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Poprawka 317
Michel Dantin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

14 Rezerwa rolna 14 Europejska rezerwa na potrzeby 
zarządzania kryzysowego w rolnictwie

Or. fr

Poprawka 318
Michel Dantin, Daniel Buda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Na początku każdego roku w ramach 
EFRG ustanawia się rezerwę przeznaczoną 
na dodatkowe wsparcie dla sektora rolnego 
do celów zarządzania rynkiem lub jego 
stabilizacji lub na wypadek kryzysów 
mających wpływ na produkcję rolną lub 
dystrybucję produktów rolnych („rezerwa
rolna”).

Na początku każdego roku w ramach 
EFRG ustanawia się europejską rezerwę
na potrzeby zarządzania kryzysowego w 
rolnictwie przeznaczoną na dodatkowe 
wsparcie dla sektora rolnego do celów 
zarządzania rynkiem lub jego stabilizacji, 
która ma być uruchamiana w celu 
umożliwienia UE szybkiego i skutecznego 
reagowania w przypadku kryzysów 
mających wpływ na produkcję rolną, 
przetwórstwo lub dystrybucję produktów 
rolnych („rezerwa kryzysowa”).

Or. fr

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu doprecyzowanie zakresu rezerwy rolnej, która musi być uruchamiana 
przez Unię w celu szybkiego i skutecznego reagowania w przypadku kryzysu wpływającego na 
produkcję, przetwórstwo lub dystrybucję produktów rolnych.

Poprawka 319
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo, Karine Gloanec Maurin, Maria Gabriela Zoană, 
Daciana Octavia Sârbu, Momchil Nekov, Pavel Poc, Karin Kadenbach
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Na początku każdego roku w ramach 
EFRG ustanawia się rezerwę przeznaczoną 
na dodatkowe wsparcie dla sektora rolnego 
do celów zarządzania rynkiem lub jego 
stabilizacji lub na wypadek kryzysów 
mających wpływ na produkcję rolną lub 
dystrybucję produktów rolnych („rezerwa 
rolna”).

Na początku każdego roku w ramach 
EFRG ustanawia się rezerwę przeznaczoną 
na dodatkowe wsparcie dla sektora rolnego 
do celów zarządzania rynkiem lub jego 
stabilizacji lub na wypadek kryzysów 
mających wpływ na produkcję rolną lub 
dystrybucję produktów rolnych („rezerwa 
rolna”). Początkową wysokość rezerwy 
rolnej w 2021 r. ustanawia się w budżecie 
wspólnej polityki rolnej.

Or. en

Poprawka 320
Clara Eugenia Aguilera García

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Na początku każdego roku w ramach 
EFRG ustanawia się rezerwę przeznaczoną 
na dodatkowe wsparcie dla sektora rolnego 
do celów zarządzania rynkiem lub jego 
stabilizacji lub na wypadek kryzysów 
mających wpływ na produkcję rolną lub 
dystrybucję produktów rolnych („rezerwa 
rolna”).

Na początku każdego roku w ramach 
EFRG ustanawia się rezerwę przeznaczoną 
na dodatkowe wsparcie dla sektora rolnego 
do celów zarządzania rynkiem lub jego 
stabilizacji lub na wypadek kryzysów 
mających wpływ na produkcję rolną lub 
dystrybucję produktów rolnych („rezerwa 
rolna”). Początkowa kwota przydzielona 
na rezerwę dla sektora rolnego w 2012 r. 
zostaje ustalona w budżecie ogólnym 
WPR.

Or. es

Poprawka 321
Sofia Ribeiro

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1 – akapit 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Na początku każdego roku w ramach 
EFRG ustanawia się rezerwę przeznaczoną 
na dodatkowe wsparcie dla sektora rolnego
do celów zarządzania rynkiem lub jego 
stabilizacji lub na wypadek kryzysów 
mających wpływ na produkcję rolną lub 
dystrybucję produktów rolnych („rezerwa
rolna”).

Na początku każdego roku poza pułapami 
wieloletnich ram finansowych ustanawia 
się rezerwę przeznaczoną na dodatkowe 
wsparcie dla sektora rolnego na wypadek 
kryzysów mających wpływ na produkcję 
rolną lub dystrybucję produktów rolnych
(„rezerwa kryzysowa”). Rezerwa ta musi 
posiadać bardziej przejrzyste i lepiej 
dostosowane mechanizmy aktywizacji, 
szczególnie w odniesieniu do najbardziej 
oddalonych regionów.

Or. en

Poprawka 322
Paolo De Castro

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Na początku każdego roku w ramach 
EFRG ustanawia się rezerwę przeznaczoną 
na dodatkowe wsparcie dla sektora rolnego 
do celów zarządzania rynkiem lub jego 
stabilizacji lub na wypadek kryzysów 
mających wpływ na produkcję rolną lub 
dystrybucję produktów rolnych („rezerwa 
rolna”).

Na początku każdego roku w ramach 
EFRG ustanawia się rezerwę rolną
przeznaczoną na dodatkowe wsparcie dla 
sektora rolnego do celów zarządzania 
rynkiem lub jego stabilizacji, albo 
uruchomienia w celu szybkiej i skutecznej 
reakcji na kryzysy mające wpływ na 
produkcję rolną lub dystrybucję produktów 
rolnych („rezerwa rolna”).

Or. en

Poprawka 323
Mairead McGuinness

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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Na początku każdego roku w ramach 
EFRG ustanawia się rezerwę przeznaczoną 
na dodatkowe wsparcie dla sektora rolnego 
do celów zarządzania rynkiem lub jego 
stabilizacji lub na wypadek kryzysów 
mających wpływ na produkcję rolną lub 
dystrybucję produktów rolnych („rezerwa
rolna”).

Na początku każdego roku ustanawia się 
rezerwę przeznaczoną na dodatkowe 
wsparcie dla sektora rolnego do celów 
zarządzania rynkiem lub jego stabilizacji 
lub na wypadek kryzysów mających 
wpływ na produkcję rolną lub dystrybucję 
produktów rolnych („rezerwa rolna”). Ta 
rezerwa rolna jest finansowana spoza 
funduszy EFRG i EFRROW.

Or. en

Poprawka 324
Peter Jahr, Michel Dantin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Na początku każdego roku w ramach 
EFRG ustanawia się rezerwę 
przeznaczoną na dodatkowe wsparcie dla 
sektora rolnego do celów zarządzania
rynkiem lub jego stabilizacji lub na 
wypadek kryzysów mających wpływ na 
produkcję rolną lub dystrybucję produktów 
rolnych („rezerwa rolna”).

Na początku każdego roku budżetowego w
ramach EFRG jest tworzona rezerwa rolna 
zapewniająca dodatkowe wsparcie dla 
sektora rolnego do celów zarządzania
rynkami lub ich stabilizacji, albo jej 
uruchomienia, tak aby Unia mogła szybko 
i skutecznie reagować na kryzysy mające
wpływ na produkcję rolną lub dystrybucję 
produktów rolnych („rezerwa rolna”).

Or. en

Uzasadnienie

Celem tej poprawki jest wyjaśnienie zakresu rezerwy rolnej, która ma być uruchomiona przez 
Unię, aby szybko i skutecznie zareagować w przypadku kryzysu mającego wpływ na produkcję 
rolną.

Poprawka 325
Matt Carthy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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Na początku każdego roku w ramach 
EFRG ustanawia się rezerwę przeznaczoną 
na dodatkowe wsparcie dla sektora rolnego 
do celów zarządzania rynkiem lub jego 
stabilizacji lub na wypadek kryzysów 
mających wpływ na produkcję rolną lub 
dystrybucję produktów rolnych („rezerwa 
rolna”).

Na początku każdego roku w ramach 
EFRG ustanawia się rezerwę przeznaczoną 
na dodatkowe wsparcie dla sektora rolnego 
do celów zarządzania rynkiem lub jego 
stabilizacji lub na wypadek kryzysów, w 
tym ekstremalnej zmienności cen lub 
zdarzeń pogodowych, mających wpływ na 
produkcję rolną lub dystrybucję produktów 
rolnych („rezerwa rolna”).

Or. en

Poprawka 326
Nuno Melo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Na początku każdego roku w ramach 
EFRG ustanawia się rezerwę przeznaczoną 
na dodatkowe wsparcie dla sektora rolnego 
do celów zarządzania rynkiem lub jego 
stabilizacji lub na wypadek kryzysów 
mających wpływ na produkcję rolną lub 
dystrybucję produktów rolnych („rezerwa 
rolna”).

Na początku każdego roku poza pułapami 
wieloletnich ram finansowych ustanawia 
się rezerwę przeznaczoną na dodatkowe 
wsparcie dla sektora rolnego do celów 
zarządzania rynkiem lub jego stabilizacji 
lub na wypadek kryzysów mających 
wpływ na produkcję rolną lub dystrybucję 
produktów rolnych („rezerwa rolna”).

Or. en

Poprawka 327
Norbert Erdős

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Na początku każdego roku w ramach 
EFRG ustanawia się rezerwę przeznaczoną 
na dodatkowe wsparcie dla sektora rolnego 
do celów zarządzania rynkiem lub jego 
stabilizacji lub na wypadek kryzysów 
mających wpływ na produkcję rolną lub 

Na początku każdego roku w dziale 2 
budżetu UE ustanawia się rezerwę 
przeznaczoną na dodatkowe wsparcie dla 
sektora rolnego do celów należytej i 
sprawnej stabilizacji rynku i zarządzania
nim na wypadek kryzysów mających 



PE630.688v01-00 8/182 AM\1170200PL.docx

PL

dystrybucję produktów rolnych („rezerwa 
rolna”).

wpływ na produkcję rolną lub dystrybucję 
produktów rolnych („rezerwa rolna”).

Or. en

Uzasadnienie

Musimy sfinansować rezerwę UE z określonej linii budżetowej w dziale 2 budżetu UE.

Poprawka 328
Nicola Caputo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Na początku każdego roku w ramach 
EFRG ustanawia się rezerwę przeznaczoną 
na dodatkowe wsparcie dla sektora rolnego
do celów zarządzania rynkiem lub jego 
stabilizacji lub na wypadek kryzysów 
mających wpływ na produkcję rolną lub 
dystrybucję produktów rolnych („rezerwa
rolna”).

Na początku każdego roku poza pułapami 
wieloletnich ram finansowych ustanawia 
się rezerwę przeznaczoną na dodatkowe 
wsparcie dla sektora rolnego na wypadek 
kryzysów mających wpływ na produkcję 
rolną lub dystrybucję produktów rolnych
(„rezerwa kryzysowa”).

Or. en

Uzasadnienie

Rezerwa kryzysowa powinna działać poza zakresem WRF.

Poprawka 329
Esther Herranz García, Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato, Esteban González 
Pons

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Fundusze przeznaczone na rezerwę 
obejmują środki EFRG, których nie 
wykorzystano w poprzednim roku.
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Uzasadnienie

Celem tej poprawki jest uniknięcie automatycznego zastosowania mechanizmu dyscypliny 
finansowej.

Poprawka 330
Sofia Ribeiro

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Środki przeznaczone na rezerwę rolną 
zapisuje się bezpośrednio w budżecie Unii.

skreśla się

Or. en

Poprawka 331
Michel Dantin, Daniel Buda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Środki przeznaczone na rezerwę rolną 
zapisuje się bezpośrednio w budżecie Unii.

Środki przeznaczone na rezerwę rolną 
zapisuje się bezpośrednio w budżecie Unii
i uruchamia się je – na rok budżetowy lub 
lata budżetowe, w których wymagane jest 
dodatkowe wsparcie – w celu 
finansowania następujących środków:

Or. fr

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu przeredagowanie artykułu w związku z innymi złożonymi poprawkami, 
w których przedstawiono różne środki, które mogą być objęte finansowaniem.

Poprawka 332
Peter Jahr, Michel Dantin
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Środki przeznaczone na rezerwę rolną 
zapisuje się bezpośrednio w budżecie Unii.

Środki z rezerwy rolnej zapisane są
bezpośrednio w budżecie Unii i są 
uruchamiane na ten rok budżetowy lub te 
lata budżetowe, dla których wymagane 
jest dodatkowe wsparcie, na finansowanie 
następujących środków:

Or. en

Poprawka 333
Paolo De Castro

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Środki przeznaczone na rezerwę rolną 
zapisuje się bezpośrednio w budżecie Unii.

Środki przeznaczone na rezerwę rolną 
zapisuje się bezpośrednio w budżecie Unii
i uruchamia w czasie tego roku 
budżetowego lub tych lat budżetowych, w 
których wymagane jest dodatkowe 
wsparcie, na finansowanie następujących 
środków:

Or. en

Poprawka 334
Nicola Caputo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Środki przeznaczone na rezerwę rolną
zapisuje się bezpośrednio w budżecie Unii.

Środków przeznaczonych na rezerwę na 
wypadek kryzysu w sektorze rolnym nie
zapisuje się bezpośrednio w budżecie Unii, 
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lecz działają one poza pułapami 
wieloletnich ram finansowych.

Or. en

Uzasadnienie

Rezerwa kryzysowa powinna działać poza zakresem WRF.

Poprawka 335
Nuno Melo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Środki przeznaczone na rezerwę rolną 
zapisuje się bezpośrednio w budżecie Unii.

Środki przeznaczone na rezerwę rolną 
zapisuje się bezpośrednio w budżecie Unii, 
lecz działają one poza pułapami 
wieloletnich ram finansowych.

Or. en

Poprawka 336
Matt Carthy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Środki przeznaczone na rezerwę rolną
zapisuje się bezpośrednio w budżecie Unii.

Początkowe środki przeznaczone na 
rezerwę rolną są pozyskiwane spoza 
budżetu WPR.

Or. en

Poprawka 337
Michel Dantin, Norbert Erdős, Daniel Buda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1 – akapit 2 – litera a (nowa)



PE630.688v01-00 12/182 AM\1170200PL.docx

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) środki finansujące do 50 % 
rekompensat wypłacanych jako 
reasekuracja ubezpieczeń klimatycznych, 
o których mowa w art. 70 rozporządzenia 
(UE).../... [rozporządzenie dotyczące planu 
strategicznego WPR], w sytuacjach 
kryzysowych, w których stosunek między 
kwotą odszkodowań wypłaconych 
rolnikom a kwotą otrzymanych składek 
ubezpieczeniowych mieści się w przedziale 
od 170 % do 230 %;

Or. fr

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu wprowadzenie częściowej reasekuracji narzędzi zarządzania ryzykiem 
w przypadku poważnych kryzysów, gdy stosunek między odszkodowaniami wypłacanymi 
rolnikom a pobranymi składkami mieści się w przedziale od 170 % (raz na 60 lat) do 230 % 
(raz na 100 lat), aby w ten sposób zmniejszyć poziom ryzyka, co pozwoli na rozwój tych 
narzędzi i obniżenie kwoty składek ubezpieczeniowych dla rolników, zgodnie z celami Komisji 
Europejskiej.

Poprawka 338
Paolo De Castro

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1 – akapit 2 – litera a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) środków mających na celu 
przejęcie instrumentów stabilizacji 
dochodu, o których mowa w art. 70 
rozporządzenia (UE) ... / ... 
[rozporządzenie dotyczące planu 
strategicznego WPR], w przypadku 
kryzysu rynkowego o częstotliwości 
wyższej niż wcześniej określony próg na 
sektor.

Or. en
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Poprawka 339
Peter Jahr, Michel Dantin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1 – akapit 2 – litera a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) środków częściowo finansujących 
rekompensaty wypłacone jako 
reasekuracja na ubezpieczenia 
klimatyczne, o których mowa w art. 70 
rozporządzenia (UE) ... / ... 
[rozporządzenie dotyczące planu 
strategicznego WPR], w przypadku 
powtarzających się kryzysów 
klimatycznych trwających ponad 60 lat;

Or. en

Uzasadnienie

Celem tej poprawki jest wprowadzenie częściowej reasekuracji ubezpieczeń klimatycznych, o 
której mowa w art. 70 rozporządzenia dotyczącego planu strategicznego WPR, jako środka 
kwalifikującego się do wsparcia z rezerwy rolnej w przypadku poważnych kryzysów, w 
których stosunek wysokości rekompensaty wypłacanej rolnikom do wysokości zebranych 
składek ubezpieczeniowych jest wyższy niż 170 (jeden rok z 60). Te środki reasekuracyjne 
mają na celu obniżenie poziomu ryzyka w celu umożliwienia rolnikom wykorzystania tych 
narzędzi zarządzania ryzykiem oraz obniżenia wysokości składek ubezpieczeniowych.

Poprawka 340
Michel Dantin, Daniel Buda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1 – akapit 2 – litera b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) środki mające na celu zastąpienie 
rekompensat wypłacanych przez 
instrumenty stabilizacji dochodów, o 
których mowa w art. 70 rozporządzenia 
(UE).../... [rozporządzenie dotyczące planu 
strategicznego WPR], rolnikom będącym 
ich członkami w przypadku kryzysu 
rynkowego występującego z 
częstotliwością przekraczającą z góry 
określony próg dla każdego sektora, i z 
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których korzystać mogliby również rolnicy 
niebędący członkami tych instrumentów, 
przy czym ci ostatni nie mogliby korzystać 
z bardziej uprzywilejowanego traktowania 
dzięki tym środkom lub pomocy państwa.

Or. fr

Uzasadnienie

Poprawka ta ma na celu zastąpienie instrumentów stabilizacji dochodów w przypadku 
poważnych kryzysów występujących z częstotliwością przekraczającą z góry określony próg 
sektorowy ustalony przez Komisję w aktach delegowanych, aby w ten sposób zmniejszyć 
poziom ryzyka, co pozwoli na rozwinięcie tych narzędzi i obniżenie kwoty wkładu 
finansowego rolników, zgodnie z celami Komisji.

Poprawka 341
Paolo De Castro

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1 – akapit 2 – litera b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) środków zapobiegania 
zakłóceniom na rynku i zarządzania nimi 
przewidzianych w art. 219, 220 i 221 
rozporządzenia (UE) nr 1308/2013, 
zaproponowanych przez Komisję 
Europejską i wdrożonych po 
wprowadzeniu środków określonych w art. 
14 ust. 1 akapit drugi.

Or. en

Poprawka 342
Peter Jahr, Michel Dantin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1 – akapit 2 – litera b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) środków mających na celu 
przejęcie instrumentów stabilizacji 
dochodu, o których mowa w art. 70 
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rozporządzenia (UE) ... / ... 
[rozporządzenie dotyczące planu 
strategicznego WPR], w przypadku 
kryzysu rynkowego o częstotliwości 
wyższej niż wcześniej określony próg na 
sektor;

Or. en

Uzasadnienie

Celem poprawki jest wprowadzenie środka mającego na celu przejęcie instrumentów 
stabilizacji dochodu, o których mowa w art. 70 rozporządzenia dotyczącego planu 
strategicznego WPR, jako środków kwalifikujących się do wsparcia z rezerwy rolnej w 
przypadku poważnych kryzysów o częstotliwości wyższej niż próg sektorowy wstępnie 
określony przez Komisję Europejską w aktach delegowanych. Te środki relokacji mają na 
celu obniżenie poziomu ryzyka w celu umożliwienia rolnikom wykorzystania tych narzędzi 
zarządzania ryzykiem zgodnie z celami Komisji Europejskiej w tej dziedzinie.

Poprawka 343
Peter Jahr, Michel Dantin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1 – akapit 2 – litera c (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) środków zapobiegania 
zakłóceniom na rynku i zarządzania nimi 
przewidzianych w art. 219, 220 i 221 
rozporządzenia (UE) nr 1308/2013, które 
będą musiały zostać zaproponowane i 
wdrożone przez Komisję Europejską 
niezwłocznie po wdrożeniu środków, o 
których mowa w art. 14 ust. 1 akapit drugi 
lit. b) lub art. 14 ust. 1 akapit drugi lit. c);

Or. en

Uzasadnienie

Celem tej poprawki jest wyjaśnienie, że art. 219–221 odnoszą się do środków zapobiegania 
zakłóceniom na rynku i zarządzania nimi przewidzianych w rozporządzeniu w sprawie 
jednolitej wspólnej organizacji rynku oraz że uruchomienie takich środków przez Komisję 
powinno nastąpić bezzwłocznie, jeżeli kryzys przybrał takie rozmiary, że wymaga 
uruchomienia środków reasekuracyjnych dla ubezpieczeń klimatycznych lub przekaźników 
narzędzia IST.
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Poprawka 344
Michel Dantin, Daniel Buda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1 – akapit 2 – litera c (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) nadzwyczajne środki zapobiegania 
zakłóceniom na rynku i zarządzania nimi, 
przewidziane w art. 219, 220 i 221 
rozporządzenia (UE) nr 1308/2013;

Or. fr

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu doprecyzowanie, że art. 219–221 odnoszą się do środków mających na 
celu zapobieganie zakłóceniom na rynku i zarządzanie nimi, przewidzianych w jednolitej 
wspólnej organizacji rynku.

Poprawka 345
Michel Dantin, Norbert Erdős

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Środki finansowe z rezerwy rolnej 
udostępnia się na środki określone w art.
8–21 i 219, 220 i 221 rozporządzenia (UE) 
nr 1308/2013 na rok lub lata, w
odniesieniu do których wymagane jest 
dodatkowe wsparcie.

skreśla się

Or. fr

Uzasadnienie

Poprawka wynika z przeredagowania tego artykułu.

Poprawka 346
Norbert Erdős, Michel Dantin
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Środki finansowe z rezerwy rolnej 
udostępnia się na środki określone w art.
8–21 i 219, 220 i 221 rozporządzenia (UE) 
nr 1308/2013 na rok lub lata, w
odniesieniu do których wymagane jest 
dodatkowe wsparcie.

skreśla się

Or. en

Uzasadnienie

Musimy sfinansować rezerwę UE z określonej linii budżetowej w dziale 2 budżetu UE.

Poprawka 347
Jean Arthuis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1 – akapit 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Na początku każdego roku budżetowego w
ramach EFRG jest tworzona rezerwa 
rolna zapewniająca dodatkowe wsparcie 
dla sektora rolnego do celów zarządzania 
rynkami lub ich stabilizacji, albo jej 
uruchomienia, tak aby Unia mogła szybko 
i skutecznie reagować na kryzysy mające 
wpływ na produkcję rolną lub dystrybucję 
produktów rolnych („rezerwa rolna”).

Or. en

Poprawka 348
Jean Arthuis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1 – akapit 3 b (nowy)



PE630.688v01-00 18/182 AM\1170200PL.docx

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Środki z rezerwy rolnej zapisane są 
bezpośrednio w budżecie Unii i są 
uruchamiane na ten rok budżetowy lub te 
lata budżetowe, dla których wymagane 
jest dodatkowe wsparcie, na finansowanie 
następujących środków:

b) środków częściowo finansujących 
rekompensaty wypłacone jako 
reasekuracja na ubezpieczenia 
klimatyczne, o których mowa w art. 70 
rozporządzenia (UE) ... / ... 
[rozporządzenie dotyczące planu 
strategicznego WPR], w przypadku 
powtarzających się kryzysów 
klimatycznych trwających ponad 60 lat;

d) środków zapobiegania zakłóceniom na 
rynku i zarządzania nimi przewidzianych 
w art. 219, 220 i 221 rozporządzenia (UE) 
nr 1308/2013, które będą musiały zostać 
zaproponowane i wdrożone przez Komisję 
Europejską niezwłocznie po wdrożeniu 
środków, o których mowa w art. 14 ust. 1 
akapit drugi lit. b) lub art. 14 ust. 1 akapit 
drugi lit. c);

Or. en

Poprawka 349
Angélique Delahaye

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 2 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wysokość rezerwy rolnej na początku 
każdego roku w latach 2021–2027 wynosi 
co najmniej 400 mln EUR w cenach
bieżących. W stosownych przypadkach 
Komisja może dostosować wysokość 
rezerwy rolnej w ciągu roku w związku z
rozwojem sytuacji na rynku lub 
perspektywami w bieżącym lub kolejnym 

Wysokość rezerwy rolnej na początku 
każdego roku okresu kolejnej WPR
wynosi co najmniej 400 mln EUR w
cenach bieżących. W stosownych 
przypadkach Komisja może dostosować 
wysokość rezerwy rolnej w ciągu roku w
związku z rozwojem sytuacji na rynku lub 
perspektywami w bieżącym lub kolejnym 
roku, jak również z uwagi na charakter i
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roku i przy uwzględnieniu dostępnych 
środków w ramach EFRG.

pilność sytuacji kryzysowych, aby 
możliwie najskuteczniej reagować na 
potrzeby rolników. Przy tej ponownej 
ocenie uwzględnione zostaną dostępne 
środki w ramach budżetu Unii 
Europejskiej na bieżący rok.

Or. fr

Poprawka 350
Michel Dantin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 2 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wysokość rezerwy rolnej na początku 
każdego roku w latach 2021–2027 wynosi 
co najmniej 400 mln EUR w cenach 
bieżących. W stosownych przypadkach 
Komisja może dostosować wysokość 
rezerwy rolnej w ciągu roku w związku z
rozwojem sytuacji na rynku lub 
perspektywami w bieżącym lub kolejnym 
roku i przy uwzględnieniu dostępnych 
środków w ramach EFRG.

Wysokość rezerwy kryzysowej wynosi co 
najmniej 400 mln EUR w cenach 
bieżących na początku każdego roku
budżetowego i jest w latach 2021-2027
stopniowo zwiększana do maksymalnej 
wysokości 1 500 000 000 EUR w cenach 
bieżących.
W stosownych przypadkach Komisja może 
dostosować wysokość rezerwy rolnej w
ciągu roku w związku z rozwojem sytuacji 
na rynku lub perspektywami w bieżącym 
lub kolejnym roku i przy uwzględnieniu 
dostępnych środków w ramach EFRG.

Or. fr

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu zaproponowanie stopniowego tworzenia rezerwy rolnej, której masa 
krytyczna byłaby wystarczająca (1,5 mld EUR), aby poradzić sobie z zarządzaniem 
zakłóceniami na rynku. Kwota 400 mln EUR wydaje się zbyt niska, zważywszy na fakt, że 
suma wydatków na kryzysy w latach 2014–2016 wyniosła blisko 2,8 mld EUR oraz że bardziej 
aktywne wykorzystanie rezerwy opartej na odnowionym zestawie narzędzi kosztowałoby 
podatnika znacznie mniej.

Poprawka 351
Ivari Padar
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 2 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wysokość rezerwy rolnej na początku 
każdego roku w latach 2021–2027 wynosi 
co najmniej 400 mln EUR w cenach 
bieżących. W stosownych przypadkach 
Komisja może dostosować wysokość 
rezerwy rolnej w ciągu roku w związku z
rozwojem sytuacji na rynku lub 
perspektywami w bieżącym lub kolejnym 
roku i przy uwzględnieniu dostępnych
środków w ramach EFRG.

Na początku każdego roku do rezerwy 
kryzysowej w latach 2021–2027 wpisane 
zostanie 400 mln EUR w cenach 
bieżących, bez względu na to, czy 
wykorzystywana jest rezerwa kryzysowa, 
czy nie. W stosownych przypadkach 
Komisja może dostosować wysokość 
rezerwy kryzysowej w ciągu roku w
związku z rozwojem sytuacji kryzysowej
przy uwzględnieniu dostępnych dochodów 
przeznaczonych na określony cel lub 
zwrotów za nieprawidłowości w rolnictwie 
w ramach działu 2 jako pierwszego i 
głównego źródła.

Or. et

Poprawka 352
Jean Arthuis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 2 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wysokość rezerwy rolnej na początku 
każdego roku w latach 2021–2027 wynosi
co najmniej 400 mln EUR w cenach 
bieżących. W stosownych przypadkach 
Komisja może dostosować wysokość 
rezerwy rolnej w ciągu roku w związku z
rozwojem sytuacji na rynku lub 
perspektywami w bieżącym lub kolejnym 
roku i przy uwzględnieniu dostępnych 
środków w ramach EFRG.

Wysokość rezerwy rolnej jest stopniowo 
ustalana w latach 2021–2027 w drodze 
rocznego przydziału finansowego 
wynoszącego co najmniej 400 mln EUR na 
początku każdego roku okresu i osiąga 
maksymalnie 1 700 000 000 EUR.
W stosownych przypadkach Komisja może 
dostosować wysokość rezerwy rolnej w
ciągu roku w związku z rozwojem sytuacji 
na rynku lub perspektywami w bieżącym 
lub kolejnym roku i przy uwzględnieniu 
dostępnych środków w ramach EFRG.

Or. en

Poprawka 353
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Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo, Karine Gloanec Maurin, Maria Gabriela Zoană, 
Daciana Octavia Sârbu, Momchil Nekov, Pavel Poc, Karin Kadenbach

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 2 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wysokość rezerwy rolnej na początku 
każdego roku w latach 2021–2027 wynosi 
co najmniej 400 mln EUR w cenach 
bieżących. W stosownych przypadkach 
Komisja może dostosować wysokość 
rezerwy rolnej w ciągu roku w związku z
rozwojem sytuacji na rynku lub 
perspektywami w bieżącym lub kolejnym 
roku i przy uwzględnieniu dostępnych 
środków w ramach EFRG.

Wysokość rezerwy rolnej na początku 
każdego roku w latach 2021–2027 wynosi 
co najmniej 400 mln EUR w cenach 
bieżących. W stosownych przypadkach 
Komisja może zaproponować 
dostosowanie wysokości rezerwy rocznej w 
ramach rocznej procedury budżetowej lub
dostosować wysokość rezerwy rolnej w
ciągu roku w związku z rozwojem sytuacji 
na rynku lub perspektywami w bieżącym 
lub kolejnym roku i przy uwzględnieniu 
dostępnych środków w ramach EFRG.

Or. en

Poprawka 354
Paolo De Castro

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 2 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wysokość rezerwy rolnej na początku 
każdego roku w latach 2021–2027 wynosi
co najmniej 400 mln EUR w cenach 
bieżących. W stosownych przypadkach 
Komisja może dostosować wysokość 
rezerwy rolnej w ciągu roku w związku z
rozwojem sytuacji na rynku lub 
perspektywami w bieżącym lub kolejnym 
roku i przy uwzględnieniu dostępnych 
środków w ramach EFRG.

Rezerwa rolna jest stopniowo ustalana w 
latach 2021–2027 przez roczny przydział 
finansowy wynoszący co najmniej 400 mln 
EUR w cenach bieżących na początku 
każdego roku okresu i osiąga 
maksymalnie 1,5 mld EUR. W stosownych 
przypadkach Komisja może dostosować 
wysokość rezerwy rolnej w ciągu roku w
związku z rozwojem sytuacji na rynku lub 
perspektywami w bieżącym lub kolejnym 
roku i przy uwzględnieniu dostępnych 
środków w ramach EFRG.

Or. en
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Poprawka 355
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 2 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wysokość rezerwy rolnej na początku 
każdego roku w latach 2021–2027 wynosi 
co najmniej 400 mln EUR w cenach
bieżących. W stosownych przypadkach 
Komisja może dostosować wysokość 
rezerwy rolnej w ciągu roku w związku z
rozwojem sytuacji na rynku lub 
perspektywami w bieżącym lub kolejnym 
roku i przy uwzględnieniu dostępnych 
środków w ramach EFRG.

Wysokość rezerwy rolnej na początku 
każdego roku w latach 2021–2027 wynosi 
co najmniej 600 mln EUR w cenach 
bieżących. W stosownych przypadkach 
Komisja, za zgodą Parlamentu i Rady,
może, samodzielnie lub na uzasadniony 
wniosek państwa członkowskiego,
dostosować wysokość rezerwy rolnej w
ciągu roku w związku z rozwojem sytuacji 
na rynku lub perspektywami w bieżącym 
lub kolejnym roku i przy uwzględnieniu 
dostępnych środków w ramach EFRG.

Or. fr

Poprawka 356
Nicola Caputo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 2 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wysokość rezerwy rolnej na początku 
każdego roku w latach 2021–2027 wynosi 
co najmniej 400 mln EUR w cenach 
bieżących. W stosownych przypadkach 
Komisja może dostosować wysokość 
rezerwy rolnej w ciągu roku w związku z
rozwojem sytuacji na rynku lub 
perspektywami w bieżącym lub kolejnym 
roku i przy uwzględnieniu dostępnych 
środków w ramach EFRG.

Wysokość rezerwy kryzysowej na początku 
każdego roku w latach 2021–2027 wynosi 
co najmniej 400 mln EUR w cenach 
bieżących. W stosownych przypadkach 
Komisja może dostosować wysokość 
rezerwy kryzysowej w ciągu roku w
związku z rozwojem sytuacji kryzysowej
przy uwzględnieniu dostępnych środków.

Or. en

Poprawka 357



AM\1170200PL.docx 23/182 PE630.688v01-00

PL

Norbert Erdős

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 2 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wysokość rezerwy rolnej na początku 
każdego roku w latach 2021–2027 wynosi 
co najmniej 400 mln EUR w cenach 
bieżących. W stosownych przypadkach 
Komisja może dostosować wysokość 
rezerwy rolnej w ciągu roku w związku z
rozwojem sytuacji na rynku lub 
perspektywami w bieżącym lub kolejnym 
roku i przy uwzględnieniu dostępnych 
środków w ramach EFRG.

Wysokość rezerwy rolnej na początku 
każdego roku w latach 2021–2027 wynosi 
co najmniej 500 mln EUR w cenach 
bieżących. W stosownych przypadkach 
Komisja może dostosować wysokość 
rezerwy rolnej w ciągu roku w związku z
rozwojem sytuacji na rynku lub 
perspektywami w bieżącym lub kolejnym 
roku i przy uwzględnieniu dostępnych 
środków w ramach działu 2 budżetu UE.

Or. en

Uzasadnienie

Odwołując się do naszych praktycznych doświadczeń z przeszłych kryzysów, musimy 
zwiększyć finansowanie unijnej rezerwy rolnej do 800 mln EUR.

Poprawka 358
Nuno Melo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 2 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wysokość rezerwy rolnej na początku 
każdego roku w latach 2021–2027 wynosi 
co najmniej 400 mln EUR w cenach 
bieżących. W stosownych przypadkach 
Komisja może dostosować wysokość 
rezerwy rolnej w ciągu roku w związku z
rozwojem sytuacji na rynku lub 
perspektywami w bieżącym lub kolejnym 
roku i przy uwzględnieniu dostępnych 
środków w ramach EFRG.

Wysokość rezerwy kryzysowej na początku 
każdego roku w latach 2021–2027 wynosi 
co najmniej 300 mln EUR w cenach 
bieżących. W stosownych przypadkach 
Komisja może dostosować wysokość 
rezerwy kryzysowej w ciągu roku w
związku z rozwojem sytuacji kryzysowej
przy uwzględnieniu dostępnych środków.

Or. en
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Poprawka 359
Sofia Ribeiro

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 2 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wysokość rezerwy rolnej na początku 
każdego roku w latach 2021–2027 wynosi 
co najmniej 400 mln EUR w cenach 
bieżących. W stosownych przypadkach 
Komisja może dostosować wysokość 
rezerwy rolnej w ciągu roku w związku z
rozwojem sytuacji na rynku lub 
perspektywami w bieżącym lub kolejnym 
roku i przy uwzględnieniu dostępnych 
środków w ramach EFRG.

Wysokość rezerwy kryzysowej na początku 
każdego roku w latach 2021–2027 wynosi 
co najmniej 400 mln EUR w cenach 
bieżących. W stosownych przypadkach 
Komisja może dostosować wysokość 
rezerwy kryzysowej w ciągu roku w
związku z rozwojem sytuacji kryzysowej
przy uwzględnieniu dostępnych środków.

Or. en

Poprawka 360
Mairead McGuinness

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 2 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wysokość rezerwy rolnej na początku 
każdego roku w latach 2021–2027 wynosi 
co najmniej 400 mln EUR w cenach
bieżących. W stosownych przypadkach 
Komisja może dostosować wysokość 
rezerwy rolnej w ciągu roku w związku z
rozwojem sytuacji na rynku lub 
perspektywami w bieżącym lub kolejnym 
roku i przy uwzględnieniu dostępnych 
środków w ramach EFRG.

Wysokość rezerwy rolnej na początku 
każdego roku w latach 2021–2027 wynosi 
co najmniej 400 mln EUR w cenach 
bieżących. W stosownych przypadkach 
Komisja może dostosować wysokość 
rezerwy rolnej w ciągu roku w związku z
rozwojem sytuacji na rynku lub 
perspektywami w bieżącym lub kolejnym 
roku i przy uwzględnieniu dostępnych 
środków.

Or. en

Poprawka 361
Sandra Kalniete, Ivari Padar, Bronis Ropė
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 2 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku gdy dostępne środki, o 
których mowa w akapicie pierwszym, nie 
są wystarczające, w ostateczności 
zastosować można dyscyplinę finansową 
w celu uzupełnienia rocznej rezerwy 
kryzysowej.

Or. en

Uzasadnienie

Dyscyplina finansowa może być wykorzystana do uzupełnienia rocznej rezerwy kryzysowej w 
ostateczności.

Poprawka 362
Maria Lidia Senra Rodríguez

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 2 – akapit 1 a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku gdy środki dostępne w 
ramach EFRROW nie są wystarczające, 
kwota rezerwy może zostać dostosowana 
do istniejących potrzeb za pośrednictwem 
innych mechanizmów budżetowych.

Or. es

Poprawka 363
Nicola Caputo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 2 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Na zasadzie odstępstwa od art. 12 ust. 2 lit.
d) rozporządzenia finansowego 
niewykorzystane środki z rezerwy rolnej są 

Na zasadzie odstępstwa od art. 12 ust. 2 lit.
d) rozporządzenia finansowego 
niewykorzystane środki z rezerwy rolnej są 
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przenoszone bez ograniczeń czasowych na 
finansowanie rezerwy rolnej w następnych 
latach budżetowych.

przenoszone bez ograniczeń czasowych na 
finansowanie rezerwy rolnej w następnych 
latach budżetowych. Ponadto, na zasadzie 
odstępstwa od art. 12 ust. 2 lit. d) 
rozporządzenia finansowego, całkowita 
niewykorzystana kwota rezerwy 
kryzysowej dostępna na koniec roku 2020 
zostaje przeniesiona na rok 2021, bez 
zwrotu do linii budżetowych obejmujących 
działania, o których mowa w art. 5 ust. 2 
lit. c), i udostępniona na finansowanie 
rezerwy rolnej.

Or. en

Uzasadnienie

Mechanizm przeniesienia powinien zostać zachowany.

Poprawka 364
Angélique Delahaye

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 2 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Na zasadzie odstępstwa od art. 12 ust. 2 lit.
d) rozporządzenia finansowego 
niewykorzystane środki z rezerwy rolnej są 
przenoszone bez ograniczeń czasowych na 
finansowanie rezerwy rolnej w następnych 
latach budżetowych.

