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Poprawka 4396
Peter Jahr, Albert Deß, Norbert Lins, Herbert Dorfmann, Ulrike Müller, Tom 
Vandenkendelaere

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 100 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Plan dotyczący celów końcowych, 
o którym mowa w art. 95 ust. 1 lit. e), 
składa się z tabeli podsumowującej cele 
końcowe, o których mowa w art. 97 ust. 1 
lit. a), wskazującej podział na roczne cele 
pośrednie.

1. Plan dotyczący celów końcowych, 
o którym mowa w art. 95 ust. 1 lit. e), 
składa się z tabeli podsumowującej cele 
końcowe, o których mowa w art. 97 ust. 1 
lit. a), wskazującej podział na roczne cele 
pośrednie. W państwach członkowskich z 
całkowicie lub częściowo 
zregionalizowanymi planami 
strategicznymi w rozumieniu art. 93 
akapit drugi cele końcowe mogą zostać 
całkowicie lub częściowo podzielone 
według regionów.

Or. de

Poprawka 4397
Nikos Androulakis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 100 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Plan dotyczący celów końcowych, 
o którym mowa w art. 95 ust. 1 lit. e), 
składa się z tabeli podsumowującej cele 
końcowe, o których mowa w art. 97 ust. 1 
lit. a), wskazującej podział na roczne cele 
pośrednie.

1. Plan dotyczący celów końcowych, 
o którym mowa w art. 95 ust. 1 lit. e), 
składa się z tabeli podsumowującej cele 
końcowe, o których mowa w art. 97 ust. 1 
lit. a), wskazującej podział na roczne lub w 
razie potrzeby wieloletnie cele pośrednie.

Or. en

Poprawka 4398
Paolo De Castro
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 100 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Plan dotyczący celów końcowych, 
o którym mowa w art. 95 ust. 1 lit. e), 
składa się z tabeli podsumowującej cele 
końcowe, o których mowa w art. 97 ust. 1 
lit. a), wskazującej podział na roczne cele 
pośrednie.

1. Plan dotyczący celów końcowych, 
o którym mowa w art. 95 ust. 1 lit. e), 
składa się z tabeli podsumowującej cele 
końcowe, o których mowa w art. 97 ust. 1 
lit. a).

Or. it

Poprawka 4399
Beata Gosiewska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 100 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Plan dotyczący celów końcowych, 
o którym mowa w art. 95 ust. 1 lit. e), 
składa się z tabeli podsumowującej cele 
końcowe, o których mowa w art. 97 ust. 1 
lit. a), wskazującej podział na roczne cele 
pośrednie.

1. Plan dotyczący celów końcowych, 
o którym mowa w art. 95 ust. 1 lit. e), 
składa się z tabeli podsumowującej cele 
końcowe, o których mowa w art. 97 ust. 1 
lit. a).

Or. en

Poprawka 4400
Clara Eugenia Aguilera García

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 100 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Plan dotyczący celów końcowych, 
o którym mowa w art. 95 ust. 1 lit. e), 
składa się z tabeli podsumowującej cele 
końcowe, o których mowa w art. 97 ust. 1 

1. Część planu dotyczącego celów 
końcowych, o którym mowa w art. 95 ust.
1 lit. e), składa się z tabeli podsumowującej 
cele końcowe, o których mowa w art. 97 
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lit. a), wskazującej podział na roczne cele 
pośrednie.

ust. 1 lit. a), wskazującej podział na roczne 
cele pośrednie, jeśli dotyczy.

Or. es

Uzasadnienie

Zapis ten jest próbą wyjaśnienia, że pewne etapy lub cele końcowe nie mogą mieć charakteru 
rocznych, ograniczając się do przypadków mających zastosowanie, czyli związanych z 
interwencjami o charakterze wieloletnim.

Poprawka 4401
Stanisław Ożóg, Zbigniew Kuźmiuk

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 100 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Plan dotyczący celów końcowych, 
o którym mowa w art. 95 ust. 1 lit. e), 
składa się z tabeli podsumowującej cele 
końcowe, o których mowa w art. 97 ust. 1 
lit. a), wskazującej podział na roczne cele 
pośrednie.

1. Plan dotyczący celów końcowych, 
o którym mowa w art. 95 ust. 1 lit. e), 
składa się z tabeli podsumowującej cele 
końcowe, o których mowa w art. 97 ust. 1 
lit. a).

Or. en

Poprawka 4402
Norbert Erdős

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 100 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Plan dotyczący celów końcowych, 
o którym mowa w art. 95 ust. 1 lit. e), 
składa się z tabeli podsumowującej cele 
końcowe, o których mowa w art. 97 ust. 1 
lit. a), wskazującej podział na roczne cele 
pośrednie.

1. Plan dotyczący celów końcowych, 
o którym mowa w art. 95 ust. 1 lit. e), 
składa się z tabeli podsumowującej cele 
końcowe, o których mowa w art. 97 ust. 1 
lit. a), wskazującej w razie potrzeby
podział na cele pośrednie.

Or. en
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Uzasadnienie

Należy wyjaśnić, że większość celów pośrednich nie da się realizować w okresie rocznym.

Poprawka 4403
Sandra Kalniete, Ivari Padar

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 100 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Plan dotyczący celów końcowych, o
którym mowa w art. 95 ust. 1 lit. e), składa 
się z tabeli podsumowującej cele końcowe, 
o których mowa w art. 97 ust. 1 lit. a), 
wskazującej podział na roczne cele 
pośrednie.

1. Plan, o którym mowa w art. 95 ust. 
1 lit. e), składa się z tabeli podsumowującej 
cele końcowe, o których mowa w art. 97 
ust. 1 lit. a), wskazującej w razie potrzeby
podział na roczne cele pośrednie.

Or. en

Uzasadnienie

Ma na celu zaznaczenie, że niektórych etapów, na przykład operacji wieloletnich, nie da się 
osiągnąć w okresie rocznym.

Poprawka 4404
Maria Gabriela Zoană, Pavel Poc

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 100 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Plan dotyczący celów końcowych, 
o którym mowa w art. 95 ust. 1 lit. e), 
składa się z tabeli podsumowującej cele 
końcowe, o których mowa w art. 97 ust. 1 
lit. a), wskazującej podział na roczne cele 
pośrednie.

1. Plan dotyczący celów końcowych, 
o którym mowa w art. 95 ust. 1 lit. e), 
składa się z tabeli podsumowującej cele 
końcowe, o których mowa w art. 97 ust. 1 
lit. a), wskazującej podział na cele 
pośrednie.

Or. en
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Uzasadnienie

Zaproponowany system ram wykonania i podejścia do rocznych celów pośrednich jest dość 
skomplikowany i bardzo wymagający.  Wyznaczenie rocznych celów pośrednich może zamiast 
uproszczenia stanowić powrót do tego, co było. Obecnie istnieje 38 proponowanych wyników 
rezultatu, a po uwzględnieniu rocznych wartości każdego z nich (do roku 2019) tabela 
wskaźników będzie przedstawiała niemal 400 liczb. W pierwszych latach wdrażania mogą 
istnieć też wartości zerowe dla działań projektu. W przypadku odstępstw od wdrażania celów 
pośrednich wymagane jest zaprezentowanie planów działania, co może stanowić obciążenie 
biurokratyczne. Lepszym rozwiązaniem byłby powrót do bieżącej praktyki (wartości docelowe 
osiągane na koniec okresu programowania) lub wyznaczenie celu pośredniego na rok 2024.

Poprawka 4405
Franc Bogovič

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 100 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Plan dotyczący celów końcowych, 
o którym mowa w art. 95 ust. 1 lit. e), 
składa się z tabeli podsumowującej cele 
końcowe, o których mowa w art. 97 ust. 1 
lit. a), wskazującej podział na roczne cele 
pośrednie.

1. Plan dotyczący celów końcowych, 
o którym mowa w art. 95 ust. 1 lit. e), 
składa się z tabeli podsumowującej cele 
końcowe, o których mowa w art. 97 ust. 1 
lit. a), i cele pośrednie w cyklu dwuletnim.

Or. en

Poprawka 4406
Norbert Erdős

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 100 – ustęp 2 – akapit 1 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) podział alokacji państw 
członkowskich na rodzaje interwencji w
formie płatności bezpośrednich po 
przesunięciach określonych w lit. b) i c) w
oparciu o orientacyjne alokacje finansowe 
z podziałem na rodzaje interwencji i na 
poszczególne interwencje, z określeniem 
planowanych produktów, średniej lub 
jednolitej kwoty jednostkowej i

skreśla się
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maksymalnego odchylenia, o którym 
mowa w art. 89. W stosownych 
przypadkach podział obejmuje kwotę 
rezerwy na uprawnienia do płatności.

Należy wyszczególnić całkowitą 
szacowaną kwotę pochodzącą ze 
zmniejszenia płatności.

Biorąc pod uwagę wykorzystanie kwot 
wynikających ze zmniejszenia płatności, o
których mowa w art. 15 i art. 81 ust. 3, te 
orientacyjne alokacje finansowe, 
związane z nimi planowane produkty i
odpowiadające im średnie kwoty 
jednostkowe lub jednolite kwoty 
jednostkowe są ustalane przed 
zmniejszeniem płatności;

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z tym rozumowaniem skutek zmniejszenia płatności nie pozwoliłby na realizację 
płatności, w związku z czym nie udałoby się osiągnąć produktów, a wskaźniki i cele końcowe 
pozostałyby by na niższym poziomie. Byłoby to wbrew ukierunkowaniu na rezultaty w modelu 
realizacji.

