i sieci 
przedsiębiorstw, oraz ramy na potrzeby 
finansowania opracowywania, tworzenia 
i rozpowszechniania statystyk europejskich 
w rozumieniu art. 13 rozporządzenia (WE) 
nr 223/2009 („program”).

Poprawka 35

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a) „Przedsiębiorstwo gospodarki 
społecznej” oznacza przedsiębiorstwo, 
którego głównym celem jest raczej 
wywieranie skutku społecznego niż 
generowanie zysków dla właścicieli lub 
udziałowców i które działa poprzez 
dostarczanie towarów i świadczenie usług 
na rynek, przy czym jest ono zarządzane w 
otwarty i odpowiedzialny sposób, 
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zakładający angażowanie pracowników, 
konsumentów i udziałowców.

Poprawka 36

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 4 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4b) „Lokalne przedsiębiorstwo 
publiczne” oznacza małe lokalne 
przedsiębiorstwo usług publicznych, które 
spełnia kryteria MŚP i pełni ważne 
zadania dla lokalnych społeczności;

Uzasadnienie

Lokalne przedsiębiorstwa publiczne są rodzajem działalności gospodarczej o szczególnych 
cechach, które należy należycie uwzględnić w programie COSME.

Poprawka 37

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 4 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4c) „Sieci przedsiębiorstw” oznaczają 
grupy przedsiębiorstw stworzone w celu 
realizacji wspólnego projektu i w których 
co najmniej dwa MŚP wspólnie prowadzą 
co najmniej jeden rodzaj działalności 
gospodarczej w celu zwiększenia swojej 
konkurencyjności na rynku.

Uzasadnienie

Sieci przedsiębiorstw są kluczowym podmiotem na rynku wewnętrznym.

Poprawka 38

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera a
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) poprawa funkcjonowania rynku 
wewnętrznego, a w szczególności ochrona 
i wzmocnienie pozycji obywateli, 
konsumentów i przedsiębiorstw, 
szczególnie mikroprzedsiębiorstw oraz 
małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), 
poprzez egzekwowanie prawa Unii, 
ułatwienie dostępu do rynku, ustanawianie 
norm oraz działania na rzecz zdrowia ludzi, 
zdrowia zwierząt i roślin oraz dobrostanu 
zwierząt; wzmocnienie współpracy między 
właściwymi organami państw 
członkowskich oraz między właściwymi 
organami państw członkowskich a Komisją 
i agencjami zdecentralizowanymi Unii;

a) Poprawa konkurencyjności i 
funkcjonowania rynku wewnętrznego 
poprzez wzmocnienie go lokalną 
gospodarką, rozwiązanie problemu 
niewydolności rynku i ułatwienie 
egzekwowania unijnych ram prawnych, 
ochrona i wzmocnienie pozycji obywateli, 
konsumentów i przedsiębiorstw, w tym ich 
pracowników, szczególnie 
mikroprzedsiębiorstw oraz małych i 
średnich przedsiębiorstw przyczyniających 
się do realizacji celów klimatycznych i 
zrównoważonego wzrostu przemysłowego, 
a także stworzenie warunków 
sprzyjających stabilnemu i wysokiej 
jakości zatrudnieniu, ułatwienie dostępu 
do rynku, ustanawianie norm oraz 
działania na rzecz zdrowia ludzi, zdrowia 
zwierząt i roślin oraz dobrostanu zwierząt; 
wzmocnienie współpracy i wymiana 
najlepszych praktyk między właściwymi 
organami państw członkowskich oraz 
między właściwymi organami państw 
członkowskich a Komisją i agencjami 
zdecentralizowanymi Unii;

Poprawka 39

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) zwiększenie skuteczności rynku 
wewnętrznego, ułatwienie zapobiegania 
powstawaniu przeszkód na tym rynku oraz 
ich usuwania, wspieranie opracowywania, 
wdrażania i egzekwowania prawa Unii 
w dziedzinach rynku wewnętrznego 
towarów i usług, zamówień publicznych 
i nadzoru rynku, jak również 
w dziedzinach prawa spółek oraz prawa 
umów i prawa stosunków pozaumownych, 
przeciwdziałania praniu pieniędzy, 
swobodnego przepływu kapitału, usług 

a) zwiększenie skuteczności rynku 
wewnętrznego, sprzyjanie lokalnemu 
rozwojowi gospodarczemu, ułatwienie 
zapobiegania powstawaniu przeszkód na 
tym rynku oraz ich usuwania, wspieranie 
opracowywania, wdrażania i 
egzekwowania prawa Unii w dziedzinach 
rynku wewnętrznego towarów i usług, 
gospodarki społecznej i przedsiębiorczości 
społecznej, zamówień publicznych i 
nadzoru rynku, jak również w dziedzinach 
prawa spółek oraz prawa umów i prawa 
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finansowych i konkurencji, w tym 
opracowywania narzędzi zarządzania;

stosunków pozaumownych, 
przeciwdziałania praniu pieniędzy, 
swobodnego przepływu kapitału, usług 
finansowych i konkurencji, w tym 
opracowywania narzędzi zarządzania;

Poprawka 40

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) zwiększenie konkurencyjności 
przedsiębiorstw, ze szczególnym 
uwzględnieniem MŚP, oraz osiągnięcie 
dodatkowości poprzez środki 
zapewniające różne formy wsparcia dla 
MŚP, dostęp do rynków, w tym 
internacjonalizację MŚP, sprzyjające 
MŚP otoczenie biznesu, konkurencyjność 
sektorową, modernizację przemysłu oraz 
propagowanie przedsiębiorczości;

b) wzmocnienie konkurencyjności i 
zrównoważonego charakteru 
przedsiębiorstw, ze szczególnym 
uwzględnieniem MŚP, oraz osiągnięcie 
dodatkowości poprzez zapewnienie 
środków (cele programu COSME), ze 
szczególnym uwzględnieniem ich 
szczególnych potrzeb, poprzez :

Poprawka 41

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera b – podpunkt i (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) zapewnianie różnych form 
wsparcia dla MŚP, wspieranie wzrostu, 
promowanie i tworzenie MŚP, w tym sieci 
przedsiębiorstw, rozwój umiejętności 
kierowniczych oraz wspieranie środków 
zwiększania skali działalności, co 
umożliwi im lepszy dostęp do rynków i 
procesów umiędzynarodowienia, a także 
wprowadzanie do obrotu ich produktów i 
usług;

Poprawka 42

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera b – podpunkt ii (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) wspieranie sprzyjającego otoczenia 
biznesowego i ram dla MŚP, zmniejszenie 
obciążeń administracyjnych, zwiększenie 
konkurencyjności sektorów, zapewnienie 
modernizacji przemysłu, w tym 
transformacji cyfrowej MŚP, 
przyczyniając się do stworzenia odpornej, 
efektywnej energetycznie i 
zasobooszczędnej gospodarki;

Poprawka 43

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera b – podpunkt iii (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iii) promowanie kultury 
przedsiębiorczości i przyczynianie się do 
wysokiej jakości szkoleń pracowników 
MŚP;

Poprawka 44

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera b – podpunkt iv (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iv) wspieranie nowych możliwości 
biznesowych dla MŚP w celu 
przezwyciężenia zmian strukturalnych za 
pomocą ukierunkowanych środków oraz 
inne innowacyjne formy działań, takie jak 
wykupy pracownicze, ułatwiające 
tworzenie miejsc pracy i ciągłość 
działalności gospodarczej na obszarach 
dotkniętych tymi zmianami.

Poprawka 45

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Pula środków finansowych na 
realizację programu na lata 2021–2027 
wynosi 4 088 580 000 EUR w cenach 
bieżących.

1. Pula środków finansowych na 
realizację programu na lata 2021–2027 
wynosi 5 514 000 000 EUR w cenach z 
2018 r. (6 211 000 000 EUR w cenach 
bieżących).

Poprawka 46

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) 1 000 000 000 EUR na cel, 
o którym mowa w art. 3 ust. 2 lit. b);

a) 2 772 000 000 EUR w cenach z 
2018 r. (3 122 000 000 EUR w cenach 
bieżących) na cel, o którym mowa w art. 3 
ust. 2 lit. b);

Poprawka 47

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Kwota, o której mowa w ust. 1, 
może być wykorzystana na pomoc 
techniczną i administracyjną w ramach 
realizacji programu, obejmującą 
w szczególności działania 
przygotowawcze, monitorowanie, kontrolę, 
audyt i ocenę oraz wykorzystanie sieci 
informatycznych w zakresie przetwarzania 
i wymiany informacji, jak również 
wykorzystanie i rozwój narzędzi 
informatycznych dla przedsiębiorstw.

3. Kwota, o której mowa w ust. 1, 
może być wykorzystana na pomoc 
techniczną i administracyjną w ramach 
realizacji programu, obejmującą 
w szczególności działania 
przygotowawcze, monitorowanie, kontrolę, 
audyt i ocenę oraz wykorzystanie sieci 
informatycznych w zakresie przetwarzania 
i wymiany informacji, jak również 
wykorzystanie i rozwój narzędzi 
informatycznych dla przedsiębiorstw. 
Łączne koszty wsparcia administracyjnego 
i technicznego będą ograniczone w celu 
umożliwienia maksymalnej dostępności 
programu w celu finansowania działań 
objętych celami programu i w żadnym 
przypadku nie mogą przekroczyć 5 % 
całkowitego budżetu, o którym mowa w 
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art. 4 ust. 1.

Poprawka 48

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Środki przydzielone państwom 
członkowskim w ramach zarządzania 
dzielonego mogą, na ich wniosek, zostać 
przeniesione do programu. Komisja 
wykonuje te środki bezpośrednio zgodnie 
z art. 62 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 
finansowego lub pośrednio zgodnie z lit. c) 
tego artykułu. W miarę możliwości środki 
te wykorzystuje się na rzecz danego 
państwa członkowskiego.

6. Środki przydzielone państwom 
członkowskim w ramach zarządzania 
dzielonego mogą, na ich dobrowolny 
wniosek, zostać przeniesione do programu. 
Komisja wykonuje te środki bezpośrednio 
zgodnie z art. 62 ust. 1 lit. a) 
rozporządzenia finansowego lub pośrednio 
zgodnie z lit. c) tego artykułu. W miarę 
możliwości środki te wykorzystuje się na 
rzecz danego państwa członkowskiego.

Poprawka 49

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dotacje w ramach programu są 
przyznawane i zarządzane zgodnie 
z tytułem VIII rozporządzenia 
finansowego.

Dotacje w ramach programu są 
przyznawane i zarządzane zgodnie 
z tytułem VIII rozporządzenia 
finansowego. Komisja publikuje programy 
prac przyjęte dla każdego z celów 
szczegółowych, o których mowa w art. 2 
ust. 2, określające wysokość dotacji do 
przydziału.

Uzasadnienie

Jest to utrwalona praktyka w ramach zarządzania programami UE.

Poprawka 50

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 – litera a
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) tworzenie właściwych warunków 
wzmocnienia pozycji wszystkich 
podmiotów rynku wewnętrznego, w tym 
przedsiębiorstw, obywateli, konsumentów, 
społeczeństwa obywatelskiego i organów 
publicznych, poprzez przejrzyste kampanie 
informacyjne i uświadamiające, wymianę 
najlepszych praktyk, promowanie dobrych 
praktyk, wymianę i upowszechnianie 
wiedzy specjalistycznej oraz 
organizowanie szkoleń;

a) tworzenie właściwych warunków 
wzmocnienia pozycji wszystkich 
podmiotów rynku wewnętrznego, w tym 
przedsiębiorstw, a zwłaszcza 
mikroprzedsiębiorstw i MŚP, obywateli, 
konsumentów, społeczeństwa 
obywatelskiego i organów publicznych, 
poprzez przejrzyste kampanie 
informacyjne i uświadamiające, wymianę 
najlepszych praktyk, promowanie dobrych 
praktyk, wymianę i upowszechnianie 
wiedzy specjalistycznej oraz 
organizowanie szkoleń;

Poprawka 51

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) zapewnienie mechanizmów 
umożliwiających obywatelom, 
konsumentom, użytkownikom końcowym 
oraz przedstawicielom społeczeństwa 
obywatelskiego i przedsiębiorstw z Unii 
wnoszenie wkładu w dyskusje polityczne, 
strategie polityczne i proces podejmowania 
decyzji, poprzez wspieranie 
funkcjonowania organizacji 
przedstawicielskich na poziomie krajowym 
i unijnym;

b) zapewnienie mechanizmów 
umożliwiających obywatelom, 
konsumentom, użytkownikom końcowym, 
przedstawicielom społeczeństwa 
obywatelskiego, przedsiębiorstw i 
pracowników przedsiębiorstw z Unii 
wnoszenie wkładu w dyskusje polityczne, 
strategie polityczne i proces podejmowania 
decyzji, poprzez wspieranie 
funkcjonowania organizacji 
przedstawicielskich na poziomie krajowym 
i unijnym;

Poprawka 52

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 3 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) zapewnianie różnych form 
wsparcia dla MŚP;

skreśla się
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Poprawka 53

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 3 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) ułatwianie MŚP dostępu do 
rynków, wspieranie ich w stawianiu czoła 
globalnym i społecznym wyzwaniom oraz 
w internacjonalizacji działalności, jak 
również umacnianie wiodącej pozycji Unii 
w przemyśle w ramach globalnych 
łańcuchów wartości, obejmujące 
Europejską Sieć Przedsiębiorczości;

b) ułatwianie 
mikroprzedsiębiorstwom, MŚP i sieciom 
przedsiębiorstw dostępu do rynków, w tym 
do rynków poza Unią, wspieranie ich w 
stawianiu czoła globalnym, 
środowiskowym, gospodarczym i 
społecznym wyzwaniom oraz w 
internacjonalizacji działalności, ułatwianie 
wsparcia dla nich w trakcie ich cyklu 
życia, a także umacnianie wiodącej pozycji 
Unii w zakresie przedsiębiorczości i 
przemysłu w globalnych łańcuchach 
wartości;

Poprawka 54

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 3 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) rozwiązywanie problemów 
związanych z barierami rynkowymi 
i obciążeniami administracyjnymi oraz 
tworzenie sprzyjającego otoczenia biznesu 
w celu umożliwienia MŚP czerpania 
korzyści z rynku wewnętrznego;

c) rozwiązywanie problemów 
związanych z barierami rynkowymi, 
zmniejszenie obciążeń administracyjnych, 
w tym ograniczenie przeszkód dla 
zakładania przedsiębiorstw i 
rozpoczynania działalności oraz tworzenie 
sprzyjającego otoczenia biznesu, które 
umożliwi mikroprzedsiębiorstwom i MŚP 
czerpanie korzyści z rynku wewnętrznego, 
w tym dostęp do finansowania; 
zapewnienie odpowiednich wytycznych, 
programów mentoringu i coachingu, 
świadczenie usług biznesowych opartych 
na wiedzy;
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Poprawka 55

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 3 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) ułatwianie rozwoju 
przedsiębiorstw, w tym rozwoju 
umiejętności, oraz transformacji 
przemysłowej obejmującej wszystkie 
sektory produkcji i usług;

d) ułatwianie rozwoju i wzrostu 
zrównoważonych przedsiębiorstw, 
podnoszenie świadomości 
mikroprzedsiębiorstw i MŚP na temat 
prawodawstwa w Unii, w tym przepisów 
dotyczących ochrony środowiska i energii, 
podnoszenie poziomu ich umiejętności i 
kwalifikacji, a także ułatwianie rozwoju 
nowych modeli biznesowych i 
zasobooszczędnych łańcuchów wartości 
wspierających zrównoważoną 
transformację przemysłową, 
technologiczną i organizacyjną we 
wszystkich sektorach produkcji i usług;

Poprawka 56

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 3 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) wspieranie konkurencyjności 
przedsiębiorstw i całych sektorów 
gospodarki oraz wspieranie wdrażania 
innowacji przez MŚP oraz współpracy 
MŚP w ramach łańcucha wartości poprzez 
strategiczne łączenie ekosystemów 
i klastrów, obejmujące wspólną inicjatywę 
na rzecz klastrów;

e) zwiększanie konkurencyjności i 
zrównoważonego charakteru 
przedsiębiorstw i całych sektorów 
gospodarki oraz wspieranie wdrażania 
technologicznych, organizacyjnych i 
społecznych innowacji przez 
mikroprzedsiębiorstwa i MŚP, zwiększanie 
społecznej odpowiedzialności 
przedsiębiorstw i współpracy 
mikroprzedsiębiorstw i MŚP w ramach 
łańcucha wartości poprzez strategiczne 
łączenie ekosystemów i klastrów, 
obejmujące wspólną inicjatywę na rzecz 
klastrów;

Poprawka 57

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Artykuł 8 – ustęp 3 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) promowanie otoczenia biznesu 
sprzyjającego przedsiębiorczości oraz 
kultury przedsiębiorczości, obejmujące 
program mentoringu dla początkujących 
przedsiębiorców oraz wspieranie 
przedsiębiorstw typu start-up, stabilnego 
rozwoju działalności oraz przedsiębiorstw 
typu scale-up.

f) promowanie otoczenia biznesu 
sprzyjającego przedsiębiorczości oraz 
kultury przedsiębiorczości, poszerzanie 
programu mentoringu dla początkujących 
przedsiębiorców oraz wspieranie 
przedsiębiorstw typu start-up, stabilnego 
rozwoju działalności oraz przedsiębiorstw 
typu scale-up, ze zwróceniem szczególnej 
uwagi na nowych potencjalnych 
przedsiębiorców (tj. ludzi młodych, 
kobiety), a także inne specyficzne grupy 
docelowe, jak grupy w niekorzystnej 
sytuacji społecznej lub szczególnie 
wrażliwe grupy społeczne.