Na zasadzie odstępstwa od art. 12 ust. 2 lit.
d) rozporządzenia finansowego 
niewykorzystane środki z rezerwy rolnej są 
przenoszone bez ograniczeń czasowych na 
finansowanie rezerwy rolnej w następnych 
latach budżetowych, co skutkuje 
sumowaniem się środków z kolejnych lat 
w ciągu całego okresu finansowania.

Or. fr

Poprawka 365
Clara Eugenia Aguilera García

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 2 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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Ponadto, na zasadzie odstępstwa od art.
12 ust. 2 lit. d) rozporządzenia 
finansowego, całkowita niewykorzystana 
kwota rezerwy kryzysowej dostępna na 
koniec roku 2020 zostaje przeniesiona na 
rok 2021, bez zwrotu do linii budżetowych 
obejmujących działania, o których mowa 
w art. 5 ust. 2 lit. c), i udostępniona na 
finansowanie rezerwy rolnej.

skreśla się

Or. es

Uzasadnienie

Proponuje się zniesienie art. 14 ust. 2 odnośnie do zwrotu rolnikom w 2021 r. kwot 
odliczonych w 2020 r., co pozwoli uniknąć dyskryminującego traktowania w odniesieniu do 
innych okresów rozliczeniowych.

Jeśli wniosek Komisji zostanie utrzymany, może to doprowadzić do wielu spraw sądowych za 
naruszenie obowiązującego rozporządzenia (UE) nr 1306/2013. Rozporządzenie to stanowi, 
że wszelkie kwoty niewykorzystane w ramach rezerwy kryzysowej, które nie zostały wydane do 
końca roku budżetowego, mają zostać wypłacone.

Poprawka 366
Esther Herranz García, Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato, Esteban González 
Pons

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 2 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ponadto, na zasadzie odstępstwa od art.
12 ust. 2 lit. d) rozporządzenia 
finansowego, całkowita niewykorzystana 
kwota rezerwy kryzysowej dostępna na 
koniec roku 2020 zostaje przeniesiona na 
rok 2021, bez zwrotu do linii budżetowych 
obejmujących działania, o których mowa 
w art. 5 ust. 2 lit. c), i udostępniona na 
finansowanie rezerwy rolnej.

skreśla się

Or. es

Poprawka 367
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Laurenţiu Rebega, Daniel Buda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 2 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ponadto, na zasadzie odstępstwa od art.
12 ust. 2 lit. d) rozporządzenia 
finansowego, całkowita niewykorzystana 
kwota rezerwy kryzysowej dostępna na 
koniec roku 2020 zostaje przeniesiona na 
rok 2021, bez zwrotu do linii budżetowych 
obejmujących działania, o których mowa 
w art. 5 ust. 2 lit. c), i udostępniona na 
finansowanie rezerwy rolnej.

skreśla się

Or. ro

Poprawka 368
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo, Karine Gloanec Maurin, Maria Gabriela Zoană, 
Momchil Nekov, Pavel Poc, Karin Kadenbach

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 2 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ponadto, na zasadzie odstępstwa od art.
12 ust. 2 lit. d) rozporządzenia 
finansowego, całkowita niewykorzystana 
kwota rezerwy kryzysowej dostępna na 
koniec roku 2020 zostaje przeniesiona na 
rok 2021, bez zwrotu do linii budżetowych 
obejmujących działania, o których mowa 
w art. 5 ust. 2 lit. c), i udostępniona na 
finansowanie rezerwy rolnej.

skreśla się

Or. en

Uzasadnienie

W sprawozdaniu okresowym w sprawie wieloletnich ram finansowych na lata 2021–2027 –
stanowisko Parlamentu w celu osiągnięcia porozumienia, Parlament Europejski 
zaproponował finansowanie oraz zwiększenie budżetu WPR na lata 2014–2020 o kwotę 400 
mln EUR, aby utworzyć rezerwę rolną. Zgodnie z tym wnioskiem powyższy akapit należy 
usunąć.
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Poprawka 369
Beata Gosiewska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 2 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ponadto, na zasadzie odstępstwa od art. 
12 ust. 2 lit. d) rozporządzenia 
finansowego, całkowita niewykorzystana 
kwota rezerwy kryzysowej dostępna na 
koniec roku 2020 zostaje przeniesiona na 
rok 2021, bez zwrotu do linii budżetowych 
obejmujących działania, o których mowa 
w art. 5 ust. 2 lit. c), i udostępniona na 
finansowanie rezerwy rolnej.

skreśla się

Or. pl

Poprawka 370
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 2 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ponadto, na zasadzie odstępstwa od art. 
12 ust. 2 lit. d) rozporządzenia 
finansowego, całkowita niewykorzystana 
kwota rezerwy kryzysowej dostępna na 
koniec roku 2020 zostaje przeniesiona na 
rok 2021, bez zwrotu do linii budżetowych 
obejmujących działania, o których mowa 
w art. 5 ust. 2 lit. c), i udostępniona na 
finansowanie rezerwy rolnej.

skreśla się

Or. pl

Poprawka 371
Matt Carthy
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 2 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ponadto, na zasadzie odstępstwa od art. 12 
ust. 2 lit. d) rozporządzenia finansowego,
całkowita niewykorzystana kwota rezerwy 
kryzysowej dostępna na koniec roku 2020 
zostaje przeniesiona na rok 2021, bez 
zwrotu do linii budżetowych obejmujących 
działania, o których mowa w art. 5 ust. 2 
lit. c), i udostępniona na finansowanie 
rezerwy rolnej.

Ponadto, całkowita niewykorzystana kwota 
rezerwy kryzysowej dostępna na koniec 
roku 2020 zostaje zwrócona 
beneficjentom, którzy podlegali 
dyscyplinie finansowej w poprzednim 
roku.

Or. en

Poprawka 372
Angélique Delahaye

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 2 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ponadto, na zasadzie odstępstwa od art. 12 
ust. 2 lit. d) rozporządzenia finansowego, 
całkowita niewykorzystana kwota rezerwy 
kryzysowej dostępna na koniec roku 2020
zostaje przeniesiona na rok 2021, bez 
zwrotu do linii budżetowych obejmujących 
działania, o których mowa w art. 5 ust. 2 
lit. c), i udostępniona na finansowanie 
rezerwy rolnej.

Ponadto, na zasadzie odstępstwa od art. 12 
ust. 2 lit. d) rozporządzenia finansowego, 
całkowita niewykorzystana kwota rezerwy 
kryzysowej dostępna na koniec ostatniego
roku wdrażania bieżącej WPR (rok N)
zostaje przeniesiona na pierwszy rok
wdrażania następnej WPR (rok N + 1), 
bez zwrotu do linii budżetowych 
obejmujących działania, o których mowa w
art. 5 ust. 2 lit. c), i udostępniona na 
finansowanie rezerwy rolnej.

Or. fr

Poprawka 373
Norbert Erdős

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 2 – akapit 3
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ponadto, na zasadzie odstępstwa od art. 12 
ust. 2 lit. d) rozporządzenia finansowego, 
całkowita niewykorzystana kwota rezerwy 
kryzysowej dostępna na koniec roku 2020 
zostaje przeniesiona na rok 2021, bez 
zwrotu do linii budżetowych obejmujących 
działania, o których mowa w art. 5 ust. 2 
lit. c), i udostępniona na finansowanie 
rezerwy rolnej.

Ponadto, na zasadzie odstępstwa od art. 12 
ust. 2 lit. d) rozporządzenia finansowego, 
całkowita niewykorzystana kwota rezerwy 
kryzysowej dostępna na koniec roku 2020 
zostaje zwrócona rolnikom zgodnie z 
przepisami obowiązującymi w 2021 r. 
Rezerwa kryzysowa na rok 2021 jest 
uzupełniana z dodatkowej określonej linii 
budżetowej dodanej do działu 2 budżetu 
UE.

Or. en

Uzasadnienie

Nie zgadzam się z faktem, że zgodnie z przepisami dotyczącymi funduszu kryzysowego kwoty 
wycofane w 2020 r. stanowią część nowej rezerwy w 2021 r. Kwotę tę należy zwrócić 
rolnikom zgodnie z przepisami obowiązującymi w 2021 r. Rezerwa kryzysowa na rok 2021 
jest uzupełniana z dodatkowej określonej linii budżetowej dodanej do działu 2 budżetu UE.

Poprawka 374
Peter Jahr, Michel Dantin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 2 – akapit 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 100 w 
celu uzupełnienia niniejszego artykułu 
przy określaniu progów sektorowych 
określonych w art. 14 ust. 1 akapit drugi 
lit. b).

Or. en

Uzasadnienie

Celem poprawki jest wprowadzenie środka mającego na celu przejęcie instrumentów 
stabilizacji dochodu, o których mowa w art. 70 rozporządzenia dotyczącego planu 
strategicznego WPR, jako środków kwalifikujących się do wsparcia z rezerwy rolnej w 
przypadku poważnych kryzysów o częstotliwości wyższej niż próg sektorowy wstępnie 
określony przez Komisję Europejską w aktach delegowanych. Te środki relokacji mają na 



PE630.688v01-00 32/182 AM\1170200PL.docx

PL

celu obniżenie poziomu ryzyka w celu umożliwienia rolnikom wykorzystania tych narzędzi 
zarządzania ryzykiem zgodnie z celami Komisji Europejskiej w tej dziedzinie.

Poprawka 375
Jean Arthuis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 2 – akapit 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 100 w 
celu uzupełnienia niniejszego artykułu 
przy określaniu progów sektorowych 
określonych w art. 14 ust. 1 akapit drugi 
lit. c).

Or. en

Poprawka 376
Michel Dantin, Daniel Buda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Komisja jest uprawniona do 
przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z 
art. 100 w celu uzupełnienia niniejszego 
artykułu, aby określić progi sektorowe 
umożliwiające uruchomienie środków 
zastępujących sektorowe instrumenty 
stabilizacji dochodów.

Or. fr

Uzasadnienie

Poprawka ta jest uzupełnieniem poprzedniej poprawki mającej na celu zastąpienie 
instrumentów stabilizacji dochodów w przypadku poważnych kryzysów występujących z 
częstotliwością przekraczającą z góry określony próg sektorowy ustalony przez Komisję w 
aktach delegowanych, aby w ten sposób zmniejszyć poziom ryzyka, co pozwoli na rozwinięcie 
tych narzędzi i obniżenie kwoty wkładu finansowego rolników, zgodnie z celami Komisji.
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Poprawka 377
Gabriel Mato, Esther Herranz García, Ramón Luis Valcárcel Siso, Esteban González 
Pons

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja ustala współczynnik korygujący 
dla interwencji w formie płatności 
bezpośrednich, o których mowa w art. 5 
ust. 2 lit. c) niniejszego rozporządzenia, i
dla wkładu finansowego Unii 
przeznaczonego na szczególne środki, o
którym mowa w art. 5 ust. 2 lit. f) 
niniejszego rozporządzenia, przyznanego 
na podstawie rozdziału IV rozporządzenia 
(UE) nr 228/2013 i rozdziału IV 
rozporządzenia (UE) nr 229/2013 
(„współczynnik korygujący”), jeżeli 
prognozy dotyczące finansowania 
interwencji i środków finansowanych w
ramach tego podpułapu w danym roku 
budżetowym wskazują, że mające 
zastosowanie pułapy roczne zostaną 
przekroczone.

Komisja ustala współczynnik korygujący 
dla interwencji w formie płatności 
bezpośrednich, o których mowa w art. 5 
ust. 2 lit. c) niniejszego rozporządzenia
(„współczynnik korygujący”), jeżeli 
prognozy dotyczące finansowania 
interwencji i środków finansowanych w
ramach tego podpułapu w danym roku 
budżetowym wskazują, że mające 
zastosowanie pułapy roczne zostaną 
przekroczone.

Or. es

Uzasadnienie

Należy wykluczyć płatności bezpośrednie wypłacane z funduszy POSEI, ponieważ ich pułap 
jest ustalony w samym rozporządzeniu (UE) nr 228/2013, co zapobiega nadmiernym 
wydatkom zarówno na poziomie programowania, jak i wykonania.

Poprawka 378
Ricardo Serrão Santos, Karine Gloanec Maurin, Maria Gabriela Zoană

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja ustala współczynnik korygujący 
dla interwencji w formie płatności 

Komisja ustala współczynnik korygujący 
dla interwencji w formie płatności 
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bezpośrednich, o których mowa w art. 5 
ust. 2 lit. c) niniejszego rozporządzenia, i
dla wkładu finansowego Unii 
przeznaczonego na szczególne środki, o
którym mowa w art. 5 ust. 2 lit. f) 
niniejszego rozporządzenia, przyznanego 
na podstawie rozdziału IV rozporządzenia 
(UE) nr 228/2013 i rozdziału IV 
rozporządzenia (UE) nr 229/2013 
(„współczynnik korygujący”), jeżeli 
prognozy dotyczące finansowania 
interwencji i środków finansowanych w
ramach tego podpułapu w danym roku 
budżetowym wskazują, że mające 
zastosowanie pułapy roczne zostaną 
przekroczone.

bezpośrednich, o których mowa w art. 5 
ust. 2 lit. c) niniejszego rozporządzenia
(„współczynnik korygujący”), jeżeli 
prognozy dotyczące finansowania 
interwencji i środków finansowanych w
ramach tego podpułapu w danym roku 
budżetowym wskazują, że mające 
zastosowanie pułapy roczne zostaną 
przekroczone.

Or. en

Poprawka 379
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja ustala współczynnik korygujący 
dla interwencji w formie płatności 
bezpośrednich, o których mowa w art. 5 
ust. 2 lit. c) niniejszego rozporządzenia, i 
dla wkładu finansowego Unii 
przeznaczonego na szczególne środki, o 
którym mowa w art. 5 ust. 2 lit. f) 
niniejszego rozporządzenia, przyznanego 
na podstawie rozdziału IV rozporządzenia
(UE) nr 228/2013 i rozdziału IV 
rozporządzenia (UE) nr 229/2013
(„współczynnik korygujący”), jeżeli 
prognozy dotyczące finansowania 
interwencji i środków finansowanych w 
ramach tego podpułapu w danym roku 
budżetowym wskazują, że mające 
zastosowanie pułapy roczne zostaną 
przekroczone.

Komisja ustala współczynnik korygujący 
dla interwencji w formie płatności 
bezpośrednich, o których mowa w art. 5 
ust. 2 lit. c) niniejszego rozporządzenia, i 
dla wkładu finansowego Unii 
przeznaczonego na szczególne środki, o 
którym mowa w art. 5 ust. 2 lit. f) 
niniejszego rozporządzenia, przyznanego 
na podstawie rozdziału IV rozporządzenia
(UE) nr 228/2013 i rozdziału IV 
rozporządzenia (UE) nr 229/2013
(„współczynnik korygujący”), jeżeli 
prognozy dotyczące finansowania 
interwencji i środków finansowanych w 
ramach tego podpułapu w danym roku 
budżetowym wskazują, że mające 
zastosowanie pułapy roczne zostaną 
przekroczone. Ten współczynnik 
korygujący nie ma zastosowania do 
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płatności bezpośrednich, których wartość 
nie przekracza 2000 euro.

Or. pl

Uzasadnienie

Należy utrzymać wyłączenie stosowania mechanizmu dyscypliny finansowej wobec 
beneficjentów otrzymujących do 2000 euro z tytułu płatności bezpośrednich.

Poprawka 380
Esther Herranz García, Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato, Esteban González 
Pons

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja ustala współczynnik korygujący 
dla interwencji w formie płatności 
bezpośrednich, o których mowa w art. 5 
ust. 2 lit. c) niniejszego rozporządzenia, i
dla wkładu finansowego Unii 
przeznaczonego na szczególne środki, o
którym mowa w art. 5 ust. 2 lit. f) 
niniejszego rozporządzenia, przyznanego 
na podstawie rozdziału IV rozporządzenia
(UE) nr 228/2013 i rozdziału IV 
rozporządzenia (UE) nr 229/2013
(„współczynnik korygujący”), jeżeli 
prognozy dotyczące finansowania 
interwencji i środków finansowanych w
ramach tego podpułapu w danym roku 
budżetowym wskazują, że mające 
zastosowanie pułapy roczne zostaną 
przekroczone.

Komisja ustala dla beneficjentów 
otrzymujących dofinansowanie w 
wysokości ponad 2 000 EUR
współczynnik korygujący dla interwencji 
w formie płatności bezpośrednich, o
których mowa w art. 5 ust. 2 lit. c) 
niniejszego rozporządzenia, i dla wkładu 
finansowego Unii przeznaczonego na 
szczególne środki, o którym mowa w art. 5 
ust. 2 lit. f) niniejszego rozporządzenia, 
przyznanego na podstawie rozdziału IV 
rozporządzenia (UE) nr 228/2013 i
rozdziału IV rozporządzenia (UE) nr
229/2013 („współczynnik korygujący”), 
jeżeli prognozy dotyczące finansowania 
interwencji i środków finansowanych w
ramach tego podpułapu w danym roku 
budżetowym wskazują, że mające 
zastosowanie pułapy roczne zostaną 
przekroczone.

Or. es

Poprawka 381
Philippe Loiseau, Jacques Colombier
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja ustala współczynnik korygujący 
dla interwencji w formie płatności 
bezpośrednich, o których mowa w art. 5 
ust. 2 lit. c) niniejszego rozporządzenia, i
dla wkładu finansowego Unii 
przeznaczonego na szczególne środki, o
którym mowa w art. 5 ust. 2 lit. f) 
niniejszego rozporządzenia, przyznanego 
na podstawie rozdziału IV rozporządzenia
(UE) nr 228/2013 i rozdziału IV 
rozporządzenia (UE) nr 229/2013
(„współczynnik korygujący”), jeżeli 
prognozy dotyczące finansowania 
interwencji i środków finansowanych w
ramach tego podpułapu w danym roku 
budżetowym wskazują, że mające 
zastosowanie pułapy roczne zostaną 
przekroczone.

Komisja ustala, za zgodą Parlamentu i 
Rady, współczynnik korygujący dla 
interwencji w formie płatności 
bezpośrednich, o których mowa w art. 5 
ust. 2 lit. c) niniejszego rozporządzenia, i
dla wkładu finansowego Unii 
przeznaczonego na szczególne środki, o
którym mowa w art. 5 ust. 2 lit. f) 
niniejszego rozporządzenia, przyznanego 
na podstawie rozdziału IV rozporządzenia
(UE) nr 228/2013 i rozdziału IV
rozporządzenia (UE) nr 229/2013
(„współczynnik korygujący”), jeżeli 
prognozy dotyczące finansowania 
interwencji i środków finansowanych w
ramach tego podpułapu w danym roku 
budżetowym wskazują, że mające 
zastosowanie pułapy roczne zostaną 
przekroczone.

Or. fr

Poprawka 382
Sandra Kalniete, Ivari Padar, Bronis Ropė

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wysokość dostosowania określona 
zgodnie z niniejszym artykułem ma 
zastosowanie jedynie do płatności 
bezpośrednich przekraczających 2 000 
EUR, które mają zostać przyznane 
rolnikom w danym roku kalendarzowym.

Or. en

Poprawka 383
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Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1 – akapit 1 a (new)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wysokość dofinansowania ma 
zastosowanie jedynie do płatności 
bezpośrednich przekraczających 2000 
EUR, które maja zostać przyznane 
rolnikom w danym roku kalendarzowym.

Or. pl

Poprawka 384
Matt Carthy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Kalkulacja dostosowania dotyczy 
wyłącznie beneficjentów, którzy otrzymali 
płatności bezpośrednie w wysokości 2 000 
EUR lub więcej.

Or. en

Poprawka 385
Norbert Erdős

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1– akapit 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wysokość dostosowania określona 
zgodnie z niniejszym artykułem ma 
zastosowanie jedynie do płatności 
bezpośrednich przekraczających 2 500 
EUR, które mają zostać przyznane 
rolnikom w danym roku kalendarzowym.
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Or. en

Uzasadnienie

W dyscyplinie finansowej obowiązuje zwolnienie dla drobnych rolników.

Poprawka 386
Beata Gosiewska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Wysokość dofinansowania ma 
zastosowanie jedynie do płatności 
bezpośrednich przekraczających 2000 
EUR, które maja zostać przyznane 
rolnikom w danym roku kalendarzowym.

Or. pl

Poprawka 387
Elsi Katainen, Merja Kyllönen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Do dnia 1 grudnia roku 
kalendarzowego, do którego dany 
współczynnik korygujący ma 
zastosowanie, Komisja może na podstawie 
nowych informacji przyjąć akty 
wykonawcze dostosowujące współczynnik 
korygujący ustalony zgodnie z ust. 1. Te 
akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z
procedurą doradczą, o której mowa w art.
101 ust. 2.

2. Do dnia 1 listopada roku 
kalendarzowego, do którego dany 
współczynnik korygujący ma 
zastosowanie, Komisja może na podstawie 
nowych informacji przyjąć akty 
wykonawcze dostosowujące współczynnik 
korygujący ustalony zgodnie z ust. 1. Te 
akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z
procedurą doradczą, o której mowa w art.
101 ust. 2.

Or. en
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Uzasadnienie

Dostosowanie dyscypliny finansowej musi nastąpić jak najwcześniej, aby można było na czas 
dokonać płatności. Nie należy narażać na ryzyko płatności bezpośrednich z aktualnymi 
informacjami dotyczącymi dyscypliny finansowej od 1 stycznia.

Poprawka 388
Norbert Erdős

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 3 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli środki, które mają zostać 
przeniesione, jak opisano w akapicie 
pierwszym, pozostają dostępne, Komisja 
może przyjąć akty wykonawcze 
określające dla poszczególnych państw 
członkowskich podlegające zwrotowi na 
rzecz beneficjentów końcowych kwoty 
środków, na które nie zaciągnięto 
zobowiązań, chyba że całkowita kwota 
środków, na które nie zaciągnięto 
zobowiązań, dostępna do celów zwrotów 
stanowi mniej niż 0,2 % pułapu rocznego 
wydatków EFRG.

Jeżeli środki, które mają zostać 
przeniesione, jak opisano w akapicie 
pierwszym, pozostają dostępne, Komisja 
może przyjąć akty wykonawcze 
określające dla poszczególnych państw 
członkowskich podlegające zwrotowi na 
rzecz beneficjentów końcowych kwoty 
środków, na które nie zaciągnięto 
zobowiązań.

Or. en

Uzasadnienie

To zdanie nie ma znaczenia dla tekstu, dlatego należy je usunąć.

Poprawka 389
Matt Carthy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 3 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli środki, które mają zostać 
przeniesione, jak opisano w akapicie 
pierwszym, pozostają dostępne, Komisja 
może przyjąć akty wykonawcze 

Jeżeli środki, które mają zostać 
przeniesione, jak opisano w akapicie 
pierwszym, pozostają dostępne, Komisja 
może przyjąć akty wykonawcze 
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określające dla poszczególnych państw 
członkowskich podlegające zwrotowi na 
rzecz beneficjentów końcowych kwoty 
środków, na które nie zaciągnięto 
zobowiązań, chyba że całkowita kwota 
środków, na które nie zaciągnięto 
zobowiązań, dostępna do celów zwrotów 
stanowi mniej niż 0,2% pułapu rocznego 
wydatków EFRG.

określające dla poszczególnych państw 
członkowskich podlegające zwrotowi na 
rzecz beneficjentów końcowych kwoty 
środków, na które nie zaciągnięto 
zobowiązań, chyba że całkowita kwota 
środków, na które nie zaciągnięto 
zobowiązań, dostępna do celów zwrotów 
stanowi mniej niż 0,1 % pułapu rocznego 
wydatków EFRG.

Or. en

Poprawka 390
Matt Carthy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 4 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Kwoty ustalone przez Komisję zgodnie z
ust. 3 akapit drugi są zwracane 
beneficjentom końcowym przez państwa 
członkowskie według obiektywnych i
niedyskryminujących kryteriów. Państwa 
członkowskie mogą stosować minimalny 
próg zwrotów przypadających na 
beneficjenta końcowego.

Kwoty ustalone przez Komisję zgodnie z
ust. 3 akapit drugi są zwracane 
beneficjentom końcowym przez państwa 
członkowskie według obiektywnych i
niedyskryminujących kryteriów.

Or. en

Poprawka 391
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Jeżeli w trakcie opracowywania 
projektu budżetu na rok budżetowy N 
pojawia się ryzyko, że kwota, o której 
mowa w art. 12, zostanie przekroczona w
odniesieniu do roku budżetowego N, 
Komisja proponuje Parlamentowi 

1. Jeżeli w trakcie opracowywania 
projektu budżetu na rok budżetowy N 
pojawia się ryzyko, że kwota, o której 
mowa w art. 12, zostanie przekroczona w
odniesieniu do roku budżetowego N, 
Komisja proponuje Parlamentowi 
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Europejskiemu i Radzie bądź Radzie 
środki niezbędne do zapewnienia 
przestrzegania tej kwoty.

Europejskiemu i Radzie bądź Radzie
niezbędne środki mające pomóc państwom 
członkowskim w przestrzeganiu tej kwoty.

Or. fr

Poprawka 392
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Jeżeli w dowolnym momencie 
Komisja uzna, że występuje ryzyko 
przekroczenia kwoty, o której mowa w art.
12, oraz że nie jest ona w stanie 
wprowadzić odpowiednich środków w celu 
zaradzenia sytuacji, proponuje inne środki 
zapewniające przestrzeganie tej kwoty. W
przypadku gdy podstawą prawną 
odnośnego środka jest art. 43 ust. 3 
Traktatu, środki te przyjmuje Rada, a w
przypadku gdy podstawą prawną 
odnośnego środka jest art. 43 ust. 2 
Traktatu, środki te przyjmują Parlament 
Europejski i Rada.

2. W przypadku gdy podstawą prawną 
odnośnego środka jest art. 43 ust. 3 
Traktatu, środki te przyjmuje Rada, a w
przypadku gdy podstawą prawną 
odnośnego środka jest art. 43 ust. 2 
Traktatu, środki te przyjmują Parlament 
Europejski i Rada.

Or. fr

Poprawka 393
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 3 – akapit 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli na koniec roku budżetowego N 
wnioski państw członkowskich o zwrot 
przekroczą lub mogą przekroczyć kwotę, o
której mowa w art. 12, Komisja:

Jeżeli na koniec roku budżetowego N 
wnioski państw członkowskich o zwrot 
przekroczą kwotę, o której mowa w art. 12, 
Komisja:

Or. fr
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Poprawka 394
Norbert Erdős

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Komisja może przyjąć akty 
wykonawcze określające płatności 
dodatkowe lub potrącenia dostosowujące 
płatności dokonane zgodnie z ust. 3, bez 
stosowania procedury, o której mowa w
art. 101.

6. Komisja może przyjąć akty 
wykonawcze określające płatności 
dodatkowe lub potrącenia dostosowujące 
płatności dokonane zgodnie z ust. 3.

Or. en

Uzasadnienie

Utrzymuje się rolę doradców ds. rolnictwa i finansów.

Poprawka 395
Esther Herranz García, Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato, Esteban González 
Pons

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Komisja może przyjąć akty 
wykonawcze określające płatności 
dodatkowe lub potrącenia dostosowujące 
płatności dokonane zgodnie z ust. 3, bez 
stosowania procedury, o której mowa w
art. 101.

6. Komisja może przyjąć akty 
wykonawcze określające płatności 
dodatkowe lub potrącenia dostosowujące 
płatności dokonane zgodnie z ust. 3,
stosując procedurę, o której mowa w art.
101.

Or. es

Uzasadnienie

Procedura płatności miesięcznych musi być nadal stosowana przez Komisję w celu 
zapewnienia jasności i przejrzystości.



AM\1170200PL.docx 43/182 PE630.688v01-00

PL

Poprawka 396
Norbert Erdős

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 20 skreśla się

Koszty administracyjne i koszty 
zatrudnienia

Z EFRG nie pokrywa się wydatków 
związanych z kosztami administracyjnymi 
i kosztami zatrudnienia poniesionymi 
przez państwa członkowskie i przez 
beneficjentów pomocy.

Or. en

Uzasadnienie

Ten artykuł zostaje skreślony. Ponieważ koszty administracyjne państw członkowskich nie 
mogą być zwiększane w nieskończoność, pomoc techniczna pozostaje otwarta na zarządzanie 
w ramach 1. filaru WPR.

Poprawka 397
Matt Carthy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zgodnie z art. 7 lit. b) Komisja bezpłatnie 
dostarcza dane satelitarne organom 
odpowiedzialnym za system 
monitorowania obszarów lub 
usługodawcom upoważnionym przez te 
organy do ich reprezentowania.

Zgodnie z art. 7 lit. b) Komisja bezpłatnie 
dostarcza dane satelitarne organom 
odpowiedzialnym za system 
monitorowania i kontroli obszarów lub 
usługodawcom upoważnionym przez te 
organy do ich reprezentowania.

Or. en

Poprawka 398
Norbert Erdős
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zgodnie z art. 7 lit. b) Komisja bezpłatnie 
dostarcza dane satelitarne organom 
odpowiedzialnym za system 
monitorowania obszarów lub 
usługodawcom upoważnionym przez te 
organy do ich reprezentowania.

Zgodnie z art. 7 lit. b) Komisja bezpłatnie 
dostarcza dane satelitarne organom 
odpowiedzialnym za system 
monitorowania i kontroli obszarów lub 
usługodawcom upoważnionym przez te 
organy do ich reprezentowania.

Or. en

Uzasadnienie

Dane satelitarne muszą być wykorzystywane w jak najszerszym zakresie także w systemie 
kontroli.

Poprawka 399
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja pozostaje właścicielem danych 
satelitarnych i odzyskuje je po 
zakończeniu prac.

skreśla się

Or. fr

Poprawka 400
Matt Carthy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – akapit 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja może powierzyć 
wyspecjalizowanym podmiotom 
wykonanie zadań w zakresie technik lub 
metod pracy w związku z systemem 

Komisja może powierzyć 
wyspecjalizowanym podmiotom 
wykonanie zadań w zakresie technik lub 
metod pracy w związku z systemem 
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monitorowania obszarów, o którym mowa 
w art. 64 ust. 1 lit. c).

monitorowania i kontroli obszarów, o
którym mowa w art. 64 ust. 1 lit. c).

Or. en

Poprawka 401
Norbert Erdős

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – akapit 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja może powierzyć 
wyspecjalizowanym podmiotom 
wykonanie zadań w zakresie technik lub 
metod pracy w związku z systemem 
monitorowania obszarów, o którym mowa 
w art. 64 ust. 1 lit. c).

Komisja może powierzyć 
wyspecjalizowanym podmiotom 
wykonanie zadań w zakresie technik lub 
metod pracy w związku z systemem 
monitorowania i kontroli obszarów, o
którym mowa w art. 64 ust. 1 lit. c).

Or. en

Uzasadnienie

Dane satelitarne muszą być wykorzystywane w jak najszerszym zakresie także w systemie 
kontroli.

Poprawka 402
Maria Heubuch
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) zarządzaniu unijnymi rynkami 
rolnymi w kontekście globalnym;

a) sprawiedliwemu i
zrównoważonemu zarządzaniu unijnymi 
rynkami rolnymi w kontekście globalnym, 
w tym przez ustanawianie i rozwój 
mechanizmów monitorowania rynków na 
szczeblach regionalnym i globalnym, z
uwzględnieniem celów rozwoju;

Or. en
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Uzasadnienie

Monitorowanie jest konieczne, aby zrozumieć zewnętrzny wpływ wewnętrznych polityk UE na 
rozwijający się świat, a w rezultacie, aby urzeczywistnić spójność polityki na rzecz rozwoju. 
Podobnie, jak stanowi art. 191 TFUE, WPR i jej finansowanie nie powinny zakłócać 
osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju ani celów określonych w porozumieniu 
klimatycznym z Paryża.

Poprawka 403
Norbert Erdős

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) zarządzaniu unijnymi rynkami 
rolnymi w kontekście globalnym;

a) przyjęciu szczególnych środków, 
aby odpowiednio dostosować 
funkcjonowanie unijnych rynków rolnych 
do zmian na rynkach światowych;

Or. en

Uzasadnienie

Możliwe wydatki związane z lit. a) wymagają wyjaśnienia.

Poprawka 404
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – akapit 1 – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) podejmowaniu interwencji na 
rynkach rolnych w przypadku zakłóceń 
zagrażających równowadze ekonomicznej 
europejskich gospodarstw rolnych;

Or. fr

Poprawka 405
Maria Heubuch
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w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) zapewnieniu monitorowania 
agroekonomicznego i rolno-
środowiskowo-klimatycznego w
odniesieniu do użytkowania gruntów 
rolnych i zmian w sposobie ich 
użytkowania, w tym gruntów rolno-
leśnych, jak również monitorowania stanu 
upraw, tak aby umożliwić sporządzenie 
szacunków, w szczególności plonów i
produkcji rolnej oraz skutków dla 
rolnictwa związanych z wyjątkowymi 
okolicznościami;

b) zapewnieniu monitorowania 
agroekonomicznego i rolno-
środowiskowo-klimatycznego w
odniesieniu do użytkowania gruntów 
rolnych i zmian w sposobie ich 
użytkowania, w tym gruntów rolno-
leśnych, jak również monitorowania stanu
gleby i upraw, tak aby umożliwić 
sporządzenie szacunków, w szczególności 
plonów i produkcji rolnej oraz skutków dla 
rolnictwa związanych z wyjątkowymi 
okolicznościami i oceny odporności 
systemów rolnych na zmiany klimatyczne, 
a także oceny postępów we wdrażaniu 
praktyk rolnych mających pomóc w
osiągnięciu celów dotyczących klimatu 
określonych w Agendzie na rzecz 
zrównoważonego rozwoju 2030 i w
porozumieniu paryskim w sprawie zmian 
klimatu;

Or. en

Uzasadnienie

Konieczne jest monitorowanie bazy zasobów, od której zależy rolnictwo, a ostatecznie nasza 
długoterminowa wydajność i konkurencyjność. Monitorowanie jest również konieczne, aby 
zrozumieć zewnętrzne skutki polityki wewnętrznej UE wobec krajów rozwijających się. 
Podobnie, jak stanowi art. 191 TFUE, cele unijnej polityki klimatycznej oraz polityki w 
dziedzinie środowiska, WPR i jej finansowanie nie powinny zakłócać osiągnięcia celów 
zrównoważonego rozwoju ani celów określonych w porozumieniu paryskim.

Poprawka 406
Maria Heubuch
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – akapit 1 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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ba) zapewnieniu wystarczającego
monitorowania zasobów naturalnych, od 
których zależy produkcja rolna, w 
szczególności gleby i wody, w celu 
umożliwienia rzetelnej oceny skuteczności 
wydatków w ramach WPR na 
dostarczanie dóbr publicznych;

Or. en

Poprawka 407
Maria Heubuch
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – akapit 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) przyczynieniu się do przejrzystości 
rynków światowych;

d) przyczynieniu się do przejrzystości 
rynków światowych, w tym zapewnieniu 
spójności polityki na rzecz rozwoju;

Or. en

Poprawka 408
Norbert Erdős

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – akapit 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) przyczynieniu się do przejrzystości
rynków światowych;

d) przyjęciu szczególnych środków 
przyczyniających się do przejrzystości
wydarzeń na rynkach światowych;

Or. en

Uzasadnienie

Możliwe wydatki związane z lit. d) wymagają wyjaśnienia.
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Poprawka 409
Maria Heubuch
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Na podstawie art. 7 lit. c) Komisja 
finansuje działania dotyczące gromadzenia 
lub zakupu danych potrzebnych do 
realizacji i monitorowania WPR, w tym 
również danych satelitarnych, 
geoprzestrzennych i meteorologicznych, 
tworzenia infrastruktury danych 
przestrzennych i strony internetowej, 
przeprowadzania szczegółowych badań 
związanych z warunkami klimatycznymi, 
stosowania teledetekcji w celu 
wspomagania monitorowania zmian w
wykorzystaniu gruntów rolnych i stanu
gleby oraz aktualizacji modeli 
agrometeorologicznych i
ekonometrycznych. W stosownych 
przypadkach działania te są podejmowane 
we współpracy z Europejską Agencją 
Środowiska, Wspólnym Centrum 
Badawczym, krajowymi laboratoriami i
organami lub przy udziale sektora 
prywatnego.

Na podstawie art. 7 lit. c) Komisja 
finansuje działania dotyczące gromadzenia 
lub zakupu danych potrzebnych do 
realizacji i monitorowania WPR oraz jej 
skutków, zarówno wewnątrz Unii, jak i
poza nią, w tym również danych 
satelitarnych, geoprzestrzennych i
meteorologicznych, tworzenia 
infrastruktury danych przestrzennych i
strony internetowej, przeprowadzania 
szczegółowych badań związanych z
warunkami klimatycznymi, stosowania 
teledetekcji w celu wspomagania 
monitorowania zmian w wykorzystaniu 
gruntów rolnych, stanu i jakości gleby 
oraz aktualizacji danych i modeli 
agrometeorologicznych i
ekonometrycznych. W stosownych 
przypadkach działania te są podejmowane 
we współpracy z Europejską Agencją 
Środowiska, Eurostatem, Wspólnym 
Centrum Badawczym, krajowymi 
laboratoriami i organami lub przy udziale 
sektora prywatnego, pod warunkiem że 
zagwarantowane są bezstronność i
przejrzystość, w duchu przekazywania 
informacji z otwartych źródeł do 
wspólnych zasobów w przestrzeni 
publicznej.

Or. en

Poprawka 410
Maria Heubuch
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – akapit 2 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja i państwa członkowskie 
współpracują w celu umożliwienia 
dostępu do danych i informacji 
niezbędnych do pomiaru postępu i 
wyników WPR; może to obejmować 
udostępnianie informacji i danych.

Or. en

Poprawka 411
Maria Heubuch
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – akapit 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja zapewnia finansowanie w celu 
utrzymania, a w razie potrzeby rozbudowy, 
badania LUCAS i innych dostępnych 
narzędzi do pomiaru formowania się i 
humifikacji warstwy ornej, erozji gleby, 
akumulacji pestycydów, w celu 
zapewnienia gwarancji skutecznego 
wydatkowania funduszy UE na osiąganie
celów WPR nakreślonych w 
rozporządzeniu w sprawie planów 
strategicznych [.../....].

Or. en

Uzasadnienie

Trzeba wydać stosunkowo niewielką kwotę (na przykład w porównaniu z sumą płatności 
bezpośrednich) w celu sprawdzenia, czy WPR osiąga wszystkie swoje cele, zwłaszcza w 
odniesieniu do gleby i innych zasobów naturalnych, na których opiera się rolnictwo.