Poprawka 4407
Paolo De Castro

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 100 – ustęp 2 – akapit 1 – litera d – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

podział alokacji państw członkowskich na 
rodzaje interwencji w formie płatności 
bezpośrednich po przesunięciach 
określonych w lit. b) i c) w oparciu o
orientacyjne alokacje finansowe z
podziałem na rodzaje interwencji i na 
poszczególne interwencje, z określeniem 
planowanych produktów, średniej lub 
jednolitej kwoty jednostkowej i
maksymalnego odchylenia, o którym 
mowa w art. 89. W stosownych 

podział alokacji państw członkowskich na 
rodzaje interwencji w formie płatności 
bezpośrednich po przesunięciach 
określonych w lit. b) i c) w oparciu o
orientacyjne alokacje finansowe z
podziałem na rodzaje interwencji i na 
poszczególne interwencje. W stosownych 
przypadkach podział obejmuje kwotę 
rezerwy na uprawnienia do płatności.
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przypadkach podział obejmuje kwotę 
rezerwy na uprawnienia do płatności.

Or. it

Poprawka 4408
Paolo De Castro

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 100 – ustęp 2 – akapit 1 – litera d – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Biorąc pod uwagę wykorzystanie kwot 
wynikających ze zmniejszenia płatności, o
których mowa w art. 15 i art. 81 ust. 3, te 
orientacyjne alokacje finansowe, związane 
z nimi planowane produkty i
odpowiadające im średnie kwoty 
jednostkowe lub jednolite kwoty 
jednostkowe są ustalane przed 
zmniejszeniem płatności;

Biorąc pod uwagę wykorzystanie kwot 
wynikających ze zmniejszenia płatności, o
których mowa w art. 15 i art. 81 ust. 3, te 
orientacyjne alokacje finansowe są 
ustalane przed zmniejszeniem płatności;

Or. it

Poprawka 4409
Paolo De Castro

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 100 – ustęp 2 – akapit 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) podział alokacji krajowych na 
sektorowe rodzaje interwencji, o których 
mowa w tytule III rozdział III sekcja VII, 
w podziale na poszczególne interwencje i 
ze wskazaniem planowanych produktów i
średniej kwoty jednostkowej;

e) podział alokacji krajowych na 
sektorowe rodzaje interwencji, o których 
mowa w tytule III rozdział III sekcja VII, 
w podziale na poszczególne interwencje i 
ze wskazaniem planowanych produktów i
średniej kwoty jednostkowej;

Or. it

Poprawka 4410
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Paolo De Castro

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 100 – ustęp 2 – akapit 1 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) podział alokacji państw 
członkowskich na rozwój obszarów 
wiejskich po przesunięciach do i z
płatności bezpośrednich określonych w lit.
b), z podziałem na rodzaje interwencji i na 
poszczególne interwencje, w tym całkowite 
kwoty na przedmiotowy okres, ze 
wskazaniem mającej zastosowanie stawki 
wkładu z EFRROW, w stosownych 
przypadkach w podziale na poszczególne 
interwencje i na kategorię regionu. W
przypadku przesunięcia środków z
płatności bezpośrednich, należy określić 
interwencję(-e) lub części interwencji 
finansowaną(-e) z przesunięcia. W tabeli 
określa się również planowane produkty 
poszczególnych interwencji i średnie lub 
jednolite kwoty jednostkowe oraz, w
stosownych przypadkach, planowany 
podział kwot na dotacje i instrumenty 
finansowe. Określa się również kwoty 
przeznaczone na pomoc techniczną;

f) podział alokacji państw 
członkowskich na rozwój obszarów 
wiejskich po przesunięciach do i z
płatności bezpośrednich określonych w lit.
b), z podziałem na rodzaje interwencji i na 
poszczególne interwencje, w tym całkowite 
kwoty na przedmiotowy okres, ze 
wskazaniem mającej zastosowanie stawki 
wkładu z EFRROW, w stosownych 
przypadkach w podziale na poszczególne 
interwencje i na kategorię regionu. W
przypadku przesunięcia środków z
płatności bezpośrednich, należy określić 
interwencję(-e) lub części interwencji 
finansowaną(-e) z przesunięcia. W tabeli 
określa się również, w stosownych 
przypadkach, planowany podział kwot na 
dotacje i instrumenty finansowe. Określa 
się również kwoty przeznaczone na pomoc 
techniczną;

Or. it

Poprawka 4411
Albert Deß

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 100 – ustęp 2 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Elementy, o których mowa w niniejszym 
ustępie, ustala się na rok.

Elementy, o których mowa w niniejszym 
ustępie, ustala się na rok. W przypadku 
planów strategicznych WPR z elementami 
regionalnymi odpowiednio do art. 93 
niniejszego rozporządzenia te dane 
finansowe mogą zostać całkowicie lub 
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częściowo wykazane na szczeblu 
regionalnym w tabelach regionalnych.

Or. de

Poprawka 4412
Nikos Androulakis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 100 – ustęp 2 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Elementy, o których mowa w niniejszym 
ustępie, ustala się na rok.

Elementy, o których mowa w niniejszym 
ustępie, ustala się na rok lub w razie 
potrzeby w okresach wieloletnich.

Or. en

Poprawka 4413
Clara Eugenia Aguilera García

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 100 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 100a

Programy interwencji regionalnej

Każdy program interwencji regionalnej 
zawiera co najmniej następujące części:

a) podsumowanie analizy SWOT;

b) podsumowanie oceny potrzeb;

c) strategię interwencji;

d) opis operacyjny interwencji podjętych i 
wykonanych na szczeblu regionalnym, 
spójnych z krajowym planem 
strategicznym, zgodnie z art. 99. 
Konkretniej, każda interwencja 
wyszczególniona w strategii art. 95a lit. c) 
zawiera następujące elementy:

i) opis interwencji;
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ii) warunki kwalifikowalności;

iii) taryfę płatności;

iv) wyliczenie jednostkowej kwoty 
wsparcia;

v) plan finansowania;

vi) wskaźniki rezultatu;

vii) cele końcowe;

viii) wyjaśnienie osiągnięcia celów 
końcowych;

e) wieloletni plan finansowania;

f) opis systemu zarządzania i koordynacji.

Or. es

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka wprowadza i opisuje zawartość programów interwencji regionalnej. Rola 
regionów europejskich w planowaniu, zarządzaniu i wykonaniu WPR musi się utrzymać i 
wzmocnić, tak aby decyzje polityczne mogły zostać dostosowane do szczególnych cech 
terytorialnych i sektorowych.

Poprawka 4414
Momchil Nekov

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 101 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 101a

Wpływ społeczno-gospodarczy na lokalne 
zatrudnienie

Ocena szacowanego wpływu społeczno-
gospodarczego, jaki niesie ze sobą plan 
strategiczny, powinna uwzględniać 
miejsca pracy, które mogą powstać na 
obszarach wiejskich. Szczegółowa i 
wyczerpująca ocena winna obejmować:

a) liczbę stałych miejsc pracy 
utrzymywanych i stworzonych w 
bezpośrednim związku z produkcją;



AM\1171755PL.docx 13/191 PE631.988v01-00

PL

b) liczbę i czas trwania sezonowych miejsc 
pracy utrzymywanych i stworzonych w 
bezpośrednim związku z produkcją; 

c) szacunki dotyczące stworzonego 
zatrudnienia na poziomie średnim i 
wyższym;

d) metody kontroli i wyrywkowych 
kontroli.

Or. en

Poprawka 4415
Maria Heubuch, Martin Häusling
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 102 – akapit 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W opisie elementów zapewniających 
modernizację WPR, o której mowa w art.
95 ust. 1 lit. g), podkreśla się elementy 
planu strategicznego WPR, które 
przyczynią się do modernizacji sektora 
rolnego oraz WPR, i zawiera on w
szczególności:

W opisie elementów zapewniających 
modernizację WPR, o której mowa w art.
95 ust. 1 lit. g), podkreśla się elementy 
planu strategicznego WPR, które 
przyczynią się do modernizacji sektora 
rolnego oraz WPR, aby sprostać nowym 
wyzwaniom, w tym przejściu na 
zrównoważony rozwój, i zawiera on w
szczególności:

Or. en

Poprawka 4416
Karine Gloanec Maurin, Eric Andrieu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 102 – akapit 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W opisie elementów zapewniających
modernizację WPR, o której mowa w art.
95 ust. 1 lit. g), podkreśla się elementy 
planu strategicznego WPR, które 

W opisie elementów zapewniających
przejście WPR do bardziej 
zrównoważonych systemów produkcji, o
którym mowa w art. 95 ust. 1 lit. g), 
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przyczynią się do modernizacji sektora 
rolnego oraz WPR, i zawiera on w
szczególności:

podkreśla się elementy planu 
strategicznego WPR, które przyczynią się 
do modernizacji sektora rolnego oraz 
WPR, i zawiera on w szczególności:

Or. fr

Poprawka 4417
Maria Lidia Senra Rodríguez

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 102 – akapit 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W opisie elementów zapewniających
modernizację WPR, o której mowa w art.
95 ust. 1 lit. g), podkreśla się elementy 
planu strategicznego WPR, które 
przyczynią się do modernizacji sektora 
rolnego oraz WPR, i zawiera on w
szczególności:

W opisie elementów zapewniających
agroekologiczną zmianę WPR podkreśla 
się elementy planu strategicznego WPR, 
które przyczynią się do agroekologicznej 
zmiany sektora rolnego oraz WPR, i
zawiera on w szczególności:

Or. es

Poprawka 4418
Nicola Caputo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 102 – akapit 1 – litera a – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) przegląd sposobu, w jaki plan 
strategiczny WPR przyczyni się do 
realizacji przekrojowego celu ogólnego 
określonego w art. 5 akapit drugi, 
dotyczącego sprzyjania dzieleniu się 
wiedzą, innowacji i cyfryzacji, a także 
zachęcania do ich wykorzystywania, w
szczególności poprzez:

a) przegląd sposobu, w jaki plan 
strategiczny WPR przyczyni się do 
realizacji przekrojowego celu ogólnego 
określonego w art. 5 akapit drugi, 
dotyczącego uwzględniania aspektu płci 
jakim jest modernizacja sektora poprzez 
sprzyjanie dzieleniu się wiedzą, innowacji 
i cyfryzacji w rolnictwie i na obszarach 
wiejskich, a także zachęcania do ich 
wykorzystywania, zwłaszcza w ramach 
AKIS, w szczególności poprzez:
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Or. en

Poprawka 4419
Maria Heubuch, Martin Häusling
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 102 – akapit 1 – litera a – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) przegląd sposobu, w jaki plan 
strategiczny WPR przyczyni się do 
realizacji przekrojowego celu ogólnego
określonego w art. 5 akapit drugi, 
dotyczącego sprzyjania dzieleniu się 
wiedzą, innowacji i cyfryzacji, a także 
zachęcania do ich wykorzystywania, w
szczególności poprzez:

a) przegląd sposobu, w jaki plan 
strategiczny WPR przyczyni się do 
realizacji celu określonego w art. 5 akapit 
drugi, dotyczącego sprzyjania dzieleniu się 
wiedzą, innowacji i cyfryzacji, w zakresie 
w jakim sprzyja to osiągnięciu celów 
zrównoważonego rozwoju i celów 
ogólnych porozumienia paryskiego w 
sprawie klimatu, a także zachęcania do ich 
wykorzystywania, w szczególności 
poprzez:

Or. en

Poprawka 4420
Maria Lidia Senra Rodríguez

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 102 – akapit 1 – litera a – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) przegląd sposobu, w jaki plan 
strategiczny WPR przyczyni się do 
realizacji przekrojowego celu ogólnego 
określonego w art. 5 akapit drugi, 
dotyczącego sprzyjania dzieleniu się 
wiedzą, innowacji i cyfryzacji, a także 
zachęcania do ich wykorzystywania, w
szczególności poprzez:

a) przegląd sposobu, w jaki plan 
strategiczny WPR przyczyni się do 
realizacji przekrojowego celu ogólnego 
określonego w art. 5 akapit drugi, 
dotyczącego sprzyjania dzieleniu się 
wiedzą, innowacji technicznej i społecznej 
oraz specjalistycznej wiedzy w zakresie 
rolnictwa, a także zachęcania do ich 
wykorzystywania, w szczególności 
poprzez:

Or. es
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Poprawka 4421
Mairead McGuinness

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 102 – akapit 1 – litera a – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) przegląd sposobu, w jaki plan 
strategiczny WPR przyczyni się do 
realizacji przekrojowego celu ogólnego 
określonego w art. 5 akapit drugi, 
dotyczącego sprzyjania dzieleniu się 
wiedzą, innowacji i cyfryzacji, a także 
zachęcania do ich wykorzystywania, w
szczególności poprzez:

a) przegląd sposobu, w jaki plan 
strategiczny WPR przyczyni się do 
realizacji przekrojowego celu ogólnego 
określonego w art. 5 akapit drugi, 
dotyczącego sprzyjania dzieleniu się 
wiedzą, innowacji i cyfryzacji, a także 
zachęcania do ich wykorzystywania i ich 
promowania, w szczególności poprzez:

Or. en

Poprawka 4422
Martin Häusling, Maria Heubuch
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 102 - ustęp 1 – litera a) – podpunkt i a) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ia) systematyczne zapewnianie, że 
podejmowane środki nie prowadzą do 
wzrostu zależności, lecz raczej do 
zwiększenia autonomii rolników;

Or. en

Poprawka 4423
Martin Häusling, Maria Heubuch
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 102 - ustęp 1 – litera a) – podpunkt iia) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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(iia) spójność z osiąganiem celów 
zrównoważonego rozwoju i 
międzynarodowymi porozumieniami w 
sprawie klimatu;

Or. en

Uzasadnienie

Modernizacja nie jest celem samym w sobie: celem ogólnym, jak już wielokrotnie wskazano w 
komunikacie Komisji na temat reformy WPR, jest zmiana paradygmatu w celu osiągnięcia 
zrównoważonego rozwoju, odpowiadanie na nowe wyzwania itp.

Poprawka 4424
Martin Häusling, Maria Heubuch
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 102 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) opis strategii rozwoju technologii 
cyfrowych w rolnictwie i na obszarach 
wiejskich, oraz strategii stosowania tych 
technologii do poprawy skuteczności i
efektywności interwencji w ramach planu 
strategicznego WPR.

b) opis strategii rozwoju
odpowiednich technologii cyfrowych w
rolnictwie i na obszarach wiejskich, z 
należytą dbałością o zrównoważony 
rozwój, skalę, konieczność i autonomię 
rolników, oraz strategii stosowania tych 
technologii do poprawy skuteczności i
efektywności interwencji w ramach planu 
strategicznego WPR bez angażowania 
nowych nakładów lub zależności 
finansowych wśród rolników.

Or. en

Poprawka 4425
Maria Lidia Senra Rodríguez

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 102 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) opis strategii rozwoju technologii 
cyfrowych w rolnictwie i na obszarach 

b) opis strategii rozwoju technologii 
cyfrowych w rolnictwie i na obszarach 
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wiejskich, oraz strategii stosowania tych 
technologii do poprawy skuteczności i
efektywności interwencji w ramach planu 
strategicznego WPR.

wiejskich, oraz warunków stosowania tych 
technologii do poprawy skuteczności i
efektywności interwencji w ramach planu 
strategicznego WPR.

Or. es

Poprawka 4426
Franc Bogovič, Tibor Szanyi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 102 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) opis strategii rozwoju technologii 
cyfrowych w rolnictwie i na obszarach 
wiejskich, oraz strategii stosowania tych 
technologii do poprawy skuteczności i
efektywności interwencji w ramach planu 
strategicznego WPR.

b) strategie rozwoju technologii 
cyfrowych w rolnictwie i na obszarach 
wiejskich, w inteligentnych wioskach oraz
strategie stosowania tych technologii do 
poprawy skuteczności i efektywności 
interwencji w ramach planu strategicznego 
WPR.

Or. en

Poprawka 4427
Ivan Jakovčić

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 103 – ustęp 2 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Analiza SWOT opiera się na aktualnej 
sytuacji obszaru objętego planem 
strategicznym WPR i dla każdego celu 
szczegółowego określonego w art. 6 ust. 1 
obejmuje przekrojowy opis ogólnej 
aktualnej sytuacji obszaru objętego planem 
strategicznym WPR oparty o wspólne 
wskaźniki kontekstu oraz inne aktualne 
informacje jakościowe i ilościowe, takie 
jak: badania, poprzednie sprawozdania z
ewaluacji, analizy sektorowe, wnioski 

Analiza SWOT opiera się na aktualnej 
sytuacji obszaru objętego planem 
strategicznym WPR i dla każdego celu 
szczegółowego określonego w art. 6 ust. 1
oraz dla udziału rolnictwa ekologicznego 
określonego w sekcji 3a, obejmuje 
przekrojowy opis ogólnej aktualnej 
sytuacji obszaru objętego planem 
strategicznym WPR oparty o wspólne 
wskaźniki kontekstu oraz inne aktualne 
informacje jakościowe i ilościowe, takie 
jak: badania, poprzednie sprawozdania z



AM\1171755PL.docx 19/191 PE631.988v01-00

PL

wyciągnięte z wcześniejszych 
doświadczeń.

ewaluacji, analizy sektorowe, wnioski 
wyciągnięte z wcześniejszych 
doświadczeń.

Or. en

Poprawka 4428
Maria Heubuch
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 103 – ustęp 2 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Analiza SWOT opiera się na aktualnej 
sytuacji obszaru objętego planem 
strategicznym WPR i dla każdego celu 
szczegółowego określonego w art. 6 ust. 1 
obejmuje przekrojowy opis ogólnej 
aktualnej sytuacji obszaru objętego planem 
strategicznym WPR oparty o wspólne 
wskaźniki kontekstu oraz inne aktualne 
informacje jakościowe i ilościowe, takie 
jak: badania, poprzednie sprawozdania z
ewaluacji, analizy sektorowe, wnioski 
wyciągnięte z wcześniejszych 
doświadczeń.

Analiza SWOT opiera się na aktualnej 
sytuacji obszaru objętego planem 
strategicznym WPR i dla każdego celu 
szczegółowego określonego w art. 6 ust. 1
oraz dla wkładu w rolnictwo ekologiczne 
określonego w art. 13a, obejmuje 
przekrojowy opis ogólnej aktualnej 
sytuacji obszaru objętego planem 
strategicznym WPR oparty o wspólne 
wskaźniki kontekstu oraz inne aktualne 
informacje jakościowe i ilościowe, takie 
jak: badania, poprzednie sprawozdania z
ewaluacji, analizy sektorowe, wnioski 
wyciągnięte z wcześniejszych 
doświadczeń.