Poprawka 58

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Komisja może wspierać 
następujące konkretne działania 
wspierające działania w lit. a) – f), aby:
i. przyspieszyć, wspierać i poszerzać zakres 
usług doradczych poprzez Europejską 
Sieć Przedsiębiorczości w celu 
zapewniania unijnym MŚP poszukującym 
możliwości biznesowych na rynku 
wewnętrznym i w państwach trzecich 
zintegrowanych usług wsparcia dla 
przedsiębiorstw w postaci punktu 
kompleksowej obsługi, oraz monitorować, 
czy gwarantowany jest porównywalny 
poziom usług we wszystkich państwach 
członkowskich;
ii. wspierać tworzenie sieci 
przedsiębiorstw;
iii. wspierać i poszerzać zakres 
programów wspierania mobilności 
nowych przedsiębiorców (program 
„Erasmus dla młodych przedsiębiorców”), 
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by zwiększyć ich zdolności do rozwijania 
wiedzy eksperckiej na temat 
przedsiębiorczości, umiejętności i 
podejścia, a także by zwiększać ich 
umiejętności technologiczne i w zakresie 
zarządzania przedsiębiorstwem;
iv. wspierać rozwój MŚP za 
pośrednictwem istotnych projektów 
dotyczących rozszerzania działalności w 
oparciu o możliwości rynkowe 
(Instrument rozwoju MŚP);
v. wspierać działania sektorowe na 
obszarach charakteryzujących się 
wysokim odsetkiem mikroprzedsiębiorstw i 
MŚP oraz wysokim udziałem w PKB Unii, 
np. w sektorze turystyki.

Poprawka 59

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 3 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3b. Działania realizowane za 
pośrednictwem Europejskiej Sieci 
Przedsiębiorczości, o których mowa w pkt 
3 a, mogą obejmować między innymi:
(i) ułatwianie umiędzynarodowienia MŚP 
i wyszukiwanie partnerów biznesowych na 
rynku wewnętrznym, transgraniczną 
współpracę przedsiębiorstw w zakresie 
badań i rozwoju, partnerstwa w zakresie 
transferu technologii, wiedzy i innowacji;
(ii) dostarczanie informacji i wytycznych 
oraz indywidualne poradnictwo na temat 
prawa UE, unijnych możliwości 
finansowania oraz inicjatyw Unii, które 
mają wpływ na działalność gospodarczą, 
włącznie z opodatkowaniem, prawem 
własności, obowiązkami związanymi z 
ochroną środowiska i energią oraz 
kwestiami związanymi z zatrudnieniem i 
zabezpieczeniem społecznym;
(iii) ułatwianie MŚP dostępu do wiedzy 
fachowej w zakresie ochrony środowiska, 
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zmiany klimatu i efektywności 
energetycznej;
(iv) wzmacnianie kontaktów z innymi 
sieciami informacyjnymi i doradczymi 
Unii i państw członkowskich, w 
szczególności EURES, centrami 
innowacji UE oraz Centrum Doradztwa 
InvestEU.
Usługi świadczone przez Sieć w ramach 
innych programów Unii są finansowane 
ze środków pochodzących z tych 
programów.
W celu zapewnienia 
mikroprzedsiębiorstwom i MŚP 
jednolitego wsparcia w całej UE Komisja 
traktuje priorytetowo te działania w 
ramach Sieci, które służą poprawie jej 
części lub elementów, które nie są zgodne 
z minimalnymi standardami.
Komisja przyjmuje akty wykonawcze 
określające wskaźniki i minimalne 
standardy do celów pomiaru wpływu Sieci 
na szczegółowe cele i skuteczność działań 
w ramach programu COSME.
Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie 
z procedurą sprawdzającą, o której mowa 
w art. 21 ust. 2.
Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 20 w celu określenia 
dodatkowych form wsparcia dla MŚP 
nieprzewidzianych w niniejszym ustępie.
Te akty delegowane uwzględniają cele 
określone w niniejszym rozporządzeniu, w 
szczególności cele programu COSME 
określone w art. 3 ust. 2.

Poprawka 60

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 3 – akapit 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Podmioty prawne z siedzibą w państwie Komisja może umożliwić podmiotom 
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trzecim, które nie jest stowarzyszone 
z programem, mogą uczestniczyć 
w następujących działaniach:

prawnym z siedzibą w państwie trzecim, 
które nie jest stowarzyszone z programem, 
uczestnictwo w następujących działaniach:

Uzasadnienie

Ten instrument powinien być ukierunkowany na udzielanie wsparcia przede wszystkim 
beneficjentom europejskim. Można zezwolić na pewne odstępstwa dla podmiotów mających 
siedzibę w państwach trzecich z korzyścią dla europejskich MŚP i organizacji konsumenckich, 
jednak decyzja w tej sprawie powinna być podejmowana w każdym przypadku osobno.

Poprawka 61

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Kryteria oceny i kwalifikacji Ocena

Uzasadnienie

W tym artykule jest mowa jedynie o ocenie.

Poprawka 62

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 2 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

mogą otrzymać wsparcie ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Funduszu Spójności, 
Europejskiego Funduszu Społecznego Plus 
lub Europejskiego Funduszu Rolnego na 
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
zgodnie z art. [67] ust. 5 rozporządzenia 
(UE) XX [rozporządzenie w sprawie 
wspólnych przepisów] i art. [8] 
rozporządzenia (UE) XX [w sprawie 
finansowania wspólnej polityki rolnej, 
zarządzania nią i monitorowania jej], pod 
warunkiem że działania te są zgodne 
z celami danego programu. Zastosowanie 
mają przepisy dotyczące funduszu, 
z którego pochodzi wsparcie.

mogą otrzymać wsparcie ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Funduszu Spójności, 
Europejskiego Funduszu Społecznego Plus 
lub Europejskiego Funduszu Rolnego na 
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
zgodnie z art. [67] ust. 5 rozporządzenia 
(UE) XX [rozporządzenie w sprawie 
wspólnych przepisów] i art. [8] 
rozporządzenia (UE) XX [w sprawie 
finansowania wspólnej polityki rolnej, 
zarządzania nią i monitorowania jej] lub 
na mocy rozporządzenia (UE) XX 
[ustanawiającego program „Cyfrowa 
Europa”], w szczególności w ramach celu 
dotyczącego zaawansowanych 
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umiejętności cyfrowych, pod warunkiem 
że działania te są zgodne z celami danego 
programu. Zastosowanie mają przepisy 
dotyczące funduszu, z którego pochodzi 
wsparcie.

Uzasadnienie

Należy przewidzieć powiązanie z programem „Cyfrowa Europa”, aby zapewnić kompleksową 
strategię UE dla MŚP.

Poprawka 63

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Komisja przyjmuje akty 
wykonawcze ustanawiające programy 
prac, które obejmują działania w ramach 
COSME oraz prowadzą do realizacji celu 
szczegółowego, o którym mowa w art. 3 
ust. 2 lit. b). Te akty wykonawcze 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
sprawdzającą, o której mowa w art. 21 
ust. 2. Oprócz elementów ujętych w ust. 1 
program prac zawiera:
(i) wskazanie kwoty przeznaczonej na 
każde z działań objętych finansowaniem;
(ii) orientacyjny harmonogram realizacji;
(iii) odniesienia do innych działań na 
poziomie Unii, które są w trakcie 
realizacji i które mogą być przedmiotem 
zainteresowania MŚP i sieci 
przedsiębiorstw w ramach innych 
unijnych programów lub działań.
Program prac i działania są również 
publikowane na stronach internetowych 
każdego z punktów kontaktowych Sieci, 
jeżeli takie strony istnieją. Jest to 
szczególnie ważne w przypadku działań 
adresowanych do MŚP.
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Poprawka 64

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1b. Do końca stycznia 2021 r. Komisja 
opracowuje ramy wdrażające działania 
prowadzone w ramach programu 
COSME, które będą obejmowały 
harmonogram programów prac i 
zaproszeń do składania ofert, ich tematy i 
przyznane dofinansowanie oraz inne 
niezbędne szczegółowe informacje, aby 
zapewnić przejrzystość i przewidywalność 
w całym okresie trwania programu oraz 
poprawić jakość projektów.

Poprawka 65

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Oceny przeprowadza się w terminie 
pozwalającym na uwzględnienie ich 
wyników w procesie decyzyjnym.

1. Oceny przeprowadza się w terminie 
pozwalającym na uwzględnienie ich 
wyników w procesie decyzyjnym, jednak 
przynajmniej co dwa lata.

Poprawka 66

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Ocena śródokresowa programu 
przeprowadzana jest z chwilą, gdy 
dostępne są wystarczające informacje na 
temat realizacji programu, jednak nie 
później niż w ciągu czterech lat od 
rozpoczęcia realizacji programu.

2. Ocena śródokresowa programu 
przeprowadzana jest z chwilą, gdy 
dostępne są wystarczające informacje na 
temat realizacji programu w oparciu o 
monitorowanie prowadzone zgodnie z art. 
20, jednak nie później niż w ciągu czterech 
lat od rozpoczęcia realizacji programu. 
Obejmuje ona również kompleksową 
ocenę procedur, celów i kryteriów 
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kwalifikowalności w odniesieniu do 
priorytetów w trwającym okresie 
finansowania. W oparciu o wyniki tej 
oceny śródokresowej proponuje się 
zalecenia dotyczące przeglądu programu.

Poprawka 67

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Odbiorcy finansowania unijnego 
uznają pochodzenie i zapewniają 
eksponowanie finansowania unijnego (w 
szczególności podczas promowania działań 
i ich rezultatów) poprzez dostarczanie 
spójnych, skutecznych i proporcjonalnych 
informacji skierowanych do różnych grup 
odbiorców, w tym do mediów i opinii 
publicznej.

1. Odbiorcy finansowania unijnego 
działają w sposób przejrzysty oraz uznają 
pochodzenie i zapewniają eksponowanie 
finansowania unijnego (w szczególności 
podczas promowania działań i ich 
rezultatów) poprzez dostarczanie spójnych, 
skutecznych i proporcjonalnych informacji 
skierowanych do różnych grup odbiorców, 
w tym do mediów i opinii publicznej na 
szczeblu lokalnym.

Uzasadnienie

W celu zwiększenia świadomości co do wkładu UE w dobrobyt społeczeństwa europejskiego 
należy zapewnić eksponowanie wyników programu wśród lokalnych społeczności.

Poprawka 68

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – kolumna 2 – wiersz 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1 – Liczba MŚP otrzymujących wsparcie 1– Liczba MŚP otrzymujących wsparcie w 
ramach programu i sieci

2 – Liczba wspieranych firm, które zawarły 
partnerstwa z biznesem

2 – Liczba wspieranych firm, które zawarły 
partnerstwa z biznesem

2a – Liczba przedsiębiorców 
korzystających z systemów wsparcia 
mentorskiego i mobilności
2b – Spadek kosztów i oszczędność czasu 
przy zakładaniu MŚP
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2c – Liczba stworzonych sieci 
przedsiębiorstw w stosunku do punktu 
odniesienia
2d – Liczba państw członkowskich 
stosujących test MŚP
2e – Znaczne zwiększenie liczby państw 
członkowskich, w których istnieje 
pojedynczy punkt kontaktowy dla 
przedsiębiorstw rozpoczynających 
działalność
2f – Zwiększenie odsetka eksportujących 
MŚP i zwiększenie odsetka MŚP 
eksportujących poza Unię w stosunku do 
punktu odniesienia
2g – Znaczne zwiększenie liczby państw 
członkowskich wdrażających rozwiązania 
na rzecz przedsiębiorczości 
ukierunkowane na potencjalnych, 
młodych i nowych przedsiębiorców oraz 
kobiety-przedsiębiorców, a także na 
konkretne grupy docelowe, w stosunku do 
punktu odniesienia
2h – Wzrost odsetka obywateli Unii 
zainteresowanych pracą na własny 
rachunek w stosunku do punktu 
odniesienia
2i – Wyniki MŚP w obszarze 
zrównoważonego rozwoju, które mają być 
mierzone między innymi wzrostem udziału 
unijnych MŚP w rozwój zrównoważonej 
niebieskiej gospodarki i ekologicznych 
produktów1a i usług, a także zwiększeniem 
zasobooszczędności (co może obejmować 
energię, materiały lub wodę, recycling 
itp.), w stosunku do punktu odniesienia. 
*wszystkie wskaźniki należy porównać z 
obecną sytuacją w 2018 r.
__________________
1a Produkty i usługi ekologiczne to te, 
których główną funkcją jest zmniejszanie 
zagrożenia dla środowiska oraz 
minimalizowanie zanieczyszczenia i 
wykorzystania zasobów. Uwzględniono 
także produkty mające cechy dotyczące 
środowiska (będące ekoprojektami, 
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mające oznakowanie ekologiczne, 
produkowane zgodnie z zasadami 
ekologicznymi oraz zawierające znaczną 
ilość surowców wtórnych). Źródło: 
Badanie Flash Eurobarometer nr 342: 
„MŚP, efektywne gospodarowanie 
zasobami i rynki ekologiczne”.
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OPINIA KOMISJI ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

dla Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
ustanawiającego program na rzecz jednolitego rynku, konkurencyjności przedsiębiorstw, w 
tym małych i średnich przedsiębiorstw, oraz statystyk europejskich oraz uchylającego 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 99/2013, (UE) nr 1287/2013, (UE) 
nr 254/2014, (UE) nr 258/2014, (UE) nr 652/2014 i (UE) 2017/826
(COM(2018)0441 – C8-0254/2018 – 2018/0231(COD))

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej (*): Sofia Ribeiro

(*) Zaangażowana komisja – art. 54 Regulaminu

POPRAWKI

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwraca się do Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony 
Konsumentów, jako komisji przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących 
poprawek:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Rynek wewnętrzny musi wciąż 
dostosowywać się do otoczenia szybko 
zmieniającego się pod wpływem rewolucji 
cyfrowej i globalizacji. Nowa epoka 
innowacji cyfrowych w dalszym ciągu 
zapewnia przedsiębiorstwom i osobom 
prywatnym możliwości przyczynia się do 

(2) Rynek wewnętrzny musi stale 
dostosowywać się do szybko 
zmieniającego się otoczenia cyfrowego i 
globalizacji. Nowa era w dziedzinie 
innowacji cyfrowych w dalszym ciągu 
stwarza możliwości dla przedsiębiorstw i 
osób fizycznych, zapewniając dostęp do 
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tworzenia nowych produktów i modeli 
działalności, ale również stanowi 
wyzwanie w zakresie regulacji 
i egzekwowania prawa.

finansowania przeznaczonego na 
technologie najnowszej generacji, 
przyczynia się do tworzenia nowych 
produktów i modeli działalności 
gospodarczej, ale w równym stopniu 
stanowi wyzwanie w zakresie regulacji i 
egzekwowania. Z drugiej strony wszystkie 
podmioty na rynku wymagają większej 
przejrzystości w łańcuchu dostaw.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Funkcjonowanie rynku 
wewnętrznego odbywa się na podstawie 
dużej części unijnego prawodawstwa. 
Dotyczy to w szczególności 
konkurencyjności, normalizacji, ochrony 
konsumentów, nadzoru rynku i regulacji 
dotyczących łańcucha żywnościowego, ale 
także przepisów w sprawie działalności 
gospodarczej, handlu i transakcji 
finansowych oraz wspierania uczciwej 
konkurencji zapewniającej równe szanse 
niezbędne do funkcjonowania rynku 
wewnętrznego.

(3) Funkcjonowanie rynku 
wewnętrznego odbywa się na podstawie 
znacznej części unijnego prawodawstwa. 
Dotyczy to w szczególności 
konkurencyjności, normalizacji, ochrony 
konsumentów, nadzoru rynku i regulacji 
dotyczących łańcucha żywnościowego, ale 
także przepisów w sprawie działalności 
gospodarczej, handlu i transakcji 
finansowych oraz wspierania uczciwej 
konkurencji zapewniającej równe szanse 
poprzez zwalczanie nieuczciwych praktyk, 
co jest niezbędne do funkcjonowania rynku 
wewnętrznego.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Opracowywanie, tworzenie 
i rozpowszechnianie statystyk europejskich 
stanowi przedmiot odrębnego 
Europejskiego programu statystycznego 
ustanowionego rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
nr 99/201347. W celu zapewnienia ciągłości 
tworzenia i rozpowszechniania statystyk 

(6) Opracowywanie, tworzenie 
i rozpowszechnianie statystyk europejskich 
jest przedmiotem odrębnego Europejskiego 
programu statystycznego ustanowionego 
rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 99/201347. 
W celu zapewnienia ciągłości tworzenia 
i rozpowszechniania statystyk europejskich 
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europejskich nowy program powinien 
również obejmować działania objęte 
wchodzące w zakres Europejskiego 
programu statystycznego, zapewniając 
ramy w zakresie opracowywania, 
tworzenia i rozpowszechniania statystyk 
europejskich. Ponadto w ramach nowego 
programu powinno się ustanowić ramy 
finansowe potrzebne do dostarczania 
wysokiej jakości, porównywalnych 
i wiarygodnych europejskich statystyk 
w celu wsparcia opracowywania, 
wdrażania, monitorowania i oceny 
wszystkich unijnych polityk.

nowy program powinien również 
obejmować działania wchodzące w zakres 
Europejskiego programu statystycznego, 
zapewniając ramy w zakresie 
opracowywania, tworzenia 
i rozpowszechniania statystyk 
europejskich. W nowym programie należy 
ustanowić ramy finansowe dla statystyk 
europejskich, aby zapewnić najnowsze, 
porównywalne i wiarygodne wysokiej 
jakości dane statystyczne dotyczące 
Europy, w formie łatwo dostępnej dla 
użytkowników, w celu wsparcia 
opracowywania, wdrażania, 
monitorowania i oceny wszystkich 
unijnych polityk.