Poprawka 412
Maria Heubuch
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Artykuł 23 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 23a

Monitorowanie spójności polityki na rzecz 
rozwoju

1. Zgodnie z art. 208 TFUE wpływ WPR 
na systemy żywnościowe i długoterminowe 
bezpieczeństwo żywnościowe w państwach 
rozwijających się podlega regularnej i
niezależnej ocenie. W tym monitorowaniu 
szczególną uwagę zwraca się na wpływ 
przepływów w handlu produktami rolno-
spożywczymi między UE a krajami 
rozwijającymi się na:

(i) produkcję, przetwarzanie i dystrybucję 
żywności w krajach najsłabiej 
rozwiniętych;

(ii) lokalnych i drobnych producentów 
oraz na kobiety w rolnictwie;

(iii) produkty uznane przez kraje 
rozwijające się za wrażliwe;

(iv) produkty pochodzące z tych sektorów, 
gdzie przyznane zostały płatności 
związane z wielkością produkcji w ramach 
WPR i gdzie stosowane są środki 
zarządzania kryzysowego w ramach WPR.

2. W ramach oceny badane są dane 
pochodzące z obserwatoriów rynku UE, 
analiz przypadków, sprawozdań 
dotyczących celów zrównoważonego 
rozwoju, a także dowodów dostarczonych 
przez kraje partnerskie i inne odpowiednie 
zainteresowane strony, takie jak 
organizacje społeczeństwa 
obywatelskiego. W tym celu sektorowy i 
geograficzny zakres obserwatoriów rynku 
UE zostaje rozszerzony na produkty 
uznane za wrażliwe przez kraje 
partnerskie i obejmujące kraje najsłabiej 
rozwinięte. Komisja określa w drodze 
aktów delegowanych zakres i procedurę 
oceny.

3. Jeżeli dane pochodzące z 
monitorowania wskazują na ryzyko 
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niekorzystnego wpływu na produkcję 
rolno-spożywczą i przetwórstwo lub 
bezpieczeństwo żywnościowe kraju 
rozwijającego się, Komisja Europejska 
wydaje wczesne ostrzeżenie, skłaniając do 
konsultacji między Unią a 
zainteresowanymi społecznościami 
rolniczymi, a także do uzgodnienia 
środków zaradczych przez rządy krajów 
partnerskich. Dotknięte strony mogą 
powołać się na klauzulę społeczną.

4. Jeżeli nie zostanie wydane ostrzeżenie, 
a wystąpią niekorzystne skutki, 
zainteresowana strona może złożyć 
skargę. Skargi przyjmuje stały 
sprawozdawca ds. spójności polityki na 
rzecz rozwoju z ramienia Parlamentu 
Europejskiego, a skargi będą 
rozpatrywane przez urzędników 
przeprowadzających spotkania 
wyjaśniające w Komisji Europejskiej. 
Dotknięte grupy i inne zainteresowane 
strony mogą przedstawić dowody.

5. Komisja przekazuje Radzie i 
Parlamentowi Europejskiemu roczne 
sprawozdanie na temat wyników oceny, 
otrzymanych dowodów i odpowiedzi 
politycznej UE.

Or. en

Uzasadnienie

Procedura ta ma na celu ustanowienie mechanizmu, który jednocześnie monitoruje spójność 
polityki na rzecz rozwoju i umożliwia otrzymywanie przez Komisję sygnałów dla rynków i 
społeczności potencjalnie zagrożonych. Rozszerza to rolę już istniejących obserwatoriów 
rynkowych.  Funkcja urzędnika Komisji przeprowadzającego spotkania wyjaśniające już 
istnieje w Komisji Europejskiej, a rolę tę mogłyby również pełnić delegatury UE posiadające 
kompetencje w zakresie handlu i rolnictwa.

Poprawka 413
Beata Gosiewska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1 – akapit 1 – wprowadzenie
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Po przyjęciu decyzji w sprawie 
zatwierdzenia planu strategicznego WPR 
Komisja wypłaca danemu państwu 
członkowskiemu wstępną kwotę płatności 
zaliczkowej na cały okres obowiązywania 
planu strategicznego WPR. Ta wstępna 
kwota płatności zaliczkowej wypłacana 
jest w następujących ratach:

Po przyjęciu decyzji w sprawie 
zatwierdzenia planu strategicznego WPR 
Komisja wypłaca danemu państwu 
członkowskiemu wstępną kwotę płatności 
zaliczkowej na cały okres obowiązywania 
planu strategicznego WPR. Ta wstępna 
kwota płatności zaliczkowej wypłacana 
jest w wysokości 5% kwoty wsparcia z 
EFRROW na cały okres trwania planu 
strategicznego WPR.

Or. pl

Poprawka 414
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1 – akapit 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Po przyjęciu decyzji w sprawie 
zatwierdzenia planu strategicznego WPR 
Komisja wypłaca danemu państwu 
członkowskiemu wstępną kwotę płatności 
zaliczkowej na cały okres obowiązywania 
planu strategicznego WPR. Ta wstępna 
kwota płatności zaliczkowej wypłacana 
jest w następujących ratach:

Po przyjęciu decyzji w sprawie 
zatwierdzenia planu strategicznego WPR 
Komisja wypłaca danemu państwu 
członkowskiemu wstępną kwotę płatności 
zaliczkowej na cały okres obowiązywania 
planu strategicznego WPR. Ta wstępna 
kwota płatności zaliczkowej wypłacana 
jest wysokości 5% kwoty wsparcia z 
EFRROW na cały okres trwania planu 
strategicznego WPR.

Or. pl

Poprawka 415
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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a) w 2021 r.: 1 % kwoty wsparcia z 
EFRROW na cały okres trwania planu 
strategicznego WPR;

skreśla się

Or. pl

Poprawka 416
Beata Gosiewska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) w 2021 r.: 1 % kwoty wsparcia z 
EFRROW na cały okres trwania planu 
strategicznego WPR;

skreśla się

Or. pl

Poprawka 417
Esther Herranz García, Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato, Esteban González 
Pons

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) w 2021 r.: 1 % kwoty wsparcia z 
EFRROW na cały okres trwania planu 
strategicznego WPR.

a) w 2021 r.: 1,5 % kwoty wsparcia z 
EFRROW na cały okres trwania planu 
strategicznego WPR.

Or. es

Uzasadnienie

Należałoby zastosować płatności zaliczkowe w ciągu dwóch lat, aby uniknąć opóźnień we 
wdrażaniu środków drugiego filaru.

Poprawka 418
Herbert Dorfmann
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) w 2021 r.: 1 % kwoty wsparcia z 
EFRROW na cały okres trwania planu 
strategicznego WPR;

a) w 2021 r.: 1,5 % kwoty wsparcia z 
EFRROW na cały okres trwania planu 
strategicznego WPR;

Or. it

Poprawka 419
Clara Eugenia Aguilera García

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) w 2021 r.: 1 % kwoty wsparcia z 
EFRROW na cały okres trwania planu 
strategicznego WPR.

a) w 2021 r.: 1,5 % kwoty wsparcia z 
EFRROW na cały okres trwania planu 
strategicznego WPR.

Or. es

Poprawka 420
Beata Gosiewska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) w 2022 r.: 1 % kwoty wsparcia z 
EFRROW na cały okres trwania planu 
strategicznego WPR;

skreśla się

Or. pl

Poprawka 421
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Artykuł 29 – ustęp 1 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) w 2022 r.: 1 % kwoty wsparcia z 
EFRROW na cały okres trwania planu 
strategicznego WPR;

skreśla się

Or. pl

Poprawka 422
Clara Eugenia Aguilera García

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) w 2022 r.: 1 % kwoty wsparcia z 
EFRROW na cały okres trwania planu 
strategicznego WPR.

b) w 2022 r.: 1,5 % kwoty wsparcia z 
EFRROW na cały okres trwania planu 
strategicznego WPR.

Or. es

Poprawka 423
Esther Herranz García, Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato, Esteban González 
Pons

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) w 2022 r.: 1 % kwoty wsparcia z 
EFRROW na cały okres trwania planu 
strategicznego WPR.

b) w 2022 r.: 1,5 % kwoty wsparcia z 
EFRROW na cały okres trwania planu 
strategicznego WPR.

Or. es

Uzasadnienie

Należałoby zastosować płatności zaliczkowe w ciągu dwóch lat, aby uniknąć opóźnień we 
wdrażaniu środków drugiego filaru.
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Poprawka 424
Herbert Dorfmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) w 2022 r.: 1 % kwoty wsparcia z 
EFRROW na cały okres trwania planu 
strategicznego WPR;

b) w 2022 r.: 1,5 % kwoty wsparcia z 
EFRROW na cały okres trwania planu 
strategicznego WPR;

Or. it

Poprawka 425
Clara Eugenia Aguilera García

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1 – akapit 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) w 2023 r.: 1 % kwoty wsparcia z 
EFRROW na cały okres trwania planu 
strategicznego WPR.

skreśla się

Or. es

Poprawka 426
Esther Herranz García, Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato, Esteban González 
Pons

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1 – akapit 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) w 2023 r.: 1 % kwoty wsparcia z 
EFRROW na cały okres trwania planu 
strategicznego WPR.

skreśla się

Or. es
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Uzasadnienie

Należałoby zastosować płatności zaliczkowe w ciągu dwóch lat, aby uniknąć opóźnień we 
wdrażaniu środków drugiego filaru.

Poprawka 427
Beata Gosiewska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1 – akapit 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) w 2023 r.: 1 % kwoty wsparcia z 
EFRROW na cały okres trwania planu 
strategicznego WPR.

skreśla się

Or. pl

Poprawka 428
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1 – akapit 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) w 2023 r.: 1 % kwoty wsparcia z 
EFRROW na cały okres trwania planu 
strategicznego WPR.

skreśla się

Or. pl

Poprawka 429
Herbert Dorfmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1 – akapit 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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c) w 2023 r.: 1 % kwoty wsparcia z 
EFRROW na cały okres trwania planu 
strategicznego WPR.

c) w 2023 r.: 1,5 % kwoty wsparcia z 
EFRROW na cały okres trwania planu 
strategicznego WPR.

Or. it

Poprawka 430
Annie Schreijer-Pierik

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Jeżeli miało miejsce przekazanie 
środków do lub z EFRROW zgodnie z art.
90 rozporządzenia (UE) …/… 
[rozporządzenie dotyczące planu 
strategicznego WPR], nie wypłaca się ani 
nie odzyskuje się żadnych dodatkowych
płatności zaliczkowych.

3. Jeżeli miało miejsce przekazanie 
środków do lub z EFRROW zgodnie z art.
90 rozporządzenia (UE) …/… 
[rozporządzenie dotyczące planu 
strategicznego WPR], wypłaca się lub
odzyskuje dodatkowe płatności zaliczkowe.

Or. en

Uzasadnienie

Sprawne rozpoczęcie interwencji finansowanych przez EFRROW nie powinno być nigdy 
blokowane przez niskie kwoty prefinansowania z UE. W szczególności interwencje 
finansowane z EFRROW przyczyniają się do osiągania ważnych celów (np. ochrony 
środowiska, rozwoju obszarów wiejskich itp.). Nie jest uzasadnione obliczanie płatności 
zaliczkowych od początkowego budżetu EFRROW, ponieważ ewentualne przesunięcia między 
tymi dwoma filarami mogą mieć znaczny wpływ na bezwzględną kwotę dostępną na płatności 
zaliczkowe.

Poprawka 431
Jan Huitema, Fredrick Federley

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Jeżeli miało miejsce przekazanie 
środków do lub z EFRROW zgodnie z art.
90 rozporządzenia (UE) …/… 
[rozporządzenie dotyczące planu 

3. Jeżeli miało miejsce przekazanie 
środków do lub z EFRROW zgodnie z art.
90 rozporządzenia (UE) …/… 
[rozporządzenie dotyczące planu 
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strategicznego WPR], nie wypłaca się ani 
nie odzyskuje się żadnych dodatkowych
płatności zaliczkowych.

strategicznego WPR], mogą być 
wypłacone lub odzyskane dodatkowe
płatności zaliczkowe.

Or. en

Poprawka 432
Peter Jahr

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Odsetki od płatności zaliczkowych 
są wykorzystywane na dany plan 
strategiczny WPR i odejmowane od kwoty 
wydatków publicznych wskazanej w
końcowej deklaracji wydatków.

4. Odsetki od płatności zaliczkowych 
są wykorzystywane na dany plan 
strategiczny WPR lub na plan pomocy 
regionalnej i odejmowane od kwoty 
wydatków publicznych wskazanej w
końcowej deklaracji wydatków.

Or. en

Uzasadnienie

W przypadku planów regionalnych i aby utrzymać spójność tego artykułu, odsetki uzyskane z 
kwot z tytułu prefinansowania powinny zostać wykorzystane na ten sam plan, który je 
wygenerował.

Poprawka 433
Peter Jahr

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Płatności okresowych dokonuje się 
w ramach każdego planu strategicznego 
WPR. Ich obliczenie następuje przez 
zastosowanie stawki wkładu do każdego 
rodzaju interwencji w odniesieniu do 
wydatków publicznych dokonanych w
ramach danej interwencji, o czym mowa w
art. 85 rozporządzenia (UE) …/… 

1. Płatności okresowych dokonuje się 
w ramach każdego planu strategicznego 
WPR lub w stosownych przypadkach 
każdego programu pomocy regionalnej. 
Ich obliczenie następuje przez 
zastosowanie stawki wkładu do każdego 
rodzaju interwencji w odniesieniu do 
wydatków publicznych dokonanych w
ramach danej interwencji, o czym mowa w
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[rozporządzenie dotyczące planu 
strategicznego WPR].

art. 85 rozporządzenia (UE) …/… 
[rozporządzenie dotyczące planu 
strategicznego WPR].

Or. en

Uzasadnienie

Wyjaśnienie dotyczące płatności okresowych w przypadku programów pomocy regionalnej.

Poprawka 434
Norbert Erdős

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Płatności okresowych dokonuje się 
w ramach każdego planu strategicznego 
WPR. Ich obliczenie następuje przez 
zastosowanie stawki wkładu do każdego 
rodzaju interwencji w odniesieniu do 
wydatków publicznych dokonanych w
ramach danej interwencji, o czym mowa w
art. 85 rozporządzenia (UE) …/… 
[rozporządzenie dotyczące planu 
strategicznego WPR].

1. Płatności okresowych dokonuje się 
w ramach każdego planu strategicznego 
WPR. Ich obliczenie następuje przez 
zastosowanie stawki współfinansowania
każdego rodzaju interwencji w odniesieniu 
do wydatków publicznych dokonanych w
ramach danej interwencji, o czym mowa w
art. 85 rozporządzenia (UE) …/… 
[rozporządzenie dotyczące planu 
strategicznego WPR].

Or. en

Poprawka 435
Franc Bogovič

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 –  ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Jeżeli instrumenty finansowe są 
wdrażane zgodnie z art. 52 rozporządzenia
(UE) …/… [rozporządzenie w sprawie 
wspólnych przepisów], deklaracja 
wydatków zawiera całkowite kwoty 
wypłacone lub – w przypadku gwarancji –
kwoty odpisane zgodnie z uzgodnieniami 

3. Jeżeli instrumenty finansowe są 
wdrażane zgodnie z art. 53 ust. 1
rozporządzenia (UE) …/… 
[rozporządzenie w sprawie wspólnych 
przepisów], deklaracja wydatków zawiera 
całkowite kwoty wypłacone lub – w
przypadku gwarancji – kwoty odpisane 
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zawartymi w umowach gwarancyjnych 
przez instytucję zarządzającą na rzecz 
ostatecznych odbiorców, o których mowa 
w [art. 74 ust. 5 lit. a), b) i c) 
rozporządzenia (UE) …/… –
rozporządzenie dotyczące planu 
strategicznego WPR – zasady 
kwalifikowalności lub instrumenty 
finansowe].

zgodnie z uzgodnieniami zawartymi w
umowach gwarancyjnych przez instytucję 
zarządzającą na rzecz ostatecznych 
odbiorców, o których mowa w [art. 74 ust.
5 lit. a), b) i c) rozporządzenia (UE) …/… 
– rozporządzenie dotyczące planu 
strategicznego WPR – zasady 
kwalifikowalności lub instrumenty 
finansowe].

Or. sl

Uzasadnienie

Punktem odniesienia powinien być art. 53 ust. 1 rozporządzenia w sprawie wspólnych 
przepisów dotyczący instrumentów finansowych zarządzanych przez instytucję zarządzającą.

Poprawka 436
Franc Bogovič

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 4 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Jeżeli instrumenty finansowe są 
wdrażane zgodnie z art. 52 rozporządzenia
(UE) …/… [rozporządzenie w sprawie 
wspólnych przepisów], deklaracje 
wydatków obejmujące wydatki na 
instrumenty finansowe przedkładane są z
uwzględnieniem następujących warunków:

4. Jeżeli instrumenty finansowe są 
wdrażane zgodnie z art. 53 ust. 2
rozporządzenia (UE) …/… 
[rozporządzenie w sprawie wspólnych 
przepisów], deklaracje wydatków 
obejmujące wydatki na instrumenty 
finansowe przedkładane są z
uwzględnieniem następujących warunków:

Or. sl

Uzasadnienie

Punktem odniesienia powinien być art. 53 ust. 2 rozporządzenia w sprawie wspólnych 
przepisów dotyczący instrumentów finansowych zarządzanych na odpowiedzialność instytucji 
zarządzającej.

Poprawka 437
Maria Heubuch
w imieniu grupy Verts/ALE
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Z zastrzeżeniem dostępności 
środków Komisja dokonuje płatności salda 
po otrzymaniu ostatniego rocznego 
sprawozdania z realizacji celów 
dotyczącego wdrożenia planu 
strategicznego WPR, na podstawie: 
obowiązującego planu finansowego z
podziałem na rodzaje interwencji 
EFRROW, rocznego sprawozdania 
finansowego z ostatniego roku realizacji 
danego planu strategicznego WPR oraz 
związanych z nim decyzji w sprawie 
rozliczeń. Sprawozdania te przedstawiane 
są Komisji nie później niż sześć miesięcy 
po ostatecznym terminie kwalifikowalności 
wydatków przewidzianym w art. 80 ust. 3 
rozporządzenia (UE) …/… 
[rozporządzenie dotyczące planu 
strategicznego WPR] i obejmują wydatki 
dokonane przez agencję płatniczą aż do 
ostatniego terminu kwalifikowalności 
wydatków.

1. Z zastrzeżeniem dostępności 
środków Komisja dokonuje płatności salda 
po otrzymaniu ostatniego rocznego 
sprawozdania z realizacji celów 
dotyczącego wdrożenia planu 
strategicznego WPR oraz pod warunkiem,
że dane państwo członkowskie wykazało 
wobec Komisji, że osiąga ilościowe, 
mierzalne oraz obiektywne lub możliwe do 
naukowego zweryfikowania rezultaty, 
które prowadzą do zapewnienia 
zrównoważenia klimatycznego, 
środowiskowego i rozwojowego, w tym 
wdrożenia Agendy na rzecz 
zrównoważonego rozwoju 2030 i
porozumienia paryskiego, na podstawie: 
obowiązującego planu finansowego z
podziałem na rodzaje interwencji 
EFRROW, rocznego sprawozdania 
finansowego z ostatniego roku realizacji 
danego planu strategicznego WPR oraz 
związanych z nim decyzji w sprawie 
rozliczeń. Sprawozdania te przedstawiane 
są Komisji nie później niż sześć miesięcy 
po ostatecznym terminie kwalifikowalności 
wydatków przewidzianym w art. 80 ust. 3 
rozporządzenia (UE) …/… 
[rozporządzenie dotyczące planu 
strategicznego WPR] i obejmują wydatki 
dokonane przez agencję płatniczą aż do 
ostatniego terminu kwalifikowalności 
wydatków.

Or. en

Poprawka 438
Peter Jahr

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Z zastrzeżeniem dostępności 
środków Komisja dokonuje płatności salda 
po otrzymaniu ostatniego rocznego 
sprawozdania z realizacji celów 
dotyczącego wdrożenia planu 
strategicznego WPR, na podstawie: 
obowiązującego planu finansowego z
podziałem na rodzaje interwencji 
EFRROW, rocznego sprawozdania 
finansowego z ostatniego roku realizacji 
danego planu strategicznego WPR oraz 
związanych z nim decyzji w sprawie 
rozliczeń. Sprawozdania te przedstawiane 
są Komisji nie później niż sześć miesięcy 
po ostatecznym terminie kwalifikowalności 
wydatków przewidzianym w art. 80 ust. 3 
rozporządzenia (UE) …/… 
[rozporządzenie dotyczące planu 
strategicznego WPR] i obejmują wydatki 
dokonane przez agencję płatniczą aż do 
ostatniego terminu kwalifikowalności 
wydatków.

1. Z zastrzeżeniem dostępności 
środków Komisja dokonuje płatności salda 
po otrzymaniu ostatniego rocznego 
sprawozdania z realizacji celów 
dotyczącego wdrożenia planu 
strategicznego WPR, na podstawie: 
obowiązującego planu finansowego z
podziałem na rodzaje interwencji 
EFRROW, rocznego sprawozdania 
finansowego z ostatniego roku realizacji 
danego planu strategicznego WPR lub, w 
stosownych przypadkach, programu 
pomocy regionalnej oraz związanych z
nim decyzji w sprawie rozliczeń. 
Sprawozdania te przedstawiane są Komisji 
nie później niż sześć miesięcy po 
ostatecznym terminie kwalifikowalności 
wydatków przewidzianym w art. 80 ust. 3 
rozporządzenia (UE) …/… 
[rozporządzenie dotyczące planu 
strategicznego WPR] i obejmują wydatki 
dokonane przez agencję płatniczą aż do 
ostatniego terminu kwalifikowalności 
wydatków.

Or. en

Uzasadnienie

Wyjaśnienie dotyczące płatności salda interwencji związanych z rozwojem obszarów 
wiejskich w przypadku programów pomocy regionalnej.

Poprawka 439
Norbert Erdős

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Z zastrzeżeniem dostępności 
środków Komisja dokonuje płatności salda 
po otrzymaniu ostatniego rocznego
sprawozdania z realizacji celów 
dotyczącego wdrożenia planu 

1. Komisja dokonuje płatności salda 
po otrzymaniu ostatniego sprawozdania z
realizacji celów dotyczącego wdrożenia 
planu strategicznego WPR, na podstawie: 
obowiązującego planu finansowego z
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strategicznego WPR, na podstawie: 
obowiązującego planu finansowego z
podziałem na rodzaje interwencji 
EFRROW, rocznego sprawozdania 
finansowego z ostatniego roku realizacji 
danego planu strategicznego WPR oraz 
związanych z nim decyzji w sprawie 
rozliczeń. Sprawozdania te przedstawiane 
są Komisji nie później niż sześć miesięcy 
po ostatecznym terminie kwalifikowalności 
wydatków przewidzianym w art. 80 ust. 3 
rozporządzenia (UE) …/… 
[rozporządzenie dotyczące planu 
strategicznego WPR] i obejmują wydatki 
dokonane przez agencję płatniczą aż do 
ostatniego terminu kwalifikowalności 
wydatków.

podziałem na rodzaje interwencji 
EFRROW, rocznego sprawozdania 
finansowego z ostatniego roku realizacji 
danego planu strategicznego WPR oraz 
związanych z nim decyzji w sprawie 
rozliczeń. Sprawozdania te przedstawiane 
są Komisji nie później niż sześć miesięcy 
po ostatecznym terminie kwalifikowalności 
wydatków przewidzianym w art. 80 ust. 3 
rozporządzenia (UE) …/… 
[rozporządzenie dotyczące planu 
strategicznego WPR] i obejmują wydatki 
dokonane przez agencję płatniczą aż do 
ostatniego terminu kwalifikowalności 
wydatków.

Or. en

Uzasadnienie

To zdanie jest bez znaczenia, dlatego że Komisja zawsze rozważa dostępność zasobów przed 
wypłatą salda.

Poprawka 440
Matt Carthy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Z zastrzeżeniem dostępności 
środków Komisja dokonuje płatności salda 
po otrzymaniu ostatniego rocznego 
sprawozdania z realizacji celów 
dotyczącego wdrożenia planu 
strategicznego WPR, na podstawie: 
obowiązującego planu finansowego z
podziałem na rodzaje interwencji 
EFRROW, rocznego sprawozdania 
finansowego z ostatniego roku realizacji 
danego planu strategicznego WPR oraz 
związanych z nim decyzji w sprawie 
rozliczeń. Sprawozdania te przedstawiane 
są Komisji nie później niż sześć miesięcy 

1. Komisja dokonuje płatności salda 
po otrzymaniu ostatniego rocznego 
sprawozdania z realizacji celów 
dotyczącego wdrożenia planu 
strategicznego WPR, na podstawie: 
obowiązującego planu finansowego z
podziałem na rodzaje interwencji 
EFRROW, rocznego sprawozdania 
finansowego z ostatniego roku realizacji 
danego planu strategicznego WPR oraz 
związanych z nim decyzji w sprawie 
rozliczeń. Sprawozdania te przedstawiane 
są Komisji nie później niż sześć miesięcy 
po ostatecznym terminie kwalifikowalności 



PE630.688v01-00 66/182 AM\1170200PL.docx

PL

po ostatecznym terminie kwalifikowalności 
wydatków przewidzianym w art. 80 ust. 3 
rozporządzenia (UE) …/… 
[rozporządzenie dotyczące planu 
strategicznego WPR] i obejmują wydatki 
dokonane przez agencję płatniczą aż do 
ostatniego terminu kwalifikowalności 
wydatków.

wydatków przewidzianym w art. 80 ust. 3 
rozporządzenia (UE) …/… 
[rozporządzenie dotyczące planu 
strategicznego WPR] i obejmują wydatki 
dokonane przez agencję płatniczą aż do 
ostatniego terminu kwalifikowalności 
wydatków.

Or. en

Poprawka 441
Norbert Erdős

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Nieprzekazanie Komisji najpóźniej 
w terminie określonym w ust. 1 ostatniego
rocznego sprawozdania z realizacji celów 
wraz z dokumentami niezbędnymi do 
rozliczenia rachunków z ostatniego roku 
realizacji planu pociąga za sobą 
automatyczne umorzenie salda zgodnie z
art. 32.

3. Nieprzekazanie Komisji najpóźniej 
w terminie określonym w ust. 1 ostatniego 
sprawozdania z realizacji celów wraz z
dokumentami niezbędnymi do rozliczenia 
rachunków z ostatniego roku realizacji 
planu pociąga za sobą automatyczne 
umorzenie salda zgodnie z art. 32.

Or. en

Uzasadnienie

Podobnie jak w przypadku innych funduszy UE, Komisja Europejska proponuje również w 
tym projekcie aktu prawnego obowiązek rocznej sprawozdawczości państw członkowskich 
UE. Nie można poprzeć tego nowego elementu, ponieważ administracja krajowa i regionalna 
nie będzie w stanie zebrać i posortować niezbędnych danych do rocznych sprawozdań z
realizacji celów. Sprawozdania co dwa lata (dwuletnie) lub co trzy lata (trzyletnie) byłyby o 
wiele bardziej wykonalne, a zatem zapewniona byłaby punktualność i wiarygodność 
sprawozdań.

Poprawka 442
Beata Gosiewska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja automatycznie umarza 
każdą część zobowiązania budżetowego 
dotyczącego interwencji związanych z 
rozwojem obszarów wiejskich w ramach 
planu strategicznego WPR, która nie 
została wykorzystana na płatności 
zaliczkowe lub płatności okresowe lub w 
odniesieniu do której nie wpłynęła żadna 
deklaracja wydatków spełniająca wymogi 
określone w art. 30 ust. 3 dotycząca 
wydatków dokonanych do dnia 31 grudnia
drugiego roku następującego po roku, w 
którym podjęto zobowiązanie budżetowe.

1. Komisja automatycznie umarza 
każdą część zobowiązania budżetowego 
dotyczącego interwencji związanych z 
rozwojem obszarów wiejskich w ramach 
planu strategicznego WPR, która nie 
została wykorzystana na płatności 
zaliczkowe lub płatności okresowe lub w 
odniesieniu do której nie wpłynęła żadna 
deklaracja wydatków spełniająca wymogi 
określone w art. 30 ust. 3 dotycząca 
wydatków dokonanych do dnia 31 grudnia
trzeciego roku następującego po roku, w 
którym podjęto zobowiązanie budżetowe.

Or. pl

Poprawka 443
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja automatycznie umarza 
każdą część zobowiązania budżetowego 
dotyczącego interwencji związanych z 
rozwojem obszarów wiejskich w ramach 
planu strategicznego WPR, która nie 
została wykorzystana na płatności 
zaliczkowe lub płatności okresowe lub w 
odniesieniu do której nie wpłynęła żadna 
deklaracja wydatków spełniająca wymogi 
określone w art. 30 ust. 3 dotycząca 
wydatków dokonanych do dnia 31 grudnia
drugiego roku następującego po roku, w 
którym podjęto zobowiązanie budżetowe.

1. Komisja automatycznie umarza 
każdą część zobowiązania budżetowego 
dotyczącego interwencji związanych z 
rozwojem obszarów wiejskich w ramach 
planu strategicznego WPR, która nie 
została wykorzystana na płatności 
zaliczkowe lub płatności okresowe lub w 
odniesieniu do której nie wpłynęła żadna 
deklaracja wydatków spełniająca wymogi 
określone w art. 30 ust. 3 dotycząca 
wydatków dokonanych do dnia 31 grudnia
trzeciego roku następującego po roku, w 
którym podjęto zobowiązanie budżetowe.

Or. pl

Poprawka 444
Michel Dantin
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja automatycznie umarza 
każdą część zobowiązania budżetowego 
dotyczącego interwencji związanych z
rozwojem obszarów wiejskich w ramach 
planu strategicznego WPR, która nie 
została wykorzystana na płatności 
zaliczkowe lub płatności okresowe lub w
odniesieniu do której nie wpłynęła żadna 
deklaracja wydatków spełniająca wymogi 
określone w art. 30 ust. 3 dotycząca 
wydatków dokonanych do dnia 31 grudnia
drugiego roku następującego po roku, w
którym podjęto zobowiązanie budżetowe.

1. Komisja automatycznie umarza 
każdą część zobowiązania budżetowego 
dotyczącego interwencji związanych z
rozwojem obszarów wiejskich w ramach 
planu strategicznego WPR, która nie 
została wykorzystana na płatności 
zaliczkowe lub płatności okresowe lub w
odniesieniu do której nie wpłynęła żadna 
deklaracja wydatków spełniająca wymogi 
określone w art. 30 ust. 3 dotycząca 
wydatków dokonanych do dnia 31 grudnia
trzeciego roku następującego po roku, w
którym podjęto zobowiązanie budżetowe.

Or. fr

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu powrót do zasady N+3, aby dać czas niezbędny do właściwej realizacji 
programów i zapewnić właściwe wykorzystanie rocznej puli środków budżetowych.

Poprawka 445
Daniel Buda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 –  akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja automatycznie umarza 
każdą część zobowiązania budżetowego 
dotyczącego interwencji związanych z
rozwojem obszarów wiejskich w ramach 
planu strategicznego WPR, która nie 
została wykorzystana na płatności 
zaliczkowe lub płatności okresowe lub w
odniesieniu do której nie wpłynęła żadna 
deklaracja wydatków spełniająca wymogi 
określone w art. 30 ust. 3 dotycząca 
wydatków dokonanych do dnia 31 grudnia

1. Komisja automatycznie umarza 
każdą część zobowiązania budżetowego 
dotyczącego interwencji związanych z
rozwojem obszarów wiejskich w ramach 
planu strategicznego WPR, która nie 
została wykorzystana na płatności 
zaliczkowe lub płatności okresowe lub w
odniesieniu do której nie wpłynęła żadna 
deklaracja wydatków spełniająca wymogi 
określone w art. 30 ust. 3 dotycząca 
wydatków dokonanych do dnia 31 grudnia
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drugiego roku następującego po roku, w
którym podjęto zobowiązanie budżetowe.

trzeciego roku następującego po roku, w
którym podjęto zobowiązanie budżetowe.

Or. ro

Poprawka 446
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja automatycznie umarza 
każdą część zobowiązania budżetowego 
dotyczącego interwencji związanych z 
rozwojem obszarów wiejskich w ramach 
planu strategicznego WPR, która nie 
została wykorzystana na płatności 
zaliczkowe lub płatności okresowe lub w 
odniesieniu do której nie wpłynęła żadna 
deklaracja wydatków spełniająca wymogi 
określone w art. 30 ust. 3 dotycząca 
wydatków dokonanych do dnia 31 grudnia
drugiego roku następującego po roku, w 
którym podjęto zobowiązanie budżetowe.

1. Komisja automatycznie umarza 
każdą część zobowiązania budżetowego 
dotyczącego interwencji związanych z 
rozwojem obszarów wiejskich w ramach 
planu strategicznego WPR, która nie 
została wykorzystana na płatności 
zaliczkowe lub płatności okresowe lub w 
odniesieniu do której nie wpłynęła żadna 
deklaracja wydatków spełniająca wymogi 
określone w art. 30 ust. 3 dotycząca 
wydatków dokonanych do dnia 31 grudnia
trzeciego roku następującego po roku, w 
którym podjęto zobowiązanie budżetowe.

Or. pl

Uzasadnienie

Zmiana pozwoli na lepsze wykorzystanie środków 2. filara. Należy utrzymać zasadę n+3.

Poprawka 447
Norbert Lins

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja automatycznie umarza 
każdą część zobowiązania budżetowego 
dotyczącego interwencji związanych z
rozwojem obszarów wiejskich w ramach 
planu strategicznego WPR, która nie 

1. Komisja automatycznie umarza 
każdą część zobowiązania budżetowego 
dotyczącego interwencji związanych z
rozwojem obszarów wiejskich w ramach 
planu strategicznego WPR, która nie 
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została wykorzystana na płatności 
zaliczkowe lub płatności okresowe lub w
odniesieniu do której nie wpłynęła żadna 
deklaracja wydatków spełniająca wymogi 
określone w art. 30 ust. 3 dotycząca 
wydatków dokonanych do dnia 31 grudnia
drugiego roku następującego po roku, w
którym podjęto zobowiązanie budżetowe.

została wykorzystana na płatności 
zaliczkowe lub płatności okresowe lub w
odniesieniu do której nie wpłynęła żadna 
deklaracja wydatków spełniająca wymogi 
określone w art. 30 ust. 3 dotycząca 
wydatków dokonanych do dnia 31 grudnia
trzeciego roku następującego po roku, w
którym podjęto zobowiązanie budżetowe.

Or. de

Uzasadnienie

Zachowanie status quo.

Poprawka 448
Marijana Petir

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja automatycznie umarza 
każdą część zobowiązania budżetowego 
dotyczącego interwencji związanych z
rozwojem obszarów wiejskich w ramach 
planu strategicznego WPR, która nie 
została wykorzystana na płatności 
zaliczkowe lub płatności okresowe lub w
odniesieniu do której nie wpłynęła żadna 
deklaracja wydatków spełniająca wymogi 
określone w art. 30 ust. 3 dotycząca 
wydatków dokonanych do dnia 31 grudnia
drugiego roku następującego po roku, w
którym podjęto zobowiązanie budżetowe.

1. Komisja automatycznie umarza 
każdą część zobowiązania budżetowego 
dotyczącego interwencji związanych z
rozwojem obszarów wiejskich w ramach 
planu strategicznego WPR, która nie 
została wykorzystana na płatności 
zaliczkowe lub płatności okresowe lub w
odniesieniu do której nie wpłynęła żadna 
deklaracja wydatków spełniająca wymogi 
określone w art. 30 ust. 3 dotycząca 
wydatków dokonanych do dnia 31 grudnia
trzeciego roku następującego po roku, w
którym podjęto zobowiązanie budżetowe.

Or. hr

Poprawka 449
Esther Herranz García, Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato, Esteban González 
Pons

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja automatycznie umarza 
każdą część zobowiązania budżetowego 
dotyczącego interwencji związanych z
rozwojem obszarów wiejskich w ramach 
planu strategicznego WPR, która nie 
została wykorzystana na płatności 
zaliczkowe lub płatności okresowe lub w
odniesieniu do której nie wpłynęła żadna 
deklaracja wydatków spełniająca wymogi 
określone w art. 30 ust. 3 dotycząca 
wydatków dokonanych do dnia 31 grudnia
drugiego roku następującego po roku, w
którym podjęto zobowiązanie budżetowe.

1. Komisja automatycznie umarza 
każdą część zobowiązania budżetowego 
dotyczącego interwencji związanych z
rozwojem obszarów wiejskich w ramach 
planu strategicznego WPR, która nie 
została wykorzystana na płatności 
zaliczkowe lub płatności okresowe lub w
odniesieniu do której nie wpłynęła żadna 
deklaracja wydatków spełniająca wymogi 
określone w art. 30 ust. 3 dotycząca 
wydatków dokonanych do dnia 31 grudnia
trzeciego roku następującego po roku, w
którym podjęto zobowiązanie budżetowe.

Or. es

Uzasadnienie

Aby ułatwić wypełnianie zobowiązań budżetowych, konieczne jest utrzymanie zasady N + 3. 
W związku ze zmianą modelu WPR nie wydaje się możliwe zmodyfikowanie tej zasady, 
przynajmniej na chwilę obecną. Niniejsza poprawka jest zgodna ze stanowiskiem 
podtrzymanym w projekcie sprawozdania dotyczącego planów strategicznych.

Poprawka 450
Ulrike Müller, Pavel Telička, Dita Charanzová, Martina Dlabajová

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja automatycznie umarza 
każdą część zobowiązania budżetowego 
dotyczącego interwencji związanych z
rozwojem obszarów wiejskich w ramach 
planu strategicznego WPR, która nie 
została wykorzystana na płatności 
zaliczkowe lub płatności okresowe lub w
odniesieniu do której nie wpłynęła żadna 
deklaracja wydatków spełniająca wymogi 
określone w art. 30 ust. 3 dotycząca 
wydatków dokonanych do dnia 31 grudnia
drugiego roku następującego po roku, w
którym podjęto zobowiązanie budżetowe.

1. Komisja automatycznie umarza 
każdą część zobowiązania budżetowego 
dotyczącego interwencji związanych z
rozwojem obszarów wiejskich w ramach 
planu strategicznego WPR, która nie 
została wykorzystana na płatności 
zaliczkowe lub płatności okresowe lub w
odniesieniu do której nie wpłynęła żadna 
deklaracja wydatków spełniająca wymogi 
określone w art. 30 ust. 3 dotycząca 
wydatków dokonanych do dnia 31 grudnia
trzeciego roku następującego po roku, w
którym podjęto zobowiązanie budżetowe.
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Or. en

Poprawka 451
Clara Eugenia Aguilera García

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja automatycznie umarza 
każdą część zobowiązania budżetowego 
dotyczącego interwencji związanych z
rozwojem obszarów wiejskich w ramach 
planu strategicznego WPR, która nie 
została wykorzystana na płatności 
zaliczkowe lub płatności okresowe lub w
odniesieniu do której nie wpłynęła żadna 
deklaracja wydatków spełniająca wymogi 
określone w art. 30 ust. 3 dotycząca 
wydatków dokonanych do dnia 31 grudnia
drugiego roku następującego po roku, w
którym podjęto zobowiązanie budżetowe.