Or. en

Poprawka 4429
Ivan Jakovčić

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 103 – ustęp 2 – akapit 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ponadto w odniesieniu do realizacji 
każdego celu ogólnego i szczegółowego 
określonego w art. 5 i art. 6 ust. 1 opis ten 
powinien w szczególności uwydatniać:

Ponadto w odniesieniu do realizacji 
każdego celu ogólnego i szczegółowego 
określonego w art. 5 i art. 6 ust. 1 oraz w 
zakresie udziału rolnictwa ekologicznego 
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określonego w sekcji 3a opis ten powinien
w szczególności uwydatniać:

Or. en

Poprawka 4430
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Momchil Nekov, Paul Brannen, Marc 
Tarabella

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 103 – ustęp 2 – akapit 3 – litera f a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fa) istotne informacje jakościowe i
ilościowe dotyczące stanu wskaźników 
oddziaływania na rok 2019 w załączniku 
I.

Or. en

Poprawka 4431
Clara Eugenia Aguilera García

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 103 – ustęp 2 – akapit 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W odniesieniu do celów szczegółowych 
określonych w art. 6 ust. 1 lit. d), e) oraz f) 
analiza SWOT odwołuje się do krajowych 
planów opracowanych na podstawie 
instrumentów prawnych, o których mowa 
w załączniku XI.

W odniesieniu do celów szczegółowych 
określonych w art. 6 ust. 1 lit. d), e) oraz f) 
analiza SWOT odwołuje się do krajowych 
planów opracowanych na podstawie 
instrumentów prawnych, o których mowa 
w załączniku XI. Tym samym ocenia 
aktualny stan potrzeb systemów rolnych o 
dużej wartości przyrodniczej.

Or. es

Uzasadnienie

Zobacz uzasadnienie poprawki do art. 97 ust. 2.
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Poprawka 4432
Martin Häusling
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 103 – ustęp 2 – akapit 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W odniesieniu do celu szczegółowego 
określonego w art. 6 ust. 1 lit. i) analiza 
SWOT odwołuje się do instrumentów 
prawnych, o których mowa w załączniku 
XIa.

Or. en

Uzasadnienie

Załącznik dotyczy bezpieczeństwa żywności i dobrostanu zwierząt.

Poprawka 4433
Marijana Petir, Luděk Niedermayer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 103 – ustęp 2 – akapit 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W odniesieniu do celu szczegółowego 
polegającego na przyciąganiu młodych 
rolników, określonego w art. 6 ust. 1 lit. g), 
SWOT zawiera krótką analizę dostępu do 
gruntów, obrotu ziemią, zmian struktury 
użytkowania gruntów, dostępu do 
finansowania i kredytów, a także dostępu 
do wiedzy i doradztwa.

W odniesieniu do celu szczegółowego 
polegającego na przyciąganiu młodych 
rolników, określonego w art. 6 ust. 1 lit. g), 
SWOT zawiera krótką analizę dostępu do 
gruntów, obrotu ziemią, zmian struktury 
użytkowania gruntów, dostępu do 
finansowania i kredytów, a także dostępu 
do wiedzy i doradztwa i zdolności 
radzenia sobie z ryzykiem.

Or. en

Uzasadnienie

Młodzi rolnicy są bardziej wrażliwi na zagrożenia, czy to gospodarcze, środowiskowe czy 
sanitarne, w związku z czym interesujące jest zrozumienie, czy wykorzystują oni najlepsze 
warunki do radzenia sobie z tymi zagrożeniami.
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Poprawka 4434
Nicola Caputo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 103 – ustęp 2 – akapit 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W odniesieniu do celu szczegółowego 
polegającego na przyciąganiu młodych 
rolników, określonego w art. 6 ust. 1 lit. g), 
SWOT zawiera krótką analizę dostępu do 
gruntów, obrotu ziemią, zmian struktury 
użytkowania gruntów, dostępu do 
finansowania i kredytów, a także dostępu 
do wiedzy i doradztwa.

W odniesieniu do celu szczegółowego 
polegającego na przyciąganiu młodych 
rolników, określonego w art. 6 ust. 1 lit. g), 
SWOT zawiera krótką analizę dostępu do 
gruntów, obrotu ziemią, ograniczania
gruntów, dostępu do finansowania i
kredytów, a także dostępu do wiedzy i
doradztwa i zdolności radzenia sobie z 
ryzykiem.

Or. en

Uzasadnienie

Młodzi rolnicy są bardziej wrażliwi na zagrożenia, czy to gospodarcze, środowiskowe czy 
sanitarne. W związku z tym interesujące jest zrozumienie, czy wykorzystują oni najlepsze 
warunki do radzenia sobie z tymi zagrożeniami.

Poprawka 4435
Maria Gabriela Zoană

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 103 – ustęp 2 – akapit 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W odniesieniu do celów szczegółowych 
określonych w art. 6 ust. 1 analiza SWOT 
będzie w miarę potrzeb opracowywana w 
sposób uwzględniający problematykę płci.

Or. en

Poprawka 4436
Norbert Erdős

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 103 – ustęp 3
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Załącznik III do planu 
strategicznego WPR, o którym mowa w
art. 95 ust. 2 lit. c), zawiera wyniki 
konsultacji z partnerami oraz krótki opis 
sposobu, w jaki przeprowadzono 
konsultacje.

skreśla się

Or. en

Uzasadnienie

Ten punkt jest zbędny. Przed sfinalizowaniem planów strategicznych WPR wszystkie 
zainteresowane strony zostaną wysłuchane we wszystkich państwach członkowskich zgodnie 
ze swoimi demokratycznymi zasadami.

Poprawka 4437
Maria Heubuch, Bronis Ropė, Martin Häusling
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 103 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Załącznik III do planu 
strategicznego WPR, o którym mowa w
art. 95 ust. 2 lit. c), zawiera wyniki
konsultacji z partnerami oraz krótki opis
sposobu, w jaki przeprowadzono 
konsultacje.

3. Załącznik III do planu 
strategicznego WPR, o którym mowa w
art. 95 ust. 2 lit. c), zawiera pełny opis 
procedur i harmonogramu konsultacji z 
partnerami, kryteriów wyboru partnerów
oraz ich znaczenia w kontekście celów 
szczegółowych określonych w art. 6. 
Opisano w nim wyniki konsultacji, w tym 
podsumowanie obserwacji partnerów 
dotyczące projektu planu strategicznego 
WPR oraz sposobu, w jaki zostały 
uwzględnione w ostatecznej wersji 
przedstawionej Komisji.

Or. en

Uzasadnienie

Partnerzy muszą być zaangażowani we współdecydowanie na temat harmonogramów i 
procedur przygotowywania planów strategicznych WPR, ponieważ ta procedura ma 
zasadnicze znaczenie dla umożliwienia grupom społeczeństwa obywatelskiego skutecznego 
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udziału w tym procesie. Ważne jest również, aby dostarczyć informacji na temat stanowisk 
różnych partnerów i tego, w jaki sposób zostały one uwzględnione w ostatecznej wersji planu 
strategicznego. Analogiczne zasady są obecnie ustalane w rozporządzeniu delegowanym 
240/2014, ale nie zostały uwzględnione w niniejszym rozporządzeniu, które należy wzmocnić.

Poprawka 4438
Martin Häusling, Bronis Ropė, Maria Heubuch
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 103 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Załącznik III do planu 
strategicznego WPR, o którym mowa w
art. 95 ust. 2 lit. c), zawiera wyniki 
konsultacji z partnerami oraz krótki opis 
sposobu, w jaki przeprowadzono 
konsultacje.

3. Załącznik III do planu 
strategicznego WPR, o którym mowa w
art. 95 ust. 2 lit. c), zawiera wyniki 
konsultacji z partnerami oraz krótki opis 
sposobu, w jaki przeprowadzono 
konsultacje. Zawiera on również 
dokumentację uwag przedstawionych 
przez partnerów oraz informacji o tym, czy
i w jaki sposób instytucja zarządzająca 
uwzględniła te uwagi i jak to uzasadnia.

Or. en

Poprawka 4439
Clara Eugenia Aguilera García

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 103 – ustęp 5 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) krótki opis dodatkowego 
finansowania krajowego przyznawanego 
w ramach planu strategicznego WPR, w
tym kwot na poszczególne środki, oraz 
wskazanie zgodności z wymogami 
niniejszego rozporządzenia;

a) finansowanie EFRROW,
współfinansowanie krajowe oraz, jeśli 
dotyczy, dodatkowe finansowanie krajowe
interwencji stanowiących pomoc państwa, 
zgodnie z art. 131.4 oraz wskazanie 
zgodności z wymogami niniejszego 
rozporządzenia;

Or. es
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Poprawka 4440
Clara Eugenia Aguilera García

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 103 – ustęp 5 – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) Dodatkowe finansowanie
interwencji, zgodnie z art. 42 TFUE oraz 
wskazanie zgodności z wymogami 
niniejszego rozporządzenia.