_________________ _________________
47 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 99/2013 
z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie 
Europejskiego programu statystycznego 
2013–2017 (Dz.U. L 39 z 9.2.2013, s. 12).

47 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 99/2013 
z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie 
Europejskiego programu statystycznego 
2013–2017 (Dz.U. L 39 z 9.2.2013, s. 12).

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Właściwe jest zatem ustanowienie 
programu na rzecz rynku wewnętrznego, 
konkurencyjności przedsiębiorstw, w tym 
mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, 
oraz statystyki europejskiej („programu”). 
Program powinien zostać ustanowiony na 
okres siedmiu lat od 2021 do 2027 r.

(7) Właściwe jest zatem ustanowienie 
programu na rzecz rynku wewnętrznego, 
konkurencyjności przedsiębiorstw, w tym 
mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, 
oraz statystyki europejskiej („programu”). 
Program powinien zostać ustanowiony na 
okres siedmiu lat od 2021 do 2027 r., 
odpowiadający okresowi obowiązywania 
WRF.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9



RR\1175562PL.docx 217/267 PE628.465v02-00

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Nowoczesny rynek wewnętrzny 
sprzyja konkurencji i przynosi korzyści 
konsumentom, przedsiębiorcom 
i pracownikom. Lepsze wykorzystanie 
ulegającego ciągłym zmianom jednolitego 
rynku usług pomoże europejskim 
przedsiębiorstwom w tworzeniu miejsc 
pracy i rozwoju poza granicami 
macierzystego kraju, co z kolei zaowocuje 
szerszym wyborem usług po lepszych 
cenach przy równoczesnym zachowaniu 
wysokich standardów dla konsumentów 
i pracowników. Aby osiągnąć ten cel, 
program powinien przyczynić się do 
usunięcia istniejących przeszkód 
i zapewnić ramy regulacyjne, w których 
będą mogły funkcjonować nowe 
innowacyjne modele biznesowe.

(9) Nowoczesny rynek wewnętrzny 
sprzyja konkurencji i przynosi korzyści 
konsumentom, przedsiębiorcom 
i pracownikom. Lepsze wykorzystanie 
stale rozwijającego się wewnętrznego 
rynku usług powinno pomóc europejskim 
przedsiębiorstwom, niezależnie od ich 
wielkości, tworzyć nowe miejsca pracy i 
rozwijać się ponad granicami, oferować 
szerszy wybór usług po lepszych cenach 
oraz utrzymać wysokie standardy dla 
konsumentów i pracowników. Aby to 
osiągnąć, program powinien przyczynić się 
do usunięcia pozostałych barier oraz 
zapewnić ramy regulacyjne uwzględniające 
nowe innowacyjne modele działalności 
gospodarczej i inicjatywy typu start-up.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Przeszkody regulacyjne na rynku 
wewnętrznym zostały usunięte 
w przypadku wielu produktów 
przemysłowych poprzez zastosowanie 
mechanizmów zapobiegawczych, przyjęcie 
wspólnych przepisów oraz, w przypadku 
braku takich przepisów unijnych, poprzez 
zasadę wzajemnego uznawania. 
W obszarach, gdzie nie istnieje 
prawodawstwo Unii, zasada wzajemnego 
uznawania oznacza, że towary, które są 
wprowadzane do obrotu zgodnie z prawem 
w jednym państwie członkowskim, 
korzystają z prawa do swobodnego 
przepływu i mogą być sprzedawane 
w innym państwie członkowskim. 
Jednakże niewłaściwe stosowanie zasady 
wzajemnego uznawania utrudnia 
przedsiębiorstwom dostęp do rynków 

(10) Usunięto przeszkody regulacyjne 
na rynku wewnętrznym w odniesieniu do 
wielu produktów przemysłowych poprzez 
zastosowanie mechanizmów 
zapobiegawczych, przyjęcie wspólnych 
przepisów, a w przypadkach, w których 
takie przepisy unijne nie istnieją, poprzez 
zasadę wzajemnego uznawania. 
W obszarach, gdzie nie istnieje 
prawodawstwo Unii, zasada wzajemnego 
uznawania oznacza, że towary, które są 
wprowadzane do obrotu zgodnie z prawem 
w jednym państwie członkowskim, 
korzystają z prawa do swobodnego 
przepływu i mogą być sprzedawane 
w innym państwie członkowskim. Jednak 
niewłaściwe stosowanie zasady 
wzajemnego uznawania utrudnia 
przedsiębiorstwom dostęp do rynków w 
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w innych państwach członkowskich. 
Pomimo wysokiego stopnia integracji 
rynku w dziedzinie towarów, prowadzi to 
do utraconych możliwości dla całej 
gospodarki. W związku z tym program 
powinien zmierzać do poprawy stosowania 
zasady wzajemnego uznawania 
w dziedzinie towarów i do ograniczenia 
liczby nielegalnych i niezgodnych 
z wymogami produktów wprowadzanych 
na rynek.

innych państwach członkowskich, 
zwłaszcza w przypadku przedsiębiorstw 
prowadzących działalność transgraniczną. 
Pomimo wysokiego stopnia integracji 
rynku w dziedzinie towarów, prowadzi to 
do utraconych możliwości dla całej 
gospodarki. W związku z tym program 
powinien zmierzać do poprawy stosowania 
zasady wzajemnego uznawania w zakresie 
towarów i do ograniczenia liczby 
nielegalnych i niezgodnych z wymogami 
towarów wprowadzanych na rynek lub 
towarów, które mogą mieć wpływ na 
zdrowie konsumentów.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Nowe wyzwania dotyczące 
regulacji i egzekwowania prawa mają 
związek z tym, że w epoce rewolucji 
cyfrowej środowisko szybko się zmienia 
w odniesieniu do takich kwestii jak 
bezpieczeństwo cybernetyczne, internet 
rzeczy czy sztuczna inteligencja. Na 
wypadek szkód niezbędne są surowe 
przepisy w zakresie bezpieczeństwa 
produktów i odpowiedzialności, aby 
zapewnić reakcję polityczną, która 
umożliwia obywatelom europejskim, 
w tym konsumentom i przedsiębiorstwom, 
skorzystanie z tych przepisów. W związku 
z tym program powinien przyczynić się do 
szybkiego dostosowania i egzekwowania 
unijnego systemu odpowiedzialności za 
produkt, co wspiera innowacje.

(11) Nowe wyzwania w zakresie 
regulacji i egzekwowania wiążą się z 
szybko zmieniającym się otoczeniem 
zdominowanym przez rewolucję cyfrową i 
dotyczą takich kwestii jak 
cyberbezpieczeństwo, internet rzeczy czy 
sztuczna inteligencja. W razie wystąpienia 
szkody rygorystyczne przepisy dotyczące 
bezpieczeństwa produktów i 
odpowiedzialności, sformułowane w 
sposób jasny i zrozumiały, mają 
zasadnicze znaczenie dla zapewnienia 
reakcji politycznej umożliwiającej 
obywatelom europejskim, w tym 
konsumentom i przedsiębiorstwom, 
skorzystanie z takich przepisów. 
W związku z tym program powinien 
przyczynić się do szybkiego dostosowania 
i egzekwowania unijnego systemu 
odpowiedzialności za produkt, co wspiera 
innowacje.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Wprowadzanie do obrotu 
produktów, które nie są zgodne z prawem 
Unii, stawia w niekorzystnej sytuacji tych, 
którzy przestrzegają przepisów, i może 
stanowić zagrożenie dla konsumentów. 
Wiele przedsiębiorców lekceważy przepisy 
w wyniku niewiedzy lub umyślnie w celu 
zdobycia przewagi konkurencyjnej. 
Organy nadzoru rynku są często 
niedofinansowane i mogą działać jedynie 
w granicach swojego kraju, podczas gdy 
przedsiębiorcy prowadzą działalność 
handlową na poziomie Unii, a nawet 
globalnym. W szczególności w przypadku 
handlu elektronicznego organy nadzoru 
rynku mają duży problem ze śledzeniem 
przywożonych z państw trzecich 
produktów niezgodnych z wymogami 
i określeniem odpowiedzialnego podmiotu 
w ramach swojej jurysdykcji. W związku 
z tym niniejszy program powinien mieć na 
celu wzmocnienie zgodności produktów 
z wymogami poprzez zapewnienie 
właściwych zachęt dla przedsiębiorców, 
wzmożenie kontroli przestrzegania 
przepisów i propagowanie ściślejszej 
współpracy transgranicznej między 
organami egzekwowania prawa. Program 
ten powinien się również przyczyniać do 
konsolidacji obowiązujących ram nadzoru 
rynku, zachęcać organy nadzoru rynku 
z różnych państw członkowskich do 
wspólnych działań, ulepszać wymianę 
informacji oraz promować ściślejszą 
integrację i konwergencję w zakresie 
nadzoru rynku.

(12) Wprowadzanie do obrotu 
produktów, które nie są zgodne z prawem 
Unii lub nie posiadają homologacji typu, 
stawia w niekorzystnej sytuacji tych, 
którzy przestrzegają przepisów, i może 
stanowić zagrożenie dla konsumentów. 
Wiele przedsiębiorców lekceważy przepisy 
w wyniku niewiedzy lub umyślnie w celu 
zdobycia przewagi konkurencyjnej. 
Organy nadzoru rynku są często 
niedofinansowane i mogą działać jedynie 
w granicach swojego kraju, podczas gdy 
przedsiębiorcy prowadzą działalność 
handlową na poziomie Unii, na poziomie 
transgranicznym, a nawet globalnym. 
W szczególności w przypadku handlu 
elektronicznego organy nadzoru rynku 
mają duży problem ze śledzeniem 
przywożonych z państw trzecich 
produktów niezgodnych z wymogami 
i określeniem odpowiedzialnego podmiotu 
w ramach swojej jurysdykcji. W związku 
z tym niniejszy program powinien mieć na 
celu wzmocnienie zgodności produktów 
z wymogami poprzez zapewnienie 
właściwych zachęt dla przedsiębiorców, 
wzmożenie kontroli przestrzegania 
przepisów i propagowanie ściślejszej 
współpracy transgranicznej między 
organami egzekwowania prawa. Program 
ten powinien się również przyczyniać do 
konsolidacji obowiązujących ram nadzoru 
rynku, zachęcać organy nadzoru rynku 
z różnych państw członkowskich do 
wspólnych działań, ulepszać wymianę 
informacji oraz promować ściślejszą 
integrację i konwergencję w zakresie 
nadzoru rynku.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Ponieważ wraz z rozwojem handlu 
elektronicznego i usług dla podróżnych 
rynki konsumenckie stały się rynkami bez 
granic, należy zadbać o to, aby konsumenci 
zamieszkujący w Unii mogli korzystać 
z odpowiedniej ochrony podczas przywozu 
towarów i usług od przedsiębiorców 
mających siedzibę w państwach trzecich. 
W związku z tym program powinien 
w razie konieczności umożliwiać 
wspieranie współpracy z właściwymi 
organami z siedzibą w państwach trzecich 
będących najważniejszymi partnerami 
handlowymi Unii.

(14) Ponieważ wraz ze stałym szybkim 
rozwojem handlu elektronicznego i usług 
dla podróżnych rynki konsumenckie stały 
się rynkami bez granic, należy zadbać o to, 
aby konsumenci zamieszkujący w Unii 
mogli korzystać z odpowiedniej ochrony 
podczas przywozu towarów i usług od 
przedsiębiorców mających siedzibę w 
państwach trzecich. W związku z tym 
program powinien umożliwiać wspieranie 
współpracy z właściwymi organami 
z siedzibą w państwach trzecich będących 
najważniejszymi partnerami handlowymi 
Unii.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Aby zrealizować cele programu 
oraz ułatwić życie obywatelom 
i przedsiębiorstwom, należy wprowadzić 
w życie wysokiej jakości usługi publiczne 
zorientowane na użytkownika. Oznacza to, 
że administracje publiczne powinny zacząć 
stosować nowe metody pracy, 
wyeliminować podziały między różnymi 
częściami administracji i zaangażować się 
we współtworzenie tych usług publicznych 
z udziałem obywateli i przedsiębiorstw. 
Ponadto ciągły i stały wzrost działalności 
transgranicznej na rynku wewnętrznym 
wymaga zapewnienia aktualnych 
informacji na temat praw przedsiębiorstw 
i obywateli, ale również informacji 
wyjaśniających formalności 
administracyjne. Ponadto zasadniczego 
znaczenia nabiera udzielanie porad 
prawnych oraz pomocy w rozwiązaniu 
problemów, które występują na szczeblu 
międzynarodowym. Niezbędne jest także 
połączenie krajowych administracji 

(16) Aby zrealizować cele programu 
oraz ułatwić życie obywatelom i 
przedsiębiorstwom, należy we wszystkich 
dziedzinach wprowadzić w życie wysokiej 
jakości usługi publiczne zorientowane na 
użytkownika. Oznacza to, że administracje 
publiczne powinny zacząć stosować nowe 
metody pracy, wyeliminować podziały 
między różnymi częściami administracji i 
zaangażować się we współtworzenie tych 
usług publicznych na szczeblu lokalnym, 
regionalnym, transgranicznym i 
krajowym z udziałem obywateli i 
przedsiębiorstw, a także zagwarantować 
łatwiej dostępne strony internetowe władz 
publicznych, gdzie będzie można szybciej 
znaleźć niezbędne informacje (AM61, 
ECR). Ponadto ciągły i stały wzrost 
działalności transgranicznej na rynku 
wewnętrznym wymaga zapewnienia 
regularnie aktualizowanych informacji na 
temat praw i obowiązków przedsiębiorstw i 
obywateli, ale również informacji 
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w prosty i skuteczny sposób, jak również 
ocena sposobu funkcjonowania rynku 
wewnętrznego w terenie. Program 
powinien zatem wspierać istniejące 
narzędzia służące do zarządzania rynkiem 
wewnętrznym, tj.: portal „Twoja Europa”, 
który powinien być podstawą przyszłego 
jednolitego portalu cyfrowego, portal 
„Twoja Europa – Porady”, system 
SOLVIT, system wymiany informacji na 
rynku wewnętrznym oraz tabela wyników 
jednolitego rynku w celu ułatwienia życia 
obywatelom i handlu transgranicznego 
przedsiębiorstwom.

wyjaśniających formalności 
administracyjne oraz opodatkowanie 
właściwe dla danej rodzajami działalności. 
Ponadto zasadniczego znaczenia nabiera 
udzielanie porad prawnych oraz pomocy 
w rozwiązaniu problemów, które 
występują na szczeblu międzynarodowym. 
Niezbędne jest także łączenie, w 
stosownych przypadkach, administracji 
regionalnych i krajowych w prosty i 
skuteczny sposób, jak również ocena 
sposobu funkcjonowania rynku 
wewnętrznego w terenie. Program 
powinien zatem wspierać istniejące 
narzędzia służące do zarządzania rynkiem 
wewnętrznym, tj.: portal „Twoja Europa”, 
który powinien być podstawą przyszłego 
jednolitego portalu cyfrowego, portal 
„Twoja Europa – Porady”, system 
SOLVIT, system wymiany informacji na 
rynku wewnętrznym oraz tabela wyników 
jednolitego rynku w celu ułatwienia życia 
obywatelom i handlu transgranicznego 
przedsiębiorstwom.

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) Program powinien również 
wspierać prawidłowe i pełne wdrożenie 
i stosowanie unijnych ram prawnych 
dotyczących przeciwdziałania praniu 
pieniędzy i finansowaniu terroryzmu przez 
państwa członkowskie oraz rozwój 
przyszłych polityk, aby stawić czoła 
nowym wyzwaniom w tej dziedzinie. 
Powinien również wspierać istotne 
działania międzynarodowych organizacji 
o znaczeniu europejskim, takich jak 
Komitet Ekspertów ds. Oceny Środków 
Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy 
i Finansowaniu Terroryzmu przy Radzie 
Europy.

(18) Program powinien również 
wspierać prawidłowe i pełne wdrożenie i 
stosowanie przez państwa członkowskie 
unijnych ram prawnych dotyczących 
przeciwdziałania praniu pieniędzy i 
finansowaniu terroryzmu, a także rozwój 
przyszłych strategii politycznych 
podejmujących nowe wyzwania w tej 
dziedzinie, aby z maksymalną 
dokładnością określać i wdrażać środki na 
potrzeby zapobiegania tym zjawiskom i ich 
zwalczania. Powinien również wspierać 
istotne działania międzynarodowych 
organizacji o znaczeniu europejskim, 
takich jak Komitet Ekspertów ds. Oceny 
Środków Przeciwdziałania Praniu 
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Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu przy 
Radzie Europy.