1. Komisja automatycznie umarza 
każdą część zobowiązania budżetowego 
dotyczącego interwencji związanych z
rozwojem obszarów wiejskich w ramach 
planu strategicznego WPR, która nie 
została wykorzystana na płatności 
zaliczkowe lub płatności okresowe lub w
odniesieniu do której nie wpłynęła żadna 
deklaracja wydatków spełniająca wymogi 
określone w art. 30 ust. 3 dotycząca 
wydatków dokonanych do dnia 31 grudnia
trzeciego roku następującego po roku, w
którym podjęto zobowiązanie budżetowe.

Or. es

Uzasadnienie

W przypadku pierwszych rat rocznych w ramach programowania trudniej będzie spełnić ten 
bardziej rygorystyczny wymóg. Należy utrzymać stosowanie zasady N + 3, aby być w stanie 
wypełnić zobowiązania.

Poprawka 452
Maria Gabriela Zoană, Pavel Poc

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja automatycznie umarza 
każdą część zobowiązania budżetowego 
dotyczącego interwencji związanych z
rozwojem obszarów wiejskich w ramach 
planu strategicznego WPR, która nie 
została wykorzystana na płatności 

1. Komisja automatycznie umarza 
każdą część zobowiązania budżetowego 
dotyczącego interwencji związanych z
rozwojem obszarów wiejskich w ramach 
planu strategicznego WPR, która nie 
została wykorzystana na płatności 
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zaliczkowe lub płatności okresowe lub w
odniesieniu do której nie wpłynęła żadna 
deklaracja wydatków spełniająca wymogi 
określone w art. 30 ust. 3 dotycząca 
wydatków dokonanych do dnia 31 grudnia
drugiego roku następującego po roku, w
którym podjęto zobowiązanie budżetowe.

zaliczkowe lub płatności okresowe lub w
odniesieniu do której nie wpłynęła żadna 
deklaracja wydatków spełniająca wymogi 
określone w art. 30 ust. 3 dotycząca 
wydatków dokonanych do dnia 31 grudnia
trzeciego roku następującego po roku, w
którym podjęto zobowiązanie budżetowe.

Or. en

Poprawka 453
Norbert Erdős, Michel Dantin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja automatycznie umarza 
każdą część zobowiązania budżetowego 
dotyczącego interwencji związanych z
rozwojem obszarów wiejskich w ramach 
planu strategicznego WPR, która nie 
została wykorzystana na płatności 
zaliczkowe lub płatności okresowe lub w
odniesieniu do której nie wpłynęła żadna 
deklaracja wydatków spełniająca wymogi 
określone w art. 30 ust. 3 dotycząca 
wydatków dokonanych do dnia 31 grudnia
drugiego roku następującego po roku, w
którym podjęto zobowiązanie budżetowe.

1. Komisja automatycznie umarza 
każdą część zobowiązania budżetowego 
dotyczącego interwencji związanych z
rozwojem obszarów wiejskich w ramach 
planu strategicznego WPR, która nie 
została wykorzystana na płatności 
zaliczkowe lub płatności okresowe lub w
odniesieniu do której nie wpłynęła żadna 
deklaracja wydatków spełniająca wymogi 
określone w art. 30 ust. 3 dotycząca 
wydatków dokonanych do dnia 31 grudnia
trzeciego roku następującego po roku, w
którym podjęto zobowiązanie budżetowe.

Or. en

Uzasadnienie

Preferowane jest zachowanie zasady roku N+3 zamiast proponowanej zasady N+2. Potrzeba 
więcej czasu na zapewnienie, by fundusze UE zostały w pełni wykorzystane na inwestycje, 
środowisko, klimat itp. i nie zostały stracone.

Poprawka 454
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo, Karine Gloanec Maurin, Maria Gabriela Zoană, 
Daciana Octavia Sârbu, Momchil Nekov, Pavel Poc, Karin Kadenbach

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Artykuł 32 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja automatycznie umarza 
każdą część zobowiązania budżetowego 
dotyczącego interwencji związanych z
rozwojem obszarów wiejskich w ramach 
planu strategicznego WPR, która nie 
została wykorzystana na płatności 
zaliczkowe lub płatności okresowe lub w
odniesieniu do której nie wpłynęła żadna 
deklaracja wydatków spełniająca wymogi 
określone w art. 30 ust. 3 dotycząca 
wydatków dokonanych do dnia 31 grudnia
drugiego roku następującego po roku, w
którym podjęto zobowiązanie budżetowe.

1. Komisja automatycznie umarza 
każdą część zobowiązania budżetowego 
dotyczącego interwencji związanych z
rozwojem obszarów wiejskich w ramach 
planu strategicznego WPR, która nie 
została wykorzystana na płatności 
zaliczkowe lub płatności okresowe lub w
odniesieniu do której nie wpłynęła żadna 
deklaracja wydatków spełniająca wymogi 
określone w art. 30 ust. 3 dotycząca 
wydatków dokonanych do dnia 31 grudnia
trzeciego roku następującego po roku, w
którym podjęto zobowiązanie budżetowe.

Or. en

Poprawka 455
Herbert Dorfmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja automatycznie umarza 
każdą część zobowiązania budżetowego 
dotyczącego interwencji związanych z
rozwojem obszarów wiejskich w ramach 
planu strategicznego WPR, która nie 
została wykorzystana na płatności 
zaliczkowe lub płatności okresowe lub w
odniesieniu do której nie wpłynęła żadna 
deklaracja wydatków spełniająca wymogi 
określone w art. 30 ust. 3 dotycząca 
wydatków dokonanych do dnia 31 grudnia
drugiego roku następującego po roku, w
którym podjęto zobowiązanie budżetowe.

1. Komisja automatycznie umarza 
każdą część zobowiązania budżetowego 
dotyczącego interwencji związanych z
rozwojem obszarów wiejskich w ramach 
planu strategicznego WPR, która nie 
została wykorzystana na płatności 
zaliczkowe lub płatności okresowe lub w
odniesieniu do której nie wpłynęła żadna 
deklaracja wydatków spełniająca wymogi 
określone w art. 30 ust. 3 dotycząca 
wydatków dokonanych do dnia 31 grudnia
trzeciego roku następującego po roku, w
którym podjęto zobowiązanie budżetowe.

Or. it

Poprawka 456



AM\1170200PL.docx 75/182 PE630.688v01-00

PL

Marijana Petir

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W przypadku postępowania 
sądowego lub odwoławczego 
postępowania administracyjnego mającego 
skutek zawieszający, bieg terminu 
dotyczącego automatycznego umorzenia, o
którym mowa w ust. 1 lub 2, zostaje 
zawieszony w odniesieniu do kwoty 
odpowiadającej danym operacjom na czas 
trwania tego postępowania sądowego lub 
odwoławczego postępowania 
administracyjnego, pod warunkiem że 
Komisja otrzyma od państwa 
członkowskiego uzasadnione 
powiadomienie do dnia 31 stycznia roku N
+ 3.

3. W przypadku postępowania 
sądowego lub odwoławczego 
postępowania administracyjnego mającego 
skutek zawieszający, bieg terminu 
dotyczącego automatycznego umorzenia, o
którym mowa w ust. 1 lub 2, zostaje 
zawieszony w odniesieniu do kwoty 
odpowiadającej danym operacjom na czas 
trwania tego postępowania sądowego lub 
odwoławczego postępowania 
administracyjnego, pod warunkiem że 
Komisja otrzyma od państwa 
członkowskiego uzasadnione 
powiadomienie do dnia 31 stycznia roku N
+ 4.

Or. hr

Poprawka 457
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo, Karine Gloanec Maurin, Maria Gabriela Zoană, 
Daciana Octavia Sârbu, Momchil Nekov, Pavel Poc, Karin Kadenbach

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W przypadku postępowania 
sądowego lub odwoławczego 
postępowania administracyjnego mającego 
skutek zawieszający, bieg terminu 
dotyczącego automatycznego umorzenia, o
którym mowa w ust. 1 lub 2, zostaje 
zawieszony w odniesieniu do kwoty 
odpowiadającej danym operacjom na czas 
trwania tego postępowania sądowego lub 
odwoławczego postępowania 
administracyjnego, pod warunkiem że 
Komisja otrzyma od państwa 
członkowskiego uzasadnione 

3. W przypadku postępowania 
sądowego lub odwoławczego 
postępowania administracyjnego mającego 
skutek zawieszający, bieg terminu 
dotyczącego automatycznego umorzenia, o 
którym mowa w ust. 1 lub 2, zostaje 
zawieszony w odniesieniu do kwoty 
odpowiadającej danym operacjom na czas 
trwania tego postępowania sądowego lub 
odwoławczego postępowania 
administracyjnego, pod warunkiem że 
Komisja otrzyma od państwa 
członkowskiego uzasadnione 
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powiadomienie do dnia 31 stycznia roku N
+ 3.

powiadomienie do dnia 31 stycznia roku N
+ 4.

Or. en

Uzasadnienie

Zmiana zgodna z rozporządzeniem zbiorczym.

Poprawka 458
Clara Eugenia Aguilera García

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W przypadku postępowania 
sądowego lub odwoławczego 
postępowania administracyjnego mającego 
skutek zawieszający, bieg terminu 
dotyczącego automatycznego umorzenia, o
którym mowa w ust. 1 lub 2, zostaje 
zawieszony w odniesieniu do kwoty 
odpowiadającej danym operacjom na czas 
trwania tego postępowania sądowego lub 
odwoławczego postępowania 
administracyjnego, pod warunkiem że 
Komisja otrzyma od państwa 
członkowskiego uzasadnione 
powiadomienie do dnia 31 stycznia roku N
+ 3.

3. W przypadku postępowania 
sądowego lub odwoławczego 
postępowania administracyjnego mającego 
skutek zawieszający, bieg terminu 
dotyczącego automatycznego umorzenia, o
którym mowa w ust. 1 lub 2, zostaje 
zawieszony w odniesieniu do kwoty 
odpowiadającej danym operacjom na czas 
trwania tego postępowania sądowego lub 
odwoławczego postępowania 
administracyjnego, pod warunkiem że 
Komisja otrzyma od państwa 
członkowskiego uzasadnione 
powiadomienie do dnia 31 stycznia roku N
+ 4.

Or. es

Poprawka 459
Esther Herranz García, Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato, Esteban González 
Pons

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 4 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) części zobowiązań budżetowych, w
odniesieniu do których przedstawiono 

a) części zobowiązań budżetowych, w
odniesieniu do których przedstawiono 
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deklarację wydatków, ale których zwrot 
jest przedmiotem zmniejszenia lub 
zawieszenia przez Komisję na dzień 31 
grudnia roku N + 2;

deklarację wydatków, ale których zwrot 
jest przedmiotem zmniejszenia lub 
zawieszenia przez Komisję na dzień 31 
grudnia roku N + 3;

Or. es

Poprawka 460
Norbert Erdős, Michel Dantin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 4 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) części zobowiązań budżetowych, w
odniesieniu do których przedstawiono 
deklarację wydatków, ale których zwrot 
jest przedmiotem zmniejszenia lub 
zawieszenia przez Komisję na dzień 31 
grudnia roku N + 2;

a) części zobowiązań budżetowych, w
odniesieniu do których przedstawiono 
deklarację wydatków, ale których zwrot 
jest przedmiotem zmniejszenia lub 
zawieszenia przez Komisję na dzień 31 
grudnia roku N + 3;

Or. en

Uzasadnienie

Preferowane jest zachowanie zasady roku N + 3 zamiast proponowanej zasady N + 2. 
Potrzeba więcej czasu na zapewnienie, by fundusze UE zostały w pełni wykorzystane na 
inwestycje, środowisko, klimat itp. i nie zostały stracone.

Poprawka 461
Herbert Dorfmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 4 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) części zobowiązań budżetowych, w
odniesieniu do których przedstawiono 
deklarację wydatków, ale których zwrot 
jest przedmiotem zmniejszenia lub 
zawieszenia przez Komisję na dzień 31 
grudnia roku N + 2;

a) części zobowiązań budżetowych, w
odniesieniu do których przedstawiono 
deklarację wydatków, ale których zwrot 
jest przedmiotem zmniejszenia lub 
zawieszenia przez Komisję na dzień 31 
grudnia roku N + 3;
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Or. it

Poprawka 462
Daniel Buda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 4 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) części zobowiązań budżetowych, w
odniesieniu do których przedstawiono 
deklarację wydatków, ale których zwrot 
jest przedmiotem zmniejszenia lub 
zawieszenia przez Komisję na dzień 31 
grudnia roku N + 2;

a) części zobowiązań budżetowych, w
odniesieniu do których przedstawiono 
deklarację wydatków, ale których zwrot 
jest przedmiotem zmniejszenia lub 
zawieszenia przez Komisję na dzień 31 
grudnia roku N + 3;

Or. ro

Poprawka 463
Marijana Petir

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 4 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) części zobowiązań budżetowych, w
odniesieniu do których przedstawiono 
deklarację wydatków, ale których zwrot 
jest przedmiotem zmniejszenia lub 
zawieszenia przez Komisję na dzień 31 
grudnia roku N + 2;

a) części zobowiązań budżetowych, w 
odniesieniu do których przedstawiono 
deklarację wydatków, ale których zwrot 
jest przedmiotem zmniejszenia lub 
zawieszenia przez Komisję na dzień 31 
grudnia roku N + 3;

Or. hr

Poprawka 464
Clara Eugenia Aguilera García

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 4 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) części zobowiązań budżetowych, w
odniesieniu do których przedstawiono 

a) części zobowiązań budżetowych, w
odniesieniu do których przedstawiono 
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deklarację wydatków, ale których zwrot 
jest przedmiotem zmniejszenia lub 
zawieszenia przez Komisję na dzień 31 
grudnia roku N + 2;

deklarację wydatków, ale których zwrot 
jest przedmiotem zmniejszenia lub 
zawieszenia przez Komisję na dzień 31 
grudnia roku N + 3;

Or. es

Poprawka 465
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo, Karine Gloanec Maurin, Maria Gabriela Zoană, 
Daciana Octavia Sârbu, Momchil Nekov, Pavel Poc, Karin Kadenbach

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 4 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) części zobowiązań budżetowych, w
odniesieniu do których przedstawiono 
deklarację wydatków, ale których zwrot 
jest przedmiotem zmniejszenia lub 
zawieszenia przez Komisję na dzień 31 
grudnia roku N + 2;

a) części zobowiązań budżetowych, w
odniesieniu do których przedstawiono 
deklarację wydatków, ale których zwrot 
jest przedmiotem zmniejszenia lub 
zawieszenia przez Komisję na dzień 31 
grudnia roku N + 3;

Or. en

Poprawka 466
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo, Karine Gloanec Maurin, Maria Gabriela Zoană

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – akapit 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W ramach EFRROW dana operacja może 
otrzymać różne formy wsparcia w ramach 
planu strategicznego WPR oraz innych 
europejskich funduszy strukturalnych i
inwestycyjnych lub instrumentów unijnych 
tylko wówczas, gdy łączna skumulowana 
kwota pomocy udzielonej w ramach 
różnych form wsparcia nie przekracza 
najwyższego poziomu intensywności 
pomocy lub kwoty pomocy mającej 
zastosowanie do tego rodzaju interwencji, 
o którym mowa w tytule III rozporządzenia

W ramach EFRROW dana operacja może 
otrzymać różne formy wsparcia w ramach 
planu strategicznego WPR oraz innych 
europejskich funduszy strukturalnych i
inwestycyjnych lub instrumentów unijnych 
tylko wówczas, gdy łączna skumulowana 
kwota pomocy udzielonej w ramach 
różnych form wsparcia nie przekracza 
najwyższego poziomu intensywności 
pomocy lub kwoty pomocy mającej 
zastosowanie do tego rodzaju interwencji, 
o którym mowa w tytule III rozporządzenia
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(UE) …/… (rozporządzenie dotyczące 
planu strategicznego WPR). W takich 
przypadkach państwa członkowskie nie 
zgłaszają Komisji wydatków w odniesieniu 
do:

(UE) …/… (rozporządzenie dotyczące 
planu strategicznego WPR). W takich 
przypadkach wydatków zadeklarowanych 
we wniosku o płatność nie zgłasza się w
odniesieniu do:

Or. en

Poprawka 467
Norbert Erdős

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – akapit 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W ramach EFRROW dana operacja może 
otrzymać różne formy wsparcia w ramach 
planu strategicznego WPR oraz innych 
europejskich funduszy strukturalnych i
inwestycyjnych lub instrumentów unijnych 
tylko wówczas, gdy łączna skumulowana 
kwota pomocy udzielonej w ramach 
różnych form wsparcia nie przekracza 
najwyższego poziomu intensywności 
pomocy lub kwoty pomocy mającej 
zastosowanie do tego rodzaju interwencji, 
o którym mowa w tytule III rozporządzenia
(UE) …/… (rozporządzenie dotyczące 
planu strategicznego WPR). W takich 
przypadkach państwa członkowskie nie 
zgłaszają Komisji wydatków w odniesieniu 
do:

W ramach EFRROW dana operacja może 
otrzymać różne formy wsparcia w ramach 
planu strategicznego WPR oraz innych 
europejskich funduszy strukturalnych i
inwestycyjnych lub instrumentów unijnych 
tylko wówczas, gdy łączna skumulowana 
kwota pomocy udzielonej w ramach 
różnych form wsparcia nie przekracza 
najwyższego poziomu intensywności 
pomocy lub kwoty pomocy mającej 
zastosowanie do tego rodzaju interwencji, 
o którym mowa w tytule III rozporządzenia
(UE) …/… (rozporządzenie dotyczące 
planu strategicznego WPR). W takich 
przypadkach państwa członkowskie nie 
zgłaszają Komisji całości lub części
wydatków w odniesieniu do:

Or. en

Uzasadnienie

Ostatnie zdanie drugiego akapitu nie obejmuje kumulacji wydatków w ramach planu 
strategicznego WPR z innymi instrumentami UE (każdy z nich można zadeklarować), 
natomiast zdanie pierwsze wyraźnie zezwala na to aż do najwyższej intensywności pomocy.

Poprawka 468
Norbert Erdős
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Kwotę wydatków, którą należy podać w
deklaracji wydatków, można wyliczyć 
proporcjonalnie, zgodnie z dokumentem 
określającym warunki wsparcia.

Kwotę wydatków, którą należy podać w
deklaracji wydatków innych instrumentów 
pomocy, o których mowa w akapicie 
drugim, można wyliczyć proporcjonalnie, 
zgodnie z dokumentem określającym 
warunki wsparcia.

Or. en

Uzasadnienie

Również ostatni akapit pozwala na proporcjonalną deklarację wydatków rzekomo dla różnych 
instrumentów, jednak sformułowanie nie jest całkowicie jasne.

Poprawka 469
Elsi Katainen, Merja Kyllönen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – akapit 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wydatki, o których mowa w art. 5 ust. 2 i
art. 6, mogą być finansowane przez Unię 
wyłącznie wtedy, gdy:

Wydatki, o których mowa w art. 5 ust. 2 i 
art. 6, mogą być finansowane przez Unię 
wyłącznie wtedy, gdy zostały poniesione 
przez akredytowane agencje płatnicze i 
gdy:

Or. en

Poprawka 470
Elsi Katainen, Merja Kyllönen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) zostały poniesione przez 
akredytowane agencje płatnicze,

skreśla się
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Or. en

Poprawka 471
Michel Dantin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) zostały poniesione zgodnie z
mającymi zastosowanie przepisami
unijnymi lub

b) zostały poniesione zgodnie z
mającymi zastosowanie przepisami 
unijnymi.

Or. fr

Uzasadnienie

Ta poprawka uzupełniająca ma na celu znalezienie rozwiązania pośredniego między 
ograniczeniami rocznego systemu kontroli opartego na wynikach, korzyściami wynikającymi z 
wieloletniej kontroli postępów państw członkowskich na drodze do osiągnięcia celów Unii 
oraz powrotem do obecnej sytuacji (wyłącznie kontrola zgodności). Ponieważ połączenie tych 
trzech systemów nie wydaje się realistyczne, proponuje się utrzymanie tylko kontroli 
zgodności wydatków i wieloletniego systemu realizacji celów.

Poprawka 472
Michel Dantin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – akapit 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) w odniesieniu do rodzajów 
interwencji, o których mowa w
rozporządzeniu (UE) …/… 
[rozporządzenie dotyczące planu 
strategicznego WPR]:

skreśla się

(i) zgadzają się z odpowiednim zgłoszonym 
produktem, oraz

(ii) zostały poniesione zgodnie z mającymi 
zastosowanie systemami zarządzania, 
które nie obejmują warunków 
kwalifikowalności dotyczących 
poszczególnych beneficjentów i
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ustalonych w krajowych planach 
strategicznych WPR.

Or. fr

Uzasadnienie

To skreślenie ma na celu znalezienie rozwiązania pośredniego między ograniczeniami 
rocznego systemu kontroli opartego na wynikach, korzyściami wynikającymi z wieloletniej 
kontroli postępów państw członkowskich na drodze do osiągnięcia celów Unii oraz powrotem 
do obecnej sytuacji (wyłącznie kontrola zgodności). Ponieważ połączenie tych trzech 
systemów nie wydaje się realistyczne, proponuje się utrzymanie tylko kontroli zgodności 
wydatków i wieloletniego systemu realizacji celów.

Poprawka 473
Norbert Erdős, Michel Dantin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – akapit 1 – litera c – podpunkt i

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) zgadzają się z odpowiednim 
zgłoszonym produktem, oraz

skreśla się

Or. en

Uzasadnienie

Należy go skreślić, ponieważ zgłoszenie produktu nie jest częścią deklaracji wydatków, ale 
sprawozdania z realizacji celów, o którym mowa w art. 121 ust. 4 rozporządzenia 
dotyczącego planu strategicznego WPR.

Poprawka 474
Maria Heubuch
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – akapit 1 – litera c – podpunkt i

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) zgadzają się z odpowiednim 
zgłoszonym produktem, oraz

(i) zgadzają się z odpowiednim 
zgłoszonym produktem zgodnie z 
załącznikiem I do rozporządzenia 
dotyczącego planu strategicznego WPR,
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który zapewnia co najmniej ogólnounijną 
podstawę stabilności, oraz

Or. en

Poprawka 475
Maria Heubuch
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – akapit 1 – litera c – podpunkt i a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ia) nie powodują szkód społecznych 
ani środowiskowych i są spójne z celami 
polityki UE oraz międzynarodowymi 
zobowiązaniami i obowiązkami zgodnie z 
art. 5 i 6 rozporządzenia dotyczącego 
planu strategicznego WPR.

Or. en

Poprawka 476
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – akapit 1 – litera c – podpunkt ii

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) zostały poniesione zgodnie z
mającymi zastosowanie systemami 
zarządzania, które nie obejmują 
warunków kwalifikowalności dotyczących 
poszczególnych beneficjentów i
ustalonych w krajowych planach 
strategicznych WPR.

skreśla się

Or. fr

Uzasadnienie

Proponowana przez Komisję zmiana modelu nie może być częściowa i sprowadzać się do 
współistnienia dwóch podejść do rozliczania wydatków na środki realizowane w ramach 
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planów strategicznych WPR. Podejście oparte na wynikach musi być w stanie w pełni 
zastąpić podejście oparte na zgodności wydatków. Właściwe funkcjonowanie systemów 
zarządzania powinno być zatwierdzane ex ante w ramach akredytacji agencji płatniczej. W 
trakcie okresu programowania Komisja mogłaby również podejmować działania następcze i 
wydawać zalecenia.

Poprawka 477
Norbert Erdős, Michel Dantin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – akapit 1 – litera c – podpunkt ii

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) zostały poniesione zgodnie z
mającymi zastosowanie systemami 
zarządzania, które nie obejmują 
warunków kwalifikowalności dotyczących 
poszczególnych beneficjentów i
ustalonych w krajowych planach 
strategicznych WPR.

skreśla się

Or. en

Uzasadnienie

Należy go usunąć, ponieważ kwestia jest rozpatrywana w ramach procedur zgodności w art. 
53.

Poprawka 478
Maria Heubuch
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – akapit 1 – litera c – podpunkt ii

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) zostały poniesione zgodnie z
mającymi zastosowanie systemami 
zarządzania, które nie obejmują 
warunków kwalifikowalności dotyczących 
poszczególnych beneficjentów i ustalonych 
w krajowych planach strategicznych WPR.

(ii) zostały poniesione zgodnie z
mającymi zastosowanie systemami 
zarządzania, przy poszanowaniu 
uwarunkowań ustalonych w krajowych 
planach strategicznych WPR, które 
zapewniają wspólne podejście i równe 
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szanse dla wszystkich państw 
członkowskich.

Or. en

Uzasadnienie

Nowe podejście do wypłat przesuwa nacisk z kwalifikowalności na poziomie gospodarstwa na 
rezultaty na poziomie państwa, ale przepisy dotyczące poziomu gospodarstw będą ustalane 
przez państwa członkowskie; ważne jest, aby miały one wspólne podejście i razem 
utrzymywały wspólne podejście zakładające takie same warunki, które są podstawą 
wspólnego rynku.

Poprawka 479
Michel Dantin, Norbert Erdős

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Akapitu pierwszego lit. c) ppkt (i) nie 
stosuje się do zaliczek wypłaconych 
beneficjentom w ramach rodzajów 
interwencji, o których mowa w
rozporządzeniu (UE) …/… 
[rozporządzenie dotyczące planu 
strategicznego WPR].

skreśla się

Or. fr

Uzasadnienie

Ta poprawka uzupełniająca ma na celu znalezienie rozwiązania pośredniego między 
ograniczeniami rocznego systemu kontroli opartego na wynikach, korzyściami wynikającymi z 
wieloletniej kontroli postępów państw członkowskich na drodze do osiągnięcia celów Unii 
oraz powrotem do obecnej sytuacji (wyłącznie kontrola zgodności). Ponieważ połączenie tych 
trzech systemów nie wydaje się realistyczne, proponuje się utrzymanie tylko kontroli 
zgodności wydatków i wieloletniego systemu realizacji celów.

Poprawka 480
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – akapit 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku gdy w prawie Unii 
ustanowiono terminy płatności, 
jakakolwiek płatność dokonana na rzecz 
beneficjentów przez agencje płatnicze 
przed najwcześniejszą możliwą datą 
płatności oraz po najpóźniejszej możliwej 
dacie płatności nie kwalifikuje się do 
finansowania unijnego.

W przypadku gdy w prawie Unii 
ustanowiono terminy płatności, 
jakakolwiek płatność dokonana na rzecz 
beneficjentów przez agencje płatnicze 
przed najwcześniejszą możliwą datą 
płatności oraz po najpóźniejszej możliwej 
dacie płatności nie kwalifikuje się do 
finansowania unijnego tylko wówczas, gdy 
niedotrzymanie tych terminów poważnie 
wpływa na interesy finansowe Unii.
Agencja płatnicza, której to dotyczy, musi 
zawsze mieć możliwość złożenia 
wyjaśnień.

Or. fr

Poprawka 481
Norbert Erdős

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku gdy w prawie Unii
ustanowiono terminy płatności, 
jakakolwiek płatność dokonana na rzecz 
beneficjentów przez agencje płatnicze 
przed najwcześniejszą możliwą datą 
płatności oraz po najpóźniejszej możliwej 
dacie płatności nie kwalifikuje się do 
finansowania unijnego.

W przypadku gdy w prawie unijnym
ustanowiono terminy płatności, 
jakakolwiek płatność dokonana przez 
agencje płatnicze przed najwcześniejszą 
możliwą datą płatności oraz po 
najpóźniejszej możliwej dacie płatności nie 
kwalifikuje się do finansowania unijnego, z 
wyjątkiem przypadków, warunków i 
limitów, które należy określić przy 
zachowaniu zasady proporcjonalności.

Or. en

Uzasadnienie

Obecne sformułowanie tego tematu w art. 40 rozporządzenia nr 1306/2013/UE lepiej 
odzwierciedla cele UE.

Poprawka 482
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Norbert Erdős

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja jest uprawniona do przyjęcia
aktów delegowanych zgodnie z art. 100
uzupełniających niniejsze rozporządzenie 
o przepisy dotyczące okoliczności i
warunków, w których płatności, o których 
mowa w akapicie pierwszym niniejszego 
artykułu, mogą zostać uznane za 
kwalifikowalne, z uwzględnieniem zasady 
proporcjonalności.

Aby wydatki dokonane przed 
najwcześniejszą możliwą datą płatności 
lub po najpóźniejszej możliwej dacie 
płatności kwalifikowały się do 
finansowania unijnego, ograniczając 
jednocześnie wynikające z tego skutki 
finansowe, Komisja jest uprawniona do
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 100, dotyczących odstępstw 
od zasady zawartej w akapicie pierwszym.

Or. en

Uzasadnienie

Obecne sformułowanie tego tematu w art. 40 rozporządzenia nr 1306/2013/UE lepiej 
odzwierciedla cele UE.

Poprawka 483
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 37 skreśla się

Zmniejszenie płatności miesięcznych i 
płatności okresowych

1. Jeżeli na podstawie deklaracji 
wydatków lub informacji, o których mowa 
w art. 88, Komisja ustali, że pułapy 
finansowe ustanowione w prawie Unii 
zostały przekroczone, Komisja zmniejsza 
płatności miesięczne lub płatności 
okresowe na rzecz danego państwa 
członkowskiego w ramach aktów 
wykonawczych dotyczących płatności 
miesięcznych, o których mowa w art. 19 
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ust. 3, lub w ramach płatności 
okresowych, o których mowa w art. 30.

2. Jeżeli na podstawie deklaracji 
wydatków lub informacji, o których mowa 
w art. 88, Komisja ustali, że nie 
dotrzymano terminów płatności, o których 
mowa w art. 36, państwo członkowskie 
otrzymuje możliwość przedstawienia 
swoich uwag w terminie wynoszącym co 
najmniej 30 dni. Jeżeli państwo 
członkowskie nie przedstawi swoich uwag 
w wyznaczonym terminie lub jeżeli jego 
odpowiedź Komisja uważa za 
niezadowalającą, Komisja może 
zmniejszyć płatności miesięczne lub 
płatności okresowe na rzecz danego 
państwa członkowskiego w ramach aktów 
wykonawczych dotyczących płatności 
miesięcznych, o których mowa w art. 19 
ust. 3, lub w ramach płatności 
okresowych, o których mowa w art. 30.

3. Zmniejszenia na mocy niniejszego 
artykułu pozostają bez uszczerbku dla art. 
51.

4. Komisja może przyjmować akty 
wykonawcze ustanawiające bardziej 
szczegółowe przepisy dotyczące procedury 
i innych praktycznych ustaleń 
niezbędnych do właściwego 
funkcjonowania mechanizmu, o którym 
mowa w art. 36. Te akty wykonawcze 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
sprawdzającą, o której mowa w art. 101 
ust. 3.

Or. pl

Poprawka 484
Beata Gosiewska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka



PE630.688v01-00 90/182 AM\1170200PL.docx

PL

Artykuł 37 skreśla się

Zmniejszenie płatności miesięcznych i 
płatności okresowych

1. Jeżeli na podstawie deklaracji 
wydatków lub informacji, o których mowa 
w art. 88, Komisja ustali, że pułapy 
finansowe ustanowione w prawie Unii 
zostały przekroczone, Komisja zmniejsza 
płatności miesięczne lub płatności 
okresowe na rzecz danego państwa 
członkowskiego w ramach aktów 
wykonawczych dotyczących płatności 
miesięcznych, o których mowa w art. 19 
ust. 3, lub w ramach płatności 
okresowych, o których mowa w art. 30.

2. Jeżeli na podstawie deklaracji 
wydatków lub informacji, o których mowa 
w art. 88, Komisja ustali, że nie 
dotrzymano terminów płatności, o których 
mowa w art. 36, państwo członkowskie 
otrzymuje możliwość przedstawienia 
swoich uwag w terminie wynoszącym co 
najmniej 30 dni. Jeżeli państwo 
członkowskie nie przedstawi swoich uwag 
w wyznaczonym terminie lub jeżeli jego 
odpowiedź Komisja uważa za 
niezadowalającą, Komisja może 
zmniejszyć płatności miesięczne lub 
płatności okresowe na rzecz danego 
państwa członkowskiego w ramach aktów 
wykonawczych dotyczących płatności 
miesięcznych, o których mowa w art. 19 
ust. 3, lub w ramach płatności 
okresowych, o których mowa w art. 30.

3. Zmniejszenia na mocy niniejszego 
artykułu pozostają bez uszczerbku dla art. 
51.

4. Komisja może przyjmować akty 
wykonawcze ustanawiające bardziej 
szczegółowe przepisy dotyczące procedury 
i innych praktycznych ustaleń 
niezbędnych do właściwego 
funkcjonowania mechanizmu, o którym 
mowa w art. 36. Te akty wykonawcze 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
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sprawdzającą, o której mowa w art. 101 
ust. 3.

Or. pl

Poprawka 485
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Jeżeli na podstawie deklaracji 
wydatków lub informacji, o których mowa 
w art. 88, Komisja ustali, że pułapy 
finansowe ustanowione w prawie Unii 
zostały przekroczone, Komisja zmniejsza 
płatności miesięczne lub płatności 
okresowe na rzecz danego państwa 
członkowskiego w ramach aktów 
wykonawczych dotyczących płatności 
miesięcznych, o których mowa w art. 19 
ust. 3, lub w ramach płatności 
okresowych, o których mowa w art. 30.

1. Jeżeli na podstawie deklaracji 
wydatków lub informacji, o których mowa 
w art. 88, Komisja ustali, że pułapy 
finansowe ustanowione w prawie Unii 
zostały przekroczone, Komisja, za zgodą 
Parlamentu Europejskiego i Rady,
zmniejsza płatności miesięczne lub 
płatności okresowe na rzecz danego 
państwa członkowskiego.

Or. fr

Poprawka 486
Matt Carthy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Jeżeli na podstawie deklaracji 
wydatków lub informacji, o których mowa 
w art. 88, Komisja ustali, że nie 
dotrzymano terminów płatności, o których 
mowa w art. 36, państwo członkowskie 
otrzymuje możliwość przedstawienia 
swoich uwag w terminie wynoszącym co 
najmniej 30 dni. Jeżeli państwo 
członkowskie nie przedstawi swoich uwag 

2. Jeżeli na podstawie deklaracji 
wydatków lub informacji, o których mowa 
w art. 88, Komisja ustali, że nie 
dotrzymano terminów płatności, o których 
mowa w art. 36, państwo członkowskie 
otrzymuje możliwość przedstawienia 
swoich uwag w terminie wynoszącym co 
najmniej 30 dni. Jeżeli państwo 
członkowskie nie przedstawi swoich uwag 
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w wyznaczonym terminie lub jeżeli jego 
odpowiedź Komisja uważa za 
niezadowalającą, Komisja może 
zmniejszyć płatności miesięczne lub 
płatności okresowe na rzecz danego 
państwa członkowskiego w ramach aktów 
wykonawczych dotyczących płatności 
miesięcznych, o których mowa w art. 19 
ust. 3, lub w ramach płatności okresowych, 
o których mowa w art. 30.

w wyznaczonym terminie lub jeżeli 
Komisja stwierdzi, że przedstawione uwagi 
są w oczywisty sposób niewystarczające,
Komisja może zmniejszyć płatności 
miesięczne lub płatności okresowe na rzecz 
danego państwa członkowskiego w ramach 
aktów wykonawczych dotyczących 
płatności miesięcznych, o których mowa w
art. 19 ust. 3, lub w ramach płatności 
okresowych, o których mowa w art. 30.
Komisja zapewnia, aby jakiekolwiek 
redukcje nie powodowały dalszych 
opóźnień lub problemów w państwie 
członkowskim dla końcowych 
beneficjentów.

Or. en

Poprawka 487
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Jeżeli na podstawie deklaracji 
wydatków lub informacji, o których mowa 
w art. 88, Komisja ustali, że nie 
dotrzymano terminów płatności, o których 
mowa w art. 36, państwo członkowskie 
otrzymuje możliwość przedstawienia 
swoich uwag w terminie wynoszącym co 
najmniej 30 dni. Jeżeli państwo 
członkowskie nie przedstawi swoich uwag 
w wyznaczonym terminie lub jeżeli jego 
odpowiedź Komisja uważa za 
niezadowalającą, Komisja może 
zmniejszyć płatności miesięczne lub 
płatności okresowe na rzecz danego 
państwa członkowskiego w ramach aktów 
wykonawczych dotyczących płatności 
miesięcznych, o których mowa w art. 19 
ust. 3, lub w ramach płatności 
okresowych, o których mowa w art. 30.

2. Jeżeli na podstawie deklaracji 
wydatków lub informacji, o których mowa 
w art. 88, Komisja ustali, że nie 
dotrzymano terminów płatności, o których 
mowa w art. 36, państwo członkowskie 
otrzymuje możliwość przedstawienia 
swoich uwag w terminie wynoszącym co 
najmniej 30 dni. Jeżeli państwo 
członkowskie nie przedstawi swoich uwag 
w wyznaczonym terminie lub jeżeli jego 
odpowiedź Komisja uważa za 
niezadowalającą, Komisja może, za zgodą 
Parlamentu i Rady, zmniejszyć płatności 
miesięczne lub płatności okresowe na rzecz 
danego państwa członkowskiego.

Or. fr
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Poprawka 488
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo, Karine Gloanec Maurin, Maria Gabriela Zoană, 
Momchil Nekov

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Zmniejszenia na mocy niniejszego 
artykułu pozostają bez uszczerbku dla art.
51.

3. Zmniejszenia na mocy niniejszego 
artykułu stosuje się zgodnie z zasadą 
proporcjonalności, bez uszczerbku dla art.
51.

Or. en

Poprawka 489
Beata Gosiewska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 38 skreśla się

Zawieszenie płatności w związku z 
rocznym rozliczeniem

1.

Jeżeli państwa członkowskie nie 
przedstawią dokumentów, o których mowa 
w art. 8 ust. 3 i art. 11 ust. 1 w terminach 
przewidzianych w art. 8 ust. 3, Komisja 
może przyjąć akty wykonawcze 
zawieszające całkowitą kwotę płatności 
miesięcznych, o których mowa w art. 19 
ust. 3. Komisja zwraca zawieszone kwoty 
po otrzymaniu od danego państwa 
członkowskiego brakujących 
dokumentów, pod warunkiem że data ich 
otrzymania przypada nie później niż sześć 
miesięcy po terminie.

W odniesieniu do płatności okresowych, o 
których mowa w art. 30, deklaracje 
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wydatków uznaje się za niedopuszczalne 
zgodnie z ust. 6 tego artykułu.