Or. es

Poprawka 4441
Clara Eugenia Aguilera García

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 103 – ustęp 5 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) wskazanie, czy dodatkowe 
finansowanie krajowe leży poza zakresem 
art. 42 TFUE i czy podlega ocenie 
zgodności z zasadami pomocy państwa.

skreśla się

Or. es

Poprawka 4442
Matt Carthy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 103 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Załącznik VI Załącznik V do planu 
strategicznego WPR, o którym mowa w
art. 95 ust. 2 lit. e), zawiera następujące 
elementy:
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a) analizę średnich dochodów w miastach 
i na wsi w ramach państwa 
członkowskiego;

b) analizę wartości środków WPR dla 
dochodów i warunków społecznych na 
wsi;

c) zagrożenie porzucenia wsi dla sytuacji 
społeczno-gospodarczej społeczności 
wiejskich.

Or. en

Poprawka 4443
Momchil Nekov

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 103 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Załącznik VI powinien zawierać 
analizy skutków społecznych w 
odniesieniu do tworzonych miejsc pracy z 
oszacowaniem wymiaru zatrudnienia w 
działaniach w ramach planu 
strategicznego WPR oraz metod 
weryfikacji stosunków umownych w tym 
sektorze.

Or. en

Poprawka 4444
Clara Eugenia Aguilera García

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 103 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Załącznik VI do planu 
strategicznego WPR, o którym mowa w
art. 95 ust. 2 lit. e a), zawiera programy 
interwencji regionalnej określone w art. 
100 a).
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Or. es

Poprawka 4445
Peter Jahr, Norbert Lins, Albert Deß, Paolo De Castro

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 103 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Załącznik VI do planu 
strategicznego WPR, o którym mowa w
art. 95 ust. 2 lit. f), zawiera regionalne 
programy interwencyjne.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka jest zgodna z poprawką 16

Poprawka 4446
Karine Gloanec Maurin, Eric Andrieu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 103 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5 a. Załącznik VI do planu 
strategicznego WPR, o którym mowa w
art. 95 ust. 2, zawiera regionalne 
programy interwencyjne.

Or. en

Poprawka 4447
Michel Dantin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 104

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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Artykuł 104 skreśla się

Przekazanie uprawnień w zakresie treści 
planu strategicznego WPR

Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
zgodnie z art. 138 aktów delegowanych 
zmieniających niniejszy rozdział w
odniesieniu do treści planów 
strategicznych WPR i załączników do 
nich.

Or. fr

Uzasadnienie

Poprawka ta ma na celu zlikwidowanie upoważnienia Komisji do zmiany treści planów. Jest 
to istotny element tekstu podstawowego.

Poprawka 4448
Clara Eugenia Aguilera García

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 104

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 104 skreśla się

Przekazanie uprawnień w zakresie treści 
planu strategicznego WPR

Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
zgodnie z art. 138 aktów delegowanych 
zmieniających niniejszy rozdział w
odniesieniu do treści planów 
strategicznych WPR i załączników do 
nich.

Or. es

Uzasadnienie

Treść planu strategicznego musi być stała i należy ją ustalić w akcie podstawowym.

Poprawka 4449
Norbert Erdős
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 104

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 104 skreśla się

Przekazanie uprawnień w zakresie treści 
planu strategicznego WPR

Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
zgodnie z art. 138 aktów delegowanych 
zmieniających niniejszy rozdział w
odniesieniu do treści planów 
strategicznych WPR i załączników do 
nich.

Or. en

Uzasadnienie

Wymagana treść planów strategicznych ani załączniki do nich nie powinny być zmieniane w 
drodze aktu delegowanego ani aktu wykonawczego. Jest to istotna część nowego modelu 
realizacji.

Poprawka 4450
Matt Carthy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 104 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
zgodnie z art. 138 aktów delegowanych 
zmieniających niniejszy rozdział w
odniesieniu do treści planów 
strategicznych WPR i załączników do 
nich.

skreśla się

Or. en

Poprawka 4451
Sandra Kalniete, Ivari Padar

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 104 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
zgodnie z art. 138 aktów delegowanych 
zmieniających niniejszy rozdział w
odniesieniu do treści planów 
strategicznych WPR i załączników do 
nich.

skreśla się

Or. en

Uzasadnienie

Treść planów strategicznych powinna być jak najbardziej niezmienna w czasie. Wydaje się, że 
nie ma potrzeby modyfikowania żadnych elementów planu strategicznego w drodze aktu 
delegowanego.

Poprawka 4452
Martin Häusling, Maria Heubuch
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 104 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
zgodnie z art. 138 aktów delegowanych 
zmieniających niniejszy rozdział w
odniesieniu do treści planów 
strategicznych WPR i załączników do nich.

Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
zgodnie z art. 138 aktów delegowanych 
zmieniających niniejszy rozdział w
odniesieniu do treści planów 
strategicznych WPR i załączników do nich.
W ten sposób Komisja gwarantuje, że 
załączniki I do III, XI i XII mogą być 
zmieniane wyłącznie poprzez dodawanie.

Or. en

Uzasadnienie

Gdyby Komisja miała możliwość usuwania pozycji z załączników, byłoby to równoznaczne z 
pominięciem elementów uzgodnionych przez współprawodawców w ramach procedury 
współdecyzji.

Poprawka 4453
Michel Dantin
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 105 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Uprawnienia wykonawcze w zakresie
treści planu strategicznego WPR

Uprawnienia wykonawcze w zakresie
formy planu strategicznego WPR

Or. fr

Uzasadnienie

Poprawka ta ma na celu ograniczenie uprawnień wykonawczych Komisji Europejskiej do 
formy planu strategicznego, a nie treści, która musi zależeć albo od aktu podstawowego, albo 
od aktu delegowanego.

Poprawka 4454
Michel Dantin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 105 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja może przyjmować akty 
wykonawcze określające zasady 
przedstawiania w planach strategicznych 
WPR elementów opisanych w art. 96–103. 
Te akty wykonawcze przyjmuje się 
zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której 
mowa w art. 139 ust. 2.

Komisja może przyjmować akty 
wykonawcze ustanawiające 
zharmonizowany formularz i zasady 
przedstawiania w planach strategicznych 
WPR elementów opisanych w art. 96–103. 
Te akty wykonawcze przyjmuje się 
zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której 
mowa w art. 139 ust. 2.

Or. fr

Uzasadnienie

Poprawka ta ma na celu ograniczenie uprawnień wykonawczych Komisji Europejskiej do 
formy planu strategicznego, w szczególności formularza, a nie treści, która musi zależeć albo 
od aktu podstawowego, albo od aktu delegowanego.

Poprawka 4455
Norbert Erdős

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Artykuł 105 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 105 a

Przykładowy plan strategiczny WPR

Komisja, po konsultacjach z państwami 
członkowskimi na szczeblu ekspertów, 
sporządza projekt przykładowego planu 
strategicznego WPR, który jest dołączony 
do niniejszego rozporządzenia.

Or. en

Uzasadnienie

Każde państwa członkowskie przekłada plan strategiczny najpóźniej do 1 stycznia 2020 r. 
Prawdopodobnie akty wykonawcze do tego czasu nie będą gotowe. Dlatego też przydatne 
byłoby włączenie przykładowego planu strategicznego w formie załącznika do niniejszego 
rozporządzenia.

Poprawka 4456
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Tytuł 5 – rozdział 3 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ZATWIERDZANIE I ZMIANY PLANU 
STRATEGICZNEGO WPR

ZATWIERDZANIE I ZMIANY PLANU 
STRATEGICZNEGO WPR ORAZ 
ODNOŚNYCH REGIONALNYCH 
PROGRAMÓW ROZWOJU OBSZARÓW 
WIEJSKICH

Or. it

Poprawka 4457
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 106 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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Zatwierdzenie planu strategicznego WPR Zatwierdzanie i zmiany planu 
strategicznego WPR oraz odnośnych 
regionalnych programów rozwoju 
obszarów wiejskich

Or. it

Poprawka 4458
Marijana Petir

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 106 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Każde państwo członkowskie 
przedkłada Komisji projekt planu 
strategicznego WPR, zawierający 
informacje, o których mowa w art. 95,
najpóźniej dnia 1 stycznia 2020 r.

1. Każde państwo członkowskie 
przedkłada Komisji projekt planu 
strategicznego WPR, zawierający 
informacje, o których mowa w art. 95, w 
terminie jednego roku od dnia przyjęcia 
ram prawnych do sporządzania krajowych 
planów strategicznych WPR.

Or. hr

Poprawka 4459
Clara Eugenia Aguilera García

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 106 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Każde państwo członkowskie 
przedkłada Komisji projekt planu 
strategicznego WPR, zawierający 
informacje, o których mowa w art. 95,
najpóźniej dnia 1 stycznia 2020 r.

1. Każde państwo członkowskie 
przedkłada Komisji projekt planu 
strategicznego WPR, zawierający 
informacje, o których mowa w art. 95, dnia 
1 stycznia roku n+1 od momentu 
zatwierdzenia niniejszego rozporządzenia.

Or. es
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Uzasadnienie

Data przedstawienia planu strategicznego musi zostać dostosowana do przebiegu procedur 
parlamentarnych i zatwierdzenia tej reformy

Poprawka 4460
Sofia Ribeiro, Cláudia Monteiro de Aguiar

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 106 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Każde państwo członkowskie 
przedkłada Komisji projekt planu 
strategicznego WPR, zawierający 
informacje, o których mowa w art. 95, 
najpóźniej dnia 1 stycznia 2020 r.