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 20

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) Biorąc pod uwagę fakt, że rynek 
wewnętrzny zdefiniowany w art. 3 
Traktatu o Unii Europejskiej obejmuje 
system zapewniający niezakłóconą 
konkurencję, program powinien wspierać 
unijną politykę konkurencji, sieci 
i współpracę z krajowymi organami 
i sądami, a także działania informacyjne 
skierowane do szerszej grupy 
zainteresowanych stron polegające na 
informowaniu o prawach, korzyściach 
i obowiązkach wynikających z polityki 
konkurencji oraz na ich wyjaśnianiu.

(20) Biorąc pod uwagę fakt, że rynek 
wewnętrzny zdefiniowany w art. 3 
Traktatu o Unii Europejskiej obejmuje 
system zapewniający niezakłóconą 
konkurencję, program powinien wspierać 
unijną politykę konkurencji, sieci 
i współpracę z krajowymi i 
międzynarodowymi organami i sądami, 
a także działania informacyjne skierowane 
do szerszej grupy zainteresowanych stron 
polegające na informowaniu o prawach, 
korzyściach i obowiązkach wynikających 
z polityki konkurencji oraz na ich 
wyjaśnianiu.

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 23

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23) Przed MŚP stoją wspólne 
wyzwania, które nie wpływają w takim 
samym stopniu na większe 
przedsiębiorstwa. Są to trudności 
z pozyskiwaniem finansowania, 
znalezieniem wykwalifikowanych 
pracowników, zmniejszeniem obciążeń 
administracyjnych, rozwijaniem 
kreatywności i innowacji, z dostępem do 
rynków i umiędzynarodowieniem 
działalności. Program powinien w sposób 
proporcjonalny korygować 
niedoskonałości rynku, a jednocześnie nie 
zakłócać konkurencji na rynku 

(23) Przed MŚP stoją wspólne 
wyzwania, które nie wpływają w takim 
samym stopniu na większe 
przedsiębiorstwa. Są to trudności 
z pozyskiwaniem finansowania, 
znalezieniem wykwalifikowanych 
pracowników, zmniejszeniem obciążeń 
administracyjnych, rozwijaniem 
kreatywności i innowacji, z dostępem do 
rynków i umiędzynarodowieniem 
działalności. Należy zwrócić szczególną 
uwagę na MŚP w regionach borykających 
się z ograniczeniami, takich jak regiony 
górskie i najbardziej oddalone, gdzie MŚP 
są jedynym źródłem działalności 
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wewnętrznym. gospodarczej i zatrudnienia. Program 
powinien w sposób proporcjonalny 
korygować niedoskonałości rynku, 
a jednocześnie nie zakłócać konkurencji na 
rynku wewnętrznym.

Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 24

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24) Wiele unijnych problemów 
z konkurencyjnością wiąże się 
z trudnościami MŚP z uzyskaniem dostępu 
do finansowania – mają one kłopoty 
z wykazaniem zdolności kredytowej oraz 
wystarczającym zabezpieczeniem. Inne 
trudności związane z finansowaniem 
wynikają z tego, że w celu zachowania 
konkurencyjności MŚP muszą 
podejmować działania w zakresie 
cyfryzacji, umiędzynarodowienia 
i innowacji oraz podnoszenia kwalifikacji 
swoich pracowników. Ograniczony dostęp 
do finansowania wpływa negatywnie na 
wskaźnik tworzenia, wzrostu i przetrwania 
przedsiębiorstw, jak też na gotowość 
nowych przedsiębiorców do przejmowania 
rentownych przedsiębiorstw w kontekście 
sukcesji.

(24) Wiele unijnych problemów 
z konkurencyjnością wiąże się 
z trudnościami MŚP z uzyskaniem dostępu 
do finansowania – mają one kłopoty 
z wykazaniem zdolności kredytowej oraz 
wystarczającym zabezpieczeniem. Inne 
trudności związane z finansowaniem 
wynikają z tego, że w celu zachowania 
konkurencyjności MŚP muszą 
podejmować działania w zakresie 
cyfryzacji, umiędzynarodowienia 
i innowacji oraz podnoszenia kwalifikacji 
swoich pracowników. Ograniczony dostęp 
do finansowania wpływa negatywnie na 
tworzenie przedsiębiorstw, wzrost 
gospodarczy, gospodarkę lokalną i 
wskaźniki przetrwania przedsiębiorstw, jak 
też na gotowość nowych przedsiębiorców 
do przejmowania rentownych 
przedsiębiorstw w kontekście 
dziedziczenia przedsiębiorstw.

Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 27

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(27) Program powinien zapewnić MŚP 
skuteczne wsparcie w podczas całego 
cyklu ich życia. Wsparcie to powinno być 
oparte na wyjątkowej wiedzy teoretycznej 
i fachowej na temat małych i średnich 

(27) Program powinien zapewniać 
skuteczne wsparcie dla MŚP w całym ich 
cyklu życia, bez dyskryminacji ze względu 
na płeć oraz z poświęceniem szczególnej 
uwagi zachęcaniu młodych osób z 
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przedsiębiorstw oraz sektorów przemysłu, 
jak również na długoletnim doświadczeniu 
we współpracy z zainteresowanymi 
podmiotami na poziomie europejskim, 
krajowym i regionalnym. Powinno się ono 
również opierać się na osiągnięciach sieci 
Enterprise Europe Network jako punktu 
kompleksowej obsługi, który pomaga MŚP 
zwiększać konkurencyjność i rozwijać 
działalność gospodarczą na jednolitym 
rynku i poza nim. Sieć ta zamierza 
kontynuować świadczenie usług w ramach 
innych programów unijnych, 
w szczególności programu „Horyzont 
2020”, z wykorzystaniem środków 
finansowych tych programów. Również 
program doradztwa dla młodych 
przedsiębiorców powinien nadal być 
narzędziem umożliwiającym nowym albo 
przyszłym przedsiębiorcom zdobywanie 
doświadczenia w biznesie poprzez 
współpracę z doświadczonym 
przedsiębiorcą z innego kraju, a tym 
samym zwiększenie swoich zdolności 
w zakresie przedsiębiorczości. Program 
powinien w dalszym ciągu dążyć do tego, 
by się rozwijać i rozszerzać swój zasięg 
geograficzny, i tym samym móc 
zaoferować przedsiębiorcom szerszą gamę 
możliwości współpracy, w stosownych 
przypadkach w połączeniu z innymi 
inicjatywami Unii.

obszarów wiejskich do prowadzenia 
działalności gospodarczej, tak by zapobiec 
wyludnianiu się obszarów wiejskich. 
Wsparcie to powinno być oparte na 
wyjątkowej wiedzy teoretycznej i fachowej 
na temat małych i średnich przedsiębiorstw 
oraz sektorów przemysłu, jak również na 
długoletnim doświadczeniu we współpracy 
z zainteresowanymi podmiotami na 
poziomie europejskim, krajowym 
i regionalnym.  Powinno się ono również 
opierać się na osiągnięciach sieci 
Enterprise Europe Network jako punktu 
kompleksowej obsługi, który pomaga MŚP 
zwiększać konkurencyjność i rozwijać 
działalność gospodarczą na jednolitym 
rynku i poza nim. Sieć ta zamierza 
kontynuować świadczenie usług w ramach 
innych programów unijnych, 
w szczególności programu „Horyzont 
2020”, z wykorzystaniem środków 
finansowych tych programów. Również 
program doradztwa dla młodych 
przedsiębiorców powinien nadal być 
narzędziem umożliwiającym nowym albo 
przyszłym przedsiębiorcom zdobywanie 
doświadczenia w biznesie poprzez 
współpracę z doświadczonym 
przedsiębiorcą z innego kraju, a tym 
samym zwiększenie swoich zdolności 
w zakresie przedsiębiorczości. Program 
powinien w dalszym ciągu dążyć do tego, 
by się rozwijać i rozszerzać swój zasięg 
geograficzny, i tym samym móc 
zaoferować przedsiębiorcom szerszą gamę 
możliwości współpracy, w stosownych 
przypadkach w połączeniu z innymi 
inicjatywami Unii.

Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 28

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28) Klastry są narzędziem 
o strategicznym znaczeniu dla wspierania 

(28) Klastry są narzędziem 
o strategicznym znaczeniu dla wspierania 
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konkurencyjności i rozwoju MŚP, 
ponieważ zapewniają one sprzyjające 
otoczenie biznesowe. Wspólne inicjatywy 
na rzecz klastrów powinny osiągnąć masę 
krytyczną w celu przyspieszenia wzrostu 
MŚP. Poprzez łączenie 
wyspecjalizowanych ekosystemów klastry 
tworzą nowe możliwości biznesowe dla 
MŚP i lepiej je integrują z europejskimi 
i globalnymi strategicznymi łańcuchami 
wartości. Należy zapewnić wsparcie na 
potrzeby rozwoju transnarodowych 
strategii partnerstwa oraz realizację 
wspólnych działań wspieranych przez 
Europejską Platformę Współpracy 
Klastrów. Należy wspierać trwałe 
partnerstwa, w przypadku których 
finansowanie będzie kontynuowane, jeśli 
osiągnięte zostaną cele pośrednie. 
Bezpośrednie wsparcie dla MŚP powinno 
być przekazywane za pośrednictwem 
klastrów w następujących sytuacjach: 
upowszechnianie zaawansowanych 
technologii, nowych modeli biznesowych, 
niskoemisyjnych i zasobooszczędnych 
rozwiązań, kreatywność i projektowanie, 
podnoszenie kwalifikacji, pozyskiwanie 
utalentowanych pracowników, 
przyśpieszenie przedsiębiorczości 
i internacjonalizacja. Do działań powinny 
zostać włączone inne wyspecjalizowane 
podmioty wspierające MŚP w celu 
ułatwienia transformacji przemysłowej 
i realizacji strategii inteligentnej 
specjalizacji. Program powinien zatem 
przyczyniać się do wzrostu i tworzenia 
powiązań z unijnymi (cyfrowymi) centrami 
innowacji i inwestycji ustanowionymi 
w ramach polityki spójności i programu 
„Horyzont Europa”. Okres trwania 
wniosku/inicjatywy i jego wpływ 
finansowy

konkurencyjności i rozwoju MŚP, 
ponieważ zapewniają one sprzyjające 
otoczenie biznesowe. Wspólne inicjatywy 
na rzecz klastrów powinny osiągnąć masę 
krytyczną w celu przyspieszenia wzrostu 
MŚP. Poprzez łączenie 
wyspecjalizowanych ekosystemów klastry 
tworzą nowe możliwości biznesowe dla 
MŚP i lepiej je integrują z europejskimi 
i globalnymi strategicznymi łańcuchami 
wartości. Należy zapewnić wsparcie na 
potrzeby rozwoju transnarodowych 
strategii partnerstwa oraz realizację 
wspólnych działań wspieranych przez 
Europejską Platformę Współpracy 
Klastrów. Należy wspierać trwałe 
partnerstwa, w przypadku których 
finansowanie będzie kontynuowane, jeśli 
osiągnięte zostaną cele pośrednie. 
Bezpośrednie wsparcie dla MŚP powinno 
być przekazywane za pośrednictwem 
klastrów w następujących sytuacjach: 
upowszechnianie zaawansowanych 
technologii, nowych modeli biznesowych, 
niskoemisyjnych i zasobooszczędnych 
rozwiązań, kreatywność i projektowanie, 
podnoszenie kwalifikacji, pozyskiwanie 
utalentowanych pracowników, 
przyśpieszenie przedsiębiorczości 
i internacjonalizacja. Do działań powinny 
zostać włączone inne wyspecjalizowane 
podmioty wspierające MŚP w celu 
ułatwienia transformacji przemysłowej 
i realizacji strategii inteligentnej 
specjalizacji. Program powinien zatem 
przyczyniać się do wzrostu i tworzenia 
powiązań z unijnymi (cyfrowymi) centrami 
innowacji i inwestycji ustanowionymi 
w ramach polityki spójności, programu 
Erasmus i programu „Horyzont Europa”. 
Można również dążyć do osiągnięcia 
efektu synergii z programem Erasmus.

Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 44
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(44) Aby umożliwić sprawne 
funkcjonowanie rynku wewnętrznego, 
niezbędny jest wysoki poziom ochrony 
zdrowia w ramach łańcucha dostaw 
żywności. Bezpieczny i zgodny z zasadami 
zrównoważonego rozwoju łańcuch dostaw 
żywności jest warunkiem wstępnym dla 
społeczeństwa i rynku wewnętrznego. 
Międzynarodowe sytuacje kryzysowe 
w zakresie zdrowia i afery żywnościowe 
powodują zakłócenia w funkcjonowaniu 
rynku wewnętrznego poprzez ograniczenie 
przepływu osób i towarów oraz przerwy 
w produkcji.

(44) Aby umożliwić sprawne 
funkcjonowanie rynku wewnętrznego, 
niezbędny jest wysoki poziom ochrony 
zdrowia w ramach łańcucha dostaw 
produktów rolnych i żywności. 
Bezpieczny i zgodny z zasadami 
zrównoważonego rozwoju łańcuch dostaw 
produktów rolnych i żywności jest 
warunkiem wstępnym dla społeczeństwa i 
rynku wewnętrznego. Międzynarodowe 
sytuacje kryzysowe w zakresie zdrowia 
i afery żywnościowe powodują zakłócenia 
w funkcjonowaniu rynku wewnętrznego 
poprzez ograniczenie przepływu osób 
i towarów oraz przerwy w produkcji. Aby 
zapobiegać transgranicznym sytuacjom 
kryzysowym w zakresie zdrowia i aferom 
żywnościowym, program powinien 
wspierać konkretne działania, takie jak 
ustanawianie środków nadzwyczajnych na 
wypadek kryzysów i nieprzewidzianych 
zdarzeń mających wpływ na zdrowie 
zwierząt i roślin, tworząc mechanizm 
bezpośredniego dostępu do unijnej 
rezerwy kryzysowej, aby szybciej, 
skutecznie i efektywniej radzić sobie z 
tymi sytuacjami nadzwyczajnymi. W 
związku z tym kluczowym priorytetem 
powinno być zapobieganie nowym i 
nieznanym szkodnikom i chorobom.

Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 45

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(45) Ogólnym celem prawa Unii 
w dziedzinie łańcucha żywnościowego jest 
przyczynianie się do zapewnienia 
wysokiego poziomu zdrowia ludzi, 
zwierząt i roślin na wszystkich etapach 
łańcucha żywnościowego, wspieranie 
poprawy dobrostanu zwierząt, 

(45) Ogólnym celem prawa Unii w 
dziedzinie łańcucha żywnościowego jest 
przyczynianie się do zapewnienia 
wysokiego poziomu zdrowia ludzi, 
zwierząt i roślin na wszystkich etapach 
łańcucha żywnościowego, zapewnienie 
dostaw produktów żywnościowych po 
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przyczynienie się do wysokiego poziomu 
ochrony konsumentów oraz zapewniania 
im odpowiednich informacji, a także 
wysokiego poziomu ochrony środowiska, 
w tym ochrony różnorodności biologicznej, 
przy jednoczesnym zapewnieniu bardziej 
ekologicznej żywności i pasz, zaostrzenie 
norm jakości w całej Unii, zwiększenie 
konkurencyjności unijnego przemysłu 
spożywczego i paszowego oraz sprzyjanie 
tworzeniu miejsc pracy.

rozsądnych cenach, wspieranie poprawy 
dobrostanu zwierząt, zapewnienie 
godziwego dochodu ludności wiejskiej, 
stabilizacja rynków oraz przyczynianie się 
do wysokiego poziomu ochrony 
konsumentów i zapewniania im 
odpowiednich informacji, a także 
wysokiego poziomu ochrony środowiska, 
w tym ochrony różnorodności biologicznej, 
przy jednoczesnym zapewnieniu bardziej 
ekologicznej żywności i pasz, 
zmniejszaniu ilości odpadów spożywczych, 
zaostrzeniu norm jakości w całej Unii, 
zwiększaniu konkurencyjności unijnego 
przemysłu spożywczego i paszowego oraz 
sprzyjaniu tworzeniu miejsc pracy.