2.

Jeżeli w ramach rocznego rozliczenia z 
realizacji celów, o którym mowa w art. 52, 
Komisja stwierdzi, że różnica między 
zadeklarowanymi wydatkami a kwotą 
odpowiadającą zgłoszonemu produktowi 
stanowi więcej niż 50 %, a państwo 
członkowskie nie jest w stanie przedstawić 
należycie uzasadnionych powodów takiej 
sytuacji, Komisja może przyjąć akty 
wykonawcze zawieszające płatności 
miesięczne, o których mowa w art. 19 ust. 
3, lub płatności okresowe, o których mowa 
w art. 30.

Zawieszenie stosuje się do odpowiednich 
wydatków w odniesieniu do interwencji, 
które zostały objęte zmniejszeniem, o 
którym mowa w art. 52 ust. 2, a kwota, 
która ma zostać zawieszona, nie może 
przekraczać wartości procentowej 
odpowiadającej zmniejszeniu 
zastosowanemu zgodnie z art. 52 ust. 2. 
Komisja zwraca zawieszone kwoty 
państwom członkowskim lub trwale je 
zmniejsza w drodze aktu wykonawczego, o 
którym mowa w art. 52.

Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
zgodnie z art. 100 aktów delegowanych 
uzupełniających niniejsze rozporządzenie 
o przepisy dotyczące stawki zawieszenia 
płatności.

3.

Akty wykonawcze przewidziane w 
niniejszym artykule przyjmuje się zgodnie 
z procedurą doradczą, o której mowa w 
art. 101 ust. 2.

Przed przyjęciem takich aktów 
wykonawczych Komisja informuje dane 
państwo członkowskie o swoim zamiarze i 
zapewnia państwu członkowskiemu 
możliwość przedstawienia uwag w 
terminie wynoszącym co najmniej 30 dni.
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Akty wykonawcze określające płatności 
miesięczne, o których mowa w art. 19 ust. 
3, lub płatności okresowe, o których mowa 
w art. 30, uwzględniają akty wykonawcze 
przyjęte na podstawie niniejszego ustępu.

Or. pl

Poprawka 490
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 38 skreśla się

Zawieszenie płatności w związku z 
rocznym rozliczeniem

1.

Jeżeli państwa członkowskie nie 
przedstawią dokumentów, o których mowa 
w art. 8 ust. 3 i art. 11 ust. 1 w terminach 
przewidzianych w art. 8 ust. 3, Komisja 
może przyjąć akty wykonawcze 
zawieszające całkowitą kwotę płatności 
miesięcznych, o których mowa w art. 19 
ust. 3. Komisja zwraca zawieszone kwoty 
po otrzymaniu od danego państwa 
członkowskiego brakujących 
dokumentów, pod warunkiem że data ich 
otrzymania przypada nie później niż sześć 
miesięcy po terminie.

W odniesieniu do płatności okresowych, o 
których mowa w art. 30, deklaracje 
wydatków uznaje się za niedopuszczalne 
zgodnie z ust. 6 tego artykułu.

2.

Jeżeli w ramach rocznego rozliczenia z 
realizacji celów, o którym mowa w art. 52, 
Komisja stwierdzi, że różnica między 
zadeklarowanymi wydatkami a kwotą 
odpowiadającą zgłoszonemu produktowi 
stanowi więcej niż 50 %, a państwo 



PE630.688v01-00 96/182 AM\1170200PL.docx

PL

członkowskie nie jest w stanie przedstawić 
należycie uzasadnionych powodów takiej 
sytuacji, Komisja może przyjąć akty 
wykonawcze zawieszające płatności 
miesięczne, o których mowa w art. 19 ust. 
3, lub płatności okresowe, o których mowa 
w art. 30.

Zawieszenie stosuje się do odpowiednich 
wydatków w odniesieniu do interwencji, 
które zostały objęte zmniejszeniem, o 
którym mowa w art. 52 ust. 2, a kwota, 
która ma zostać zawieszona, nie może 
przekraczać wartości procentowej 
odpowiadającej zmniejszeniu 
zastosowanemu zgodnie z art. 52 ust. 2. 
Komisja zwraca zawieszone kwoty 
państwom członkowskim lub trwale je 
zmniejsza w drodze aktu wykonawczego, o 
którym mowa w art. 52.

Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
zgodnie z art. 100 aktów delegowanych 
uzupełniających niniejsze rozporządzenie 
o przepisy dotyczące stawki zawieszenia 
płatności.

3.

Akty wykonawcze przewidziane w 
niniejszym artykule przyjmuje się zgodnie 
z procedurą doradczą, o której mowa w 
art. 101 ust. 2.

Przed przyjęciem takich aktów 
wykonawczych Komisja informuje dane 
państwo członkowskie o swoim zamiarze i 
zapewnia państwu członkowskiemu 
możliwość przedstawienia uwag w 
terminie wynoszącym co najmniej 30 dni.

Akty wykonawcze określające płatności 
miesięczne, o których mowa w art. 19 ust. 
3, lub płatności okresowe, o których mowa 
w art. 30, uwzględniają akty wykonawcze 
przyjęte na podstawie niniejszego ustępu.

Or. pl

Poprawka 491
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Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – ustęp 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli państwa członkowskie nie 
przedstawią dokumentów, o których mowa 
w art. 8 ust. 3 i art. 11 ust. 1 w terminach 
przewidzianych w art. 8 ust. 3, Komisja 
może przyjąć akty wykonawcze 
zawieszające całkowitą kwotę płatności 
miesięcznych, o których mowa w art. 19 
ust. 3. Komisja zwraca zawieszone kwoty 
po otrzymaniu od danego państwa 
członkowskiego brakujących dokumentów, 
pod warunkiem że data ich otrzymania 
przypada nie później niż sześć miesięcy po 
terminie.

Jeżeli państwa członkowskie nie 
przedstawią dokumentów, o których mowa 
w art. 8 ust. 3 i art. 11 ust. 1 w terminach 
przewidzianych w art. 8 ust. 3, Komisja, po 
poinformowaniu o tym fakcie Parlamentu 
i Rady, może przyjąć akty wykonawcze 
zawieszające całkowitą kwotę płatności 
miesięcznych, o których mowa w art. 19 
ust. 3. Komisja zwraca zawieszone kwoty 
po otrzymaniu od danego państwa 
członkowskiego brakujących dokumentów, 
pod warunkiem że data ich otrzymania 
przypada nie później niż rok po terminie.

Or. fr

Poprawka 492
Norbert Erdős

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – ustęp 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli państwa członkowskie nie 
przedstawią dokumentów, o których mowa 
w art. 8 ust. 3 i art. 11 ust. 1 w terminach 
przewidzianych w art. 8 ust. 3, Komisja 
może przyjąć akty wykonawcze 
zawieszające całkowitą kwotę płatności 
miesięcznych, o których mowa w art. 19 
ust. 3. Komisja zwraca zawieszone kwoty 
po otrzymaniu od danego państwa 
członkowskiego brakujących dokumentów, 
pod warunkiem że data ich otrzymania 
przypada nie później niż sześć miesięcy po 
terminie.

Jeżeli państwa członkowskie nie 
przedstawią dokumentów, o których mowa 
w art. 8 ust. 3 i art. 11 ust. 1 w terminie do 
30 czerwca przewidzianym w art. 8 ust. 3, 
Komisja może przyjąć akty wykonawcze 
zawieszające całkowitą kwotę płatności 
miesięcznych, o których mowa w art. 19 
ust. 3. Komisja zwraca zawieszone kwoty 
po otrzymaniu od danego państwa 
członkowskiego brakujących dokumentów, 
pod warunkiem że data ich otrzymania 
przypada nie później niż sześć miesięcy po 
terminie.

Or. en
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Uzasadnienie

15 lutego byłby zbyt wczesnym terminem na sprawozdanie z realizacji celów. Termin 30 
czerwca będzie bardziej odpowiedni.

Poprawka 493
Michel Dantin, Norbert Erdős, Daniel Buda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Jeżeli w ramach rocznego 
rozliczenia z realizacji celów, o którym 
mowa w art. 52, Komisja stwierdzi, że 
różnica między zadeklarowanymi 
wydatkami a kwotą odpowiadającą 
zgłoszonemu produktowi stanowi więcej 
niż 50 %, a państwo członkowskie nie jest 
w stanie przedstawić należycie 
uzasadnionych powodów takiej sytuacji, 
Komisja może przyjąć akty wykonawcze 
zawieszające płatności miesięczne, o
których mowa w art. 19 ust. 3, lub 
płatności okresowe, o których mowa w art.
30.

skreśla się

Zawieszenie stosuje się do odpowiednich 
wydatków w odniesieniu do interwencji, 
które zostały objęte zmniejszeniem, o
którym mowa w art. 52 ust. 2, a kwota, 
która ma zostać zawieszona, nie może 
przekraczać wartości procentowej 
odpowiadającej zmniejszeniu 
zastosowanemu zgodnie z art. 52 ust. 2. 
Komisja zwraca zawieszone kwoty 
państwom członkowskim lub trwale je 
zmniejsza w drodze aktu wykonawczego, o
którym mowa w art. 52.

Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
zgodnie z art. 100 aktów delegowanych 
uzupełniających niniejsze rozporządzenie 
o przepisy dotyczące stawki zawieszenia 
płatności.

Or. fr
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Uzasadnienie

Poprawka ta spójnie wpisuje się w postulat sprawozdawczyni, aby monitorować realizację 
celów jedynie w perspektywie wieloletniej, a tym samym usunąć coroczne monitorowanie 
wyników. Normalne jest zatem skreślenie tego ustępu, który określa zasady zawieszania 
płatności w przypadku rocznego rozliczenia wyników, ponieważ takie rozliczenie już nie 
istnieje, a ustęp ten nie ma racji bytu.

Poprawka 494
Norbert Erdős, Michel Dantin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Jeżeli w ramach rocznego 
rozliczenia z realizacji celów, o którym 
mowa w art. 52, Komisja stwierdzi, że 
różnica między zadeklarowanymi 
wydatkami a kwotą odpowiadającą 
zgłoszonemu produktowi stanowi więcej 
niż 50 %, a państwo członkowskie nie jest 
w stanie przedstawić należycie 
uzasadnionych powodów takiej sytuacji, 
Komisja może przyjąć akty wykonawcze 
zawieszające płatności miesięczne, o
których mowa w art. 19 ust. 3, lub 
płatności okresowe, o których mowa w art.
30.

skreśla się

Zawieszenie stosuje się do odpowiednich 
wydatków w odniesieniu do interwencji, 
które zostały objęte zmniejszeniem, o
którym mowa w art. 52 ust. 2, a kwota, 
która ma zostać zawieszona, nie może 
przekraczać wartości procentowej 
odpowiadającej zmniejszeniu 
zastosowanemu zgodnie z art. 52 ust. 2. 
Komisja zwraca zawieszone kwoty 
państwom członkowskim lub trwale je 
zmniejsza w drodze aktu wykonawczego, o
którym mowa w art. 52.

Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
zgodnie z art. 100 aktów delegowanych 
uzupełniających niniejsze rozporządzenie 
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o przepisy dotyczące stawki zawieszenia 
płatności.

Or. en

Uzasadnienie

Proponuje się usunąć ten ustęp. Zawieszenie nie powinno mieć zastosowania, jeżeli 
planowane produkty nie zostają zrealizowane, ponieważ takie planowanie na przyszłość 
opiera się na wcześniejszych szacunkach. Jeżeli zawieszenie miałoby zastosowanie, mogłoby 
to zagrozić szansom na osiągnięcie przyszłych celów i etapów, a taka procedura byłaby raczej 
nieproduktywna.

Poprawka 495
Herbert Dorfmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – ustęp 2 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli w ramach rocznego rozliczenia z
realizacji celów, o którym mowa w art. 52, 
Komisja stwierdzi, że różnica między 
zadeklarowanymi wydatkami a kwotą 
odpowiadającą zgłoszonemu produktowi 
stanowi więcej niż 50 %, a państwo 
członkowskie nie jest w stanie przedstawić 
należycie uzasadnionych powodów takiej 
sytuacji, Komisja może przyjąć akty 
wykonawcze zawieszające płatności 
miesięczne, o których mowa w art. 19 ust.
3, lub płatności okresowe, o których mowa 
w art. 30.

skreśla się

Or. it

Poprawka 496
Norbert Erdős

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – ustęp 2 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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Jeżeli w ramach rocznego rozliczenia z
realizacji celów, o którym mowa w art. 52, 
Komisja stwierdzi, że różnica między 
zadeklarowanymi wydatkami a kwotą 
odpowiadającą zgłoszonemu produktowi 
stanowi więcej niż 50 %, a państwo 
członkowskie nie jest w stanie przedstawić 
należycie uzasadnionych powodów takiej 
sytuacji, Komisja może przyjąć akty 
wykonawcze zawieszające płatności 
miesięczne, o których mowa w art. 19 ust.
3, lub płatności okresowe, o których mowa 
w art. 30.

Jeżeli w ramach rocznego rozliczenia z
realizacji celów, o którym mowa w art. 52, 
Komisja stwierdzi, że różnica między 
zadeklarowanymi wydatkami a kwotą 
odpowiadającą zgłoszonemu produktowi 
stanowi więcej niż 50 %, a państwo 
członkowskie nie jest w stanie przedstawić 
należycie uzasadnionych powodów takiej 
sytuacji, Komisja niezwłocznie rozpoczyna 
rozmowy techniczne z odpowiednim 
organem tego państwa członkowskiego w 
celu znalezienia wspólnego rozwiązania, 
aby sprawnie naprawić sytuację. W 
przypadku braku możliwości znalezienia 
rozwiązania w ciągu 6 miesięcy Komisja
może przyjąć akty wykonawcze 
zawieszające płatności miesięczne, o
których mowa w art. 19 ust. 3, lub 
płatności okresowe, o których mowa w art.
30.

Or. en

Uzasadnienie

Zawieszenie nie powinno mieć zastosowania, jeżeli planowane produkty nie zostają 
zrealizowane, ponieważ takie planowanie na przyszłość opiera się na wcześniejszych 
szacunkach. Jeżeli zawieszenie miałoby zastosowanie, mogłoby to zagrozić szansom na 
osiągnięcie przyszłych celów i etapów, a taka procedura byłaby raczej nieproduktywna.

Poprawka 497
Franc Bogovič

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – ustęp 2 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli w ramach rocznego rozliczenia z
realizacji celów, o którym mowa w art. 52, 
Komisja stwierdzi, że różnica między 
zadeklarowanymi wydatkami a kwotą 
odpowiadającą zgłoszonemu produktowi 
stanowi więcej niż 50 %, a państwo 
członkowskie nie jest w stanie przedstawić 
należycie uzasadnionych powodów takiej 
sytuacji, Komisja może przyjąć akty 

Jeżeli w ramach rocznego rozliczenia z
realizacji celów, o którym mowa w art. 52, 
Komisja stwierdzi, że różnica między 
zadeklarowanymi wydatkami a kwotą 
odpowiadającą zgłoszonemu produktowi 
stanowi więcej niż 50 % w przypadku 
interwencji nieobjętych art. 68 
[rozporządzenia dotyczącego planu 
strategicznego WPR], a państwo 
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wykonawcze zawieszające płatności 
miesięczne, o których mowa w art. 19 ust.
3, lub płatności okresowe, o których mowa 
w art. 30.

członkowskie nie jest w stanie przedstawić 
należycie uzasadnionych powodów takiej 
sytuacji, Komisja może przyjąć akty 
wykonawcze zawieszające płatności 
miesięczne, o których mowa w art. 19 ust.
3, lub płatności okresowe, o których mowa 
w art. 30.

Or. sl

Uzasadnienie

Różnica na poziomie 50 % z pewnością jest poważna i należy ją jakoś uwzględnić. Jednak 
konieczne wydają się specjalne przepisy dotyczące inwestycji, zważywszy na 
prawdopodobieństwo wystąpienia znacznych wahań rocznych.

Poprawka 498
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – ustęp 2 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli w ramach rocznego rozliczenia z
realizacji celów, o którym mowa w art. 52, 
Komisja stwierdzi, że różnica między 
zadeklarowanymi wydatkami a kwotą 
odpowiadającą zgłoszonemu produktowi 
stanowi więcej niż 50 %, a państwo 
członkowskie nie jest w stanie przedstawić 
należycie uzasadnionych powodów takiej
sytuacji, Komisja może przyjąć akty 
wykonawcze zawieszające płatności 
miesięczne, o których mowa w art. 19 ust.
3, lub płatności okresowe, o których mowa 
w art. 30.

Jeżeli w ramach rocznego rozliczenia z
realizacji celów, o którym mowa w art. 52, 
Komisja stwierdzi, że różnica między 
zadeklarowanymi wydatkami a kwotą 
odpowiadającą zgłoszonemu produktowi 
stanowi więcej niż 50 %, a państwo 
członkowskie nie jest w stanie przedstawić 
należycie uzasadnionych powodów takiej 
sytuacji, Komisja może, po 
poinformowaniu o tym fakcie Parlamentu 
i Rady, przyjąć akty wykonawcze 
zawieszające płatności miesięczne, o
których mowa w art. 19 ust. 3, lub 
płatności okresowe, o których mowa w art.
30.

Or. fr

Poprawka 499
Elsi Katainen
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – ustęp 2 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli w ramach rocznego rozliczenia z
realizacji celów, o którym mowa w art. 52, 
Komisja stwierdzi, że różnica między 
zadeklarowanymi wydatkami a kwotą 
odpowiadającą zgłoszonemu produktowi 
stanowi więcej niż 50 %, a państwo 
członkowskie nie jest w stanie przedstawić
należycie uzasadnionych powodów takiej 
sytuacji, Komisja może przyjąć akty 
wykonawcze zawieszające płatności 
miesięczne, o których mowa w art. 19 ust.
3, lub płatności okresowe, o których mowa 
w art. 30.

Jeżeli w ramach rocznego rozliczenia z
realizacji celów, o którym mowa w art. 52, 
Komisja stwierdzi, że różnica między 
zadeklarowanymi wydatkami a kwotą 
odpowiadającą zgłoszonemu produktowi 
stanowi więcej niż 50 %, a państwo 
członkowskie nie jest w stanie przedstawić 
uzasadnionych powodów takiej sytuacji, 
Komisja może przyjąć akty wykonawcze 
zawieszające płatności miesięczne, o
których mowa w art. 19 ust. 3, lub 
płatności okresowe, o których mowa w art.
30.

Or. en

Uzasadnienie

Musi istnieć prawdziwa elastyczność, jeśli chodzi o uwzględnianie przez Komisję uzasadnień 
państw członkowskich. Na przykład trudne warunki pogodowe to powód, który zawsze 
powinien być brany pod uwagę.

Poprawka 500
Norbert Erdős

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – ustęp 2 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
zgodnie z art. 100 aktów delegowanych 
uzupełniających niniejsze rozporządzenie 
o przepisy dotyczące stawki zawieszenia 
płatności.

skreśla się

Or. en

Uzasadnienie

Zawieszenie nie powinno mieć zastosowania, jeżeli planowane produkty nie zostają 
zrealizowane, ponieważ takie planowanie na przyszłość opiera się na wcześniejszych 
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szacunkach. Jeżeli zawieszenie miałoby zastosowanie, mogłoby to zagrozić szansom na 
osiągnięcie przyszłych celów i etapów, a taka procedura byłaby raczej nieproduktywna.

Poprawka 501
Franc Bogovič

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – ustęp 2 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
zgodnie z art. 100 aktów delegowanych 
uzupełniających niniejsze rozporządzenie 
o przepisy dotyczące stawki zawieszenia 
płatności.

skreśla się

Or. sl

Uzasadnienie

Przepisy dotyczące stawki zawieszenia płatności należy określić w niniejszym rozporządzeniu. 
W związku z tym należy skreślić ten akapit.

Poprawka 502
Michel Dantin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

[...] skreśla się

Or. fr

Uzasadnienie

W poprawce tej proponuje się skreślenie skutków finansowych związanych z wieloletnim 
monitorowaniem realizacji celów, nie likwidując jednak tego rodzaju monitorowania, które 
musi być wdrażane stopniowo, ponieważ poszerzenie ram oceny realizacji celów o pierwszy 
filar jest ważnym krokiem, który powinien umożliwić lepsze zarządzanie WPR w perspektywie 
średnio- i długoterminowej.
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Poprawka 503
Miguel Viegas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 39 skreśla się

Zawieszenie płatności w związku z
wieloletnim monitorowaniem realizacji 
celów

1.

W przypadku opóźnień lub 
niewystarczających postępów w realizacji 
celów końcowych określonych w
krajowym planie strategicznym WPR i
monitorowanych zgodnie z art. 115 i 116 
rozporządzenia (UE) …/… 
[rozporządzenie dotyczące planu 
strategicznego WPR] Komisja może 
zwrócić się do danego państwa 
członkowskiego o wdrożenie niezbędnych 
działań naprawczych zgodnie z planem 
działania zawierającym jasno określone 
wskaźniki postępu, które mają zostać 
ustanowione w drodze konsultacji z
Komisją.

Komisja może przyjmować akty 
wykonawcze ustanawiające bardziej 
szczegółowe przepisy dotyczące elementów 
planów działania i procedur ustanawiania 
planów działania. Te akty wykonawcze 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
sprawdzającą, o której mowa w art. 101 
ust. 3.

2.

Jeżeli państwo członkowskie nie 
przedstawi lub nie wdroży planu 
działania, o którym mowa w ust. 1, lub 
jeżeli taki plan działania jest w oczywisty 
sposób niewystarczający do zaradzenia 
sytuacji, Komisja może przyjąć akty 
wykonawcze zawieszające płatności 
miesięczne, o których mowa w art. 19 ust.
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3, lub płatności okresowe, o których mowa 
w art. 30.

Zawieszenie jest stosowane zgodnie z
zasadą proporcjonalności do odnośnych 
wydatków związanych z interwencjami, 
które miały zostać objęte tym planem 
działania. Komisja zwraca zawieszone 
kwoty, jeżeli na podstawie przeglądu 
realizacji celów, o którym mowa w art.
121 rozporządzenia (UE) …/… 
[rozporządzenie dotyczące planu 
strategicznego WPR], stwierdza się 
zadowalające postępy w realizacji celów 
końcowych. Jeżeli sytuacja nie ulegnie 
poprawie przed zakończeniem krajowego 
planu strategicznego WPR, Komisja może 
przyjąć akt wykonawczy ostatecznie 
zmniejszający środki o kwotę zawieszoną 
dla danego państwa członkowskiego.

Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
zgodnie z art. 100 aktów delegowanych 
uzupełniających niniejsze rozporządzenie 
o przepisy dotyczące stawki i okresu 
zawieszenia płatności oraz warunków 
zwrotu lub zmniejszenia tych kwot, 
uwzględniając wieloletnie monitorowanie 
realizacji celów.

3.

Akty wykonawcze przewidziane w ust. 1 i
2 przyjmuje się zgodnie z procedurą 
doradczą, o której mowa w art. 101 ust. 2.

Przed przyjęciem tych aktów 
wykonawczych Komisja informuje dane 
państwo członkowskie o swoim zamiarze i
prosi o jego odpowiedź w terminie 
wynoszącym co najmniej 30 dni.

Or. pt

Poprawka 504
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 39 skreśla się

Zawieszenie płatności w związku z 
wieloletnim monitorowaniem realizacji 
celów

1.

W przypadku opóźnień lub 
niewystarczających postępów w realizacji 
celów końcowych określonych w 
krajowym planie strategicznym WPR i 
monitorowanych zgodnie z art. 115 i 116
rozporządzenia (UE) …/… 
[rozporządzenie dotyczące planu 
strategicznego WPR] Komisja może 
zwrócić się do danego państwa 
członkowskiego o wdrożenie niezbędnych 
działań naprawczych zgodnie z planem 
działania zawierającym jasno określone 
wskaźniki postępu, które mają zostać 
ustanowione w drodze konsultacji z 
Komisją.

Komisja może przyjmować akty 
wykonawcze ustanawiające bardziej 
szczegółowe przepisy dotyczące elementów 
planów działania i procedury 
ustanawiania planów działania. Te akty 
wykonawcze przyjmuje się zgodnie z 
procedurą sprawdzającą, o której mowa w 
art. 101 ust. 3.

2.

Jeżeli państwo członkowskie nie 
przedstawi lub nie wdroży planu 
działania, o którym mowa w ust. 1, lub 
jeżeli taki plan działania jest w oczywisty 
sposób niewystarczający do zaradzenia 
sytuacji, Komisja może przyjąć akty 
wykonawcze zawieszające płatności 
miesięczne, o których mowa w art. 19 ust. 
3, lub płatności okresowe, o których mowa 
w art. 30.

Zawieszenie jest stosowane zgodnie z 
zasadą proporcjonalności do odnośnych 
wydatków związanych z interwencjami, 
które miały zostać objęte tym planem 
działania. Komisja zwraca zawieszone 
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kwoty, jeżeli na podstawie przeglądu 
realizacji celów, o którym mowa w art. 
121 rozporządzenia (UE) …/… 
[rozporządzenie dotyczące planu 
strategicznego WPR], stwierdza się 
zadowalające postępy w realizacji celów 
końcowych. Jeżeli sytuacja nie ulegnie 
poprawie przed zakończeniem krajowego 
planu strategicznego WPR, Komisja może 
przyjąć akt wykonawczy ostatecznie 
zmniejszający środki o kwotę zawieszoną 
dla danego państwa członkowskiego.

Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
zgodnie z art. 100 aktów delegowanych 
uzupełniających niniejsze rozporządzenie 
o przepisy dotyczące stawki i okresu 
zawieszenia płatności oraz warunków 
zwrotu lub zmniejszenia tych kwot, 
uwzględniając wieloletnie monitorowanie 
realizacji celów.

3.

Akty wykonawcze przewidziane w ust. 1 i 
2 przyjmuje się zgodnie z procedurą 
doradczą, o której mowa w art. 101 ust. 2.

Przed przyjęciem tych aktów 
wykonawczych Komisja informuje dane 
państwo członkowskie o swoim zamiarze i 
prosi o jego odpowiedź w terminie 
wynoszącym co najmniej 30 dni.

Or. pl

Poprawka 505
Beata Gosiewska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 39 skreśla się

Zawieszenie płatności w związku z 
wieloletnim monitorowaniem realizacji 
celów
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1.

W przypadku opóźnień lub 
niewystarczających postępów w realizacji 
celów końcowych określonych w 
krajowym planie strategicznym WPR i 
monitorowanych zgodnie z art. 115 i 116 
rozporządzenia (UE) …/… 
[rozporządzenie dotyczące planu 
strategicznego WPR] Komisja może 
zwrócić się do danego państwa 
członkowskiego o wdrożenie niezbędnych 
działań naprawczych zgodnie z planem 
działania zawierającym jasno określone 
wskaźniki postępu, które mają zostać 
ustanowione w drodze konsultacji z 
Komisją.

Komisja może przyjmować akty 
wykonawcze ustanawiające bardziej 
szczegółowe przepisy dotyczące elementów 
planów działania i procedury 
ustanawiania planów działania. Te akty 
wykonawcze przyjmuje się zgodnie z 
procedurą sprawdzającą, o której mowa w 
art. 101 ust. 3.

2.

Jeżeli państwo członkowskie nie 
przedstawi lub nie wdroży planu 
działania, o którym mowa w ust. 1, lub 
jeżeli taki plan działania jest w oczywisty 
sposób niewystarczający do zaradzenia 
sytuacji, Komisja może przyjąć akty 
wykonawcze zawieszające płatności 
miesięczne, o których mowa w art. 19 ust. 
3, lub płatności okresowe, o których mowa 
w art. 30.

Zawieszenie jest stosowane zgodnie z 
zasadą proporcjonalności do odnośnych 
wydatków związanych z interwencjami, 
które miały zostać objęte tym planem 
działania. Komisja zwraca zawieszone 
kwoty, jeżeli na podstawie przeglądu 
realizacji celów, o którym mowa w art. 
121 rozporządzenia (UE) …/… 
[rozporządzenie dotyczące planu 
strategicznego WPR], stwierdza się 
zadowalające postępy w realizacji celów 
końcowych. Jeżeli sytuacja nie ulegnie 
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poprawie przed zakończeniem krajowego 
planu strategicznego WPR, Komisja może 
przyjąć akt wykonawczy ostatecznie 
zmniejszający środki o kwotę zawieszoną 
dla danego państwa członkowskiego.

Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
zgodnie z art. 100 aktów delegowanych 
uzupełniających niniejsze rozporządzenie 
o przepisy dotyczące stawki i okresu 
zawieszenia płatności oraz warunków 
zwrotu lub zmniejszenia tych kwot, 
uwzględniając wieloletnie monitorowanie 
realizacji celów.

3.

Akty wykonawcze przewidziane w ust. 1 i 
2 przyjmuje się zgodnie z procedurą 
doradczą, o której mowa w art. 101 ust. 2.

Przed przyjęciem tych aktów 
wykonawczych Komisja informuje dane 
państwo członkowskie o swoim zamiarze i 
prosi o jego odpowiedź w terminie 
wynoszącym co najmniej 30 dni.

Or. pl

Uzasadnienie

ART. 37,38,39 należy skreślić z uwagi na ich skutki finansowe dla państw członkowskich 
wynikające z jednostronnie podejmowanych przez Komisje Europejska decyzji zawieszających 
płatności, bez możliwości uzgodnienia stanu rzeczy z zainteresowanymi państwami 
członkowskimi.

Poprawka 506
Norbert Erdős, Michel Dantin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 39 skreśla się

Zawieszenie płatności w związku z
wieloletnim monitorowaniem realizacji 
celów
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1.

W przypadku opóźnień lub 
niewystarczających postępów w realizacji 
celów końcowych określonych w
krajowym planie strategicznym WPR i
monitorowanych zgodnie z art. 115 i 116 
rozporządzenia (UE) …/… 
[rozporządzenie dotyczące planu 
strategicznego WPR] Komisja może 
zwrócić się do danego państwa 
członkowskiego o wdrożenie niezbędnych 
działań naprawczych zgodnie z planem 
działania zawierającym jasno określone 
wskaźniki postępu, które mają zostać 
ustanowione w drodze konsultacji z
Komisją.

Komisja może przyjmować akty 
wykonawcze ustanawiające bardziej 
szczegółowe przepisy dotyczące elementów 
planów działania i procedury 
ustanawiania planów działania. Te akty 
wykonawcze przyjmuje się zgodnie z
procedurą sprawdzającą, o której mowa w
art. 101 ust. 3.

2.

Jeżeli państwo członkowskie nie 
przedstawi lub nie wdroży planu 
działania, o którym mowa w ust. 1, lub 
jeżeli taki plan działania jest w oczywisty 
sposób niewystarczający do zaradzenia 
sytuacji, Komisja może przyjąć akty 
wykonawcze zawieszające płatności 
miesięczne, o których mowa w art. 19 ust.
3, lub płatności okresowe, o których mowa 
w art. 30.

Zawieszenie jest stosowane zgodnie z
zasadą proporcjonalności do odnośnych 
wydatków związanych z interwencjami, 
które miały zostać objęte tym planem 
działania. Komisja zwraca zawieszone 
kwoty, jeżeli na podstawie przeglądu 
realizacji celów, o którym mowa w art.
121 rozporządzenia (UE) …/… 
[rozporządzenie dotyczące planu 
strategicznego WPR], stwierdza się 
zadowalające postępy w realizacji celów 
końcowych. Jeżeli sytuacja nie ulegnie 
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poprawie przed zakończeniem krajowego 
planu strategicznego WPR, Komisja może 
przyjąć akt wykonawczy ostatecznie 
zmniejszający środki o kwotę zawieszoną 
dla danego państwa członkowskiego.

Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
zgodnie z art. 100 aktów delegowanych 
uzupełniających niniejsze rozporządzenie 
o przepisy dotyczące stawki i okresu 
zawieszenia płatności oraz warunków 
zwrotu lub zmniejszenia tych kwot, 
uwzględniając wieloletnie monitorowanie 
realizacji celów.

3.

Akty wykonawcze przewidziane w ust. 1 i
2 przyjmuje się zgodnie z procedurą 
doradczą, o której mowa w art. 101 ust. 2.

Przed przyjęciem tych aktów 
wykonawczych Komisja informuje dane 
państwo członkowskie o swoim zamiarze i
prosi o jego odpowiedź w terminie 
wynoszącym co najmniej 30 dni.

Or. en

Uzasadnienie

Proponuje się usunąć ten artykuł. Zawieszenie nie powinno mieć zastosowania, jeżeli 
planowane produkty nie zostają zrealizowane, ponieważ takie planowanie na przyszłość 
opiera się na wcześniejszych szacunkach. Jeżeli zawieszenie miałoby zastosowanie, mogłoby 
to zagrozić szansom na osiągnięcie przyszłych celów i etapów, a taka procedura byłaby raczej 
nieproduktywna. Zasadniczo nie można zgodzić się z zawieszeniami wynikającymi z 
monitorowania wydajności.

Poprawka 507
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W przypadku opóźnień lub 
niewystarczających postępów w realizacji 
celów końcowych określonych w
krajowym planie strategicznym WPR i

skreśla się
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monitorowanych zgodnie z art. 115 i 116 
rozporządzenia (UE) …/… 
[rozporządzenie dotyczące planu 
strategicznego WPR] Komisja może 
zwrócić się do danego państwa 
członkowskiego o wdrożenie niezbędnych 
działań naprawczych zgodnie z planem 
działania zawierającym jasno określone 
wskaźniki postępu, które mają zostać 
ustanowione w drodze konsultacji z
Komisją.

Komisja może przyjmować akty 
wykonawcze ustanawiające bardziej 
szczegółowe przepisy dotyczące elementów 
planów działania i procedur ustanawiania 
planów działania. Te akty wykonawcze 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
sprawdzającą, o której mowa w art. 101 
ust. 3.

Or. fr

Uzasadnienie

Wprowadzenie podejścia opartego na wynikach musi odbywać się stopniowo. Poszerzenie 
ram oceny realizacji celów o pierwszy filar jest ważnym krokiem, który powinien umożliwić 
lepsze zarządzanie WPR w perspektywie średnio- i długoterminowej bez nakładania kar 
finansowych.  Proponuje się zastąpienie rocznego sprawozdania z realizacji celów 
sprawozdaniem wieloletnim i oddzielenie go od rozliczenia rocznego (w odniesieniu do daty i 
treści).

Poprawka 508
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo, Karine Gloanec Maurin, Maria Gabriela Zoană, 
Momchil Nekov, Karin Kadenbach

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku opóźnień lub 
niewystarczających postępów w realizacji 
celów końcowych określonych w
krajowym planie strategicznym WPR i
monitorowanych zgodnie z art. 115 i 116 
rozporządzenia (UE) …/… 
[rozporządzenie dotyczące planu 

W przypadku opóźnień lub 
niewystarczających postępów w realizacji 
celów końcowych, zgodnie z art. 121 ust. 9 
rozporządzenia (UE) …/… 
[rozporządzenie dotyczące planu 
strategicznego WPR], wskaźników 
rezultatu określonych w krajowym planie 
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strategicznego WPR] Komisja może 
zwrócić się do danego państwa 
członkowskiego o wdrożenie niezbędnych 
działań naprawczych zgodnie z planem
działania zawierającym jasno określone 
wskaźniki postępu, które mają zostać
ustanowione w drodze konsultacji z
Komisją.

strategicznym WPR i monitorowanych 
zgodnie z art. 115 i 116 rozporządzenia
(UE) …/… [rozporządzenie dotyczące 
planu strategicznego WPR] oraz gdy 
państwo członkowskie nie może 
przedstawić należycie uzasadnionych 
powodów, Komisja może zwrócić się do 
danego państwa członkowskiego o
przedstawienie i wdrożenie planu
działania, który ma zostać ustanowiony w
drodze konsultacji z Komisją. Plan 
działania opisuje niezbędne działania 
naprawcze i przewidywane ramy czasowe 
ich wykonania.

Or. en

Poprawka 509
Matt Carthy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja może przyjmować akty 
wykonawcze ustanawiające bardziej 
szczegółowe przepisy dotyczące 
elementów planów działania i procedury 
ustanawiania planów działania. Te akty 
wykonawcze przyjmuje się zgodnie z
procedurą sprawdzającą, o której mowa w
art. 101 ust. 3.

Po przeprowadzeniu konsultacji i 
umożliwieniu odpowiedzi 
zainteresowanemu państwu 
członkowskiemu Komisja może 
przyjmować akty wykonawcze 
ustanawiające bardziej szczegółowe 
przepisy dotyczące elementów planów 
działania, w tym w szczególności definicję 
wskaźników postępu i procedury 
ustanawiania planów działania. Te akty 
wykonawcze przyjmuje się zgodnie z
procedurą sprawdzającą, o której mowa w
art. 101 ust. 3.

Or. en

Poprawka 510
Franc Bogovič

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Artykuł 39 – ustęp 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja może przyjmować akty 
wykonawcze ustanawiające bardziej 
szczegółowe przepisy dotyczące elementów 
planów działania i procedury ustanawiania 
planów działania. Te akty wykonawcze 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
sprawdzającą, o której mowa w art. 101 
ust. 3.

Przepisy dotyczące elementów planów 
działania i procedury ustanawiania planów 
działania są następujące [wymagają 
szczegółowego określenia przez Komisję].

Or. sl

Uzasadnienie

Przepisy dotyczące planów działania powinny znaleźć się w akcie podstawowym, a nie w 
aktach wykonawczych.

Poprawka 511
Norbert Erdős

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 2 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli państwo członkowskie nie 
przedstawi lub nie wdroży planu działania, 
o którym mowa w ust. 1, lub jeżeli taki 
plan działania jest w oczywisty sposób 
niewystarczający do zaradzenia sytuacji, 
Komisja może przyjąć akty wykonawcze 
zawieszające płatności miesięczne, o
których mowa w art. 19 ust. 3, lub 
płatności okresowe, o których mowa w art.
30.

Jeżeli państwo członkowskie nie 
przedstawi lub nie wdroży planu działania, 
o którym mowa w ust. 1, lub jeżeli taki 
plan działania jest całkowicie przeciwny do
tego, co konieczne do zaradzenia sytuacji, 
Komisja niezwłocznie rozpoczyna 
rozmowy techniczne z odpowiednim 
organem tego państwa członkowskiego w 
celu znalezienia wspólnego rozwiązania, 
aby sprawnie naprawić sytuację. W 
przypadku braku możliwości znalezienia 
rozwiązania w ciągu 6 miesięcy Komisja
może przyjąć akty wykonawcze 
zawieszające płatności miesięczne, o
których mowa w art. 19 ust. 3, lub 
płatności okresowe, o których mowa w art.
30.