1. Każde państwo członkowskie i 
każdy z najbardziej oddalonych regionów
przedkłada Komisji projekt planu 
strategicznego WPR, zawierający 
informacje, o których mowa w art. 95, 
najpóźniej dnia 1 stycznia 2020 r.

Or. pt

Poprawka 4461
Norbert Erdős

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 106 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Każde państwo członkowskie 
przedkłada Komisji projekt planu 
strategicznego WPR, zawierający 
informacje, o których mowa w art. 95, 
najpóźniej dnia 1 stycznia 2020 r.]

1. Każde państwo członkowskie 
przedkłada Komisji projekt planu 
strategicznego WPR, zawierający 
informacje, o których mowa w art. 95.

Or. en

Uzasadnienie

Zalecam niewyznaczanie konkretnego terminu dla przedłożenia planów strategicznych WPR. 
Nie znamy jeszcze terminów, dlatego na obecnym etapie powinniśmy pominąć tę kwestię.

Poprawka 4462
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Paolo De Castro

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 106 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Każde państwo członkowskie 
przedkłada Komisji projekt planu 
strategicznego WPR, zawierający 
informacje, o których mowa w art. 95, 
najpóźniej dnia 1 stycznia 2020 r.]

1. Każde państwo członkowskie 
przedkłada Komisji projekt planu 
strategicznego WPR, zawierający 
informacje, o których mowa w art. 95, 
najpóźniej dnia 1 stycznia 2022 r.

Or. en

Poprawka 4463
Paolo De Castro

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 106 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Jeżeli państwo członkowskie 
przewiduje złożyć plan interwencji w 
ramach rozwoju obszarów wiejskich 
zarządzanych na poziomie regionalnym, 
powinno go przedłożyć Komisji w ciągu
trzech miesięcy od złożenia krajowego 
planu strategicznego. W każdym razie 
krajowy plan strategiczny zawiera 
podstawowy zestaw działań na rzecz 
rozwoju obszarów wiejskich, które są 
podejmowane w przypadku, gdy władze 
regionalne nie przedłożą wspomniane 
planu dotyczącego regionalnych 
interwencji w ramach rozwoju obszarów 
wiejskich w wyznaczonym terminie.

Or. it

Poprawka 4464
Paolo De Castro, Giovanni La Via

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Artykuł 106 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja ocenia projekty planów 
strategicznych WPR na podstawie ich 
kompletności, spójności i zgodności z
ogólnymi zasadami prawa Unii, z
niniejszym rozporządzeniem oraz 
przepisami przyjętymi na jego podstawie, 
a także z rozporządzeniem horyzontalnym, 
ich efektywnego wkładu w realizację 
celów szczegółowych określonych w art. 6 
ust. 1, wpływu na prawidłowe 
funkcjonowanie rynku wewnętrznego i
zakłócenia konkurencji, a także 
obciążenia administracyjnego 
beneficjentów i administracji. Ocena 
dotyczy w szczególności adekwatności 
strategii planu strategicznego WPR do 
odpowiednich celów szczegółowych, 
celów końcowych, interwencji i alokacji 
środków budżetowych w celu realizacji 
celów szczegółowych planu strategicznego 
WPR poprzez proponowane interwencje, 
na podstawie analizy SWOT oraz oceny ex 
ante.

2. Komisja dokona oceny 
proponowanych planów strategicznych
WPR, jak również interwencji na rzecz 
rozwoju obszarów wiejskich zarządzanych 
na poziomie regionalnym, koncentrując 
się na adekwatności strategii planu 
strategicznego WPR do odpowiednich 
celów szczegółowych, celów końcowych, 
interwencji i alokacji środków
budżetowych w celu realizacji celów 
szczegółowych planu strategicznego WPR 
poprzez proponowane interwencje, na 
podstawie analizy SWOT oraz oceny ex 
ante.

Or. en

Poprawka 4465
Michel Dantin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 106 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja ocenia projekty planów 
strategicznych WPR na podstawie ich 
kompletności, spójności i zgodności z
ogólnymi zasadami prawa Unii, z
niniejszym rozporządzeniem oraz 
przepisami przyjętymi na jego podstawie, a
także z rozporządzeniem horyzontalnym, 
ich efektywnego wkładu w realizację 
celów szczegółowych określonych w art. 6 

2. Komisja ocenia projekty planów 
strategicznych WPR na podstawie ich 
kompletności, spójności i zgodności z
ogólnymi zasadami prawa Unii, z
niniejszym rozporządzeniem oraz 
przepisami przyjętymi na jego podstawie, a
także z rozporządzeniem horyzontalnym, 
ich efektywnego wkładu w realizację 
celów szczegółowych określonych w art. 6 
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ust. 1, wpływu na prawidłowe 
funkcjonowanie rynku wewnętrznego i
zakłócenia konkurencji, a także obciążenie 
administracyjne beneficjentów i
administracji. Ocena dotyczy w
szczególności adekwatności strategii 
planu strategicznego WPR do 
odpowiednich celów szczegółowych, celów 
końcowych, interwencji i alokacji środków 
budżetowych w celu realizacji celów 
szczegółowych planu strategicznego WPR 
poprzez proponowane interwencje, na 
podstawie analizy SWOT oraz oceny ex 
ante.

ust. 1. Ocena dotyczy w szczególności
wpływu strategii zawartej w planie 
strategicznym WPR na prawidłowe 
funkcjonowanie rynku wewnętrznego i na
zakłócenia konkurencji, a także obciążenie 
administracyjne beneficjentów i
administracji.

Or. fr

Uzasadnienie

Poprawka ta ma na celu zapewnienie jasnych ram dla dokonywanej przez Komisję 
Europejską oceny planów strategicznych. Zważywszy na prace sprawozdawcy zmierzające do 
ponownego ustanowienia wspólnych i bardziej nakazowych zasad interwencji w ramach 
WPR, istotne jest, aby ocena Komisji ograniczała się do kontroli zgodności interwencji z 
podstawowymi wymogami Unii i jej ogólnymi zasadami prawa, nie posuwając się nawet do 
kontroli środków.

Poprawka 4466
Martin Häusling
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 106 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja ocenia projekty planów 
strategicznych WPR na podstawie ich 
kompletności, spójności i zgodności z
ogólnymi zasadami prawa Unii, z
niniejszym rozporządzeniem oraz 
przepisami przyjętymi na jego podstawie, a
także z rozporządzeniem horyzontalnym, 
ich efektywnego wkładu w realizację 
celów szczegółowych określonych w art. 6 
ust. 1, wpływu na prawidłowe 
funkcjonowanie rynku wewnętrznego i
zakłócenia konkurencji, a także obciążenia 

2. Komisja ocenia projekty planów 
strategicznych WPR na podstawie ich 
kompletności, spójności i zgodności z
ogólnymi zasadami prawa Unii, w tym art.
11 i 208 TFUE, z niniejszym 
rozporządzeniem oraz przepisami 
przyjętymi na jego podstawie, a także z
rozporządzeniem horyzontalnym, ich 
efektywnego wkładu w realizację celów 
szczegółowych określonych w art. 6 ust. 1, 
wpływu na prawidłowe funkcjonowanie 
rynku wewnętrznego i zakłócenia 
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administracyjnego beneficjentów i
administracji. Ocena dotyczy w
szczególności adekwatności strategii planu 
strategicznego WPR do odpowiednich 
celów szczegółowych, celów końcowych, 
interwencji i alokacji środków 
budżetowych w celu realizacji celów 
szczegółowych planu strategicznego WPR 
poprzez proponowane interwencje, na 
podstawie analizy SWOT oraz oceny ex 
ante.

konkurencji, zgodność z już 
ustanowionymi długoterminowymi celami 
krajowymi, określonymi w instrumentach 
legislacyjnych, o których mowa w
załączniku XI, lub wynikającymi z tych 
instrumentów, a także obciążenie 
administracyjne beneficjentów i
administracji. Ocena dotyczy w
szczególności adekwatności strategii planu 
strategicznego WPR do odpowiednich 
celów szczegółowych, celów końcowych, 
interwencji i alokacji środków 
budżetowych w celu realizacji celów 
szczegółowych planu strategicznego WPR 
poprzez proponowane interwencje, na 
podstawie analizy SWOT oraz oceny ex 
ante.

Or. en

Poprawka 4467
Jørn Dohrmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 106 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja ocenia projekty planów 
strategicznych WPR na podstawie ich 
kompletności, spójności i zgodności z
ogólnymi zasadami prawa Unii, z
niniejszym rozporządzeniem oraz 
przepisami przyjętymi na jego podstawie, a
także z rozporządzeniem horyzontalnym, 
ich efektywnego wkładu w realizację 
celów szczegółowych określonych w art. 6 
ust. 1, wpływu na prawidłowe 
funkcjonowanie rynku wewnętrznego i
zakłócenia konkurencji, a także obciążenia 
administracyjnego beneficjentów i
administracji. Ocena dotyczy w
szczególności adekwatności strategii planu 
strategicznego WPR do odpowiednich 
celów szczegółowych, celów końcowych, 
interwencji i alokacji środków 
budżetowych w celu realizacji celów 

2. Komisja ocenia projekty planów 
strategicznych WPR na podstawie ich 
kompletności, spójności i zgodności z
ogólnymi zasadami prawa Unii, z
niniejszym rozporządzeniem oraz 
przepisami przyjętymi na jego podstawie, a
także z rozporządzeniem horyzontalnym, 
ich efektywnego wkładu w realizację 
celów szczegółowych określonych w art. 6 
ust. 1, wpływu na prawidłowe 
funkcjonowanie rynku wewnętrznego i
zakłócenia konkurencji, a także obciążenia 
administracyjnego beneficjentów i
administracji, pisemnego oświadczenia 
krajowych organizacji rolników, treści, 
wdrożenia i uproszczenia Planu. Ocena 
dotyczy w szczególności adekwatności 
strategii planu strategicznego WPR do 
odpowiednich celów szczegółowych, 
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szczegółowych planu strategicznego WPR 
poprzez proponowane interwencje, na 
podstawie analizy SWOT oraz oceny ex 
ante.

celów końcowych, interwencji i alokacji 
środków budżetowych w celu realizacji 
celów szczegółowych planu strategicznego 
WPR poprzez proponowane interwencje, 
na podstawie analizy SWOT oraz oceny ex 
ante.