Poprawka 19

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 46

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(46) Zważywszy na szczególny 
charakter działań związanych 
z zapewnieniem wysokiego poziomu 
ochrony zdrowia ludzi, zwierząt i roślin 
w całym łańcuchu żywnościowym, 
w niniejszym rozporządzeniu należy 
określić specjalne kryteria 
kwalifikowalności dotyczące udzielania 
dotacji i zamówień publicznych. 
W szczególności, na zasadzie odstępstwa 
od rozporządzenia (UE, Euratom) 
Parlamentu Europejskiego i Rady61 
(„rozporządzenie finansowe”), w drodze 
wyjątku od zasady nieretroakcji, koszty 
środków nadzwyczajnych, ze względu na 
ich pilny i nieprzewidywalny charakter, 
powinny być kwalifikowalne i obejmować 
również koszty, które zostały poniesione 
w przypadku podejrzenia wystąpienia 
choroby lub szkodników, pod warunkiem 
że jej wystąpienie zostanie następnie 
potwierdzone i zgłoszone Komisji. 
Odpowiadające im zobowiązania 
budżetowe i płatności wydatków 

(46) Zważywszy na szczególny 
charakter działań związanych 
z zapewnieniem wysokiego poziomu 
ochrony zdrowia ludzi, zwierząt i roślin 
w całym łańcuchu żywnościowym, 
w niniejszym rozporządzeniu należy 
określić specjalne kryteria 
kwalifikowalności dotyczące udzielania 
dotacji i zamówień publicznych. 
W szczególności, na zasadzie odstępstwa 
od rozporządzenia (UE, Euratom) 
Parlamentu Europejskiego i Rady61 
(„rozporządzenie finansowe”), w drodze 
wyjątku od zasady nieretroakcji, koszty 
środków nadzwyczajnych, ze względu na 
ich pilny i nieprzewidywalny charakter, 
powinny być kwalifikowalne i obejmować 
również koszty, które zostały poniesione 
w przypadku podejrzenia wystąpienia 
choroby lub szkodników, pod warunkiem 
że jej wystąpienie zostanie następnie 
potwierdzone i zgłoszone Komisji. 
Odpowiadające im zobowiązania 
budżetowe i płatności wydatków 
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kwalifikowalnych powinny być 
dokonywane przez Komisję po podpisaniu 
zobowiązań prawnych i po 
przeprowadzeniu oceny wniosków 
o płatności przedłożonych przez państwa 
członkowskie. Za kwalifikowalne należy 
również uznać koszty dotyczące środków 
ochrony zastosowanych w przypadku 
bezpośredniego zagrożenia dla statusu 
zdrowia w Unii w wyniku wystąpienia lub 
rozwoju na terytorium państwa trzeciego, 
państwa członkowskiego lub kraju 
i terytorium zamorskiego jednej z chorób 
zwierząt i chorób odzwierzęcych, jak 
również w dotyczące środków ochronnych 
lub innych istotnych działań podjętych 
w celu wspierania statusu zdrowia roślin 
w Unii.

kwalifikowalnych powinny być 
dokonywane przez Komisję po podpisaniu 
zobowiązań prawnych i po 
przeprowadzeniu oceny wniosków 
o płatności przedłożonych przez państwa 
członkowskie. W przypadkach gdy 
sytuacje nadzwyczajne w zakresie zdrowia 
ludzi, zwierząt i roślin w łańcuchu 
żywnościowym mogą wynikać ze 
szczególnych praktyk unijnych, należy 
przyjąć środki mające na celu korektę 
tych praktyk. Za kwalifikowalne należy 
również uznać koszty dotyczące środków 
zapobiegawczych i ochronnych 
zastosowanych w przypadku 
bezpośredniego zagrożenia dla statusu 
zdrowia w Unii w wyniku wystąpienia lub 
rozwoju na terytorium państwa trzeciego, 
państwa członkowskiego lub kraju i 
terytorium zamorskiego jednej z chorób 
zwierząt i chorób odzwierzęcych, jak 
również dotyczące środków ochronnych 
lub innych istotnych działań podjętych w 
celu wspierania statusu zdrowia roślin w 
Unii.

_________________ _________________
61 [do uzupełnienia] 61 [do uzupełnienia]

Poprawka 20

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 47

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(47) Kontrole urzędowe 
przeprowadzane przez państwa 
członkowskie są kluczowym narzędziem 
służącym sprawdzaniu i monitorowaniu 
wdrażania, przestrzegania i egzekwowania 
stosownych wymogów unijnych. 
Skuteczność i wydajność systemów 
kontroli urzędowych ma zasadnicze 
znaczenie dla utrzymania wysokiego 
poziomu bezpieczeństwa ludzi, zwierząt 
i roślin w całym łańcuchu żywnościowym, 
przy jednoczesnym zapewnieniu 

(47) Ze względu na coraz bardziej 
zglobalizowany łańcuch dostaw 
produktów rolnych i żywności kontrole 
urzędowe przeprowadzane przez państwa 
członkowskie są kluczowym narzędziem 
służącym sprawdzaniu i monitorowaniu 
wdrażania, przestrzegania i egzekwowania 
stosownych wymogów unijnych, w 
szczególności w odniesieniu do 
importowanych produktów rolnych i 
spożywczych. Skuteczność i wydajność 
systemów kontroli urzędowych ma 
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wysokiego poziomu ochrony środowiska. 
Należy udostępnić wkład finansowy Unii 
dla takich środków kontrolnych. 
W szczególności należy udostępnić 
wsparcie finansowe dla laboratoriów 
referencyjnych Unii, aby pomóc im 
w ponoszeniu kosztów związanych 
z wdrażaniem programów prac 
zatwierdzanych przez Komisję. Ponadto, 
z uwagi na fakt, że skuteczność kontroli 
urzędowych zależy również od dostępności 
dla organów kontrolnych dobrze 
wyszkolonych pracowników posiadających 
odpowiednią znajomość prawa Unii, Unia 
powinna móc wnieść wkład w ich 
szkolenie i stosowne programy wymiany 
organizowane przez właściwe organy.

zasadnicze znaczenie dla utrzymania 
wysokiego poziomu bezpieczeństwa ludzi, 
zwierząt i roślin w całym łańcuchu 
żywnościowym, przy jednoczesnym 
zapewnieniu wysokiego poziomu ochrony 
środowiska. Należy udostępnić wkład 
finansowy Unii dla takich środków 
kontrolnych. W szczególności należy 
udostępnić wsparcie finansowe dla 
laboratoriów referencyjnych Unii, aby 
pomóc im w ponoszeniu kosztów 
związanych z wdrażaniem programów prac 
zatwierdzanych przez Komisję. Ponadto, 
z uwagi na fakt, że skuteczność kontroli 
urzędowych zależy również od dostępności 
dla organów kontrolnych dobrze 
wyszkolonych pracowników posiadających 
odpowiednią znajomość prawa Unii, Unia 
powinna móc wnieść wkład w ich 
szkolenie i stosowne programy wymiany 
organizowane przez właściwe organy.

Poprawka 21

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 70

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(70) Ponadto działania w odniesieniu do 
łańcucha żywnościowego, takie jak środki 
weterynaryjne i fitosanitarne w przypadku 
sytuacji kryzysowych dotyczących zdrowia 
zwierząt i roślin mogą zostać uzupełnione 
o interwencje rynkowe z unijnej wspólnej 
polityki rolnej ustanowionej na mocy 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) nr [...]78.

(70) Ponadto działania w odniesieniu do 
łańcucha żywnościowego, takie jak środki 
weterynaryjne i fitosanitarne w przypadku 
sytuacji kryzysowych dotyczących zdrowia 
zwierząt i roślin mogą zostać uzupełnione 
o interwencje rynkowe z unijnej wspólnej 
polityki rolnej ustanowionej na mocy 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) nr [...]78, wyłącznie w 
przypadkach gdy jest to bezwzględnie 
konieczne i leży w nadrzędny interesie 
sektora.

__________________ __________________
78 COM(2018) 393 final. 78 COM(2018) 393 final.

Poprawka 22
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 76

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(76) Na podstawie chorób zwierzęcych, 
o których mowa w rozdziale 2 części I 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2016/42981, rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 
nr 2160/200382 oraz rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 
nr 999/200183 należy ustanowić wykaz 
chorób zwierzęcych i odzwierzęcych, które 
kwalifikują się do finansowania w ramach 
środków nadzwyczajnych oraz do 
finansowania w ramach programów 
zwalczania, kontroli i nadzoru.

(76) Na podstawie chorób zwierzęcych, 
o których mowa w rozdziale 2 części I 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2016/42981, rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 
nr 2160/200382 oraz rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 
nr 999/200183 należy ustanowić otwarty 
wykaz chorób zwierzęcych 
i odzwierzęcych, które kwalifikują się do 
finansowania w ramach środków 
nadzwyczajnych oraz do finansowania 
w ramach programów zwalczania, kontroli 
i nadzoru.

_________________ _________________
81 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 
z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie 
przenośnych chorób zwierząt oraz 
zmieniające i uchylające niektóre akty 
w dziedzinie zdrowia zwierząt („Prawo 
o zdrowiu zwierząt”) (Dz.U. L 84 
z 31.3.2016, s. 1).

81 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 
z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie 
przenośnych chorób zwierząt oraz 
zmieniające i uchylające niektóre akty 
w dziedzinie zdrowia zwierząt („Prawo 
o zdrowiu zwierząt”) (Dz.U. L 84 
z 31.3.2016, s. 1).

82 Rozporządzenie (WE) nr 2160/2003 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 
listopada 2003 r. w sprawie zwalczania 
salmonelli i innych określonych 
odzwierzęcych czynników 
chorobotwórczych przenoszonych przez 
żywność (Dz.U. L 325 z 12.12.2003, s. 1).

82 Rozporządzenie (WE) nr 2160/2003 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 
listopada 2003 r. w sprawie zwalczania 
salmonelli i innych określonych 
odzwierzęcych czynników 
chorobotwórczych przenoszonych przez 
żywność (Dz.U. L 325 z 12.12.2003, s. 1).

83 Rozporządzenie (WE) nr 999/2001 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 
maja 2001 r. ustanawiające przepisy 
dotyczące zapobiegania, kontroli 
i zwalczania niektórych pasażowalnych 
encefalopatii gąbczastych (Dz.U. L 147 
z 31.5.2001, s. 1).

83 Rozporządzenie (WE) nr 999/2001 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 
maja 2001 r. ustanawiające przepisy 
dotyczące zapobiegania, kontroli 
i zwalczania niektórych pasażowalnych 
encefalopatii gąbczastych (Dz.U. L 147 
z 31.5.2001, s. 1).

Poprawka 23

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Motyw 77 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(77a) Należy wziąć pod uwagę wpływ 
ekstremalnych zjawisk klimatycznych w 
różnych państwach członkowskich na 
rozprzestrzenianie się szkodników i 
chorób zwierząt oraz skutki zmiany 
klimatu dla państw członkowskich, 
prowadzące do coraz szerszego zakresu 
potencjalnych zagrożeń, które muszą być 
traktowane nie jako odstępstwo od normy, 
lecz uznawane za fakt na poziomie 
europejskim.

Poprawka 24

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 85 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(85a) Z myślą o ocenie wspólnych celów 
należy unikać składania wniosków 
wprowadzających zbędne nowe środki 
biurokratyczne. Nie należy na przykład 
wymagać od państw członkowskich, by 
liczyły one pomyślnie zrealizowane 
programy krajowe w dziedzinie zdrowia 
zwierząt i roślin bądź by opracowywały w 
tym celu odpowiednie wskaźniki. Takie 
dane liczbowe nie odzwierciedlają 
dokładnie, czy strategie zapobiegania 
chorobom wdrożone przez dane państwo 
członkowskie były skuteczne ani czy były 
zgodne ze strategiami 
ogólnoeuropejskimi, co mogłoby 
skutkować zafałszowaniem danych.

Poprawka 25

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
program na rzecz poprawy 
funkcjonowania rynku wewnętrznego 
i zwiększenia konkurencyjności 
przedsiębiorstw, w tym 
mikroprzedsiębiorstw oraz małych 
i średnich przedsiębiorstw, oraz ramy na 
potrzeby finansowania opracowywania, 
tworzenia i rozpowszechniania statystyk 
europejskich w rozumieniu art. 13 
rozporządzenia (WE) nr 223/2009 
(„program”).

Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
program na rzecz jednolitego rynku z 
myślą o wzmocnieniu rynku 
wewnętrznego i poprawie jego 
funkcjonowania w dziedzinach 
konkurencyjności przedsiębiorstw, 
zwłaszcza mikroprzedsiębiorstw oraz 
małych i średnich przedsiębiorstw, 
łańcucha dostaw produktów rolnych i 
żywności oraz ramy na potrzeby 
finansowania opracowywania, tworzenia i 
rozpowszechniania statystyk europejskich 
(„program”).

Poprawka 26

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) poprawa funkcjonowania rynku 
wewnętrznego, a w szczególności ochrona 
i wzmocnienie pozycji obywateli, 
konsumentów i przedsiębiorstw, 
szczególnie mikroprzedsiębiorstw oraz 
małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), 
poprzez egzekwowanie prawa Unii, 
ułatwienie dostępu do rynku, ustanawianie 
norm oraz działania na rzecz zdrowia 
ludzi, zdrowia zwierząt i roślin oraz 
dobrostanu zwierząt; wzmocnienie 
współpracy między właściwymi organami 
państw członkowskich oraz między 
właściwymi organami państw 
członkowskich a Komisją i agencjami 
zdecentralizowanymi Unii;

a) poprawa funkcjonowania rynku 
wewnętrznego, promowanie spójności 
terytorialnej, a w szczególności ochrona i 
wzmocnienie pozycji obywateli, 
konsumentów i przedsiębiorstw, 
szczególnie mikroprzedsiębiorstw oraz 
małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), 
poprzez wspieranie ich zrównoważonego 
charakteru, egzekwowanie prawa Unii, 
gwarantowanie równych warunków 
działania, ułatwienie dostępu do rynku, 
ustanawianie norm oraz ochronę i 
wzmacnianie zdrowia ludzi, zdrowia 
zwierząt i roślin, dobrostanu zwierząt i 
poszanowania środowiska; wzmocnienie 
współpracy między właściwymi organami 
państw członkowskich oraz między 
właściwymi organami państw 
członkowskich a Komisją i agencjami 
zdecentralizowanymi Unii;

Poprawka 27

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera b
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) zapewnienie porównywalnych 
i wiarygodnych danych statystycznych 
wysokiej jakości dotyczących Europy, 
stanowiących podstawę opracowywania, 
monitorowania i oceny wszystkich polityk 
Unii oraz ułatwiających podmiotom 
zaangażowanym w kształtowanie polityki, 
przedsiębiorstwom, przedstawicielom 
środowiska akademickiego, obywatelom 
i mediom podejmowanie świadomych 
decyzji i aktywne uczestniczenie 
w procesie demokratycznym.

b) zapewnienie najnowszych, 
porównywalnych, zaktualizowanych i 
wiarygodnych danych statystycznych 
wysokiej jakości dotyczących Europy, 
zharmonizowanych między wszystkimi 
państwami członkowskimi i ich 
odpowiednimi krajowymi i regionalnymi 
organami statystycznymi, stanowiących 
podstawę opracowywania, monitorowania 
i oceny wszystkich polityk Unii oraz 
ułatwiających podmiotom zaangażowanym 
w kształtowanie polityki, 
przedsiębiorstwom, przedstawicielom 
środowiska akademickiego, związkom 
zawodowym, obywatelom i mediom 
podejmowanie świadomych decyzji 
i aktywne uczestniczenie w procesie 
demokratycznym.

Poprawka 28

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) zwiększenie skuteczności rynku 
wewnętrznego, ułatwienie zapobiegania 
powstawaniu przeszkód na tym rynku oraz 
ich usuwania, wspieranie opracowywania, 
wdrażania i egzekwowania prawa Unii 
w dziedzinach rynku wewnętrznego 
towarów i usług, zamówień publicznych 
i nadzoru rynku, jak również 
w dziedzinach prawa spółek oraz prawa 
umów i prawa stosunków pozaumownych, 
przeciwdziałania praniu pieniędzy, 
swobodnego przepływu kapitału, usług 
finansowych i konkurencji, w tym 
opracowywania narzędzi zarządzania;

a) zwiększenie skuteczności rynku 
wewnętrznego, ułatwienie zapobiegania 
powstawaniu przeszkód na tym rynku oraz 
ich usuwania, łącznie z barierami 
geograficznymi w regionach najbardziej 
oddalonych, wspieranie opracowywania, 
wdrażania i egzekwowania prawa Unii 
w dziedzinach rynku wewnętrznego 
towarów i usług, zamówień publicznych 
i nadzoru rynku, jak również 
w dziedzinach prawa spółek oraz prawa 
umów i prawa stosunków pozaumownych, 
przeciwdziałania praniu pieniędzy, 
zapobiegania oszustwom i uchylaniu się 
od opodatkowania, swobodnego 
przepływu kapitału, usług finansowych 
i konkurencji, w tym opracowywania 
narzędzi zarządzania;



PE628.465v02-00 234/267 RR\1175562PL.docx

PL

Poprawka 29

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) zwiększenie konkurencyjności 
przedsiębiorstw, ze szczególnym 
uwzględnieniem MŚP, oraz osiągnięcie 
dodatkowości poprzez środki zapewniające 
różne formy wsparcia dla MŚP, dostęp do 
rynków, w tym internacjonalizację MŚP, 
sprzyjające MŚP otoczenie biznesu, 
konkurencyjność sektorową, modernizację 
przemysłu oraz propagowanie 
przedsiębiorczości;

b) zwiększenie konkurencyjności 
przedsiębiorstw, ze szczególnym 
uwzględnieniem MŚP, oraz osiągnięcie 
dodatkowości poprzez środki zapewniające 
różne formy wsparcia dla MŚP, dostęp do 
rynków, w tym internacjonalizację MŚP, 
sprzyjające MŚP otoczenie biznesu, 
konkurencyjność sektorową, modernizację 
przemysłu oraz propagowanie 
przejrzystości rynku i przedsiębiorczości, 
ze zwróceniem szczególnej uwagi na 
przedsiębiorczość kobiet i osób młodych 
na obszarach wiejskich, aby przyczynić się 
do ich pozostania na obszarach wiejskich 
i uniknąć wyludnienia tych obszarów; 

Poprawka 30

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera c – podpunkt ii

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) wspierają opracowywanie wysokiej 
jakości międzynarodowych standardów 
sprawozdawczości finansowej i rewizji 
finansowej, ułatwiają ich włączenie do 
prawa Unii oraz wspierają innowacje 
i rozwój najlepszych praktyk w zakresie 
sprawozdawczości przedsiębiorstw;