Or. en
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Uzasadnienie

Zawieszenie nie powinno mieć zastosowania, jeżeli planowane produkty nie zostają 
zrealizowane, ponieważ takie planowanie na przyszłość opiera się na wcześniejszych 
szacunkach. Jeżeli zawieszenie miałoby zastosowanie, mogłoby to zagrozić szansom na 
osiągnięcie przyszłych celów i etapów, a taka procedura byłaby raczej nieproduktywna. 
Zasadniczo nie można zgodzić się z zawieszeniami wynikającymi z monitorowania 
wydajności.

Poprawka 512
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo, Karine Gloanec Maurin, Maria Gabriela Zoană, 
Momchil Nekov

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 2 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli państwo członkowskie nie 
przedstawi lub nie wdroży planu działania, 
o którym mowa w ust. 1, lub jeżeli taki
plan działania jest w oczywisty sposób 
niewystarczający do zaradzenia sytuacji, 
Komisja może przyjąć akty wykonawcze 
zawieszające płatności miesięczne, o
których mowa w art. 19 ust. 3, lub 
płatności okresowe, o których mowa w art.
30.

Jeżeli państwo członkowskie nie 
przedstawi lub nie wdroży planu działania, 
o którym mowa w ust. 1, lub jeżeli plan 
działania przedstawiony przez państwo 
członkowskie jest w oczywisty sposób 
niewystarczający do zaradzenia sytuacji, 
Komisja może przyjąć akty wykonawcze 
zawieszające płatności miesięczne, o
których mowa w art. 19 ust. 3, lub 
płatności okresowe, o których mowa w art.
30. Przed podjęciem jakiejkolwiek 
procedury zawieszenia Komisja weźmie 
pod uwagę ramy czasowe wskazane w celu 
wykonania planu działania.

Or. en

Poprawka 513
Franc Bogovič

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 2 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli państwo członkowskie nie 
przedstawi lub nie wdroży planu działania, 
o którym mowa w ust. 1, lub jeżeli taki 

Jeżeli państwo członkowskie nie 
przedstawi lub nie wdroży planu działania, 
o którym mowa w ust. 1, lub jeżeli taki 
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plan działania jest w oczywisty sposób 
niewystarczający do zaradzenia sytuacji, 
Komisja może przyjąć akty wykonawcze 
zawieszające płatności miesięczne, o
których mowa w art. 19 ust. 3, lub 
płatności okresowe, o których mowa w art.
30.

plan działania jest w oczywisty sposób 
niewystarczający do zaradzenia sytuacji, 
Komisja może przyjąć akty wykonawcze 
zawieszające płatności miesięczne, o
których mowa w art. 19 ust. 3, lub 
płatności okresowe, o których mowa w art.
30. Kryteria adekwatności planów 
działania obejmują: [wymagają 
szczegółowego określenia przez Komisję].

Or. sl

Uzasadnienie

Kryteria adekwatności planów działania należy uwzględnić w akcie podstawowym.

Poprawka 514
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 2 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli państwo członkowskie nie 
przedstawi lub nie wdroży planu działania, 
o którym mowa w ust. 1, lub jeżeli taki 
plan działania jest w oczywisty sposób 
niewystarczający do zaradzenia sytuacji, 
Komisja może przyjąć akty wykonawcze 
zawieszające płatności miesięczne, o
których mowa w art. 19 ust. 3, lub 
płatności okresowe, o których mowa w art.
30.

Jeżeli państwo członkowskie nie 
przedstawi lub nie wdroży planu działania, 
o którym mowa w ust. 1, lub jeżeli taki 
plan działania jest w oczywisty sposób 
niewystarczający do zaradzenia sytuacji, 
Komisja może, po poinformowaniu o tym 
fakcie Parlamentu i Rady, przyjąć akty 
wykonawcze zawieszające płatności 
miesięczne, o których mowa w art. 19 ust.
3, lub płatności okresowe, o których mowa 
w art. 30.

Or. fr

Poprawka 515
Matt Carthy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 2 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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Jeżeli państwo członkowskie nie 
przedstawi lub nie wdroży planu działania, 
o którym mowa w ust. 1, lub jeżeli taki 
plan działania jest w oczywisty sposób 
niewystarczający do zaradzenia sytuacji, 
Komisja może przyjąć akty wykonawcze 
zawieszające płatności miesięczne, o
których mowa w art. 19 ust. 3, lub 
płatności okresowe, o których mowa w art.
30.

Jeżeli państwo członkowskie nie 
przedstawi lub nie wdroży planu działania, 
o którym mowa w ust. 1, bez uzasadnienia
lub jeżeli taki plan działania jest w
oczywisty sposób niewystarczający do 
zaradzenia sytuacji, Komisja może przyjąć 
akty wykonawcze zawieszające płatności 
miesięczne, o których mowa w art. 19 ust.
3, lub płatności okresowe, o których mowa 
w art. 30.

Or. en

Poprawka 516
Norbert Erdős

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 2 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
zgodnie z art. 100 aktów delegowanych 
uzupełniających niniejsze rozporządzenie 
o przepisy dotyczące stawki i okresu 
zawieszenia płatności oraz warunków 
zwrotu lub zmniejszenia tych kwot, 
uwzględniając wieloletnie monitorowanie 
realizacji celów.

skreśla się

Or. en

Uzasadnienie

Zawieszenie nie powinno mieć zastosowania, jeżeli planowane produkty nie zostają 
zrealizowane, ponieważ takie planowanie na przyszłość opiera się na wcześniejszych 
szacunkach. Jeżeli zawieszenie miałoby zastosowanie, mogłoby to zagrozić szansom na 
osiągnięcie przyszłych celów i etapów, a taka procedura byłaby raczej nieproduktywna. 
Zasadniczo nie można zgodzić się z zawieszeniami wynikającymi z monitorowania 
wydajności.

Poprawka 517
Franc Bogovič

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Artykuł 39 – ustęp 2 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
zgodnie z art. 100 aktów delegowanych 
uzupełniających niniejsze rozporządzenie 
o przepisy dotyczące stawki i okresu 
zawieszenia płatności oraz warunków 
zwrotu lub zmniejszenia tych kwot, 
uwzględniając wieloletnie monitorowanie 
realizacji celów.

skreśla się

Or. sl

Uzasadnienie

Kryteria dotyczące stawki i okresu zawieszenia płatności powinny znaleźć się w akcie 
podstawowym. W związku z tym należy skreślić ten akapit.

Poprawka 518
Norbert Erdős

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 40 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

40 Zawieszenie płatności w związku z
nieprawidłowościami w systemach 
zarządzania

40 Zawieszenie płatności w związku z
nieprawidłowościami w agencjach 
płatniczych

Or. en

Uzasadnienie

Trzeba zachować tutaj aktualnie obowiązujący zakres. Powinny być dokonywane wyłącznie 
zawieszenia z powodu problemów z jakąkolwiek agencją płatniczą.

Poprawka 519
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 40 – tytuł
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zawieszenie płatności w związku z
nieprawidłowościami w systemach 
zarządzania

Monitorowanie płatności w związku z
nieprawidłowościami w systemach 
zarządzania

Or. fr

Uzasadnienie

Proponowana przez Komisję zmiana modelu nie może być częściowa i sprowadzać się do 
współistnienia dwóch podejść do rozliczania wydatków na środki realizowane w ramach 
planów strategicznych WPR. Podejście oparte na wynikach musi być w stanie w pełni 
zastąpić podejście oparte na zgodności wydatków. Właściwe funkcjonowanie systemów 
zarządzania powinno być zatwierdzane ex ante w ramach akredytacji agencji płatniczej. W 
trakcie okresu programowania Komisja mogłaby również podejmować działania następcze i 
wydawać zalecenia.

Poprawka 520
Norbert Erdős

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 40 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W przypadku poważnych 
nieprawidłowości w funkcjonowaniu 
systemów zarządzania Komisja może 
zwrócić się do danych państw 
członkowskich o podjęcie niezbędnych 
działań naprawczych zgodnie z planem 
działania zawierającym jasno określone 
wskaźniki postępu, które mają zostać 
ustanowione w drodze konsultacji z
Komisją.

skreśla się

Komisja może przyjmować akty 
wykonawcze ustanawiające bardziej 
szczegółowe przepisy dotyczące elementów 
planów działania i procedur ustanawiania 
planów działania. Te akty wykonawcze 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
sprawdzającą, o której mowa w art. 101 
ust. 3.

Or. en
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Uzasadnienie

Mając na uwadze, że proponowanym tutaj procedurom brakuje przejrzystości i jasnych zasad, 
należy skreślić ustęp 1.

Poprawka 521
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 40 – ustęp 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku poważnych 
nieprawidłowości w funkcjonowaniu
systemów zarządzania Komisja może 
zwrócić się do danych państw 
członkowskich o podjęcie niezbędnych 
działań naprawczych zgodnie z planem 
działania zawierającym jasno określone 
wskaźniki postępu, które mają zostać 
ustanowione w drodze konsultacji z
Komisją.

Komisję wspiera Komitet ds. Funduszy 
Rolniczych w celu zapewnienia wymiany 
dobrych praktyk między państwami 
członkowskimi w zakresie 
funkcjonowania systemów zarządzania. 
Wymiana ta uwzględnia informacje 
zawarte w sprawozdaniach rocznych 
sporządzanych przez agencje płatnicze
zgodnie z art. 8 ust. 3 lit. c) ppkt (ii) oraz 
opinię wydaną przez jednostkę 
certyfikującą zgodnie z art. 11 ust. 1 lit. 
b).

Or. fr

Uzasadnienie

Proponowana przez Komisję zmiana modelu nie może być częściowa i sprowadzać się do 
współistnienia dwóch podejść do rozliczania wydatków na środki realizowane w ramach 
planów strategicznych WPR. Podejście oparte na wynikach musi być w stanie w pełni 
zastąpić podejście oparte na zgodności wydatków. Właściwe funkcjonowanie systemów 
zarządzania powinno być zatwierdzane ex ante w ramach akredytacji agencji płatniczej. W 
trakcie okresu programowania Komisja mogłaby również podejmować działania następcze i 
wydawać zalecenia.

Poprawka 522
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 40 – ustęp 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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Komisja może przyjmować akty 
wykonawcze ustanawiające bardziej 
szczegółowe przepisy dotyczące elementów 
planów działania i procedur ustanawiania 
planów działania. Te akty wykonawcze 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
sprawdzającą, o której mowa w art. 101 
ust. 3.

skreśla się

Or. fr

Uzasadnienie

Proponowana przez Komisję zmiana modelu nie może być częściowa i sprowadzać się do 
współistnienia dwóch podejść do rozliczania wydatków na środki realizowane w ramach 
planów strategicznych WPR. Podejście oparte na wynikach musi być w stanie w pełni 
zastąpić podejście oparte na zgodności wydatków. Właściwe funkcjonowanie systemów 
zarządzania powinno być zatwierdzane ex ante w ramach akredytacji agencji płatniczej. W 
trakcie okresu programowania Komisja mogłaby również podejmować działania następcze i 
wydawać zalecenia.

Poprawka 523
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 40 – ustęp 2 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli państwo członkowskie nie 
przedstawi lub nie wdroży planu działania, 
o którym mowa w ust. 1, lub jeżeli taki 
plan działania jest w oczywisty sposób 
niewystarczający do zaradzenia sytuacji, 
Komisja może przyjąć akty wykonawcze 
zawieszające płatności miesięczne, o
których mowa w art. 19 ust. 3, lub 
płatności okresowe, o których mowa w art.
30.

W przypadku poważnych 
nieprawidłowości w funkcjonowaniu 
systemów zarządzania Komisja może 
zwrócić się do danych państw 
członkowskich o podjęcie niezbędnych 
działań naprawczych zgodnie z planem
działania zawierającym jasno określone 
wskaźniki postępu, które mają zostać 
ustanowione w drodze konsultacji z
Komisją. Komisja może przyjmować akty 
wykonawcze ustanawiające bardziej 
szczegółowe przepisy dotyczące elementów 
planów działania i procedur ustanawiania 
planów działania. Te akty wykonawcze 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
sprawdzającą, o której mowa w art. 101
ust. 3.
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Or. fr

Uzasadnienie

Proponowana przez Komisję zmiana modelu nie może być częściowa i sprowadzać się do 
współistnienia dwóch podejść do rozliczania wydatków na środki realizowane w ramach 
planów strategicznych WPR. Podejście oparte na wynikach musi być w stanie w pełni 
zastąpić podejście oparte na zgodności wydatków. Właściwe funkcjonowanie systemów 
zarządzania powinno być zatwierdzane ex ante w ramach akredytacji agencji płatniczej. W 
trakcie okresu programowania Komisja mogłaby również podejmować działania następcze i 
wydawać zalecenia.

Poprawka 524
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 40 – ustęp 2 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli państwo członkowskie nie 
przedstawi lub nie wdroży planu działania, 
o którym mowa w ust. 1, lub jeżeli taki 
plan działania jest w oczywisty sposób 
niewystarczający do zaradzenia sytuacji, 
Komisja może przyjąć akty wykonawcze 
zawieszające płatności miesięczne, o
których mowa w art. 19 ust. 3, lub 
płatności okresowe, o których mowa w art.
30.

Jeżeli państwo członkowskie nie 
przedstawi lub nie wdroży planu działania, 
o którym mowa w ust. 1, lub jeżeli taki 
plan działania jest w oczywisty sposób 
niewystarczający do zaradzenia sytuacji, 
Komisja może, po poinformowaniu o tym 
fakcie Parlamentu i Rady, przyjąć akty 
wykonawcze zawieszające płatności 
miesięczne, o których mowa w art. 19 ust.
3, lub płatności okresowe, o których mowa 
w art. 30.

Or. fr

Poprawka 525
Matt Carthy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 40 – ustęp 2 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli państwo członkowskie nie 
przedstawi lub nie wdroży planu działania, 
o którym mowa w ust. 1, lub jeżeli taki 
plan działania jest w oczywisty sposób 

Jeżeli państwo członkowskie nie 
przedstawi lub nie wdroży planu działania, 
o którym mowa w ust. 1, bez uzasadnienia
lub jeżeli taki plan działania jest w
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niewystarczający do zaradzenia sytuacji, 
Komisja może przyjąć akty wykonawcze 
zawieszające płatności miesięczne, o
których mowa w art. 19 ust. 3, lub 
płatności okresowe, o których mowa w art.
30.

oczywisty sposób niewystarczający do 
zaradzenia sytuacji, Komisja może przyjąć 
akty wykonawcze zawieszające płatności 
miesięczne, o których mowa w art. 19 ust.
3, lub płatności okresowe, o których mowa 
w art. 30.

Or. en

Poprawka 526
Norbert Erdős

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 40 – ustęp 2 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli państwo członkowskie nie 
przedstawi lub nie wdroży planu działania, 
o którym mowa w ust. 1, lub jeżeli taki 
plan działania jest w oczywisty sposób 
niewystarczający do zaradzenia sytuacji, 
Komisja może przyjąć akty wykonawcze 
zawieszające płatności miesięczne, o
których mowa w art. 19 ust. 3, lub 
płatności okresowe, o których mowa w art.
30.

Jeżeli państwo członkowskie nie 
przedstawi lub nie wdroży planu działania, 
o którym mowa w ust. 1, lub jeżeli taki 
plan działania jest wyraźnie przeciwny do
tego, co konieczne do zaradzenia sytuacji, 
Komisja może przyjąć akty wykonawcze 
zawieszające płatności miesięczne, o
których mowa w art. 19 ust. 3, lub 
płatności okresowe, o których mowa w art.
30.

Or. en

Uzasadnienie

Termin „w oczywisty sposób niewystarczający“ jest niejednoznaczny. Zdecydowanie zaleca 
się przeformułowanie go, w przeciwnym razie wprowadzi on znaczną niepewność i 
potencjalną subiektywność.

Poprawka 527
Franc Bogovič

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 40 – ustęp 2 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zawieszenie stosuje się zgodnie z zasadą 
proporcjonalności do odnośnych wydatków 

Zawieszenie stosuje się zgodnie z zasadą 
proporcjonalności do odnośnych wydatków 
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dokonanych przez państwo członkowskie, 
jeżeli nieprawidłowości występują w
nieprzekraczającym 12 miesięcy okresie, 
który należy określić w aktach 
wykonawczych, o których mowa w ustępie 
pierwszym. Jeżeli warunki zawieszenia 
nadal są spełniane, Komisja może przyjąć 
akty wykonawcze przedłużające ten okres 
o dalsze okresy nieprzekraczające łącznie 
12 miesięcy. Zawieszone kwoty są 
uwzględniane przy przyjmowaniu aktów 
wykonawczych, o których mowa w art. 53.

dokonanych przez państwo członkowskie, 
jeżeli poważne nieprawidłowości 
występują w okresie nieprzekraczającym 
12 miesięcy. Jeżeli warunki zawieszenia 
nadal są spełniane, Komisja może przyjąć 
akty wykonawcze przedłużające ten okres 
o dalsze okresy nieprzekraczające łącznie 
12 miesięcy. Zawieszone kwoty są 
uwzględniane przy przyjmowaniu aktów 
wykonawczych, o których mowa w art. 53.

Or. sl

Uzasadnienie

Należy powtórzyć słowo „poważne” w celu wyjaśnienia, że takie zawieszenie może mieć 
miejsce tylko w przypadku poważnych niedociągnięć. Komisja nie jest też uprawniona do 
określenia okresu zawieszenia, jak stwierdzono w ust. 1. Uprawnienie wynikające z ust. 1 
ogranicza się do elementów i procedur związanych z opracowaniem planu działania. W 
związku z tym należy skreślić odniesienie do ust. 1.

Poprawka 528
Norbert Erdős

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 40 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Akty wykonawcze przewidziane w
niniejszym artykule przyjmuje się zgodnie 
z procedurą doradczą, o której mowa w
art. 101 ust. 2.

skreśla się

Przed przyjęciem aktów wykonawczych, o
których mowa w ust. 2, Komisja informuje 
dane państwo członkowskie o swoim 
zamiarze i prosi o jego odpowiedź w
terminie, który nie może być krótszy niż 30 
dni.

Akty wykonawcze określające płatności 
miesięczne, o których mowa w art. 19 ust.
3, lub płatności okresowe, o których mowa 
w art. 30, uwzględniają akty wykonawcze 
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przyjęte na podstawie akapitu pierwszego 
niniejszego ustępu.

Or. en

Uzasadnienie

Mając na uwadze, że proponowanym tutaj procedurom brakuje przejrzystości i jasnych zasad, 
należy skreślić ustęp 3.

Poprawka 529
Herbert Dorfmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 42 – ustęp 2 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie zapewniają, aby 
płatności w ramach interwencji i środków, 
o których mowa w art. 63 ust. 2, dokonano 
w okresie od dnia 1 grudnia do dnia 30
czerwca następnego roku kalendarzowego.

Państwa członkowskie zapewniają, aby 
płatności w ramach interwencji i środków, 
o których mowa w art. 63 ust. 2, dokonano 
w okresie od dnia 1 grudnia do dnia 30
grudnia następnego roku kalendarzowego.

Or. it

Poprawka 530
Ricardo Serrão Santos, Karine Gloanec Maurin, Maria Gabriela Zoană, Momchil 
Nekov

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 42 – ustęp 2 – akapit 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) przed dniem 1 grudnia, ale nie 
wcześniej niż 16 października – wypłacać 
zaliczki w wysokości do 50 % z tytułu 
interwencji dotyczących płatności 
bezpośrednich;

a) przed dniem 1 grudnia, ale nie 
wcześniej niż 16 października – wypłacać 
zaliczki w wysokości do 50 % z tytułu 
interwencji dotyczących płatności 
bezpośrednich i na środki, o których mowa 
odpowiednio w rozdziale IV 
rozporządzenia (UE) nr 228/2013 oraz w 
rozdziale IV rozporządzenia (UE) nr 
229/2013;
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Or. en

Poprawka 531
Elsi Katainen, Fredrick Federley

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 42 – ustęp 2 – akapit 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) przed dniem 1 grudnia, ale nie 
wcześniej niż 16 października – wypłacać 
zaliczki w wysokości do 50 % z tytułu 
interwencji dotyczących płatności 
bezpośrednich;

a) przed dniem 1 grudnia, ale nie 
wcześniej niż 16 października – wypłacać 
zaliczki w wysokości do 75 % z tytułu 
interwencji dotyczących płatności 
bezpośrednich;

Or. en

Uzasadnienie

Ponieważ interwencje z obu filarów są objęte tym samym planem strategicznym WPR, 
zharmonizowane harmonogramy i odsetki wypłaty zaliczek z tytułu interwencji dotyczących 
płatności bezpośrednich i rozwoju obszarów wiejskich przyczyniłyby się do uproszczenia.

Poprawka 532
Laurenţiu Rebega

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 42 – ustęp 2 – akapit 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) przed dniem 1 grudnia, ale nie 
wcześniej niż 16 października – wypłacać 
zaliczki w wysokości do 50 % z tytułu 
interwencji dotyczących płatności 
bezpośrednich;

a) przed dniem 1 grudnia, ale nie 
wcześniej niż 16 października – wypłacać 
zaliczki w wysokości do 75 % z tytułu 
interwencji dotyczących płatności 
bezpośrednich;

Or. ro

Poprawka 533
Herbert Dorfmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 42 – ustęp 2 – akapit 2 – litera a
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) przed dniem 1 grudnia, ale nie 
wcześniej niż 16 października – wypłacać 
zaliczki w wysokości do 50 % z tytułu 
interwencji dotyczących płatności 
bezpośrednich;

a) przed dniem 30 grudnia – wypłacać 
zaliczki w wysokości do 50 % z tytułu 
interwencji dotyczących płatności 
bezpośrednich;

Or. it

Poprawka 534
Herbert Dorfmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 42 – ustęp 2 – akapit 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) przed dniem 1 grudnia – wypłacać 
zaliczki w wysokości do 75 % z tytułu 
wsparcia przyznanego w ramach 
interwencji związanych z rozwojem 
obszarów wiejskich, o których to 
interwencjach mowa w art. 63 ust. 2.

b) przed dniem 30 grudnia – wypłacać 
zaliczki w wysokości do 75 % z tytułu 
wsparcia przyznanego w ramach 
interwencji związanych z rozwojem 
obszarów wiejskich, o których to 
interwencjach mowa w art. 63 ust. 2.

Or. it

Poprawka 535
Michel Dantin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 42 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie mogą 
wypłacać zaliczki w wysokości do 50 % w
ramach interwencji, o których mowa w art.
68 i 71 rozporządzenia (UE) …/… 
[rozporządzenie dotyczące planu 
strategicznego WPR].

3. Państwa członkowskie mogą 
wypłacać:
a) zaliczki w ramach interwencji, o 
których mowa w art. 43, 49, 52, 52, 55, 57, 
60 rozporządzenia (UE).../... 
[rozporządzenie dotyczące planu 
strategicznego WPR];
b) zaliczki w wysokości do 50 % w ramach 
interwencji, o których mowa w art. 68 i 71 
rozporządzenia (UE) …/… 
[rozporządzenie dotyczące planu 
strategicznego WPR].
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Or. fr

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu zaproponowanie przywrócenia obecnego stanu rzeczy, ponieważ 
programy sektorowe wynikające z jednolitej wspólnej organizacji rynku mogą obecnie 
korzystać z zaliczek przekraczających 50 %.

Poprawka 536
Norbert Erdős

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 42 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Komisja jest uprawniona do 
przyjęcia zgodnie z art. 100 aktów 
delegowanych uzupełniających niniejsze 
rozporządzenie o przepisy dotyczące 
interwencji lub środków, w przypadku 
których państwa członkowskie mogą 
wypłacać zaliczki.

4. Komisja jest uprawniona do 
przyjęcia zgodnie z art. 100 aktów 
delegowanych uzupełniających niniejsze 
rozporządzenie o przepisy dotyczące 
interwencji lub środków, w przypadku 
których państwa członkowskie mogą 
wypłacać wyższe zaliczki w nagłych 
wypadkach.

Or. en

Uzasadnienie

Mając na uwadze, że ust. 2 przewiduje zaliczki wpłacane przez państwa członkowskie, artykuł 
ten powinien upoważnić Komisję do zatwierdzenia wyższych zaliczek na wypadek sytuacji 
nadzwyczajnej.

Poprawka 537
Matt Carthy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 42 – ustęp 5 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku sytuacji nadzwyczajnej
Komisja może przyjmować akty 
wykonawcze w celu rozwiązania 
szczególnych problemów związanych ze 
stosowaniem niniejszego artykułu. Te akty 

W przypadku kryzysu spowodowanego 
takimi czynnikami, jak pogoda lub 
warunki rynkowe, Komisja może 
przyjmować akty wykonawcze w celu 
rozwiązania szczególnych problemów 
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wykonawcze mogą stanowić odstępstwo 
od ust. 2, ale jedynie w takim zakresie i
przez taki okres, w jakim jest to absolutnie 
niezbędne.

związanych ze stosowaniem niniejszego 
artykułu. Te akty wykonawcze mogą 
stanowić odstępstwo od ust. 2, ale jedynie 
w takim zakresie i przez taki okres, w
jakim jest to absolutnie niezbędne.

Or. en

Poprawka 538
Elsi Katainen, Hilde Vautmans, Merja Kyllönen, Fredrick Federley

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 42 – ustęp 5 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku sytuacji nadzwyczajnej 
Komisja może przyjmować akty 
wykonawcze w celu rozwiązania 
szczególnych problemów związanych ze 
stosowaniem niniejszego artykułu. Te akty 
wykonawcze mogą stanowić odstępstwo 
od ust. 2, ale jedynie w takim zakresie i
przez taki okres, w jakim jest to absolutnie 
niezbędne.

W przypadku sytuacji nadzwyczajnej 
Komisja może najszybciej, jak to możliwe,
przyjmować akty wykonawcze w celu 
rozwiązania szczególnych problemów 
związanych ze stosowaniem niniejszego 
artykułu. Te akty wykonawcze mogą 
stanowić odstępstwo od ust. 2, ale jedynie 
w takim zakresie i przez taki okres, w
jakim jest to absolutnie niezbędne.

Or. en

Uzasadnienie

Możliwość jak najszybszego działania w sytuacjach kryzysowych jest bardzo ważna. Aby 
pomóc rolnikom i ułatwić ich sytuację, należy wyeliminować opóźnienia i niepewność dla 
państw członkowskich i beneficjentów.

Poprawka 539
Annie Schreijer-Pierik

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 43 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) kwoty odpowiadające karom 
stosowanym zgodnie z przepisami 
dotyczącymi zasady warunkowości, o
których mowa w art. 11 rozporządzenia 

skreśla się
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(UE) …/… [rozporządzenie dotyczące 
planu strategicznego WPR], w odniesieniu 
do wydatków w ramach EFRG;

Or. en

Uzasadnienie

Państwa członkowskie powinny mieć możliwość zatrzymania 100 % kwot zmniejszeń i
wykluczeń pod warunkiem, że odpowiedni budżet zostanie zainwestowany w interwencje 
korzystne dla środowiska lub klimatu, takie jak ekoprogramy lub działania rolno-
środowiskowo-klimatyczne. System, w którym budżet odzyskany przez państwa członkowskie 
jest zatrzymywany tylko do wysokości 20 %, odbywa się kosztem celów związanych z klimatem 
i środowiskiem nowej WPR.

Poprawka 540
Jan Huitema

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 43 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) kwoty odpowiadające karom 
stosowanym zgodnie z przepisami 
dotyczącymi zasady warunkowości, o
których mowa w art. 11 rozporządzenia 
(UE) …/… [rozporządzenie dotyczące 
planu strategicznego WPR], w odniesieniu 
do wydatków w ramach EFRG;

skreśla się

Or. en

Poprawka 541
Jean Arthuis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 43 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Kwoty, o których mowa w ust. 1, są 
przekazywane do budżetu Unii oraz, w
przypadku ich ponownego wykorzystania, 
wykorzystywane wyłącznie do 

2. Kwoty, o których mowa w ust. 1, są 
przekazywane do budżetu Unii oraz, w
przypadku ich ponownego wykorzystania, 
wykorzystywane wyłącznie do 
finansowania wydatków odpowiednio
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finansowania wydatków EFRG lub 
EFRROW.

EFRG lub EFRROW i obejmują głównie 
rezerwę rolną ustanowioną w ramach 
EFRG w granicach określonych w art. 14.

Or. en

Poprawka 542
Peter Jahr, Michel Dantin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 43 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Kwoty, o których mowa w ust. 1, są 
przekazywane do budżetu Unii oraz, w
przypadku ich ponownego wykorzystania,
wykorzystywane wyłącznie do 
finansowania wydatków EFRG lub 
EFRROW.

2. Kwoty, o których mowa w ust. 1, są 
przekazywane do budżetu Unii oraz 
wykorzystywane wyłącznie do 
finansowania wydatków odpowiednio
EFRG lub EFRROW i obejmują głównie 
rezerwę rolną ustanowioną w ramach 
EFRG w granicach określonych w art. 14.

Or. en

Poprawka 543
Paolo De Castro

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 43 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Kwoty, o których mowa w ust. 1, są
przekazywane do budżetu Unii oraz, w
przypadku ich ponownego wykorzystania,
wykorzystywane wyłącznie do 
finansowania wydatków EFRG lub 
EFRROW.

2. Kwoty, o których mowa w ust. 1, są 
przekazywane do budżetu Unii oraz 
wykorzystywane wyłącznie do 
finansowania wydatków odpowiednio
EFRG lub EFRROW i obejmują głównie 
rezerwę rolną ustanowioną w ramach 
EFRG w granicach określonych w art. 14.

Or. en

Poprawka 544
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Norbert Erdős, Michel Dantin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 44 skreśla się

Środki informacyjne

1.

Przekazywanie informacji finansowane 
na podstawie art. 7 lit. e) ma na celu w
szczególności: udzielenie wsparcia w
zakresie wyjaśniania, wdrażania i
rozwijania WPR oraz podnoszenie 
świadomości społecznej w zakresie treści i
celów tej polityki; odzyskiwanie zaufania 
konsumentów utraconego w następstwie 
kryzysów, za pomocą kampanii 
informacyjnych; informowanie rolników i
innych podmiotów działających na 
obszarach wiejskich oraz promowanie 
europejskiego modelu rolnictwa, jak 
również pomoc obywatelom w jego 
zrozumieniu.

Środki te mają na celu przekazywanie 
spójnych, obiektywnych i całościowych 
informacji, tak wewnątrz, jak i na 
zewnątrz Unii.

2.

Środkami, o których mowa w ust. 1, mogą 
być:

a) roczne programy prac lub inne 
szczególne środki przedstawione przez 
strony trzecie;

b) działania wdrażane z inicjatywy 
Komisji.

Wyklucza się środki wymagane przez 
prawo lub środki już finansowane w
ramach innych działań unijnych.

W celu wdrożenia działań, o których 
mowa w akapicie pierwszym lit. b), 
Komisję mogą wspomagać eksperci 
zewnętrzni.
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Środki, o których mowa w akapicie 
pierwszym, przyczyniają się również do 
przekazywania informacji na temat 
priorytetów politycznych Unii, w zakresie, 
w jakim priorytety te są związane z celami 
ogólnymi niniejszego rozporządzenia.

3. Komisja publikuje raz do roku 
zaproszenie do składania wniosków 
spełniające warunki określone w
rozporządzeniu finansowym.

4. Komitet, o którym mowa w art. 101 ust.
1, powiadamia się o środkach 
przewidzianych i wprowadzonych na 
podstawie niniejszego artykułu.

5. Co dwa lata Komisja przedstawia 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
sprawozdanie dotyczące wykonania 
niniejszego artykułu.

Or. en

Uzasadnienie

Art. 44 powinien zostać przeniesiony i umieszczony po art. 6 jako nowy artykuł w tym 
rozdziale.

Poprawka 545
Michel Dantin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 43 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Kwoty, o których mowa w ust. 1, są 
przekazywane do budżetu Unii oraz, w 
przypadku ich ponownego wykorzystania,
wykorzystywane wyłącznie do 
finansowania wydatków EFRG lub 
EFRROW.

2. Kwoty, o których mowa w ust. 1, są 
przekazywane do budżetu Unii oraz 
wykorzystywane wyłącznie do 
finansowania wydatków EFRG lub 
EFRROW oraz w pierwszej kolejności 
zasilają rezerwę rolną ustanowioną w 
ramach EFRG w granicach określonych 
w art. 14.

Or. fr
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Uzasadnienie

Poprawka ma na celu doprecyzowanie, że dochody przeznaczone na określony cel są 
wykorzystywane wyłącznie do finansowania wydatków w ramach WPR i w pierwszej 
kolejności służą do zasilenia rezerwy rolnej w zakresie określonym w art. 14.

Poprawka 546
Miguel Viegas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44 – ustęp 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przekazywanie informacji finansowane na 
podstawie art. 7 lit. e) ma na celu w
szczególności: udzielenie wsparcia w
zakresie wyjaśniania, wdrażania i
rozwijania WPR oraz podnoszenie 
świadomości społecznej w zakresie treści i
celów tej polityki; odzyskiwanie zaufania 
konsumentów utraconego w następstwie 
kryzysów, za pomocą kampanii 
informacyjnych; informowanie rolników i
innych podmiotów działających na 
obszarach wiejskich oraz promowanie 
europejskiego modelu rolnictwa, jak 
również pomoc obywatelom w jego 
zrozumieniu.

Rozpowszechnianie informacji 
finansowane zgodnie z art. 7 lit. e) ma na 
celu w szczególności: udzielenie pomocy w 
zakresie wyjaśniania, stosowania i 
rozwijania WPR oraz podnoszenie 
świadomości społecznej w zakresie jej
treści i celów; odzyskanie zaufania 
konsumentów utraconego w następstwie 
kryzysów; informowanie rolników i innych 
podmiotów działających na obszarach 
wiejskich za pomocą kampanii 
informacyjnych; promowanie 
europejskiego modelu rolnictwa; 
podnoszenie świadomości 
zainteresowanych stron i społeczeństwa w 
ujęciu ogólnym w zakresie obecnych 
problemów w dziedzinie rolnictwa oraz 
żywności w kontekście przejścia na 
ekologiczną produkcję rolną na rzecz 
osiągnięcia zrównoważonych systemów 
żywnościowych, jak również pomoc 
obywatelom w zrozumienia tych kwestii.
Należy przekazywać spójne, obiektywne i 
kompleksowe informacje wewnątrz Unii i 
poza jej granicami przez stworzenie planu 
komunikacji obejmującego wymianę 
informacji i udział społeczeństwa.

Or. pt

Poprawka 547
Maria Heubuch
w imieniu grupy Verts/ALE
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44 – ustęp 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przekazywanie informacji finansowane na 
podstawie art. 7 lit. e) ma na celu w
szczególności: udzielenie wsparcia w
zakresie wyjaśniania, wdrażania i
rozwijania WPR oraz podnoszenie 
świadomości społecznej w zakresie treści i
celów tej polityki; odzyskiwanie zaufania 
konsumentów utraconego w następstwie 
kryzysów, za pomocą kampanii 
informacyjnych; informowanie rolników i
innych podmiotów działających na 
obszarach wiejskich oraz promowanie
europejskiego modelu rolnictwa, jak 
również pomoc obywatelom w jego 
zrozumieniu.

Przekazywanie informacji finansowane na 
podstawie art. 7 lit. e) ma na celu w
szczególności: udzielenie wsparcia w
zakresie wyjaśniania, wdrażania i
rozwijania WPR oraz podnoszenie 
świadomości społecznej w zakresie treści i
celów tej polityki, w tym jej wpływu na 
klimat, środowisko i rozwój zarówno 
wewnątrz Unii, jak i poza nią. Ma to na 
celu informowanie obywateli o stojących 
przed nimi wyzwaniach, w tym kryzysach,
za pomocą bezstronnych, opartych na 
dowodach i obiektywnych kampanii 
informacyjnych; informowanie rolników i
innych podmiotów działających na 
obszarach wiejskich oraz promowanie
przejścia na zrównoważony unijny model
rolnictwa, jak również pomoc obywatelom 
w jego zrozumieniu.

Or. en

Uzasadnienie

Kampanie informacyjne powinny obejmować konsekwencje WPR dla klimatu, środowiska i
rozwoju, aby lepiej informować konsumentów, rolników i inne podmioty o zewnętrznych 
skutkach polityki rolnej UE, a także o jej wpływie na kwestie globalne takie jak zmiana 
klimatu. Żadne środki UE nie powinny być przeznaczane na nagłaśnianie potencjalnie 
stronniczych, bezzasadnych i niepoddanych wzajemnej weryfikacji informacji promujących 
WPR.

Poprawka 548
Maria Lidia Senra Rodríguez

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44 – ustęp 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przekazywanie informacji finansowane na 
podstawie art. 7 lit. e) ma na celu w
szczególności: udzielenie wsparcia w

Przekazywanie informacji finansowane na 
podstawie art. 7 lit. e) ma na celu w
szczególności: udzielenie wsparcia w
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zakresie wyjaśniania, wdrażania i
rozwijania WPR oraz podnoszenie 
świadomości społecznej w zakresie treści i
celów tej polityki; odzyskiwanie zaufania 
konsumentów utraconego w następstwie 
kryzysów, za pomocą kampanii 
informacyjnych; informowanie rolników i
innych podmiotów działających na 
obszarach wiejskich oraz promowanie 
europejskiego modelu rolnictwa, jak 
również pomoc obywatelom w jego
zrozumieniu.

zakresie wyjaśniania, wdrażania i
rozwijania WPR oraz podnoszenie 
świadomości społecznej w zakresie treści i
celów tej polityki; odzyskiwanie zaufania 
konsumentów utraconego w następstwie 
kryzysów, za pomocą kampanii 
informacyjnych; informowanie rolników i
innych podmiotów działających na 
obszarach wiejskich, zwracanie uwagi 
grup interesu i ogółu społeczeństwa na
aktualne wyzwania dotyczące rolnictwa i 
żywności w zakresie przejścia rolno-
ekologicznego na zrównoważone systemy 
żywienia i pomaganie obywatelom w 
zrozumieniu tych działań.

Or. es

Poprawka 549
Anja Hazekamp

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44 – ustęp 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przekazywanie informacji finansowane na 
podstawie art. 7 lit. e) ma na celu w
szczególności: udzielenie wsparcia w
zakresie wyjaśniania, wdrażania i
rozwijania WPR oraz podnoszenie 
świadomości społecznej w zakresie treści i
celów tej polityki; odzyskiwanie zaufania 
konsumentów utraconego w następstwie 
kryzysów, za pomocą kampanii 
informacyjnych; informowanie rolników i
innych podmiotów działających na 
obszarach wiejskich oraz promowanie 
europejskiego modelu rolnictwa, jak 
również pomoc obywatelom w jego 
zrozumieniu.