Or. en

Uzasadnienie

W projektowaniu i ocenie planu strategicznego WPR istotna jest perspektywa rolników. W 
związku z tym krajowe organizacje rolników powinny zostać zaproszone do zgłaszania uwag 
na temat strategicznych planów WPR, a przed zatwierdzeniem planu strategicznego WPR 
Komisja powinna uwzględnić perspektywę rolników. Nie mniejsze uproszczenie stanowi 
program, w którym kluczową rolę odgrywa pogląd rolników.

Poprawka 4468
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Paul Brannen, Momchil Nekov

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 106 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja ocenia projekty planów 
strategicznych WPR na podstawie ich 
kompletności, spójności i zgodności z
ogólnymi zasadami prawa Unii, z
niniejszym rozporządzeniem oraz 
przepisami przyjętymi na jego podstawie, a
także z rozporządzeniem horyzontalnym, 
ich efektywnego wkładu w realizację 
celów szczegółowych określonych w art. 6 
ust. 1, wpływu na prawidłowe 
funkcjonowanie rynku wewnętrznego i
zakłócenia konkurencji, a także obciążenia 
administracyjnego beneficjentów i
administracji. Ocena dotyczy w
szczególności adekwatności strategii planu 
strategicznego WPR do odpowiednich 
celów szczegółowych, celów końcowych, 
interwencji i alokacji środków 
budżetowych w celu realizacji celów 
szczegółowych planu strategicznego WPR 
poprzez proponowane interwencje, na 

2. Komisja ocenia projekty planów 
strategicznych WPR na podstawie ich 
kompletności, spójności i zgodności z
ogólnymi zasadami prawa Unii, z
niniejszym rozporządzeniem oraz 
przepisami przyjętymi na jego podstawie, a
także z rozporządzeniem horyzontalnym, 
ich efektywnego wkładu w realizację 
celów szczegółowych określonych w art. 6 
ust. 1, wpływu na prawidłowe 
funkcjonowanie rynku wewnętrznego i
zakłócenia konkurencji, a także obciążenia 
administracyjnego beneficjentów i
administracji oraz sposobu, w jaki sposób 
uwzględniono wkład właściwych organów 
i innych zainteresowanych stron, zgodnie 
z art. 94. Ocena dotyczy w szczególności 
adekwatności strategii planu strategicznego 
WPR, w tym jakości wykorzystanych 
dowodów, do odpowiednich celów 
szczegółowych, celów końcowych, 
interwencji i alokacji środków 
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podstawie analizy SWOT oraz oceny ex 
ante.

budżetowych w celu realizacji celów 
szczegółowych planu strategicznego WPR 
poprzez proponowane interwencje, na 
podstawie analizy SWOT oraz oceny ex 
ante.

Or. en

Poprawka 4469
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Giancarlo Scottà

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 106 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja ocenia projekty planów 
strategicznych WPR na podstawie ich 
kompletności, spójności i zgodności z
ogólnymi zasadami prawa Unii, z
niniejszym rozporządzeniem oraz 
przepisami przyjętymi na jego podstawie, a
także z rozporządzeniem horyzontalnym, 
ich efektywnego wkładu w realizację 
celów szczegółowych określonych w art. 6 
ust. 1, wpływu na prawidłowe 
funkcjonowanie rynku wewnętrznego i
zakłócenia konkurencji, a także obciążenie 
administracyjne beneficjentów i
administracji. Ocena dotyczy w
szczególności adekwatności strategii planu 
strategicznego WPR do odpowiednich 
celów szczegółowych, celów końcowych, 
interwencji i alokacji środków 
budżetowych w celu realizacji celów 
szczegółowych planu strategicznego WPR 
poprzez proponowane interwencje, na 
podstawie analizy SWOT oraz oceny ex 
ante.

2. Komisja ocenia projekty planów 
strategicznych WPR, obejmujących w 
stosownych przypadkach regionalne 
programy rozwoju obszarów wiejskich, na 
podstawie ich kompletności, spójności i
zgodności z ogólnymi zasadami prawa 
Unii, z niniejszym rozporządzeniem oraz 
przepisami przyjętymi na jego podstawie, a
także z rozporządzeniem horyzontalnym, 
ich efektywnego wkładu w realizację 
celów szczegółowych określonych w art. 6 
ust. 1, wpływu na prawidłowe 
funkcjonowanie rynku wewnętrznego i
zakłócenia konkurencji, a także obciążenie 
administracyjne beneficjentów i
administracji. Ocena dotyczy w
szczególności adekwatności strategii planu 
strategicznego WPR do odpowiednich 
celów szczegółowych, celów końcowych, 
interwencji i alokacji środków 
budżetowych w celu realizacji celów 
szczegółowych planu strategicznego WPR 
poprzez proponowane interwencje, na 
podstawie analizy SWOT oraz oceny ex 
ante.

Or. it

Poprawka 4470
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Norbert Erdős

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 106 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja ocenia projekty planów 
strategicznych WPR na podstawie ich 
kompletności, spójności i zgodności z
ogólnymi zasadami prawa Unii, z
niniejszym rozporządzeniem oraz 
przepisami przyjętymi na jego podstawie, 
a także z rozporządzeniem horyzontalnym, 
ich efektywnego wkładu w realizację 
celów szczegółowych określonych w art. 6 
ust. 1, wpływu na prawidłowe 
funkcjonowanie rynku wewnętrznego i
zakłócenia konkurencji, a także 
obciążenia administracyjnego 
beneficjentów i administracji. Ocena 
dotyczy w szczególności adekwatności 
strategii planu strategicznego WPR do 
odpowiednich celów szczegółowych, 
celów końcowych, interwencji i alokacji 
środków budżetowych w celu realizacji 
celów szczegółowych planu strategicznego 
WPR poprzez proponowane interwencje, 
na podstawie analizy SWOT oraz oceny ex 
ante.

2. Komisja ocenia projekty planów 
strategicznych WPR. Ocena dotyczy w
szczególności adekwatności strategii planu 
strategicznego WPR do odpowiednich 
celów szczegółowych, celów końcowych, 
interwencji i alokacji środków 
budżetowych w celu realizacji celów 
szczegółowych planu strategicznego WPR 
poprzez proponowane interwencje, na 
podstawie analizy SWOT oraz oceny ex 
ante. Komisja zapewnia szeroką 
współpracę zgodnie z logiką prawdziwego 
partnerstwa z danym państwem 
członkowskim w czasie procedury oceny 
planu strategicznego WPR. Wszystkie 
pytania techniczne, jakie pojawią się w 
czasie dokonywania oceny, należy omówić 
przed wydaniem oceny.

Or. en

Uzasadnienie

Najbardziej kontrowersyjnym elementem projektu planu strategicznego WPR jest akt 
zatwierdzenia, który nie został dobrze zaprojektowany przez Komisję. Niniejsze 
rozporządzenie musi zawierać szczegółowe zasady zatwierdzania, by dokładnie wyznaczyć 
granice kompetencji Komisji w zakresie zobowiązywania państw członkowskich do tego, jakie 
elementy winny ująć w planie, a jakie winny pominąć. Musimy uniknąć sytuacji szantażu 
państw członkowskich przez Komisję w zakresie treści planów strategicznych.

Poprawka 4471
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 106 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja ocenia projekty planów 
strategicznych WPR na podstawie ich 
kompletności, spójności i zgodności z
ogólnymi zasadami prawa Unii, z
niniejszym rozporządzeniem oraz
przepisami przyjętymi na jego podstawie, 
a także z rozporządzeniem horyzontalnym, 
ich efektywnego wkładu w realizację 
celów szczegółowych określonych w art. 6 
ust. 1, wpływu na prawidłowe 
funkcjonowanie rynku wewnętrznego i
zakłócenia konkurencji, a także
obciążenie administracyjne beneficjentów 
i administracji. Ocena dotyczy w
szczególności adekwatności strategii planu 
strategicznego WPR do odpowiednich 
celów szczegółowych, celów końcowych, 
interwencji i alokacji środków 
budżetowych w celu realizacji celów 
szczegółowych planu strategicznego WPR 
poprzez proponowane interwencje, na 
podstawie analizy SWOT oraz oceny ex 
ante.