(ii) wspierają opracowywanie wysokiej 
jakości międzynarodowych standardów 
sprawozdawczości finansowej i rewizji 
finansowej, ułatwiają ich włączenie do 
prawa Unii oraz wspierają innowacje i 
rozwój najlepszych praktyk oraz 
przejrzystości w zakresie 
sprawozdawczości przedsiębiorstw;

Poprawka 31

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera d – podpunkt i
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) wzmocnienie pozycji, wspieranie 
i edukowanie konsumentów, 
przedsiębiorstw i społeczeństwa 
obywatelskiego; zapewnienie wysokiego 
poziomu ochrony konsumentów, 
zrównoważonej konsumpcji 
i bezpieczeństwa produktów, 
w szczególności przez wspieranie 
właściwych organów egzekwowania prawa 
i organizacji reprezentujących 
konsumentów oraz działań w zakresie 
współpracy; zapewnienie wszystkim 
konsumentom dostępu do środków 
dochodzenia roszczeń; oraz zapewnienie 
odpowiednich informacji o rynku 
i konsumentach;

(i) wzmocnienie pozycji, wspieranie, 
informowanie i edukowanie 
konsumentów, przedsiębiorstw, związków 
zawodowych i społeczeństwa 
obywatelskiego, na przykład za 
pośrednictwem ogólnodostępnych stron 
władz publicznych; zapewnienie 
wysokiego poziomu ochrony 
konsumentów, zrównoważonej konsumpcji 
i bezpieczeństwa produktów, 
w szczególności przez wspieranie 
właściwych organów egzekwowania prawa 
i organizacji reprezentujących 
konsumentów oraz działań w zakresie 
współpracy między państwami 
członkowskimi i na szczeblu 
międzynarodowym oraz wymiany dobrych 
praktyk i informacji, aby chronić 
europejskie produkty na rynku 
wewnętrznym przed nieuczciwą 
konkurencją zewnętrzną; zapewnienie 
wszystkim konsumentom dostępu do 
arbitrażu i dochodzenia roszczeń oraz 
zapewnienie odpowiednich informacji 
o rynku, konsumentach i sposobach 
rozwiązywania konfliktów;

Poprawka 32

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera d – podpunkt ii

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) zwiększenie udziału konsumentów, 
innych użytkowników końcowych usług 
finansowych oraz społeczeństwa 
obywatelskiego w kształtowaniu polityki 
w dziedzinie usług finansowych; 
wspieranie lepszego zrozumienia sektora 
finansowego;

(ii) zwiększenie udziału konsumentów, 
innych użytkowników końcowych usług 
finansowych, związków zawodowych oraz 
społeczeństwa obywatelskiego w 
kształtowaniu polityki w dziedzinie usług 
finansowych; wspieranie lepszego 
zrozumienia sektora finansowego;
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Poprawka 33

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) przyczynianie się do wysokiego 
poziomu zdrowia ludzi, zwierząt i roślin na 
wszystkich etapach łańcucha 
żywnościowego i w obszarach 
powiązanych, w tym przez zapobieganie 
występowaniu chorób i organizmów 
szkodliwych oraz ich zwalczanie, 
wspieranie poprawy dobrostanu zwierząt 
oraz zrównoważonej produkcji 
i konsumpcji żywności;

e) przyczynianie się do wysokiego 
poziomu zdrowia ludzi, zwierząt i roślin na 
wszystkich etapach łańcucha dostaw 
produktów rolnych i żywności oraz w 
obszarach powiązanych, w tym przez 
zapobieganie występowaniu chorób i 
organizmów szkodliwych oraz ich 
zwalczanie, jak również stosowanie 
środków nadzwyczajnych na wypadek 
sytuacji kryzysowych na dużą skalę i 
nieprzewidzianych zdarzeń mających 
wpływ na zdrowie roślin i zwierząt, 
wspieranie poprawy dobrostanu zwierząt 
oraz zrównoważonej produkcji i 
konsumpcji rolno-spożywczej w 
przystępnych cenach, ograniczenie 
marnotrawienia żywności, zwiększenie 
świadomości konsumentów i 
wykorzystanie korzyści płynących z 
gospodarki o obiegu zamkniętym; tym 
samym skoncentrowanie się na 
pobudzaniu badań, innowacji i wymiany 
najlepszych praktyk między 
zainteresowanymi podmiotami we 
wszystkich wyżej wymienionych 
obszarach;

Poprawka 34

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera e a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) pomoc w tworzeniu otoczenia 
sprzyjającego zakładaniu nowych MŚP w 
regionach o niekorzystnej sytuacji, takich 
jak regiony górskie i najbardziej 
oddalone, przez zapewnienie 
przeznaczenia 10 % wszystkich 
dostępnych środków finansowych dla 



RR\1175562PL.docx 237/267 PE628.465v02-00

PL

takich regionów.

Poprawka 35

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) tworzenie i przekazywanie 
wysokiej jakości danych statystycznych 
dotyczących Europy w sposób terminowy, 
bezstronny i wydajny pod względem 
kosztów, za pośrednictwem zacieśnionych 
partnerstw w ramach Europejskiego 
Systemu Statystycznego, o którym mowa 
w art. 4 rozporządzenia (WE) nr 223/2009, 
oraz ze wszystkimi stosownymi stronami 
zewnętrznymi, przy wykorzystaniu wielu 
źródeł danych, zaawansowanych metod 
analizy danych, systemów inteligentnych 
oraz technologii cyfrowych.

f) tworzenie i przekazywanie 
wysokiej jakości danych statystycznych 
dotyczących Europy w sposób terminowy, 
bezstronny i wydajny pod względem 
kosztów, za pośrednictwem zacieśnionych 
partnerstw w ramach Europejskiego 
Systemu Statystycznego, o którym mowa 
w art. 4 rozporządzenia (WE) nr 223/2009, 
oraz ze wszystkimi stosownymi stronami 
zewnętrznymi, w ramach skutecznej 
współpracy z organami statystycznymi w 
państwach członkowskich, przy 
wykorzystaniu wielu źródeł danych, 
zaawansowanych metod analizy danych, 
systemów inteligentnych i technologii 
cyfrowych oraz połączonych zasobów w 
celu uzyskania wiarygodnych i możliwie 
jak najbardziej aktualnych informacji.

Poprawka 36

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Pula środków finansowych na 
realizację programu na lata 2021–2027 
wynosi 4 088 580 000 EUR w cenach 
bieżących.

1. Pula środków finansowych na 
realizację programu na lata 2021–2027 
wynosi 4 608 580 000 EUR w cenach 
bieżących.

Poprawka 37

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – litera c
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) 1 680 000 000 EUR na cel, 
o którym mowa w art. 3 ust. 2 lit. e);

c) 2 200 000 000 EUR na cel, o 
którym mowa w art. 3 ust. 2 lit. f).

Poprawka 38

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. W celu zagwarantowania 
finansowania środków określonych w art. 
3 ust. 2 lit. e) należy wprowadzić specjalny 
mechanizm dający łańcuchowi 
żywnościowemu bezpośredni dostęp do 
rezerwy kryzysowej Komisji Europejskiej 
w przypadku sytuacji nadzwyczajnych na 
dużą skalę.

Poprawka 39

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Środki przydzielone państwom 
członkowskim w ramach zarządzania 
dzielonego mogą, na ich wniosek, zostać 
przeniesione do programu. Komisja 
wykonuje te środki bezpośrednio zgodnie 
z art. 62 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 
finansowego lub pośrednio zgodnie z lit. c) 
tego artykułu. W miarę możliwości środki 
te wykorzystuje się na rzecz danego 
państwa członkowskiego.

6. Środki przydzielone państwom 
członkowskim w ramach zarządzania 
dzielonego mogą, na ich wniosek, zostać 
przeniesione do programu jedynie w 
przypadkach, w których podjęte 
zobowiązania nie zostaną zrealizowane. 
Pozostałe programy objęte zarządzaniem 
dzielonym nie powinny być w żadnym 
wypadku osłabione cięciami w ich 
budżetach. Komisja wykonuje te środki 
bezpośrednio zgodnie z art. 62 ust. 1 lit. a) 
rozporządzenia finansowego lub pośrednio 
zgodnie z lit. c) tego artykułu. W miarę 
możliwości środki te wykorzystuje się na 
rzecz danego państwa członkowskiego.
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Poprawka 40

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit 1 – litera d – podpunkt i a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ia) dąży do zapewnienia harmonizacji 
prawodawstwa europejskiego i zgodności 
z nim;

Poprawka 41

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Program może zapewniać 
finansowanie w dowolnej formie 
przewidzianej w rozporządzeniu 
finansowym, w szczególności w postaci 
dotacji, nagród i zamówień. Może również 
zapewniać finansowanie w formie 
instrumentów finansowych w ramach 
działań łączonych.

2. Program może zapewniać 
finansowanie w dowolnej formie 
przewidzianej w rozporządzeniu 
finansowym, w szczególności w postaci 
dotacji, nagród i zamówień. Może również 
zapewniać finansowanie w formie 
instrumentów finansowych w ramach 
działań łączonych, zapewniając dostęp do 
wielu programów finansowania;

Poprawka 42

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dotacje w ramach programu są 
przyznawane i zarządzane zgodnie 
z tytułem VIII rozporządzenia 
finansowego.

Dotacje w ramach programu są 
przyznawane i zarządzane zgodnie 
z tytułem VIII rozporządzenia 
finansowego. Komisja publikuje programy 
prac przyjęte dla każdego z celów 
szczegółowych, o których mowa w art. 2 
ust. 2, określające wysokość dotacji do 
przydziału.

Uzasadnienie

Jest to utrwalona praktyka w ramach zarządzania programami UE.
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Poprawka 43

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) tworzenie właściwych warunków 
wzmocnienia pozycji wszystkich 
podmiotów rynku wewnętrznego, w tym 
przedsiębiorstw, obywateli, konsumentów, 
społeczeństwa obywatelskiego i organów 
publicznych, poprzez przejrzyste kampanie 
informacyjne i uświadamiające, wymianę 
najlepszych praktyk, promowanie dobrych 
praktyk, wymianę i upowszechnianie 
wiedzy specjalistycznej oraz 
organizowanie szkoleń;

a) tworzenie właściwych warunków 
wzmocnienia pozycji wszystkich 
podmiotów rynku wewnętrznego, w tym 
przedsiębiorstw, związków zawodowych, 
obywateli i konsumentów, społeczeństwa 
obywatelskiego i organów publicznych, 
poprzez przejrzyste kampanie 
informacyjne i uświadamiające, wymianę 
najlepszych praktyk, promowanie dobrych 
praktyk, wymianę i upowszechnianie 
wiedzy specjalistycznej oraz 
organizowanie szkoleń;

Poprawka 44

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) zapewnienie mechanizmów 
umożliwiających obywatelom, 
konsumentom, użytkownikom końcowym 
oraz przedstawicielom społeczeństwa 
obywatelskiego i przedsiębiorstw z Unii 
wnoszenie wkładu w dyskusje polityczne, 
strategie polityczne i proces podejmowania 
decyzji, poprzez wspieranie 
funkcjonowania organizacji 
przedstawicielskich na poziomie krajowym 
i unijnym;

b) zapewnienie mechanizmów 
umożliwiających obywatelom, 
pracownikom, konsumentom, 
użytkownikom końcowym oraz 
przedstawicielom społeczeństwa 
obywatelskiego i przedsiębiorstw z Unii 
wnoszenie wkładu w dyskusje polityczne, 
strategie polityczne i proces podejmowania 
decyzji, poprzez wspieranie 
funkcjonowania organizacji 
przedstawicielskich na poziomie krajowym 
i unijnym;

Poprawka 45

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 3 – litera c a (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) eliminowanie barier rynkowych, 
obciążeń administracyjnych oraz kosztów 
wynikających z wyspiarskiego charakteru 
i oddalenia od rynku europejskiego w 
regionach najbardziej oddalonych oraz 
tworzenie korzystnego otoczenia 
biznesowego dla MŚP, aby mogły one 
czerpać korzyści z rynku wewnętrznego;

Poprawka 46

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 3 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) promowanie otoczenia biznesu 
sprzyjającego przedsiębiorczości oraz 
kultury przedsiębiorczości, obejmujące 
program mentoringu dla początkujących 
przedsiębiorców oraz wspieranie 
przedsiębiorstw typu start-up, stabilnego 
rozwoju działalności oraz przedsiębiorstw 
typu scale-up.

f) promowanie otoczenia biznesu 
sprzyjającego przedsiębiorczości oraz 
kultury przedsiębiorczości, zwłaszcza 
wśród kobiet i osób młodych, w 
szczególności osób młodych 
mieszkających na obszarach wiejskich, 
obejmujące program mentoringu dla 
początkujących przedsiębiorców oraz 
wspieranie przedsiębiorstw typu start-up, 
stabilnego rozwoju działalności oraz 
przedsiębiorstw typu scale-up, a także 
tworzenie nowych usług; skupienie się na 
rozwoju inicjatyw biznesowych, takich jak 
„Młodzi Przedsiębiorcy”, w środowisku 
uniwersyteckim oraz uznanie tej koncepcji 
na poziomie europejskim.

Poprawka 47

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 2 – litera a – punkt i

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) państwo członkowskie lub 
powiązany z nim kraj lub terytorium 
zamorskie;

(i) państwo członkowskie, powiązany 
z nim kraj lub terytorium zamorskie lub 
region najbardziej oddalony;
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Poprawka 48

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 7 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) krajowe urzędy statystyczne i inne 
organy krajowe, o których mowa w art. 5 
ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 223/2009;

a) krajowe urzędy statystyczne oraz 
ich regionalne odpowiedniki, jeśli takie 
istnieją, i inne organy krajowe, o których 
mowa w art. 5 ust. 2 rozporządzenia (WE) 
nr 223/2009;

Poprawka 49

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – akapit 1 – litera h

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

h) w przypadku działań służących 
realizacji celu szczegółowego, o którym 
mowa w art. 3 ust. 2 lit. f) niniejszego 
rozporządzenia – krajowe urzędy 
statystyczne i inne organy krajowe, 
o których mowa w art. 5 ust. 2 
rozporządzenia (WE) nr 223/2009.

h) w przypadku działań służących 
realizacji celu szczegółowego, o którym 
mowa w art. 3 ust. 2 lit. f) niniejszego 
rozporządzenia – krajowe i regionalne 
urzędy statystyczne i inne organy krajowe, 
o których mowa w art. 5 ust. 2 
rozporządzenia (WE) nr 223/2009.

Poprawka 50

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Programy prac służące realizacji 
celu szczegółowego, o którym mowa 
w art. 3 ust. 2 lit. e), określone 
w załączniku I, są uchwalane przez 
Komisję w drodze aktów wykonawczych. 
Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie 
z procedurą sprawdzającą, o której mowa 
w art. 21 ust. 2.

2. Komisja posiada uprawnienia do 
przyjęcia, zgodnie z art. 20, aktów 
delegowanych uzupełniających niniejsze 
rozporządzenie przez przyjęcie programów 
prac zgodnie z celem szczegółowym, o 
którym mowa w art. 3 ust. 2 lit. e), jak 
określono w załączniku.

Poprawka 51
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja prowadzi działania 
informacyjne i komunikacyjne związane 
z programem, jego działaniami 
i rezultatami. Zasoby finansowe 
przydzielone na program przyczyniają się 
również do komunikacji instytucjonalnej 
w zakresie priorytetów politycznych Unii, 
o ile są one związane z celami, o których 
mowa w art. 3.

2. Komisja prowadzi działania 
informacyjne i komunikacyjne związane z 
programem w celu zwiększenia 
świadomości konsumentów, obywateli, 
przedsiębiorstw, w szczególności w 
łańcuchu dostaw produktów rolnych i 
żywności, o zasobach zapewnianych za 
pośrednictwem instrumentów 
finansowych przewidzianych w niniejszym 
rozporządzeniu, a także o powiązanych 
z nimi działaniach i rezultatach. Zasoby 
finansowe przydzielone na program 
przyczyniają się również do komunikacji 
instytucjonalnej w zakresie priorytetów 
politycznych Unii, o ile są one związane 
z celami, o których mowa w art. 3.

Poprawka 52

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja (EUROSTAT) prowadzi 
działania informacyjne i komunikacyjne 
związane z realizacją celu szczegółowego, 
o którym mowa w art. 3 ust. 2 lit. f), oraz 
z powiązanymi z nim działaniami 
i rezultatami, jeżeli dotyczą one 
opracowywania, tworzenia 
i rozpowszechniania statystyk 
europejskich, zgodnie z zasadami 
statystycznymi określonymi 
w rozporządzeniu (WE) nr 223/2009.

3. Komisja (EUROSTAT) prowadzi 
działania informacyjne i komunikacyjne 
związane z realizacją celu szczegółowego, 
o którym mowa w art. 3 ust. 2 lit. f), oraz 
z powiązanymi z nim działaniami 
i rezultatami, jeżeli dotyczą one 
ujednolicenia badanych elementów, 
opracowywania, tworzenia 
i rozpowszechniania statystyk 
europejskich, zgodnie z zasadami 
statystycznymi określonymi 
w rozporządzeniu (WE) nr 223/2009.