Przekazywanie informacji finansowane na 
podstawie art. 7 lit. e) ma na celu w
szczególności: udzielenie wsparcia w
zakresie wyjaśniania, wdrażania i
rozwijania WPR oraz podnoszenie 
świadomości społecznej w zakresie treści i
celów tej polityki; odzyskiwanie zaufania 
konsumentów utraconego w następstwie 
kryzysów, za pomocą kampanii 
informacyjnych; informowanie rolników i
innych podmiotów działających na 
obszarach wiejskich oraz pomoc 
obywatelom w jego zrozumieniu; 
podnoszenie świadomości na temat 
wyzwań środowiskowych, w tym 
dobrostanu zwierząt, oraz na temat 
konieczności przejścia na zrównoważone 
systemy żywności i rolnictwa w Unii.

Or. en
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Uzasadnienie

Ważne jest, aby móc korzystać z tych narzędzi nie tylko w celu promowania WPR, ale także w 
celu wyjaśnienia związanych z nią wyzwań środowiskowych.

Poprawka 550
Maria Lidia Senra Rodríguez

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44 – ustęp 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Środki te mają na celu przekazywanie 
spójnych, obiektywnych i całościowych 
informacji, tak wewnątrz, jak i na zewnątrz 
Unii.

Środki te mają na celu przekazywanie 
spójnych, obiektywnych i całościowych 
informacji w formie planu komunikacji 
opartego na informacjach uzyskanych od 
społeczeństwa i na jego współudziale.

Or. es

Poprawka 551
Franc Bogovič

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44 –  ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Co dwa lata Komisja przedstawia 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
sprawozdanie dotyczące wykonania 
niniejszego artykułu.

5. Co dwa lata Komisja przedstawia 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie
zgodnie z art. 7 sprawozdanie dotyczące 
wykonania niniejszego artykułu.

Or. sl

Poprawka 552
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka



AM\1170200PL.docx 139/182 PE630.688v01-00

PL

5. Co dwa lata Komisja przedstawia 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
sprawozdanie dotyczące wykonania 
niniejszego artykułu.

5. Co roku Komisja przedstawia 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
sprawozdanie dotyczące wykonania 
niniejszego artykułu.

Or. fr

Poprawka 553
Norbert Erdős

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 45 – ustęp 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
zgodnie z art. 100 aktów delegowanych 
uzupełniających niniejsze rozporządzenie 
w odniesieniu do warunków, na jakich 
należy dokonać wyrównań między 
niektórymi rodzajami wydatków a
dochodami w ramach funduszy.

skreśla się

Or. en

Uzasadnienie

Przekazane uprawnienia powinny być ograniczone do minimum i nie powinny kolidować z 
ustaleniami już podjętymi przez państwa członkowskie działające zgodnie z przepisami 
rozporządzeń podstawowych.

Poprawka 554
Franc Bogovič

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 45 – ustęp 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
zgodnie z art. 100 aktów delegowanych 
uzupełniających niniejsze rozporządzenie 
w odniesieniu do warunków, na jakich 
należy dokonać wyrównań między 

Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
zgodnie z art. 100 aktów delegowanych 
uzupełniających niniejsze rozporządzenie 
w odniesieniu do szczegółowo określonych
warunków deklaracji wydatków, na jakich 
należy dokonać wyrównań między 
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niektórymi rodzajami wydatków a
dochodami w ramach funduszy.

niektórymi rodzajami wydatków a
dochodami w ramach funduszy.

Or. sl

Uzasadnienie

Proponowane uprawnienie jest zbyt szerokie. Należy je ograniczyć na przykład do deklaracji 
wydatków, w przeciwnym razie umożliwiałoby blokowanie wszelkich wydatków środków 
wsparcia w zatwierdzonym planie strategicznym WPR.

Poprawka 555
Elsi Katainen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 45 – ustęp 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
zgodnie z art. 100 aktów delegowanych 
uzupełniających niniejsze rozporządzenie 
w odniesieniu do warunków, na jakich 
należy dokonać wyrównań między 
niektórymi rodzajami wydatków a
dochodami w ramach funduszy.

Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
zgodnie z art. 100 aktów delegowanych 
uzupełniających niniejsze rozporządzenie 
w odniesieniu do szczegółowo określonych
warunków deklaracji wydatków, na jakich
to warunkach należy dokonać wyrównań 
między niektórymi rodzajami wydatków a
dochodami w ramach funduszy.

Or. en

Uzasadnienie

To uprawnienie jest zbyt szerokie – należy je ograniczyć na przykład do warunków deklaracji 
wydatków, w przeciwnym razie umożliwiałoby blokowanie wszelkich wydatków środków 
pomocy w zatwierdzonym planie strategicznym WPR.

Poprawka 556
Peter Jahr

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 46 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do celów art. 127 rozporządzenia 
finansowego Komisja uzyskuje pewność z

skreśla się
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prac jednostek certyfikujących, o których 
mowa w art. 11 niniejszego 
rozporządzenia, chyba że Komisja 
powiadomi wcześniej państwo 
członkowskie, że nie może opierać się na 
pracach jednostki certyfikującej w
odniesieniu do danego roku budżetowego, 
i uwzględnia wyniki tych prac w swojej 
ocenie ryzyka, czy niezbędne jest 
przeprowadzenie audytów Komisji w
danym państwie członkowskim.

Or. de

Uzasadnienie

Zasadę pojedynczego audytu przyjmuje się z zadowoleniem w celu pilnie potrzebnej redukcji 
nakładów na kontrolę, a w szczególności w celu zwolnienia beneficjentów z wielokrotnych 
audytów. We wnioskach dotyczących rozporządzenia brakuje jednak wiążącej regulacji 
stanowiącej, że Komisja opiera się na działalności audytorskiej jednostki certyfikującej, jeśli 
ta przeprowadziła wiarygodny audyt (jest to obecnie jedynie przepis dyspozytywny). 
Sformułowanie w art. 46 rozporządzenia horyzontalnego powinno zostać dopasowane 
odpowiednio do regulacji w funduszach strukturalnych.

Poprawka 557
Annie Schreijer-Pierik

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 46 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do celów art. 127 rozporządzenia 
finansowego Komisja uzyskuje pewność z
prac jednostek certyfikujących, o których 
mowa w art. 11 niniejszego 
rozporządzenia, chyba że Komisja 
powiadomi wcześniej państwo 
członkowskie, że nie może opierać się na 
pracach jednostki certyfikującej w
odniesieniu do danego roku budżetowego, 
i uwzględnia wyniki tych prac w swojej 
ocenie ryzyka, czy niezbędne jest 
przeprowadzenie audytów Komisji w
danym państwie członkowskim.

Do celów art. 127 rozporządzenia 
finansowego Komisja uzyskuje pewność z
prac jednostek certyfikujących, o których 
mowa w art. 11 niniejszego 
rozporządzenia.

Or. en
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Uzasadnienie

Art. 127 rozporządzenia finansowego przewiduje, że w przypadku gdy niezależny audytor 
przeprowadził audyt oparty na uznanych międzynarodowo normach zapewniających 
wystarczającą pewność, kontrola ta stanowi podstawę ogólnego zapewnienia, o ile istnieją 
wystarczające dowody na niezależność i kompetencje audytora. Jest to tak zwane podejście 
oparte na jednolitym audycie. Nie ma potrzeby wprowadzania dalszych przepisów w tym 
zakresie w prawodawstwie sektorowym.

Poprawka 558
Peter Jahr

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 46 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Podczas przeprowadzania audytu Komisja 
i jednostki certyfikujące należycie 
uwzględniają zasady pojedynczego audytu 
i proporcjonalności w odniesieniu do 
poziomu ryzyka dla budżetu Unii. Unikają 
one powielania audytów tych samych 
wydatków zadeklarowanych Komisji w
celu zminimalizowania kosztów kontroli 
zarządczych i audytów i zmniejszenia 
obciążenia administracyjnego 
beneficjentów. W odniesieniu do 
programów, w przypadku których Komisja 
stwierdzi, że opinia jednostki 
certyfikującej jest wiarygodna, audyty 
prowadzone przez Komisję ograniczają się 
do kontroli prac jednostki certyfikującej.

Or. de

Uzasadnienie

Zasadę pojedynczego audytu przyjmuje się z zadowoleniem w celu pilnie potrzebnej redukcji 
nakładów na kontrolę, a w szczególności w celu zwolnienia beneficjentów z wielokrotnych 
audytów. We wnioskach dotyczących rozporządzenia brakuje jednak wiążącej regulacji 
stanowiącej, że Komisja opiera się na działalności audytorskiej jednostki certyfikującej, jeśli 
ta przeprowadziła wiarygodny audyt (jest to obecnie jedynie przepis dyspozytywny). 
Sformułowanie w art. 46 rozporządzenia horyzontalnego powinno zostać zatem dopasowane 
odpowiednio do regulacji w funduszach strukturalnych.

Poprawka 559
Elsi Katainen
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 47 – ustęp 1 – akapit 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Bez uszczerbku dla kontroli 
przeprowadzanych przez państwa 
członkowskie na mocy krajowych 
przepisów ustawowych, wykonawczych i
administracyjnych lub na mocy art. 287 
Traktatu lub wszelkich kontroli 
przeprowadzanych na mocy art. 322 
Traktatu lub na podstawie rozporządzenia 
Rady (Euratom, WE) nr 2185/96 Komisja 
może organizować kontrole w państwach 
członkowskich w celu sprawdzenia w
szczególności:

Bez uszczerbku dla kontroli 
przeprowadzanych przez państwa 
członkowskie na mocy krajowych 
przepisów ustawowych, wykonawczych i
administracyjnych lub na mocy art. 287 
Traktatu lub wszelkich kontroli 
przeprowadzanych na mocy art. 322 
Traktatu lub na podstawie rozporządzenia 
Rady (Euratom, WE) nr 2185/96 Komisja 
może organizować kontrole w państwach 
członkowskich, z wyjątkiem kontroli w
związku z zasadą warunkowości, w celu 
sprawdzenia w szczególności:

Or. en

Uzasadnienie

Istnieją procedury i zasady kontroli w odniesieniu do zasady warunkowości, w tym kontroli 
sięgającej aż do beneficjenta końcowego, co jest sprzeczne z ideą uproszczenia. Należy jasno 
sprecyzować w tym artykule, że nie dotyczy on zasady warunkowości.

Poprawka 560
Michel Dantin, Norbert Erdős

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 47 – ustęp 1 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) czy wydatkom wchodzącym w 
zakres art. 5 ust. 2 i art. 6 i odnoszącym 
się do interwencji, o których mowa w 
rozporządzeniu (UE) …/… 
[rozporządzenie dotyczące planu 
strategicznego WPR], odpowiada odnośny 
produkt zgłoszony w rocznym 
sprawozdaniu z realizacji celów;

skreśla się

Or. fr
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Uzasadnienie

Poprawka ta spójnie wpisuje się w postulat sprawozdawczyni, aby monitorować realizację 
celów jedynie w perspektywie wieloletniej, a tym samym usunąć coroczne monitorowanie 
wyników.

Poprawka 561
Norbert Erdős

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 47 – ustęp 1 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) czy wydatkom wchodzącym w
zakres art. 5 ust. 2 i art. 6 i odnoszącym się 
do interwencji, o których mowa w
rozporządzeniu (UE) …/… 
[rozporządzenie dotyczące planu 
strategicznego WPR], odpowiada odnośny 
produkt zgłoszony w rocznym
sprawozdaniu z realizacji celów;

b) czy wydatkom wchodzącym w
zakres art. 5 ust. 2 i art. 6 i odnoszącym się 
do interwencji, o których mowa w
rozporządzeniu (UE) …/… 
[rozporządzenie dotyczące planu 
strategicznego WPR], odpowiada odnośny 
produkt zgłoszony w trzyletnim
sprawozdaniu z realizacji celów;

Or. en

Poprawka 562
Norbert Erdős

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 47 – ustęp 1 – akapit 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) czy jednostka certyfikująca 
przeprowadza swoje prace zgodnie z art.
11 i do celów sekcji 2 niniejszego 
rozdziału;

skreśla się

Or. en

Uzasadnienie

Literę c) w art. 47 należy skreślić, mając na uwadze, że umożliwi to Komisji przeprowadzanie 
szerokiego zakresu audytów obejmujących wdrażanie krajowych planów strategicznych WPR. 
Jest to sprzeczne z podejściem opartym na jednolitym audycie i niesie ze sobą niepewność.
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Poprawka 563
Michel Dantin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 47 – ustęp 1 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku stwierdzenia poważnych 
nieprawidłowości w systemie zarządzania 
państwa członkowskiego zakres kontroli 
Komisji może zostać poszerzony o 
weryfikację istnienia niezbędnych 
dokumentów uzupełniających, ich 
zgodności oraz warunków, na jakich 
realizowane i weryfikowane są wydatki, o 
których mowa w art. 5 ust. 2 i art. 6, 
związane z interwencjami, o których 
mowa w rozporządzeniu (UE).../... 
[rozporządzenie dotyczące planu 
strategicznego WPR];

Or. fr

Uzasadnienie

Poprawka ta ma na celu doprecyzowanie, że w przypadku poważnej nieprawidłowości w 
systemie zarządzania państwa członkowskiego Komisja może przeprowadzać kontrole 
obejmujące także weryfikację istnienia niezbędnych dokumentów uzupełniających, ich 
zgodności oraz warunków, na jakich realizowane i weryfikowane są wydatki, o których mowa 
w art. 5 ust. 2 i art. 6, związane z interwencjami, o których mowa w rozporządzeniu (UE).../... 
[rozporządzenie dotyczące planu strategicznego WPR];

Poprawka 564
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 47 – ustęp 2 – akapit 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie zawsze mają 
możliwość wyrażenia sprzeciwu wobec 
kontroli; w takim przypadku należy 
powołać komitet pojednawczy. W 
przypadku powtarzających się kontroli lub 
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jeżeli któraś z nich jest wyraźnie 
nieproporcjonalna, dane państwo 
członkowskie może wnieść skargę do 
Trybunału Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej w celu położenia kresu temu 
bezprawnemu postępowaniu.

Or. fr

Poprawka 565
Maria Lidia Senra Rodríguez

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 48 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie udostępniają 
Komisji informacje na temat wykrytych 
nieprawidłowości w rozumieniu 
rozporządzenia (UE, Euratom) nr 2988/95 i
innych przypadków niezgodności z
warunkami ustalonymi przez państwa 
członkowskie w ramach planu 
strategicznego WPR oraz przypadków 
podejrzeń nadużyć finansowych, a także 
informacje na temat działań podjętych na 
podstawie sekcji 3 niniejszego rozdziału w
celu odzyskania nienależnych płatności 
związanych z tymi nieprawidłowościami i
nadużyciami.

3. Państwa członkowskie udostępniają 
Komisji oraz swoim obywatelom i 
obywatelkom informacje na temat 
wykrytych nieprawidłowości w rozumieniu 
rozporządzenia (UE, Euratom) nr 2988/95 i
innych przypadków niezgodności z
warunkami ustalonymi przez państwa 
członkowskie w ramach planu 
strategicznego WPR oraz przypadków 
podejrzeń nadużyć finansowych, a także 
informacje na temat działań podjętych na 
podstawie sekcji 3 niniejszego rozdziału w
celu odzyskania nienależnych płatności 
związanych z tymi nieprawidłowościami i
nadużyciami. Komisja gromadzi te 
informacje i przygotowuje wieloletnie 
sprawozdania na ich temat, które są 
również udostępnione publicznie.

Or. es

Poprawka 566
Anja Hazekamp

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 48 – ustęp 3
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie udostępniają 
Komisji informacje na temat wykrytych 
nieprawidłowości w rozumieniu 
rozporządzenia (UE, Euratom) nr 2988/95 i
innych przypadków niezgodności z
warunkami ustalonymi przez państwa 
członkowskie w ramach planu 
strategicznego WPR oraz przypadków 
podejrzeń nadużyć finansowych, a także 
informacje na temat działań podjętych na 
podstawie sekcji 3 niniejszego rozdziału w
celu odzyskania nienależnych płatności 
związanych z tymi nieprawidłowościami i
nadużyciami.

3. Państwa członkowskie udostępniają 
Komisji informacje na temat wykrytych 
nieprawidłowości w rozumieniu 
rozporządzenia (UE, Euratom) nr 2988/95 i
innych przypadków niezgodności z
warunkami ustalonymi przez państwa 
członkowskie w ramach planu 
strategicznego WPR oraz przypadków 
podejrzeń nadużyć finansowych, a także 
informacje na temat działań podjętych na 
podstawie sekcji 3 niniejszego rozdziału w
celu odzyskania nienależnych płatności 
związanych z tymi nieprawidłowościami i
nadużyciami. Komisja podsumuje te 
informacje i opracuje wieloletnie 
sprawozdania, które zostaną 
upublicznione, a także przekazane 
Parlamentowi Europejskiemu.

Or. en

Uzasadnienie

Ważne jest, aby opinia publiczna i sam Parlament były na bieżąco z nieprawidłowościami i 
przypadkami niezgodności.

Poprawka 567
Maria Heubuch
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 48 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie udostępniają 
Komisji informacje na temat wykrytych 
nieprawidłowości w rozumieniu 
rozporządzenia (UE, Euratom) nr 2988/95 i
innych przypadków niezgodności z
warunkami ustalonymi przez państwa 
członkowskie w ramach planu 
strategicznego WPR oraz przypadków 
podejrzeń nadużyć finansowych, a także 
informacje na temat działań podjętych na 

3. Państwa członkowskie udostępniają 
Komisji informacje na temat wykrytych 
nieprawidłowości w rozumieniu 
rozporządzenia (UE, Euratom) nr 2988/95 i
innych przypadków niezgodności z
warunkami ustalonymi przez państwa 
członkowskie w ramach planu 
strategicznego WPR oraz przypadków 
podejrzeń nadużyć finansowych, a także 
informacje na temat działań podjętych na 
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podstawie sekcji 3 niniejszego rozdziału w
celu odzyskania nienależnych płatności 
związanych z tymi nieprawidłowościami i
nadużyciami.

podstawie sekcji 3 niniejszego rozdziału w
celu odzyskania nienależnych płatności 
związanych z tymi nieprawidłowościami i
nadużyciami. Komisja podsumuje te 
informacje i opublikuje wieloletnie 
sprawozdania, przekazując je 
Parlamentowi Europejskiemu.

Or. en

Uzasadnienie

Jest to zgodne z zasadą przejrzystości, a także stanowi kontynuację kontroli Parlamentu 
Europejskiego, wykonywanej przez Komisję Kontroli Budżetowej CONT.

Poprawka 568
Norbert Erdős

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 50 –  ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja jest uprawniona do 
przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z
art. 100 uzupełniających niniejsze 
rozporządzenie o szczególne obowiązki, 
które muszą spełnić państwa członkowskie 
zgodnie z przepisami niniejszego 
rozdziału, oraz o przepisy dotyczące w
szczególności kryteriów ustalania 
przypadków nieprawidłowości w
rozumieniu rozporządzenia (UE, 
Euratom) nr 2988/95 oraz innych 
przypadków niezgodności z warunkami 
ustalonymi przez państwa członkowskie w
ramach planu strategicznego WPR, które 
należy zgłaszać, oraz danych, które należy 
przedkładać.

skreśla się

Or. en

Uzasadnienie

Mając na uwadze, że celem jest odejście od szczegółowej regulacji i kontroli niezgodności, w 
niniejszym rozporządzeniu należy ustanowić jedynie ogólne zasady dotyczące 
nieprawidłowości i niezgodności, a wszystko inne należy pozostawić państwom członkowskim.
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Poprawka 569
Elsi Katainen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 50 –  ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja jest uprawniona do 
przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z
art. 100 uzupełniających niniejsze 
rozporządzenie o szczególne obowiązki, 
które muszą spełnić państwa członkowskie 
zgodnie z przepisami niniejszego 
rozdziału, oraz o przepisy dotyczące w
szczególności kryteriów ustalania 
przypadków nieprawidłowości w
rozumieniu rozporządzenia (UE, 
Euratom) nr 2988/95 oraz innych 
przypadków niezgodności z warunkami 
ustalonymi przez państwa członkowskie w
ramach planu strategicznego WPR, które 
należy zgłaszać, oraz danych, które należy 
przedkładać.

1. Komisja jest uprawniona do 
przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z
art. 100 uzupełniających niniejsze 
rozporządzenie w odniesieniu do danych, 
które należy przedkładać na potrzeby 
OLAF-u.

Or. en

Uzasadnienie

Artykuł ten powinien bardziej szczegółowo określać przekazanie uprawnień, zamiast mówić 
tylko o „szczególnych obowiązkach”. Zamiast odsyłać do aktów delegowanych wskazujących 
szczególne obowiązki należy jaśniej określić przekazanie uprawnień. Jeśli wchodzą tu w grę 
potrzeby OLAF-u dotyczące informacji, to jest to możliwe. Ponadto definicję 
nieprawidłowości należy pozostawić państwom członkowskim, aby zagwarantować 
pomocniczość. Nowe prawodawstwo powinno uwzględniać odpowiedzialność państw 
członkowskich za korzystanie z odpowiedzialnych funduszy i kar. Uprawnienia muszą być 
ściśle ograniczone i precyzyjne.

Poprawka 570
Michel Dantin, Norbert Erdős

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 51 – ustęp 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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Te akty wykonawcze dotyczą 
kompletności, dokładności i prawdziwości 
przedłożonych rocznych sprawozdań 
finansowych i pozostają bez uszczerbku 
dla treści aktów wykonawczych przyjętych 
w późniejszym terminie na podstawie art.
52 i 53.

Te akty wykonawcze dotyczą 
kompletności, dokładności i prawdziwości 
przedłożonych rocznych sprawozdań 
finansowych i pozostają bez uszczerbku 
dla treści aktów wykonawczych przyjętych 
w późniejszym terminie na podstawie art. 
53.

Or. fr

Uzasadnienie

Poprawka ta spójnie wpisuje się w postulat sprawozdawczyni, aby monitorować realizację 
celów jedynie w perspektywie wieloletniej, a tym samym usunąć coroczne monitorowanie 
wyników. Normalne jest zatem skreślenie odesłania do artykułu, który określa zasady 
rocznego rozliczenia realizacji celów, ponieważ takie rozliczenie już nie istnieje, a dotycząca 
go wzmianka nie ma racji bytu.

Poprawka 571
Matt Carthy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 51 – ustęp 2 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja przyjmuje akty wykonawcze
ustanawiające przepisy dotyczące 
przewidzianego w ust. 1 rozliczenia 
sprawozdań finansowych w odniesieniu do 
środków, jakie mają być wprowadzone w
związku z przyjęciem aktów 
wykonawczych, o których mowa w ust. 1 
akapit drugi, i ich wdrożeniem, w tym 
wymiany informacji pomiędzy Komisją a
państwami członkowskimi oraz terminów, 
jakich należy przestrzegać.

Komisja przyjmuje akty delegowane
ustanawiające przepisy dotyczące 
przewidzianego w ust. 1 rozliczenia 
sprawozdań finansowych w odniesieniu do 
środków, jakie mają być wprowadzone w
związku z przyjęciem aktów 
wykonawczych, o których mowa w ust. 1 
akapit drugi, i ich wdrożeniem, w tym 
wymiany informacji pomiędzy Komisją a
państwami członkowskimi oraz terminów, 
jakich należy przestrzegać.

Or. en

Poprawka 572
Matt Carthy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 51 – ustęp 2 – akapit 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie 
z procedurą sprawdzającą, o której mowa 
w art. 101 ust. 3.

skreśla się

Or. en

Poprawka 573
Michel Dantin, Norbert Erdős

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 52

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 52 skreśla się

Roczne rozliczenie z realizacji celów

1.

Jeżeli wydatkom, o których mowa w art. 5 
ust. 2 i 6, odnoszącym się do interwencji, o
których mowa w tytule III rozporządzenia 
(UE) …/… [rozporządzenie dotyczące 
planu strategicznego WPR], nie 
odpowiada odnośny produkt zgłoszony w
rocznym sprawozdaniu z realizacji celów, 
Komisja – przed dniem 15 października 
roku następującego po danym roku 
budżetowym – przyjmuje akty wykonawcze 
ustalające kwoty, o które należy 
zmniejszyć finansowanie unijne. Te akty 
wykonawcze pozostają bez uszczerbku dla 
treści aktów wykonawczych przyjętych 
później zgodnie z art. 53 niniejszego 
rozporządzenia.

Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie 
z procedurą doradczą, o której mowa w
art. 101 ust. 2.

2. Komisja dokonuje oszacowania kwot, 
które mają zostać zmniejszone, na 
podstawie różnicy między rocznymi 
wydatkami zadeklarowanymi w
odniesieniu do danej interwencji a kwotą 
odpowiadającą odnośnemu produktowi 
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zgłoszonemu zgodnie z krajowym planem 
strategicznym WPR oraz biorąc pod 
uwagę uzasadnienie przedstawione przez 
państwo członkowskie.

3. Przed przyjęciem aktów wykonawczych, 
o których mowa w ust. 1, Komisja 
zapewnia państwu członkowskiemu 
możliwość przedłożenia uwag i
uzasadnienia wszelkich różnic.

4. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
zgodnie z art. 100 aktów delegowanych 
uzupełniających niniejsze rozporządzenie 
o przepisy dotyczące kryteriów 
przyjmowania uzasadnienia od danego 
państwa członkowskiego oraz metody i
kryteriów stosowania zmniejszeń.

5.

Komisja przyjmuje akty wykonawcze 
ustanawiające przepisy dotyczące 
środków, jakie mają być wprowadzone w
związku z przyjęciem aktu wykonawczego, 
o którym mowa w ust. 1, i jego 
wdrożeniem, w tym wymiany informacji 
pomiędzy Komisją a państwami 
członkowskimi, procedury oraz terminów, 
jakich należy przestrzegać.

Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie 
z procedurą sprawdzającą, o której mowa 
w art. 101 ust. 3.

Or. fr

Uzasadnienie

Poprawka ta spójnie wpisuje się w postulat sprawozdawczyni, aby monitorować realizację 
celów jedynie w perspektywie wieloletniej, a tym samym usunąć coroczne monitorowanie 
wyników. Normalne jest zatem skreślenie tego artykułu, który określa zasady rocznego 
rozliczenia realizacji celów, ponieważ takie rozliczenie już nie istnieje, a dotyczący go artykuł 
nie ma racji bytu.

Poprawka 574
Norbert Erdős

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 52 – tytuł
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

52 Roczne rozliczenie z realizacji 
celów

52 Rozliczenie z realizacji celów

Or. en

Uzasadnienie

Podobnie jak w przypadku innych funduszy UE, Komisja Europejska proponuje również w 
tym projekcie aktu prawnego obowiązek rocznej sprawozdawczości państw członkowskich UE 
i rocznego rozliczenia Komisji z realizacji celów. Nie można poprzeć tego nowego elementu, 
ponieważ administracja krajowa i regionalna nie będzie w stanie zebrać i posortować 
niezbędnych danych do rocznych sprawozdań z realizacji celów. Sprawozdania co trzy lata 
(trzyletnie) byłyby o wiele bardziej wykonalne, a zatem zapewniona byłaby punktualność i 
wiarygodność sprawozdań.

Poprawka 575
Norbert Erdős

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 52 – ustęp 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli wydatkom, o których mowa w art. 5 
ust. 2 i 6, odnoszącym się do interwencji, o
których mowa w tytule III rozporządzenia
(UE) …/… [rozporządzenie dotyczące 
planu strategicznego WPR], nie odpowiada
odnośny produkt zgłoszony w rocznym
sprawozdaniu z realizacji celów, Komisja –
przed dniem 15 października roku 
następującego po danym roku budżetowym 
– przyjmuje akty wykonawcze ustalające 
kwoty, o które należy zmniejszyć 
finansowanie unijne. Te akty wykonawcze 
pozostają bez uszczerbku dla treści aktów 
wykonawczych przyjętych później zgodnie 
z art. 53 niniejszego rozporządzenia.

Jeżeli wydatkom, o których mowa w art. 5 
ust. 2 i 6, odnoszącym się do interwencji, o
których mowa w tytule III rozporządzenia
(UE) …/… [rozporządzenie dotyczące 
planu strategicznego WPR], nie odpowiada
co najmniej 50 % odnośnego produktu 
zgłoszonego w sprawozdaniu z realizacji 
celów, Komisja niezwłocznie rozpoczyna 
rozmowy techniczne z odpowiednim 
organem tego państwa członkowskiego w 
celu znalezienia wspólnego rozwiązania 
dla sprawnego naprawienia sytuacji. W 
przypadku braku możliwości znalezienia 
rozwiązania w ciągu 6 miesięcy, Komisja 
może – przed dniem 15 października roku 
następującego po danym roku budżetowym 
– przyjąć akty wykonawcze ustalające 
kwoty, o które należy zmniejszyć 
finansowanie unijne. Te akty wykonawcze 
pozostają bez uszczerbku dla treści aktów 
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wykonawczych przyjętych później zgodnie 
z art. 53 niniejszego rozporządzenia.

Or. en

Uzasadnienie

Nie przewiduje się progu dotyczącego braku produktów wyjściowych, w związku z czym 
prawdopodobne jest wystąpienie poważnych przypadków redukcji. Tekst musi zostać 
dopracowany lub usunięty.

Poprawka 576
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 52 – ustęp 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli wydatkom, o których mowa w art. 5 
ust. 2 i 6, odnoszącym się do interwencji, o
których mowa w tytule III rozporządzenia
(UE) …/… [rozporządzenie dotyczące 
planu strategicznego WPR], nie odpowiada 
odnośny produkt zgłoszony w rocznym 
sprawozdaniu z realizacji celów, Komisja –
przed dniem 15 października roku 
następującego po danym roku budżetowym 
– przyjmuje akty wykonawcze ustalające 
kwoty, o które należy zmniejszyć 
finansowanie unijne. Te akty wykonawcze 
pozostają bez uszczerbku dla treści aktów 
wykonawczych przyjętych później zgodnie 
z art. 53 niniejszego rozporządzenia.

Jeżeli wydatkom, o których mowa w art. 5 
ust. 2 i 6, odnoszącym się do interwencji, o
których mowa w tytule III rozporządzenia
(UE) …/… [rozporządzenie dotyczące 
planu strategicznego WPR], nie odpowiada 
odnośny produkt zgłoszony w rocznym 
sprawozdaniu z realizacji celów
przewidzianym w art. 8 ust. 3 lit. b), 
Komisja – przed dniem 15 października 
roku następującego po danym roku 
budżetowym – przyjmuje akty 
wykonawcze ustalające kwoty, o które 
należy zmniejszyć finansowanie unijne. Te 
akty wykonawcze pozostają bez 
uszczerbku dla treści aktów 
wykonawczych przyjętych później zgodnie 
z art. 53 niniejszego rozporządzenia.

Or. fr

Uzasadnienie

Proponowana przez Komisję zmiana modelu nie może być częściowa i sprowadzać się do 
współistnienia dwóch podejść do rozliczania wydatków na środki realizowane w ramach 
planów strategicznych WPR. Podejście oparte na wynikach musi być w stanie w pełni 
zastąpić podejście oparte na zgodności wydatków. Właściwe funkcjonowanie systemów 
zarządzania powinno być zatwierdzane ex ante w ramach akredytacji agencji płatniczej. W 
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trakcie okresu programowania Komisja mogłaby również podejmować działania następcze i 
wydawać zalecenia.

Poprawka 577
Norbert Erdős

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 52 – ustęp 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie 
z procedurą doradczą, o której mowa w
art. 101 ust. 2.

skreśla się

Or. en

Poprawka 578
Norbert Erdős

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 52 – ustęp 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Te akty wykonawcze przyjmuje się 
zgodnie z procedurą doradczą, o której 
mowa w art. 101 ust. 2.

Te akty wykonawcze przyjmuje się 
zgodnie z procedurą doradczą, o której 
mowa w art. 101 ust. 2. Komisja informuje 
dane państwo członkowskie o swoim 
zamiarze i zapewnia państwu 
członkowskiemu możliwość 
przedstawienia uwag w terminie 
wynoszącym co najmniej 30 dni 
roboczych, zanim przedstawi projekt aktu 
wykonawczego zgodnie z art. 3 ust. 3 
rozporządzenia (UE) nr 182/20.

Or. en

Poprawka 579
Matt Carthy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 52 – ustęp 1 – akapit 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Te akty wykonawcze przyjmuje się 
zgodnie z procedurą doradczą, o której 
mowa w art. 101 ust. 2.

Te akty wykonawcze przyjmuje się 
zgodnie z procedurą doradczą, o której 
mowa w art. 101 ust. 2. Komisja informuje 
państwo członkowskie o swoim zamiarze i 
zapewnia czas na przedłożenie uwag –
termin przedkładania uwag musi wynosić 
nie więcej niż 30 dni – zanim przekaże 
projekt aktu wykonawczego.

Or. en

Poprawka 580
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo, Karine Gloanec Maurin, Maria Gabriela Zoană, 
Daciana Octavia Sârbu, Momchil Nekov

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 52 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja dokonuje oszacowania 
kwot, które mają zostać zmniejszone, na 
podstawie różnicy między rocznymi 
wydatkami zadeklarowanymi w
odniesieniu do danej interwencji a kwotą 
odpowiadającą odnośnemu produktowi 
zgłoszonemu zgodnie z krajowym planem 
strategicznym WPR oraz biorąc pod uwagę 
uzasadnienie przedstawione przez państwo 
członkowskie.

2. Komisja dokonuje oszacowania 
kwot, które mają zostać zmniejszone, na 
podstawie różnicy między rocznymi 
wydatkami zadeklarowanymi w
odniesieniu do danej interwencji a kwotą 
odpowiadającą odnośnemu produktowi 
zgłoszonemu zgodnie z krajowym planem 
strategicznym WPR oraz biorąc pod uwagę 
uzasadnienie przedstawione przez państwo 
członkowskie. Zmniejszenia wpłyną 
jedynie na wydatki zadeklarowane na 
interwencję bez odpowiadającego jej 
wyniku.

Or. en

Poprawka 581
Norbert Erdős

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 52 –  ustęp 3
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Przed przyjęciem aktów 
wykonawczych, o których mowa w ust. 1, 
Komisja zapewnia państwu 
członkowskiemu możliwość przedłożenia 
uwag i uzasadnienia wszelkich różnic.

3. Przed przyjęciem aktów 
wykonawczych, o których mowa w ust. 1, 
Komisja zapewnia państwu 
członkowskiemu możliwości przedłożenia 
uwag, uzasadnienia wszelkich różnic i 
omówienia kwestii technicznych na 
poziomie eksperckim z Komisją w ciągu 6 
miesięcy.

Or. en

Uzasadnienie

Potrzebny jest czas na rzetelne dyskusje i głębokie porozumienia w omawianych kwestiach.

Poprawka 582
Norbert Erdős

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 52 –  ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Komisja jest uprawniona do 
przyjęcia zgodnie z art. 100 aktów 
delegowanych uzupełniających niniejsze 
rozporządzenie o przepisy dotyczące 
kryteriów przyjmowania uzasadnienia od 
danego państwa członkowskiego oraz 
metody i kryteriów stosowania zmniejszeń.

skreśla się

Or. en

Uzasadnienie

Zakres i treść delegacji są niejasne, cała procedura pociąga za sobą potencjalnie 
nieobliczalne ryzyko, nawet jeśli ogólne wyniki wdrożenia są zadowalające.

Poprawka 583
Matt Carthy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 52 –  ustęp 4
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Komisja jest uprawniona do 
przyjęcia zgodnie z art. 100 aktów 
delegowanych uzupełniających niniejsze 
rozporządzenie o przepisy dotyczące 
kryteriów przyjmowania uzasadnienia od 
danego państwa członkowskiego oraz 
metody i kryteriów stosowania zmniejszeń.

skreśla się

Or. en

Poprawka 584
Franc Bogovič

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 52 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Komisja przedstawia 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
sprawozdanie dotyczące wykonania 
niniejszego artykułu.

Or. sl

Uzasadnienie

Nowy model realizacji WPR bazuje na wynikach i może skutkować korektami finansowymi, w 
związku z czym Parlament i Rada powinny być regularnie informowane o wdrażaniu 
niektórych przepisów.

Poprawka 585
Norbert Erdős

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 53

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

[...] skreśla się

Or. en
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Uzasadnienie

Wprowadzenie rocznego rozliczenia z realizacji celów i utrzymywanie procedury zgodności 
prowadzi do bardziej skomplikowanej i ryzykownej finansowo sytuacji dla państw 
członkowskich, dlatego zamiast systemu mieszanego należy zastosować podejście oparte na 
wynikach lub na zgodności. Art. 53 musi być skreślony lub całkowicie zmieniony.

Poprawka 586
Michel Dantin, Mairead McGuinness

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 53 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 53a

Przepisy wspólne

1. W przypadku jakichkolwiek 
nienależnych płatności wynikających z 
nieprawidłowości i innych przypadków 
nieprzestrzegania przepisów przez 
beneficjentów państwa członkowskie 
występują do beneficjenta o zwrot 
odnośnej kwoty w ciągu 18 miesięcy po 
zatwierdzeniu, a w stosownych 
przypadkach po otrzymaniu przez agencję 
płatniczą lub podmiot odpowiedzialny za 
odzyskiwanie takich płatności 
sprawozdania z kontroli lub podobnego 
dokumentu stwierdzającego, że miała 
miejsce nieprawidłowość. Odnośne kwoty 
zapisuje się w księdze dłużników agencji 
płatniczej w momencie wystąpienia o ich 
zwrot.

2. Jeżeli odzyskanie nie nastąpi w ciągu 
czterech lat od daty wystąpienia o zwrot 
należności lub w ciągu ośmiu lat, w 
przypadku gdy odzyskanie jest 
przedmiotem postępowania przed sądami 
krajowymi, konsekwencje finansowe 
wynikające z nieodzyskania kwot ponosi w 
50 % dane państwo członkowskie, a w 50
% budżet Unii, bez uszczerbku dla 
wymogu, zgodnie z którym dane państwo 
członkowskie musi kontynuować 
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procedury odzyskiwania należności 
zgodnie z art. 58.

W przypadku gdy w procedurze 
odzyskiwania należności za pomocą 
instrumentu administracyjnego lub 
prawnego o charakterze ostatecznym 
stwierdzony zostanie brak jakiejkolwiek 
nieprawidłowości, obciążenia finansowe 
poniesione przez dane państwo 
członkowskie zgodnie z akapitem 
pierwszym deklarowane są wobec 
funduszy jako wydatki.

Jednakże w przypadku gdy z przyczyn 
niezależnych od danego państwa 
członkowskiego odzyskanie nie jest 
możliwe w terminie określonym w 
akapicie pierwszym, a kwota, która ma 
zostać odzyskana, przekracza 1 milion 
EUR, Komisja może, na wniosek państwa 
członkowskiego, przedłużyć ten termin o 
okres nie dłuższy niż połowa pierwotnego 
okresu.

3. W uzasadnionych przypadkach państwa 
członkowskie mogą podjąć decyzję o 
zaprzestaniu odzyskiwania. Taką decyzję 
można podjąć jedynie w następujących 
przypadkach:

a) gdy łączna kwota już dokonanych oraz 
przewidywanych kosztów odzyskiwania 
przewyższa kwotę do odzyskania; warunek 
ten uznaje się za spełniony, jeżeli:

(i) kwota do odzyskania od beneficjenta w 
kontekście płatności indywidualnej w 
ramach programu pomocy lub środka 
wsparcia nie przekracza 100 EUR, nie 
licząc odsetek; lub

(ii) kwota do odzyskania od beneficjenta w 
kontekście płatności indywidualnej w 
ramach programu pomocy lub środka 
wsparcia wynosi między 100 a 250 EUR, 
nie licząc odsetek, a dane państwo 
członkowskie stosuje próg równy kwocie, 
która ma zostać odzyskana zgodnie z jego 
prawem krajowym w odniesieniu do 
niedochodzenia należności krajowych, lub 
wyższy od tej kwoty;
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b) gdy odzyskanie okazuje się niemożliwe 
w związku z niewypłacalnością dłużnika 
lub osób odpowiedzialnych prawnie za 
nieprawidłowości, stwierdzoną i uznaną 
zgodnie z prawem krajowym 
zainteresowanego Państwa 
Członkowskiego.

W przypadku gdy decyzję, o której mowa 
w akapicie pierwszym podejmuje się 
zanim pozostająca kwota należna 
podlegała przepisom, o których mowa w 
ust. 2, skutki finansowe nieodzyskania 
kwot ponosi budżet Unii.

4. Państwa członkowskie ujmują w 
rocznych sprawozdaniach finansowych 
przekazywanych Komisji na podstawie art. 
8 ust. 3 lit. a) kwoty obciążające je w 
wyniku zastosowania ust. 2. Komisja 
sprawdza, czy miało to miejsce i dokonuje 
wszelkich niezbędnych zmian w akcie 
wykonawczym, o którym mowa w art. 51.

5. Pod warunkiem zastosowania 
procedury określonej w art. 53 ust. 3 
Komisja może przyjmować akty 
wykonawcze wykluczające z finansowania 
unijnego kwot pokrywanych z budżetu 
Unii w następujących przypadkach:

a) jeżeli państwo członkowskie nie 
przestrzegało terminów, o których mowa 
w ust. 1;

b) jeżeli Komisja stwierdzi, że decyzja 
państwa członkowskiego o zaprzestaniu 
odzyskiwania, podjęta na podstawie ust. 3, 
jest nieuzasadniona;

c) jeżeli Komisja stwierdzi, że 
nieprawidłowości w odzyskiwaniu lub jego 
brak wynikają z nieprawidłowości lub 
zaniedbań, które można przypisać 
organom administracyjnym lub innym 
organom urzędowym państwa 
członkowskiego.

Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie 
z procedurą doradczą, o której mowa w
art. 101 ust. 2. Przed przyjęciem tych 
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aktów stosuje się procedurę określoną w 
ust. 3.

Or. fr

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu przywrócenie wspólnych i zharmonizowanych zasad odzyskiwania 
płatności nienależnie otrzymanych przez beneficjenta w wyniku nieprawidłowości lub 
nieprzestrzegania przepisów, które to zasady określone były w art. 54 rozporządzenia nr 
1306/2013. Celem tej poprawki jest przywrócenie równego traktowania rolników i innych 
beneficjentów funduszy WPR w ramach jednolitego rynku.

Poprawka 587
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo, Karine Gloanec Maurin, Maria Gabriela Zoană, 
Daciana Octavia Sârbu, Momchil Nekov, Karin Kadenbach

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 53 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 53a

Odzyskiwanie środków w przypadku 
niezgodności

1. W przypadku wszelkich nienależnych 
płatności wynikających z 
nieprawidłowości i innych przypadków 
nieprzestrzegania przez beneficjentów 
warunków interwencji, o których mowa w 
planie strategicznym WPR, państwa 
członkowskie zwracają się do beneficjenta 
o zwrot i w razie potrzeby wszczynają 
postępowanie prawne.

2. W uzasadnionych przypadkach państwa 
członkowskie mogą podjąć decyzję o 
zaprzestaniu odzyskiwania. Taką decyzję 
można podjąć jedynie w następujących 
przypadkach:

a) gdy łączna kwota już dokonanych oraz 
przewidywanych kosztów odzyskiwania 
przewyższa kwotę do odzyskania; warunek 
ten uznaje się za spełniony, jeżeli:

(i) kwota do odzyskania od beneficjenta w 
kontekście płatności indywidualnej z 
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tytułu interwencji nie przekracza 100
EUR, nie licząc odsetek; lub

(ii) jeżeli kwota do odzyskania od 
beneficjenta w kontekście płatności 
indywidualnej z tytułu interwencji wynosi 
między 100 a 250 EUR, nie licząc odsetek, 
a dane państwo członkowskie stosuje próg 
równy kwocie, która ma zostać odzyskana 
zgodnie z jego prawem krajowym w 
odniesieniu do niedochodzenia należności 
krajowych, lub wyższy od tej kwoty;

b) w przypadku gdy odzyskanie okazuje 
się niemożliwe z uwagi na
niewypłacalność dłużnika lub osób 
odpowiedzialnych prawnie za 
nieprawidłowości, stwierdzoną i uznaną 
zgodnie z prawem krajowym.

Or. en

Uzasadnienie

Przywrócenie ogólnych przepisów na poziomie Unii z obowiązującego rozporządzenia 
(dostosowanego).

Poprawka 588
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 53 – ustęp 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku gdy Komisja stwierdzi, że 
wydatki, o których mowa w art. 5 ust. 2 i
art. 6, nie zostały poniesione zgodnie z
prawem Unii, przyjmuje ona akty 
wykonawcze określające kwoty, które mają 
być wyłączone z finansowania unijnego.

W przypadku gdy Komisja stwierdzi, że 
wydatki, o których mowa w art. 5 ust. 2 i
art. 6, z wyłączeniem rodzajów 
interwencji, o których mowa w 
rozporządzeniu (UE).../... [rozporządzenie 
dotyczące planu strategicznego WPR], nie 
zostały poniesione zgodnie z prawem Unii, 
przyjmuje ona akty wykonawcze 
określające kwoty, które mają być 
wyłączone z finansowania unijnego.

Or. fr
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Uzasadnienie

Proponowana przez Komisję zmiana modelu nie może być częściowa i sprowadzać się do 
współistnienia dwóch podejść do rozliczania wydatków na środki realizowane w ramach 
planów strategicznych WPR. Podejście oparte na wynikach musi być w stanie w pełni 
zastąpić podejście oparte na zgodności wydatków. Właściwe funkcjonowanie systemów 
zarządzania powinno być zatwierdzane ex ante w ramach akredytacji agencji płatniczej. W 
trakcie okresu programowania Komisja mogłaby również podejmować działania następcze i 
wydawać zalecenia.

Poprawka 589
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 53 – ustęp 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jednakże w odniesieniu do rodzajów 
interwencji, o których mowa w
rozporządzeniu (UE) …/… 
[rozporządzenie dotyczące planu 
strategicznego WPR], wyłączenia z
finansowania unijnego, o których mowa 
w akapicie pierwszym, stosuje się 
wyłącznie w przypadku poważnych 
nieprawidłowości w funkcjonowaniu 
systemów zarządzania państw 
członkowskich.

skreśla się

Or. fr

Uzasadnienie

Proponowana przez Komisję zmiana modelu nie może być częściowa i sprowadzać się do 
współistnienia dwóch podejść do rozliczania wydatków na środki realizowane w ramach 
planów strategicznych WPR. Podejście oparte na wynikach musi być w stanie w pełni 
zastąpić podejście oparte na zgodności wydatków. Właściwe funkcjonowanie systemów 
zarządzania powinno być zatwierdzane ex ante w ramach akredytacji agencji płatniczej. W 
trakcie okresu programowania Komisja mogłaby również podejmować działania następcze i 
wydawać zalecenia.

Poprawka 590
Bas Belder, Jan Huitema

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Artykuł 53 – ustęp 1– akapit 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W odniesieniu do art. 57 ust. 1 lit. e) 
decyzja o wykluczeniu nie zobowiązuje 
państw członkowskich do odzyskania kwot 
od beneficjentów działających w dobrej 
wierze.

Or. en

Uzasadnienie

Aby zapewnić beneficjentom pewność prawną, w szczególności w odniesieniu do programów 
operacyjnych, musi istnieć wystarczająca pewność, że przyznane wsparcie WPR nie zostanie 
odzyskane na poziomie indywidualnego beneficjenta, z wyjątkiem przypadków oszustw.

Poprawka 591
Annie Schreijer-Pierik

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 53 – ustęp 1– akapit 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W odniesieniu do art. 57 ust. 1 lit. e) 
decyzja o wykluczeniu nie zobowiązuje 
państw członkowskich do odzyskania kwot 
od beneficjentów działających w dobrej 
wierze.

Or. en

Uzasadnienie

Obawa, że wsparcie będzie odzyskane kilka lat po jego otrzymaniu z powodu długotrwałych 
procedur kontrolnych, powoduje wielką niepewność wśród rolników i innych beneficjentów, 
którzy często działali w dobrej wierze. Rolnicy i organizacje producentów muszą uzyskać 
wystarczającą pewność, że wsparcie WPR raz przyznane nie zostanie odzyskane, z wyjątkiem 
przypadków oszustw lub innych sytuacji, w których dany beneficjent działał w złej wierze.

Poprawka 592
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Artykuł 53 – ustęp 1 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Akapit pierwszy nie ma zastosowania do 
przypadków niezgodności z warunkami 
kwalifikowalności w odniesieniu do 
poszczególnych beneficjentów, które to 
warunki ustalono w krajowych planach 
strategicznych WPR i przepisach 
krajowych.

skreśla się

Or. fr

Uzasadnienie

Proponowana przez Komisję zmiana modelu nie może być częściowa i sprowadzać się do 
współistnienia dwóch podejść do rozliczania wydatków na środki realizowane w ramach 
planów strategicznych WPR. Podejście oparte na wynikach musi być w stanie w pełni 
zastąpić podejście oparte na zgodności wydatków. Właściwe funkcjonowanie systemów 
zarządzania powinno być zatwierdzane ex ante w ramach akredytacji agencji płatniczej. W 
trakcie okresu programowania Komisja mogłaby również podejmować działania następcze i 
wydawać zalecenia.

Poprawka 593
Michel Dantin, Norbert Erdős

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 53 – ustęp 1 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Akapit pierwszy nie ma zastosowania do 
przypadków niezgodności z warunkami 
kwalifikowalności w odniesieniu do 
poszczególnych beneficjentów, które to 
warunki ustalono w krajowych planach 
strategicznych WPR i przepisach 
krajowych.

skreśla się

Or. fr

Uzasadnienie

Ta poprawka uzupełniająca ma na celu znalezienie rozwiązania pośredniego między 
ograniczeniami rocznego systemu kontroli opartego na wynikach, korzyściami wynikającymi z 
wieloletniej kontroli postępów państw członkowskich na drodze do osiągnięcia celów Unii 
oraz powrotem do obecnej sytuacji (wyłącznie kontrola zgodności). Ponieważ połączenie tych 
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trzech systemów nie wydaje się realistyczne, proponuje się utrzymanie tylko kontroli 
zgodności wydatków i wieloletniego systemu realizacji celów.

Poprawka 594
Elsi Katainen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 53 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja dokonuje oszacowania 
kwot podlegających wyłączeniu w oparciu 
o wagę stwierdzonych nieprawidłowości.

2. Komisja dokonuje oszacowania 
kwot podlegających wyłączeniu w oparciu 
o wagę stwierdzonych nieprawidłowości.
Korekty finansowe dotyczące 
warunkowości są oparte na wyliczonych 
brakach związanych z niezastosowaniem 
kar administracyjnych. Jeśli podjęcie 
proporcjonalnych wysiłków nie pozwala 
na ich ustalenie, stosuje się stawki 
ryczałtowe korekty finansowej.

Or. en

Uzasadnienie

Komisja stwierdziła, że zastosowanie stawki ryczałtowej to jedyna akceptowalna metoda 
wyliczania korekt finansowych. Jeśli chodzi o zasadę warunkowości, powinna istnieć 
możliwość obliczenia wydatków, które nie zostały dokonane zgodnie z prawem EU, tak samo 
jak obecnie dokonuje się oceny ryzyka wystąpienia szkody finansowej w związku z 
niezastosowaniem kar administracyjnych. Powinno być możliwe dokładniejsze niż stawka 
ryczałtowa korekty finansowej wyliczenie szkody finansowej dla Unii.

Poprawka 595
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo, Karine Gloanec Maurin, Maria Gabriela Zoană, 
Daciana Octavia Sârbu, Momchil Nekov, Karin Kadenbach

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 53 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja dokonuje oszacowania 
kwot podlegających wyłączeniu w oparciu 
o wagę stwierdzonych nieprawidłowości.

2. Komisja dokonuje oszacowania 
kwot podlegających wyłączeniu w oparciu 
o wagę stwierdzonych nieprawidłowości
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biorąc pod uwagę zasadę 
proporcjonalności.

Or. en

Poprawka 596
Matt Carthy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 53 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja dokonuje oszacowania 
kwot podlegających wyłączeniu w oparciu 
o wagę stwierdzonych nieprawidłowości.

2. Komisja dokonuje oszacowania 
kwot podlegających wyłączeniu w oparciu 
o wagę stwierdzonych nieprawidłowości
oraz z należytym uwzględnieniem zasady 
proporcjonalności.

Or. en

Poprawka 597
Michel Dantin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 53 – ustęp 5 – litera -a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-a) nieprawidłowości, które są 
przedmiotem procedury odzyskiwania 
środków na mocy sekcji III niniejszego 
rozdziału;

Or. fr

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu wydłużenie listy przypadków, których nie może dotyczyć odmowa 
finansowania, o nieprawidłowości będące przedmiotem procedury odzyskiwania środków, jak 
zostało to określone w art. 52 rozporządzenia nr 1306/2013.

Poprawka 598
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Sandra Kalniete, Ivari Padar

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 53 –  ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Komisja jest uprawniona do 
przyjęcia zgodnie z art. 100 aktów 
delegowanych uzupełniających niniejsze 
rozporządzenie o przepisy dotyczące 
kryteriów i metody stosowania korekt 
finansowych.

skreśla się

Or. en

Poprawka 599
Franc Bogovič

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 53 – ustęp 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7a. Komisja przedstawia 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
sprawozdanie dotyczące wykonania 
niniejszego artykułu.

Or. sl

Uzasadnienie

Nowy model realizacji WPR bazuje na wynikach i może skutkować korektami finansowymi, w 
związku z czym Parlament i Rada powinny być regularnie informowane o wdrażaniu 
niektórych przepisów.

Poprawka 600
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 53 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Article 53a
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1. W przypadku jakichkolwiek 
nienależnych płatności wynikających z 
nieprawidłowości lub zaniedbań państwa 
członkowskie występują do beneficjenta o 
zwrot odnośnej kwoty w ciągu 18 miesięcy 
po zatwierdzeniu, a w stosownych 
przypadkach po otrzymaniu przez agencje 
płatniczą lub podmiot odpowiedzialny za 
odzyskiwanie takich płatności 
sprawozdania z kontroli lub podobnego 
dokumentu stwierdzającego, ze miała 
miejsce nieprawidłowość. Odnośne kwoty 
zapisuje się w księdze dłużników agencji 
płatniczej w momencie wystąpienia o ich 
zwrot.

2. Jeżeli odzyskanie nie nastąpi w ciągu 
czterech lat od daty wystąpienia o zwrot 
należności lub w ciągu ośmiu lat , w 
przypadku gdy odzyskanie jest 
przedmiotem postepowania przed sądami 
krajowymi, konsekwencje finansowe 
wynikające z nieodzyskania kwot ponosi w 
50% dane państwo członkowskie, a w 50% 
budżet Unii, z zastrzeżeniem wymogu 
zgodnie, zgodnie z którym dane państwo 
członkowskie musi kontynuować 
procedury odzyskiwania należności 
zgodnie z art. 57. W przypadku gdy w 
procedurze odzyskiwania należności za 
pomocą instrumentu administracyjnego 
lub prawnego o charakterze ostatecznym
stwierdzony zostanie brak jakiejkolwiek 
nieprawidłowości, obciążenia finansowe 
poniesione przez dane państwo 
członkowskie zgodnie z akapitem
pierwszym deklarowane sa wobec 
funduszy jako wydatki. Jednakże w 
przypadku gdy z przyczyn niezależnych od 
danego państwa członkowskiego 
odzyskanie nie jest możliwe w terminie 
określonym w akapicie pierwszym, a 
kwota podlegająca odzyskaniu przekracza 
1 mln EUR, komisja może, na wniosek 
państwa członkowskiego, przedłużyć ten 
termin o okres nie dłuższy niż polowa 
okresu pierwotnego.

3. W uzasadnionych przypadkach 
państwa członkowskie mogą podjąć 
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decyzje o zaprzestaniu odzyskiwania. Taką 
decyzje można podjąć jedynie w 
następujących przypadkach:

a) gdy łączna kwota już dokonanych oraz 
przewidywanych kosztów odzyskiwania 
przewyższa kwotę do odzyskania; warunek 
ten uznaje się za spełniony, jeżeli: (i) 
kwota do odzyskania od beneficjenta w 
kontekście płatności indywidualnej w 
ramach programu pomocy lub środka 
wsparcia nie przekracza 100 EUR, nie 
licząc odsetek lub (ii) kwota do odzyskania
od beneficjenta w kontekście płatności 
indywidualnej w ramach programu 
pomocy lub środka wsparcia wynosi od 
100 do 150 EUR, nie licząc odsetek, a 
dane państwo członkowskie stosuje próg 
równy lub wyższy niż kwota, która ma 
zostać odzyskana zgodnie z jego prawem 
krajowym w odniesieniu do 
niedochodzenia należności krajowych;

b) gdy odzyskanie okazuje się niemożliwe 
z uwagi na niewypłacalność dłużnika lub 
osób odpowiedzialnych prawnie za 
nieprawidłowości, stwierdzoną i uznaną 
zgodnie z prawem krajowym

W przypadku gdy decyzje, o której mowa 
w akapicie pierwszym podejmuje się 
zanim pozostająca kwota należna 
podlegała przepisom, o których mowa w 
ust. 2 skutki finansowe nieodzyskania 
kwot ponosi budżet Unii.

4. Państwa członkowskie ujmują w 
rocznych sprawozdaniach finansowych 
przekazywanych Komisji na podstawie art. 
88 ust. 1 lit. c) ppkt (iii) kwoty obciążające 
je w wyniku zastosowania ust. 2. Komisja 
sprawdza, czy miało to miejsce i dokonuje 
wszelkich niezbędnych zmian w akcie 
wykonawczym, o którym mowa w art. 51.

5. Pod warunkiem zastosowania 
procedury określonej w art. 53 ust. 3 
Komisja może przyjmować akty 
wykonawcze wykluczające z finansowania 
unijnego kwot pokrywanych z budżetu 
Unii w następujących przypadkach:
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a) jeżeli państwo członkowskie nie 
przestrzegało terminów, o których mowa 
w ust. 1;

b) jeżeli Komisja stwierdzi, ze decyzja 
państwa członkowskiego o zaprzestaniu 
odzyskania, podjęta na podstawie ust. 3, 
jest nieuzasadniona;

c) jeżeli Komisja stwierdzi, ze 
nieprawidłowości w odzyskaniu lub jego 
brak wynikają z nieprawidłowości lub 
zaniedbań, które można przypisać 
organom administracyjnym lub innym 
organom urzędowym państwa 
członkowskiego. Te akty wykonawcze 
przyjmuje się zgodnie z procedura 
doradczą, o której mowa w art. 101 ust. 2.

Or. pl

Poprawka 601
Beata Gosiewska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 53 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Article 53a

1. W przypadku jakichkolwiek 
nienależnych płatności wynikających z 
nieprawidłowości lub zaniedbań państwa 
członkowskie występują do beneficjenta o 
zwrot odnośnej kwoty w ciągu 18 miesięcy 
po zatwierdzeniu, a w stosownych 
przypadkach po otrzymaniu przez agencje 
płatniczą lub podmiot odpowiedzialny za 
odzyskiwanie takich płatności 
sprawozdania z kontroli lub podobnego 
dokumentu stwierdzającego, ze miała 
miejsce nieprawidłowość. Odnośne kwoty 
zapisuje sie w księdze dłużników agencji 
płatniczej w momencie wystąpienia o ich 
zwrot.

2. Jeżeli odzyskanie nie nastąpi w ciągu 
czterech lat od daty wystąpienia o zwrot 
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należności lub w ciągu ośmiu lat , w 
przypadku gdy odzyskanie jest 
przedmiotem postepowania przed sądami 
krajowymi, konsekwencje finansowe 
wynikające z nieodzyskania kwot ponosi w 
50% dane państwo członkowskie, a w 50% 
budżet Unii, z zastrzeżeniem wymogu 
zgodnie, zgodnie z którym dane państwo 
członkowskie musi kontynuować 
procedury odzyskiwania należności 
zgodnie z art. 57. W przypadku gdy w 
procedurze odzyskiwania należności za 
pomocą instrumentu administracyjnego 
lub prawnego o charakterze ostatecznym 
stwierdzony zostanie brak jakiejkolwiek 
nieprawidłowości, obciążenia finansowe 
poniesione przez dane państwo 
członkowskie zgodnie z akapitem 
pierwszym deklarowane sa wobec 
funduszy jako wydatki. Jednakże w 
przypadku gdy z przyczyn niezależnych od 
danego państwa członkowskiego 
odzyskanie nie jest możliwe w terminie 
określonym w akapicie pierwszym, a 
kwota podlegająca odzyskaniu przekracza 
1 mln EUR, komisja może, na wniosek 
państwa członkowskiego, przedłużyć ten 
termin o okres nie dłuższy niż polowa 
okresu pierwotnego.

3. W uzasadnionych przypadkach państwa 
członkowskie mogą podjąć decyzje o 
zaprzestaniu odzyskiwania. Taką decyzje 
można podjąć jedynie w następujących 
przypadkach:

a) gdy łączna kwota już dokonanych oraz 
przewidywanych kosztów odzyskiwania 
przewyższa kwotę do odzyskania; warunek 
ten uznaje sie za spełniony, jeżeli:

(i) kwota do odzyskania od beneficjenta w 
kontekście płatności indywidualnej w 
ramach programu pomocy lub środka 
wsparcia nie przekracza 100 EUR, nie 
licząc odsetek lub

(ii) kwota do odzyskania od beneficjenta w 
kontekście płatności indywidualnej w 
ramach programu pomocy lub środka 
wsparcia wynosi od 100 do 150 EUR, nie 
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licząc odsetek, a dane państwo 
członkowskie stosuje próg równy lub 
wyższy niż kwota, która ma zostać 
odzyskana zgodnie z jego prawem 
krajowym w odniesieniu do 
niedochodzenia należności krajowych;

b) gdy odzyskanie okazuje sie niemożliwe 
z uwagi na niewypłacalność dłużnika lub 
osób odpowiedzialnych prawnie za 
nieprawidłowości, stwierdzoną i uznaną 
zgodnie z prawem krajowym

W przypadku gdy decyzje, o której mowa 
w akapicie pierwszym podejmuje sie 
zanim pozostająca kwota należna 
podlegała przepisom, o których mowa w 
ust. 2 skutki finansowe nieodzyskania 
kwot ponosi budżet Unii.

4. Państwa członkowskie ujmują w 
rocznych sprawozdaniach finansowych 
przekazywanych Komisji na podstawie art. 
88 ust. 1 lit. c) ppkt (iii) kwoty obciążające 
je w wyniku zastosowania ust. 2. Komisja 
sprawdza, czy miało to miejsce i dokonuje 
wszelkich niezbędnych zmian w akcie 
wykonawczym, o którym mowa w art. 51.

5. Pod warunkiem zastosowania 
procedury określonej w art. 53 ust. 3 
Komisja może przyjmować akty 
wykonawcze wykluczające z finansowania 
unijnego kwot pokrywanych z budżetu 
Unii w następujących przypadkach:

a) jeżeli państwo członkowskie nie 
przestrzegało terminów, o których mowa 
w ust. 1;

b) jeżeli Komisja stwierdzi, ze decyzja 
państwa członkowskiego o zaprzestaniu 
odzyskania, podjęta na podstawie ust. 3, 
jest nieuzasadniona;

c) jeżeli Komisja stwierdzi, ze 
nieprawidłowości w odzyskaniu lub jego 
brak wynikają z nieprawidłowości lub 
zaniedbań, które można przypisać 
organom administracyjnym lub innym 
organom urzędowym państwa 
członkowskiego. Te akty wykonawcze 
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przyjmuje sie zgodnie z procedura 
doradczą, o której mowa w art. 101 ust. 2.

Or. pl

Poprawka 602
Esther Herranz García, Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato, Esteban González 
Pons

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 54 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku wystąpienia 
nieprawidłowości i innych przypadków 
niezgodności beneficjentów z warunkami 
interwencji, o których mowa w planie 
strategicznym WPR, kwoty odzyskane 
przez państwa członkowskie wraz z
odsetkami są przekazywane agencji 
płatniczej i księgowane przez nią jako 
dochody przeznaczone na EFRG w
miesiącu faktycznego otrzymania tych 
kwot.

W przypadku wystąpienia 
nieprawidłowości i innych przypadków 
niezgodności beneficjentów z warunkami 
interwencji, o których mowa w planie 
strategicznym WPR, kwoty odzyskane 
przez państwa członkowskie wraz z
odsetkami, które państwa członkowskie 
będą doliczać po upływie terminu zapłaty 
wyznaczonym beneficjentowi, są 
przekazywane agencji płatniczej i
księgowane przez nią jako dochody 
przeznaczone na EFRG w miesiącu 
faktycznego otrzymania tych kwot.
Państwa członkowskie ustalają minimalną 
kwotę, która będzie musiała zostać 
zastosowana w tej sekcji, tak jak ustalono 
w przypadku minimalnego zwrotu dla 
beneficjentów w ramach dyscypliny 
finansowej.

Or. es

Uzasadnienie

Se propone mantener el status quo en la gestión de las deudas de fondos agrícolas, de tal 
manera que el cálculo de los intereses siga siendo el que funcionó hasta ahora en fondos 
agrícolas con una base comunitaria común. Con respecto a las cantidades mínimas que 
deben recuperarse, ya que no hay nada indicado a este respecto, podría entenderse que sería 
obligatorio recuperar cualquier cantidad, sin establecer un mínimo, con el consiguiente 
aumento de la carga administrativa para el organismo pagador. Por lo tanto, es necesario 
mantener la situación actual o establecer que los estados miembros determinarán este 
mínimo, de acuerdo con las disposiciones para el caso de reembolsos mínimos a los 
beneficiarios por disciplina financiera.
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Poprawka 603
Elsi Katainen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 54 –  akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku wystąpienia 
nieprawidłowości i innych przypadków 
niezgodności beneficjentów z warunkami 
interwencji, o których mowa w planie 
strategicznym WPR, kwoty odzyskane 
przez państwa członkowskie wraz z
odsetkami są przekazywane agencji 
płatniczej i księgowane przez nią jako 
dochody przeznaczone na EFRG w
miesiącu faktycznego otrzymania tych 
kwot.

W przypadku wystąpienia 
nieprawidłowości i innych przypadków 
niezgodności beneficjentów z warunkami 
interwencji, o których mowa w planie 
strategicznym WPR, kwoty odzyskane 
przez państwa członkowskie wraz z
odsetkami są przekazywane agencji 
płatniczej i księgowane przez nią jako 
dochody przeznaczone na EFRG w
miesiącu faktycznego otrzymania tych 
kwot. Państwa członkowskie mogą 
decydować o kwotach, które muszą zostać 
przekroczone, zanim zostanie dokonane 
odzyskanie. Możliwość ta dotyczy każdej 
interwencji i każdego środka oddzielnie, w 
tym warunkowości i może być jednolita w 
odniesieniu do nich wszystkich.

Or. en

Uzasadnienie

Konieczne jest wprowadzenie jednolitej reguły de minimis, zanim państwo członkowskie 
będzie musiało dokonać zwrotu. Koszty odzyskiwania mogą przekroczyć kwotę do odzyskania. 
Jednolita możliwość powinna dotyczyć wszystkich bezpośrednich interwencji płatniczych, 
środków, a także warunków, aby ułatwić systemom IT planowanie i pracę.

Poprawka 604
Jan Huitema, Fredrick Federley

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 54 –  akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku wystąpienia 
nieprawidłowości i innych przypadków 
niezgodności beneficjentów z warunkami 
interwencji, o których mowa w planie 
strategicznym WPR, kwoty odzyskane 

W przypadku wystąpienia 
nieprawidłowości i innych przypadków 
niezgodności beneficjentów z warunkami 
interwencji, o których mowa w planie 
strategicznym WPR, kwoty odzyskane 
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przez państwa członkowskie wraz z
odsetkami są przekazywane agencji 
płatniczej i księgowane przez nią jako 
dochody przeznaczone na EFRG w
miesiącu faktycznego otrzymania tych 
kwot.

przez państwa członkowskie wraz z
odsetkami są przekazywane agencji 
płatniczej i ponownie przydzielane w 
pierwszej kolejności na interwencje 
służące celowi klimatycznemu i 
środowiskowemu zgodnie z art. 28 i 65, a 
następnie na interwencje służące 
zwiększaniu konkurencyjności, zgodnie z 
art. 28a rozporządzenia dotyczącego planu 
strategicznego WPR.

Or. en

Poprawka 605
Clara Eugenia Aguilera García

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 54 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku wystąpienia 
nieprawidłowości i innych przypadków 
niezgodności beneficjentów z warunkami 
interwencji, o których mowa w planie 
strategicznym WPR, kwoty odzyskane 
przez państwa członkowskie wraz z
odsetkami są przekazywane agencji 
płatniczej i księgowane przez nią jako 
dochody przeznaczone na EFRG w
miesiącu faktycznego otrzymania tych 
kwot.

W przypadku wystąpienia 
nieprawidłowości i innych przypadków 
niezgodności beneficjentów z warunkami 
interwencji, o których mowa w planie 
strategicznym WPR, kwoty odzyskane 
przez państwa członkowskie wraz z
odsetkami , które będą doliczane przez 
państwa członkowskie po upływie terminu 
płatności wyznaczonym beneficjentowi, są 
przekazywane agencji płatniczej i
księgowane przez nią jako dochody 
przeznaczone na EFRG w miesiącu 
faktycznego otrzymania tych kwot.

Or. es

Poprawka 606
Annie Schreijer-Pierik

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 54 –  akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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W przypadku wystąpienia 
nieprawidłowości i innych przypadków 
niezgodności beneficjentów z warunkami 
interwencji, o których mowa w planie 
strategicznym WPR, kwoty odzyskane 
przez państwa członkowskie wraz z
odsetkami są przekazywane agencji 
płatniczej i księgowane przez nią jako 
dochody przeznaczone na EFRG w
miesiącu faktycznego otrzymania tych 
kwot.

W przypadku wystąpienia 
nieprawidłowości i innych przypadków 
niezgodności beneficjentów z warunkami 
interwencji, o których mowa w planie 
strategicznym WPR, kwoty odzyskane 
przez państwa członkowskie wraz z
odsetkami są przekazywane agencji 
płatniczej i ponownie przydzielane na 
interwencje służące celom klimatycznym i 
środowiskowym.

Or. en

Uzasadnienie

Państwa członkowskie powinny móc zatrzymać 100 % kwot zmniejszeń i wykluczeń pod 
warunkiem, że odpowiedni budżet zostanie zainwestowany w interwencje korzystne dla 
rolników i środowiska lub klimatu, takie jak ekoprogramy lub działania rolno-środowiskowo-
klimatyczne. System, w którym budżet odzyskany przez państwa członkowskie jest 
zatrzymywany do wysokości 20 % odbywa się kosztem celów WPR związanych z klimatem i 
środowiskiem i wspierających je rolników.

Poprawka 607
Esther Herranz García, Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato, Esteban González 
Pons

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 54 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie mogą, zgodnie z 
zapisami poprzedniego paragrafu, 
odliczyć niespłacony dług beneficjenta od 
wszelkich przyszłych płatności na rzecz 
beneficjenta, co zostanie wykonane przez 
agencję płatniczą pełniącą rolę podmiotu 
odpowiedzialnego za odzyskanie długu.

Or. es

Uzasadnienie

Aby utrzymać status quo w dziedzinie długu funduszy rolnych, elastyczność płatności oraz 
istnienie wspólnotowej społeczności, ważne jest, aby agencje płatnicze mogły odzyskać długi 
poprzez przewidziany obecnie mechanizm kompensacji. W przeciwnym wypadku mogą 
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wystąpić opóźnienia w odzyskiwaniu i płatnościach interwencji WPR, które podlegają ścisłym 
terminom płatności.

Poprawka 608
Clara Eugenia Aguilera García

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 54 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie mogą ustalić 
minimalną kwotę, do której będzie miał 
zastosowanie poprzedni akapit, tak jak to 
ustalono w przypadku minimalnego 
zwrotu na rzecz beneficjentów 
mechanizmu dyscypliny finansowej. 

Or. es

Poprawka 609
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 54 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku zwrotu do budżetu Unii, o
którym mowa w akapicie pierwszym, 
państwo członkowskie może zatrzymać 20
% odpowiednich kwot tytułem 
ryczałtowego zwrotu kosztów odzyskania, 
z wyjątkiem przypadków niezgodności, 
które można przypisać organom 
administracyjnym lub innym organom 
urzędowym tego państwa członkowskiego.

W przypadku zwrotu do budżetu Unii, o
którym mowa w akapicie pierwszym, 
państwo członkowskie może zatrzymać 50
% odpowiednich kwot tytułem 
ryczałtowego zwrotu kosztów odzyskania, 
z wyjątkiem przypadków niezgodności, 
które można przypisać organom 
administracyjnym lub innym organom 
urzędowym tego państwa członkowskiego.
Kwoty odzyskane w ten sposób przez 
agencje płatnicze państw członkowskich 
będą musiały zostać ponownie 
wykorzystane w formie płatności 
bezpośrednich w celu wsparcia 
priorytetów określonych w krajowych 
planach strategicznych, takich jak pomoc 
na rozpoczęcie działalności przez młodych 
rolników czy wsparcie dla sektorów 
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borykających się z największymi 
problemami.

Or. fr

Poprawka 610
Anja Hazekamp

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 54 –  akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku zwrotu do budżetu Unii, o
którym mowa w akapicie pierwszym, 
państwo członkowskie może zatrzymać 20
% odpowiednich kwot tytułem 
ryczałtowego zwrotu kosztów odzyskania, 
z wyjątkiem przypadków niezgodności, 
które można przypisać organom 
administracyjnym lub innym organom 
urzędowym tego państwa członkowskiego.

W przypadku zwrotu do budżetu Unii, o
którym mowa w akapicie pierwszym, 
państwo członkowskie może zatrzymać
100 % odpowiednich kwot tytułem 
ryczałtowego zwrotu kosztów odzyskania, 
z wyjątkiem przypadków niezgodności, 
które można przypisać organom 
administracyjnym lub innym organom 
urzędowym tego państwa członkowskiego.

Or. en

Uzasadnienie

Proponowana wersja prawie zniechęca państwa członkowskie do odzyskiwania pieniędzy od 
beneficjentów łamiących przepisy, ponieważ państwa członkowskie muszą zwracać pieniądze 
Komisji. Odzyskane środki powinny pozostać w gestii państw członkowskich i zostać 
wykorzystane na inne cele.

Poprawka 611
Norbert Erdős

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 54 –  akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku zwrotu do budżetu Unii, o
którym mowa w akapicie pierwszym, 
państwo członkowskie może zatrzymać 20
% odpowiednich kwot tytułem 
ryczałtowego zwrotu kosztów odzyskania, 
z wyjątkiem przypadków niezgodności, 
które można przypisać organom 

W przypadku zwrotu do budżetu Unii, o
którym mowa w akapicie pierwszym, 
państwo członkowskie zatrzymuje 100 %
odpowiednich kwot tytułem ryczałtowego 
zwrotu kosztów odzyskania, z wyjątkiem 
przypadków niezgodności, które można 
przypisać organom administracyjnym lub 
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administracyjnym lub innym organom 
urzędowym tego państwa członkowskiego.

innym organom urzędowym tego państwa 
członkowskiego.

Or. en

Uzasadnienie

Dla uproszczenia i ze względu na odpowiednie pole manewru agencji płatniczych sugeruje się 
państwom członkowskim zachowanie 100 % zebranych kwot z tytułu nieprawidłowości. 
Powinna pozostać przynajmniej reguła 50–50.

Poprawka 612
Norbert Erdős

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 54 –  akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku zwrotu do budżetu Unii, o
którym mowa w akapicie pierwszym, 
państwo członkowskie może zatrzymać 20
% odpowiednich kwot tytułem 
ryczałtowego zwrotu kosztów odzyskania, 
z wyjątkiem przypadków niezgodności, 
które można przypisać organom 
administracyjnym lub innym organom 
urzędowym tego państwa członkowskiego.

W przypadku zwrotu do budżetu Unii, o
którym mowa w akapicie pierwszym, 
państwo członkowskie zatrzymuje 75 %
odpowiednich kwot tytułem ryczałtowego 
zwrotu kosztów odzyskania, z wyjątkiem 
przypadków niezgodności, które można 
przypisać organom administracyjnym lub 
innym organom urzędowym tego państwa 
członkowskiego.

Or. en

Uzasadnienie

Dla uproszczenia i ze względu na odpowiednie pole manewru agencji płatniczych sugeruje się 
państwom członkowskim zachowanie 100 % zebranych kwot z tytułu nieprawidłowości. 
Powinna pozostać przynajmniej reguła 50–50.

Poprawka 613
Clara Eugenia Aguilera García

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 54 – akapit 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie, zgodnie z zapisami 
niniejszego artykułu, odliczają wszelkie 
nienależne kwoty wynikające z 
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nieprawidłowości dotyczących 
beneficjenta od wszelkich przyszłych 
płatności na rzecz danego beneficjenta, 
jakie ma dokonać agencja płatnicza.

Or. es

Uzasadnienie

W celu zapewnienia skutecznego zarządzania płatnościami oraz nieprawidłowościami w 
zakresie funduszy rolnych istotne jest, aby agencje płatnicze mogły odzyskać kwoty 
wynikające z nieprawidłowości poprzez potrącenie tych wartości z dowolnych przyszłych 
płatności, zgodnie z przepisami rozporządzenia UE na lata 2014–2020 (art. 28 
rozporządzenia nr 908/2014).
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