Poprawka 53

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – akapit 1 – punkt 1 – punkt 1.2 – litera a



PE628.465v02-00 244/267 RR\1175562PL.docx

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) środki zwalczania agrofaga 
kwarantannowego dla UE, wprowadzone 
przez właściwy organ państwa 
członkowskiego na podstawie art. 16 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2016/2031105 lub na podstawie 
środków unijnych przyjętych zgodnie 
z art. 28 ust. 1 tego rozporządzenia;

a) środki prewencji, ograniczania 
rozprzestrzeniania się lub zwalczania 
agrofaga kwarantannowego dla UE, 
wprowadzone przez właściwy organ 
państwa członkowskiego na podstawie art. 
16 rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/2031105 
lub na podstawie środków unijnych 
przyjętych zgodnie z art. 28 ust. 1 tego 
rozporządzenia;

_________________ _________________
105 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/2031 
z dnia 26 października 2016 r. w sprawie 
środków ochronnych przeciwko agrofagom 
roślin, zmieniające rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
nr 228/2013, (UE) nr 652/2014 i (UE) 
nr 1143/2014 oraz uchylające dyrektywy 
Rady 69/464/EWG, 74/647/EWG, 
93/85/EWG, 98/57/WE, 2000/29/WE, 
2006/91/WE i 2007/33/WE (Dz.U. L 317 
z 23.11.2016, s. 4).

105 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/2031 
z dnia 26 października 2016 r. w sprawie 
środków ochronnych przeciwko agrofagom 
roślin, zmieniające rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
nr 228/2013, (UE) nr 652/2014 i (UE) 
nr 1143/2014 oraz uchylające dyrektywy 
Rady 69/464/EWG, 74/647/EWG, 
93/85/EWG, 98/57/WE, 2000/29/WE, 
2006/91/WE i 2007/33/WE (Dz.U. L 317 
z 23.11.2016, s. 4).

Uzasadnienie

Istotne jest, aby zapewnić kwalifikowalność środków zapobiegawczych i środków 
ograniczających rozprzestrzenianie się w taki sam sposób jak środków zwalczania.

Poprawka 54

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – akapit 1 – punkt 1 – punkt 1.2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) środki zwalczania agrofaga 
niewymienionego jako agrofag 
kwarantannowy dla UE, wprowadzone 
przez właściwy organ państwa 
członkowskiego na podstawie art. 29 
rozporządzenia (UE) 2016/2031, który to 
agrofag może zostać zakwalifikowany jako 
agrofag kwarantannowy dla UE zgodnie 
z kryteriami, o których mowa w tym 

b) środki prewencji, ograniczania 
rozprzestrzeniania się lub zwalczania 
agrofaga niewymienionego jako agrofag 
kwarantannowy dla UE, wprowadzone 
przez właściwy organ państwa 
członkowskiego na podstawie art. 29 
rozporządzenia (UE) 2016/2031, który to 
agrofag może zostać zakwalifikowany jako 
agrofag kwarantannowy dla UE zgodnie z 
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artykule lub w art. 30 ust. 1 tego 
rozporządzenia;

kryteriami, o których mowa w tym artykule 
lub w art. 30 ust. 1 tego rozporządzenia;

Uzasadnienie

Istotne jest, aby zapewnić kwalifikowalność środków zapobiegawczych i środków 
ograniczających rozprzestrzenianie się w taki sam sposób jak środków zwalczania.

Poprawka 55

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – akapit 1 – punkt 1 – punkt 1.2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) dodatkowe środki ochronne 
wprowadzone przeciwko 
rozprzestrzenianiu się agrofaga, przeciwko 
któremu wprowadzono środki unijne na 
podstawie art. 28 ust. 1 i art. 30 ust. 1 
rozporządzenia (UE) 2016/2031WE, inne 
niż środki zwalczania, o których mowa 
w lit. a), i środki ograniczające 
rozprzestrzenianie, o których mowa 
w lit. b), w przypadku gdy środki te są 
niezbędne do ochrony Unii przed dalszym 
rozprzestrzenianiem się tego agrofaga.

c) dodatkowe środki ochronne 
wprowadzone przeciwko 
rozprzestrzenianiu się agrofaga, przeciwko 
któremu wprowadzono środki unijne na 
podstawie art. 28 ust. 1 i art. 30 ust. 1 
rozporządzenia (UE) 2016/2031WE, inne 
niż środki, o których mowa w lit. a) i b), 
w przypadku gdy środki te są niezbędne do 
ochrony Unii przed dalszym 
rozprzestrzenianiem się tego agrofaga, w 
tym ograniczające w razie potrzeby 
swobodny obrót produktami, które są 
potencjalnymi nosicielami agrofaga, w 
otaczających państwach członkowskich.

Poprawka 56

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – akapit 1 – punkt 1 – punkt 1.2 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) środki mające na celu zwalczenie 
agrofaga, który pojawił się nagle, nawet 
jeżeli nie jest on uznawany za agrofaga 
kwarantannowego dla Unii, lecz jest 
wynikiem ekstremalnych zjawisk 
klimatycznych lub zmiany klimatu w 
danym państwie członkowskim;
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Poprawka 57

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – akapit 1 – punkt 1 – punkt 1.3 – punkt 1.3.4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1.3.4a. W przypadku podejrzenia 
wystąpienia ogniska choroby zwierzęcej 
lub pojawienia się organizmów 
szkodliwych należy w sposób zdecydowany 
nasilić kontrole i monitorowanie w całej 
UE w obrębie Unii lub na jej granicach 
zewnętrznych.

Poprawka 58

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – akapit 1 – punkt 1 – punkt 1.3 – punkt 1.3.4 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1.3.4b. Środki służące monitorowaniu 
pojawiania się znanych i nieznanych 
obecnie szkodników i chorób.

Poprawka 59

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – akapit 1 – punkt 2 – punkt 2.1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2.1. Roczne i wieloletnie weterynaryjne 
i fitosanitarne programy zwalczania, 
kontroli i nadzoru chorób zwierząt i chorób 
odzwierzęcych wymienionych 
w załączniku III, a także agrofagów roślin, 
należy realizować zgodnie z przepisami 
ustanowionymi w odpowiednim 
prawodawstwie Unii.

2.1. Roczne i wieloletnie weterynaryjne 
i fitosanitarne programy w zakresie 
profilaktyki, zwalczania, kontroli i nadzoru 
chorób zwierząt i chorób odzwierzęcych 
wymienionych w załączniku III, a także 
agrofagów roślin, należy realizować 
zgodnie z przepisami ustanowionymi 
w odpowiednim prawodawstwie Unii.

Poprawka 60

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – akapit 1 – punkt 2 – punkt 2.1 – akapit 3 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Programy te powinny odzwierciedlać 
nowe realia wynikające ze zmiany klimatu 
oraz z różnorodności realiów na poziomie 
europejskim; powinny one również pomóc 
w zapobieganiu erozji europejskiej 
różnorodności biologicznej.

Poprawka 61

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – akapit 1 – punkt 2 – punkt 2.3 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) środki zwalczania agrofaga 
kwarantannowego dla UE, wprowadzone 
przez właściwy organ państwa 
członkowskiego na podstawie art. 17 
rozporządzenia (UE) 2016/2031 lub na 
podstawie środków unijnych przyjętych 
zgodnie z art. 28 ust. 1 tego 
rozporządzenia;

c) środki prewencji, ograniczania 
rozprzestrzeniania się lub zwalczania 
agrofaga kwarantannowego dla UE, 
wprowadzone przez właściwy organ 
państwa członkowskiego na podstawie art. 
17 rozporządzenia (UE) 2016/2031 lub na 
podstawie środków unijnych przyjętych 
zgodnie z art. 28 ust. 1 tego 
rozporządzenia;

Uzasadnienie

Istotne jest, aby zapewnić kwalifikowalność środków zapobiegawczych i środków 
ograniczających rozprzestrzenianie się w taki sam sposób jak środków zwalczania.

Poprawka 62

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – akapit 1 – punkt 2 – punkt 2.3 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) środki zwalczania agrofaga 
niewymienionego jako agrofag 
kwarantannowy dla UE, wprowadzone 
przez właściwy organ państwa 
członkowskiego na podstawie art. 29 
rozporządzenia (UE) 2016/2031, który to 
agrofag może zostać zakwalifikowany jako 
agrofag kwarantannowy dla UE zgodnie 

d) środki prewencji, ograniczania 
rozprzestrzeniania się lub zwalczania 
agrofaga niewymienionego jako agrofag 
kwarantannowy dla UE, wprowadzone 
przez właściwy organ państwa 
członkowskiego na podstawie art. 29 
rozporządzenia (UE) 2016/2031, który to 
agrofag może zostać zakwalifikowany jako 
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z kryteriami, o których mowa w tym 
artykule lub w art. 30 ust. 1 tego 
rozporządzenia;

agrofag kwarantannowy dla UE zgodnie z 
kryteriami, o których mowa w tym artykule 
lub w art. 30 ust. 1 tego rozporządzenia;

Uzasadnienie

Istotne jest, aby zapewnić kwalifikowalność środków zapobiegawczych i środków 
ograniczających rozprzestrzenianie się w taki sam sposób jak środków zwalczania.

Poprawka 63

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – akapit 1 – punkt 2 – punkt 2.3 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) dodatkowe środki ochronne 
wprowadzone przeciwko 
rozprzestrzenianiu się agrofaga, przeciwko 
któremu przyjęto środki unijne na 
podstawie art. 28 ust. 1 i art. 30 ust. 1 
rozporządzenia (UE) 2016/2031WE, inne 
niż środki zwalczania, o których mowa 
w lit. c), i środki ograniczające 
rozprzestrzenianie, o których mowa 
w lit. d), w przypadku gdy środki te są 
niezbędne do ochrony Unii przed dalszym 
rozprzestrzenianiem się tego agrofaga;

e) dodatkowe środki ochronne 
wprowadzone przeciwko 
rozprzestrzenianiu się agrofaga, przeciwko 
któremu przyjęto środki unijne na 
podstawie art. 28 ust. 1 i art. 30 ust. 1 
rozporządzenia (UE) 2016/2031WE, inne 
niż środki, o których mowa w lit. c) i d), w 
przypadku gdy środki te są niezbędne do 
ochrony Unii przed dalszym 
rozprzestrzenianiem się tego agrofaga.

Uzasadnienie

Jest to poprawka techniczna mająca na celu zachowanie spójności tekstu z poprawkami, tak 
aby zapewnić kwalifikowalność środków zapobiegania i środków ograniczających 
rozprzestrzenianie się w taki sam sposób jak środków zwalczania.

Poprawka 64

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – akapit 1 – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Działania na rzecz poprawy 
dobrostanu zwierząt.

3. Działania na rzecz poprawy 
dobrostanu zwierząt, w tym środki mające 
na celu zapewnienie zgodności z normami 
dotyczącymi dobrostanu zwierząt i ich 
identyfikowalności w trakcie przewozu.
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Poprawka 65

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – akapit 1 – punkt 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Działania wspomagające 
zrównoważoną produkcję i konsumpcję 
żywności

7. działania wspomagające produkcję 
agroekologiczną, zrównoważoną 
konsumpcję żywności, która nie szkodzi 
środowisku naturalnemu i różnorodności 
biologicznej oraz promowanie sprzedaży 
bezpośredniej i krótkich łańcuchów 
dostaw.

Poprawka 66

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – akapit 1 – punkt 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

11. Prace techniczne i naukowe, w tym 
badania i działania koordynacyjne, 
niezbędne do zapewnienia prawidłowego 
wdrożenia przepisów w obszarze 
związanym z celem szczegółowym, 
o którym mowa w art. 3 ust. 2 lit. e), oraz 
do dostosowania tych przepisów do zmian 
naukowych, technologicznych 
i społecznych

11. Prace techniczne i naukowe, w tym 
badania i działania koordynacyjne, 
niezbędne, by zagwarantować 
zapobieganie pojawieniu się nowych oraz 
nieznanych agrofagów i chorób, a także 
by zapewnić prawidłowe wdrożenie 
przepisów w obszarze związanym z celem 
szczegółowym, o którym mowa w art. 3 
ust. 2 lit. e), oraz by dostosować te 
przepisy do zmian naukowych, 
technologicznych i społecznych.

Poprawka 67

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – akapit 1 – punkt 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

14. Wsparcie informacyjnych 
i uświadamiających inicjatyw Unii 
i państw członkowskich, mających na celu 
zapewnienie lepszej, zgodnej z przepisami 

14. Wsparcie informacyjnych 
i uświadamiających inicjatyw Unii 
i państw członkowskich, mających na celu 
zapewnienie lepszej, zgodnej z przepisami 
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i zasadami zrównoważonego rozwoju 
produkcji i konsumpcji żywności, 
obejmujących zapobieganie 
marnotrawieniu i fałszowaniu żywności, 
w ramach wdrażania przepisów w obszarze 
celu szczegółowego, o którym mowa 
w art. 3 ust. 2 lit. e)

i zasadami zrównoważonego rozwoju 
produkcji i konsumpcji żywności, 
obejmujących zapobieganie 
marnotrawieniu żywności, związany z tym 
wkład w gospodarkę o obiegu zamkniętym 
i zapobieganie fałszowaniu żywności, 
w ramach wdrażania przepisów w obszarze 
celu szczegółowego, o którym mowa 
w art. 3 ust. 2 lit. e)

Poprawka 68

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – akapit 1 – akapit - 1 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Należy w coraz większym stopniu 
zapewniać wzajemne oddziaływanie 
między różnymi programami i funduszami 
europejskimi a programem jednolitego 
rynku.

Poprawka 69

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wdrożenie polityk Unii wymaga 
porównywalnych i wiarygodnych 
informacji statystycznych wysokiej jakości 
na temat spójności gospodarczej, 
społecznej, terytorialnej i środowiskowej 
w Unii Europejskiej. Ponadto europejskie 
dane statystyczne pozwalają obywatelom 
UE ze zrozumieniem uczestniczyć 
w demokratycznych procesach i debatach 
na temat obecnego i przyszłego stanu Unii.

Wdrożenie polityk Unii wymaga 
aktualnych, porównywalnych 
i wiarygodnych informacji statystycznych 
wysokiej jakości na temat spójności 
gospodarczej, społecznej, terytorialnej 
i środowiskowej w Unii Europejskiej. 
Ponadto europejskie dane statystyczne 
pozwalają obywatelom UE ze 
zrozumieniem uczestniczyć 
w demokratycznych procesach i debatach 
na temat obecnego i przyszłego stanu Unii.

Poprawka 70

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – tiret 13
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– monitorowanie postępów 
w realizacji celów zrównoważonego 
rozwoju;

– monitorowanie postępów w 
realizacji celów zrównoważonego rozwoju 
i porozumienia klimatycznego z Paryża;

Poprawka 71

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – tiret 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– dostarczanie terminowych 
i istotnych danych na potrzeby wspólnej 
polityki rolnej, wspólnej polityki 
rybołówstwa i polityki dotyczące 
środowiska, bezpieczeństwa żywności 
i dobrostanu zwierząt;

– dostarczanie terminowych 
i istotnych danych na potrzeby wspólnej 
polityki rolnej (w tym informacji 
pochodzących z Centrum Obserwacji 
Rynku Mleka, którego dane są potrzebne 
o wiele wcześniej), wspólnej polityki 
rybołówstwa i polityki dotyczące 
środowiska, bezpieczeństwa żywności 
i dobrostanu zwierząt;

Poprawka 72

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – tiret 19

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– dostarczanie terminowych 
i kompleksowych wskaźników 
statystycznych z zakresu regionów, w tym 
unijnych regionów najbardziej oddalonych, 
miast i obszarów wiejskich, w celu 
monitorowania i oceny skuteczności 
polityk rozwoju terytorialnego, a także 
w celu oceny skutków terytorialnych 
polityk sektorowych;

– dostarczanie terminowych 
i kompleksowych wskaźników 
statystycznych z zakresu regionów, 
unijnych regionów najbardziej oddalonych, 
miast i obszarów wiejskich, w celu 
monitorowania i oceny skuteczności 
polityk rozwoju terytorialnego, a także 
w celu oceny skutków terytorialnych 
polityk sektorowych;

Poprawka 73

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wykaz chorób zwierząt i chorób 
odzwierzęcych

skreśla się

1) Afrykański pomór koni
2) Afrykański pomór świń
3) Wąglik
4) Grypa ptaków (wysoce zjadliwa)
5) Grypa ptaków (nisko zjadliwa)
6) Kampylobakterioza
7) Klasyczny pomór świń
8) Pryszczyca
9) Zaraza płucna kóz
10) Nosacizna
11) Zakażenie wirusem choroby 
niebieskiego języka (serotypy 1–24)
12) Zakażenia Brucella abortus, B. 
melitensis i B. suis
13) Zakażenie wirusem epizootycznej 
choroby krwotocznej
14) Zakażenie wirusem choroby 
guzowatej skóry bydła
15) Zakażenie Mycoplasma mycoides 
subsp. mycoides SC (zaraza płucna bydła)
16) Zakażenie kompleksem 
Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. 
caprae i M. tuberculosis)
17) Zakażenie wirusem rzekomego 
pomoru drobiu
18) Zakażenie wirusem pomoru 
małych przeżuwaczy
19) Zakażenie wirusem wścieklizny
20) Zakażenie wirusem gorączki 
doliny Rift
21) Zakażenie wirusem księgosuszu
22) Zakażenie odzwierzęcymi 
serotypami Salmonella
23) Zakażenie Echinococcus spp.
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24) Listerioza
25) Ospa owiec i kóz
26) Pasażowalne encefalopatie 
gąbczaste
27) Włośnica
28) Wenezuelskie zapalenie mózgu 
i rdzenia koni
29) Szczepy E. coli wytwarzające 
werotoksynę

Poprawka 74

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ZAŁĄCZNIK IIIa
Wykaz chorób zwierząt i chorób 
odzwierzęcych
Wykaz chorób zwierząt i chorób 
odzwierzęcych obejmuje:
a) wykaz chorób ustanowiony na mocy 
rozdziału 2 część 1 rozporządzenia 
2016/429; 
b) salmonelle, choroby odzwierzęce i 
odzwierzęce czynniki chorobotwórcze 
objęte rozporządzeniem (WE) nr 
2160/2003 i dyrektywą 2003/99/WE;
c) pasażowalne encefalopatie gąbczaste.

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu uwzględnienie zmiany wykazu chorób na podstawie rozporządzenia 
2016/429, który może być aktualizowany przez Komisję Europejską, a także salmonelli, 
chorób odzwierzęcych i odzwierzęcych czynników chorobotwórczych.

Poprawka 75

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ZAŁĄCZNIK IVa
Cele określone w art. 3 ust. 2 lit. e)
1) Liczba pomyślne wdrożonych 
krajowych programów weterynaryjnych 
i fitosanitarnych
2) Liczba skutecznie rozwiązanych 
sytuacji nadzwyczajnych spowodowanych 
agrofagami;
3) Liczba skutecznie rozwiązanych 
sytuacji nadzwyczajnych spowodowanych 
chorobami;

Poprawka 76

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ZAŁĄCZNIK IVb
Cele określone w art. 3 ust. 2 lit. d) pkt i) 
ppkt ii)
1. Wskaźnik sytuacji konsumentów;
2. Zmniejszenie liczby wpisów w systemie 
wczesnego ostrzegania;
3. Liczba dokumentów określających 
stanowisko i odpowiedzi na konsultacje 
publiczne w obszarze usług finansowych 
otrzymane od beneficjentów
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OPINIA KOMISJI BUDŻETOWEJ

dla Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia ustanawiającego program na rzecz 
jednolitego rynku, konkurencyjności przedsiębiorstw, w tym małych i średnich 
przedsiębiorstw, oraz statystyk europejskich oraz uchylającego rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 99/2013, (UE) nr 1287/2013, (UE) nr 254/2014, (UE) 
nr 258/2014, (UE) nr 652/2014 i (UE) 2017/826
(COM(2018)0441 – C8-0254/2018 – 2018/0231(COD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Paul Rübig

POPRAWKI

Komisja Budżetowa zwraca się do Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów, 
jako komisji przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Rynek wewnętrzny jest kamieniem 
węgielnym Unii. Od chwili powstania jest 
on jednym z najważniejszych czynników 
przyczyniających się do wzrostu 
gospodarczego, konkurencyjności 
i zatrudnienia. Przyczynia się do tworzenia 
nowych możliwości i powstawania 
korzyści skali dla przedsiębiorstw 
europejskich, w szczególności małych 
i średnich przedsiębiorstw (MŚP) oraz do 
wzmocnienia ich konkurencyjności 

(1) Rynek wewnętrzny jest kamieniem 
węgielnym Unii. Od chwili powstania jest 
on jednym z najważniejszych czynników 
przyczyniających się do wzrostu 
gospodarczego, konkurencyjności 
i zatrudnienia. Przyczynia się do tworzenia 
nowych możliwości i powstawania 
korzyści skali dla przedsiębiorstw 
europejskich, w szczególności małych 
i średnich przedsiębiorstw (MŚP) oraz do 
wzmocnienia ich konkurencyjności 
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przemysłowej. Rynek wewnętrzny 
przyczynił się do stworzenia nowych 
miejsc pracy i zapewnił konsumentom 
większy wybór po niższych cenach. 
W dalszym ciągu jest motorem tworzenia 
silniejszej, bardziej zrównoważonej 
i sprawiedliwej gospodarki. Jest on jednym 
z największych osiągnięć Unii 
Europejskiej oraz jej największym atutem 
w coraz bardziej zglobalizowanym świecie.

przemysłowej. Rynek wewnętrzny 
przyczynił się do stworzenia nowych 
miejsc pracy i zapewnił konsumentom 
większy wybór po niższych cenach. W 
dalszym ciągu jest motorem wzrostu 
gospodarczego i tworzenia silniejszej, 
bardziej zrównoważonej i sprawiedliwej 
gospodarki. Jest on jednym z największych 
osiągnięć Unii Europejskiej oraz jej 
największym atutem w coraz bardziej 
zglobalizowanym świecie.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 24

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24) Wiele unijnych problemów 
z konkurencyjnością wiąże się 
z trudnościami MŚP z uzyskaniem dostępu 
do finansowania – mają one kłopoty 
z wykazaniem zdolności kredytowej oraz 
wystarczającym zabezpieczeniem. Inne 
trudności związane z finansowaniem 
wynikają z tego, że w celu zachowania 
konkurencyjności MŚP muszą 
podejmować działania w zakresie 
cyfryzacji, umiędzynarodowienia 
i innowacji oraz podnoszenia kwalifikacji 
swoich pracowników. Ograniczony dostęp 
do finansowania wpływa negatywnie na 
wskaźnik tworzenia, wzrostu i przetrwania 
przedsiębiorstw, jak też na gotowość 
nowych przedsiębiorców do przejmowania 
rentownych przedsiębiorstw w kontekście 
sukcesji.

(24) Wiele unijnych problemów 
z konkurencyjnością wiąże się 
z trudnościami MŚP z uzyskaniem dostępu 
do finansowania – mają one kłopoty 
z wykazaniem zdolności kredytowej oraz 
wystarczającym zabezpieczeniem. Inne 
trudności związane z finansowaniem 
wynikają z niewielkiego rozmiaru 
mikroprzedsiębiorstw oraz z tego, że w 
celu zachowania konkurencyjności MŚP 
muszą podejmować działania w zakresie 
cyfryzacji, umiędzynarodowienia i 
innowacji oraz podnoszenia kwalifikacji 
swoich pracowników. Ograniczony dostęp 
do finansowania wpływa negatywnie na 
wskaźnik tworzenia, wzrostu i przetrwania 
przedsiębiorstw, jak też na gotowość 
nowych przedsiębiorców do przejmowania 
rentownych przedsiębiorstw w kontekście 
sukcesji.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 52

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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(52) Unia i państwa członkowskie 
zobowiązały się wdrożyć agendę 
Organizacji Narodów Zjednoczonych na 
rzecz zrównoważonego rozwoju do roku 
2030. Przyczyniając się do realizacji 
agendy 2030, Unia i państwa członkowskie 
będą wspierać silniejszą, bardziej stabilną, 
integracyjną, bezpieczną i dobrze 
prosperującą Europę. Program powinien 
przyczynić się do realizacji agendy na 
rzecz zrównoważonego rozwoju 2030, 
w tym poprzez znalezienie równowagi 
między gospodarczymi, społecznymi 
i ekologicznymi aspektami trwałego 
rozwoju.

(52) Unia i państwa członkowskie 
zobowiązały się odgrywać rolę lidera we 
wdrażaniu agendy Organizacji Narodów 
Zjednoczonych na rzecz zrównoważonego 
rozwoju do roku 2030. Przyczyniając się 
do realizacji agendy 2030, Unia i państwa 
członkowskie będą wspierać silniejszą, 
bardziej stabilną, integracyjną, bezpieczną 
i dobrze prosperującą Europę. Program 
powinien przyczynić się do realizacji 
agendy na rzecz zrównoważonego rozwoju 
2030, w tym poprzez znalezienie 
równowagi między aspektami 
gospodarczymi, społecznymi i 
ekologicznymi trwałego rozwoju, 
przewidując w tym celu jasne i widoczne 
zobowiązanie w rozporządzeniu w sprawie 
wieloletnich ram finansowych, a także 
włączając do głównego nurtu cele 
zrównoważonego rozwoju, zgodnie z 
postulatami zawartymi w rezolucjach 
Parlamentu Europejskiego z dnia 14 
marca i 30 maja 2008 r. w sprawie 
wieloletnich ram finansowych na lata 
2021-2027.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 53

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(53) Odzwierciedlając znaczenie 
przeciwdziałania zmianie klimatu zgodnie 
ze zobowiązaniami Unii na rzecz realizacji 
porozumienia paryskiego i celów 
zrównoważonego rozwoju Organizacji 
Narodów Zjednoczonych, program 
powinien przyczynić się do uwzględnienia 
działań w dziedzinie klimatu i do 
osiągnięcia celu ogólnego, w ramach 
którego wydatki na realizację celów 
klimatycznych w budżecie Unii mają 
sięgnąć 25 %. Odpowiednie działania 
zostaną określone w trakcie 
przygotowywania i realizacji programu, 
a także poddane ponownej ocenie 

(53) Odzwierciedlając znaczenie 
przeciwdziałania zmianie klimatu zgodnie 
ze zobowiązaniami Unii na rzecz realizacji 
porozumienia paryskiego i celów 
zrównoważonego rozwoju Organizacji 
Narodów Zjednoczonych, program 
powinien przyczynić się do uwzględnienia 
działań w dziedzinie klimatu i do 
osiągnięcia celu ogólnego, w ramach 
którego wydatki na realizację celów 
klimatycznych w budżecie Unii mają 
sięgnąć poziomu co najmniej 25 % w 
WRF na lata 2021–2027 oraz poziomu 30 
% jak najszybciej, a najpóźniej do 2027 r. 
Odpowiednie działania zostaną określone 
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w kontekście odpowiednich ocen 
i przeglądów.

w trakcie przygotowywania i realizacji 
programu, a także poddane ponownej 
ocenie w kontekście odpowiednich ocen 
i przeglądów.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) zwiększenie konkurencyjności 
przedsiębiorstw, ze szczególnym 
uwzględnieniem MŚP, oraz osiągnięcie 
dodatkowości poprzez środki zapewniające 
różne formy wsparcia dla MŚP, dostęp do 
rynków, w tym internacjonalizację MŚP, 
sprzyjające MŚP otoczenie biznesu, 
konkurencyjność sektorową, modernizację 
przemysłu oraz propagowanie 
przedsiębiorczości;

b) zwiększenie konkurencyjności 
przedsiębiorstw, ze szczególnym 
uwzględnieniem MŚP, oraz osiągnięcie 
dodatkowości poprzez środki zapewniające 
różne formy wsparcia dla MŚP, dostęp do 
rynków, w tym internacjonalizację MŚP, 
sprzyjające MŚP otoczenie biznesu, 
konkurencyjność sektorową, modernizację 
przemysłu oraz propagowanie 
przedsiębiorczości, a w szczególności;
i. przez wspieranie i poszerzanie 
zakresu usług doradczych (Europejska 
Sieć Przedsiębiorczości) w celu 
zapewniania unijnym MŚP poszukującym 
możliwości biznesowych na rynku 
wewnętrznym i w państwach trzecich 
zintegrowanych usług wsparcia 
przedsiębiorstw, oraz monitorowanie, czy 
gwarantowany jest porównywalny poziom 
usług we wszystkich państwach 
członkowskich;
ii. przez wspieranie i poszerzanie 
zakresu programów wspierania 
mobilności nowych przedsiębiorców 
(program „Erasmus dla młodych 
przedsiębiorców”), by zwiększyć ich 
zdolności do rozwijania wiedzy 
eksperckiej na temat przedsiębiorczości 
oraz powiązanych umiejętności i podejść, 
a także by zwiększać ich umiejętności 
technologiczne i w zakresie zarządzania 
przedsiębiorstwem.
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Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 4 Artykuł 4

Budżet Budżet

1. Pula środków finansowych na 
realizację programu na lata 2021–2027 
wynosi 4 088 580 000 EUR w cenach 
bieżących. 

1. Pula środków finansowych na 
realizację programu na lata 2021–2027 
wynosi 5 823 000 000 EUR w cenach z 
2018 r. (6 563 000 000 EUR w cenach 
bieżących).

2. W ramach kwoty, o której mowa 
w ust. 1, niżej wymienione kwoty 
orientacyjne przydziela się na następujące 
cele:

2. W ramach kwoty, o której mowa 
w ust. 1, niżej wymienione kwoty 
orientacyjne przydziela się na następujące 
cele:

a) 1 000 000 000 EUR na cel, 
o którym mowa w art. 3 ust. 2 lit. b);

a) 2 772 000 000 EUR w cenach z 
2018 r. (3 124 000 000 EUR w cenach 
bieżących) na cel, o którym mowa w art. 3 
ust. 2 lit. b);

b) 188 000 000 EUR na cel, o którym 
mowa w art. 3 ust. 2 lit. d) ppkt (i);

b) 182 000 000 EUR w cenach z 2018 
r. (206 000 000 EUR w cenach bieżących) 
na cel, o którym mowa w art. 3 ust. 2 lit. d) 
ppkt (i);

c) 1 680 000 000 EUR na cel, 
o którym mowa w art. 3 ust. 2 lit. e);

c) 1 585 300 000 EUR w cenach z 
2018 r. (1 787 000 000 EUR w cenach 
bieżących) na cel, o którym mowa w art. 3 
ust. 2 lit. e);

d) 552 000 000 EUR na cel, o którym 
mowa w art. 3 ust. 2 lit. f).

d) 490 000 000 EUR w cenach z 2018 
r. (552 000 000 EUR w cenach bieżących) 
na cel, o którym mowa w art. 3 ust. 2 lit. f).

3. Kwota, o której mowa w ust. 1, 
może być wykorzystana na pomoc 
techniczną i administracyjną w ramach 
realizacji programu, obejmującą 
w szczególności działania 
przygotowawcze, monitorowanie, kontrolę, 
audyt i ocenę oraz wykorzystanie sieci 
informatycznych w zakresie przetwarzania 
i wymiany informacji, jak również 
wykorzystanie i rozwój narzędzi 
informatycznych dla przedsiębiorstw. 

3. Kwota, o której mowa w ust. 1, 
może być wykorzystana na pomoc 
techniczną i administracyjną w ramach 
realizacji programu, obejmującą 
w szczególności działania 
przygotowawcze, monitorowanie, kontrolę, 
audyt i ocenę oraz wykorzystanie sieci 
informatycznych w zakresie przetwarzania 
i wymiany informacji, jak również 
wykorzystanie i rozwój narzędzi 
informatycznych dla przedsiębiorstw. 

4. W przypadku celu, o którym mowa 4. W przypadku celu, o którym mowa 
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w art. 3 ust. 2 lit. e), zobowiązania 
budżetowe z tytułu działań trwających 
dłużej niż jeden rok budżetowy można 
rozłożyć na kilka lat na roczne raty. 

w art. 3 ust. 2 lit. e), zobowiązania 
budżetowe z tytułu działań trwających 
dłużej niż jeden rok budżetowy można 
rozłożyć na kilka lat na roczne raty. 

5. Na zasadzie odstępstwa od art. 111 
ust. 2 rozporządzenia finansowego 
Komisja zaciąga zobowiązanie budżetowe 
z tytułu dotacji przyznanej na 
weterynaryjne i fitosanitarne środki 
nadzwyczajne w ramach celu 
szczegółowego, o którym mowa w art. 3 
ust. 2 lit. e) niniejszego rozporządzenia, po 
dokonaniu oceny wniosków o płatności 
przedłożonych przez państwa 
członkowskie. 

5. Na zasadzie odstępstwa od art. 111 
ust. 2 rozporządzenia finansowego 
Komisja zaciąga zobowiązanie budżetowe 
z tytułu dotacji przyznanej na 
weterynaryjne i fitosanitarne środki 
nadzwyczajne w ramach celu 
szczegółowego, o którym mowa w art. 3 
ust. 2 lit. e) niniejszego rozporządzenia, po 
dokonaniu oceny wniosków o płatności 
przedłożonych przez państwa 
członkowskie. 

6. Środki przydzielone państwom 
członkowskim w ramach zarządzania 
dzielonego mogą, na ich wniosek, zostać 
przeniesione do programu. Komisja 
wykonuje te środki bezpośrednio zgodnie 
z art. 62 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 
finansowego lub pośrednio zgodnie z lit. c) 
tego artykułu. W miarę możliwości środki 
te wykorzystuje się na rzecz danego 
państwa członkowskiego. 

6. Środki przydzielone państwom 
członkowskim w ramach zarządzania 
dzielonego mogą, na ich wniosek, zostać 
przeniesione do programu. Komisja 
wykonuje te środki bezpośrednio zgodnie 
z art. 62 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 
finansowego lub pośrednio zgodnie z lit. c) 
tego artykułu. W miarę możliwości środki 
te wykorzystuje się na rzecz danego 
państwa członkowskiego. 

Uzasadnienie

Zgodnie z decyzją Konferencji Przewodniczących z 13 września 2018 r. poprawka 
kompromisowa odzwierciedla najnowszy podział wieloletnich ram finansowych na każdy 
program zgodnie z projektem sprawozdania okresowego w sprawie wniosku dotyczącego 
rozporządzenia Rady w sprawie wieloletnich ram finansowych na lata 2021-2027 – 
stanowisko Parlamentu w sprawie porozumienia.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – tabela – kolumna 2 – wiersz 2a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a – Liczba przedsiębiorców 
korzystających z systemów wsparcia 
mentorskiego i mobilności
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