2. Ocena Komisji dotyczy 
adekwatności strategii planu strategicznego 
WPR do odpowiednich celów 
szczegółowych, celów końcowych, 
interwencji i alokacji środków 
budżetowych w celu realizacji celów 
szczegółowych planu strategicznego WPR 
poprzez proponowane interwencje, na 
podstawie analizy SWOT oraz oceny ex 
ante.
Plany strategiczne WPR powinny być 
sporządzone i zatwierdzone oraz wdrożone 
w państwach członkowskich w sposób 
zapewniający:
– ich przejrzystość i dostępność dla 
zainteresowanych podmiotów z sektora 
rolnego w celu zapewnienia uczestnictwa 
tych podmiotów w procesie;
– brak opóźnień w przyznawaniu i 
wypłacaniu pomocy beneficjentom.

Or. it

Poprawka 4472
Jan Huitema, Fredrick Federley, Elsi Katainen, Morten Løkkegaard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 106 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja ocenia projekty planów 
strategicznych WPR na podstawie ich 
kompletności, spójności i zgodności z
ogólnymi zasadami prawa Unii, z
niniejszym rozporządzeniem oraz
przepisami przyjętymi na jego podstawie, a
także z rozporządzeniem horyzontalnym, 
ich efektywnego wkładu w realizację 
celów szczegółowych określonych w art. 6 
ust. 1, wpływu na prawidłowe 

2. Komisja ocenia projekty planów 
strategicznych WPR na podstawie ich 
kompletności, spójności i zgodności z
ogólnymi zasadami prawa Unii, z
niniejszym rozporządzeniem oraz 
przepisami przyjętymi na jego podstawie, a
także z rozporządzeniem horyzontalnym, 
ich efektywnego wkładu w realizację 
celów szczegółowych określonych w art. 6 
ust. 1, wpływu na prawidłowe 
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funkcjonowanie rynku wewnętrznego i
zakłócenia konkurencji, a także obciążenia 
administracyjnego beneficjentów i
administracji. Ocena dotyczy w
szczególności adekwatności strategii planu 
strategicznego WPR do odpowiednich 
celów szczegółowych, celów końcowych, 
interwencji i alokacji środków 
budżetowych w celu realizacji celów 
szczegółowych planu strategicznego WPR 
poprzez proponowane interwencje, na 
podstawie analizy SWOT oraz oceny ex 
ante.

funkcjonowanie rynku wewnętrznego i
zakłócenia konkurencji, a także obciążenia 
administracyjnego beneficjentów i
administracji. Ocena dotyczy w
szczególności adekwatności strategii planu 
strategicznego WPR do odpowiednich 
celów szczegółowych, celów końcowych, 
interwencji i alokacji środków 
budżetowych w celu realizacji celów 
szczegółowych planu strategicznego WPR 
poprzez proponowane interwencje, na 
podstawie analizy SWOT, celów UE, 
zobowiązań w ramach celów 
zrównoważonego rozwoju, oceny ex ante
oraz oświadczenia organizacji rolników 
dotyczącego wydajności i uproszczenia 
planu.

Or. en

Poprawka 4473
Maria Heubuch, Martin Häusling
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 106 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2 a. Komisja upewnia się również, czy 
połączenie celów państw członkowskich 
umożliwia Unii Europejskiej jako całości 
osiągnięcie jej zobowiązań klimatycznych 
oraz celów UE określonych w art. 6a.

Or. en

Poprawka 4474
Paolo De Castro

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 106 – ustęp 3 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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W zależności od rezultatów oceny, o której 
mowa w ust. 2, w ciągu trzech miesięcy od 
daty przedłożenia planu strategicznego 
WPR Komisja może skierować do państw 
członkowskich uwagi.

W zależności od rezultatów oceny, o której 
mowa w ust. 2, w ciągu trzech miesięcy od 
daty przedłożenia planu strategicznego 
WPR, uwzględniającego interwencje w 
ramach rozwoju obszarów wiejskich 
zarządzane na poziomie regionalnym,
Komisja może skierować do państw 
członkowskich i regionów uwagi. Państwa 
członkowskie i regiony dostarczają 
Komisji wszystkich niezbędnych 
dodatkowych informacji oraz, w
stosownych przypadkach, wprowadzają 
zmiany w projekcie planu.

Or. it

Poprawka 4475
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 106 – ustęp 3 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W zależności od rezultatów oceny, o której 
mowa w ust. 2, w ciągu trzech miesięcy od 
daty przedłożenia planu strategicznego 
WPR Komisja może skierować do państw 
członkowskich uwagi.

W zależności od rezultatów oceny, o której 
mowa w ust. 2, w ciągu trzech miesięcy od 
daty przedłożenia planu strategicznego 
WPR, obejmującego w stosownych 
przypadkach regionalne programy 
rozwoju obszarów wiejskich, Komisja 
może skierować do państw członkowskich 
uwagi.

Or. it

Poprawka 4476
Peter Jahr, Albert Deß, Paolo De Castro, Norbert Lins

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 106 – ustęp 3 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W zależności od rezultatów oceny, o której 
mowa w ust. 2, w ciągu trzech miesięcy od 

W zależności od rezultatów oceny, o której 
mowa w ust. 2, w ciągu trzech miesięcy od 
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daty przedłożenia planu strategicznego 
WPR Komisja może skierować do państw 
członkowskich uwagi.

daty przedłożenia planu strategicznego 
WPR Komisja może skierować do państw 
członkowskich, oraz w razie potrzeby do 
regionalnej instytucji zarządzającej,
uwagi.

Or. en

Uzasadnienie

Wyjaśnienie roli regionów w procesie zatwierdzania planów strategicznych WPR, zwłaszcza 
w przypadku interwencji stworzonych i zrealizowanych oraz na poziomu regionalnego 
poprzez regionalne programy interwencyjne.

Poprawka 4477
Ricardo Serrão Santos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 106 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W zależności od rezultatów oceny, o której 
mowa w ust. 2, w ciągu trzech miesięcy od 
daty przedłożenia planu strategicznego 
WPR Komisja może skierować do państw 
członkowskich uwagi.

W zależności od rezultatów oceny, o której 
mowa w ust. 2, w ciągu trzech miesięcy od 
daty przedłożenia planu strategicznego 
WPR Komisja może skierować uwagi do 
państw członkowskich, a w odpowiednich 
przypadkach kieruje je do regionalnych 
organów zarządzających.

Or. pt

Poprawka 4478
Clara Eugenia Aguilera García

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 106 – ustęp 3 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W zależności od rezultatów oceny, o której 
mowa w ust. 2, w ciągu trzech miesięcy od 
daty przedłożenia planu strategicznego 
WPR Komisja może skierować do państw 
członkowskich uwagi.

W zależności od rezultatów oceny, o której 
mowa w ust. 2, w ciągu trzech miesięcy od 
daty przedłożenia planu strategicznego 
WPR Komisja może skierować uwagi do 
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państw członkowskich oraz, w stosownych 
przypadkach, do władz lokalnych regionu.

Or. es

Poprawka 4479
Norbert Erdős

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 106 – ustęp 3 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W zależności od rezultatów oceny, o której 
mowa w ust. 2, w ciągu trzech miesięcy od 
daty przedłożenia planu strategicznego 
WPR Komisja może skierować do państw 
członkowskich uwagi.

W zależności od rezultatów oceny, o której 
mowa w ust. 2, w ciągu trzech miesięcy od 
daty przedłożenia planu strategicznego 
WPR Komisja może skierować do państw 
członkowskich uwagi dotyczące 
pozostałych istotnych kwestii.

Or. en

Uzasadnienie

Najbardziej kontrowersyjnym elementem projektu planu strategicznego WPR jest akt 
zatwierdzenia, który nie został dobrze zaprojektowany przez Komisję. Niniejsze 
rozporządzenie musi zawierać szczegółowe zasady zatwierdzania, by dokładnie wyznaczyć 
granice kompetencji Komisji w zakresie zobowiązywania państw członkowskich do tego, jakie 
elementy winny ująć w planie, a jakie winny pominąć. Musimy uniknąć sytuacji szantażu 
państw członkowskich przez Komisję w zakresie treści planów strategicznych.

Poprawka 4480
Elsi Katainen, Pavel Telička, Petri Sarvamaa

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 106 – ustęp 3 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie dostarczają Komisji 
wszystkich niezbędnych dodatkowych 
informacji oraz, w stosownych 
przypadkach, wprowadzają zmiany w
projekcie planu.

Komisja dostarcza państwu 
członkowskiemu wykaz konkretnych 
informacji niezbędnych do oceny 
zatwierdzenia planu. Państwa 
członkowskie dostarczają Komisji 
wszystkich niezbędnych dodatkowych 
informacji, jakie są wymagane, oraz, w
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stosownych przypadkach, wprowadzają 
zmiany w projekcie planu. Jeżeli Komisja 
uzna, że informacje przedstawione przez 
państwo członkowskie są 
niewystarczające, poda przyczyny swojej 
decyzji.

Or. en

Uzasadnienie

Zarys stanowiący podstawę oceny Komisji w zakresie zatwierdzenia planów strategicznych 
WPR („wykaz”) powinien zostać udostępniony państwom członkowskim w celu ułatwienia 
planowania i zatwierdzania. Treść sformułowania „wszystkie niezbędne dodatkowe 
informacje” należy wyjaśnić, a Komisja powinna mieć obowiązek podania państwom 
członkowskim przyczyn, dla których przekazane informacje nie są wystarczające.

Poprawka 4481
Matt Carthy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 106 – ustęp 3 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie dostarczają
Komisji wszystkich niezbędnych 
dodatkowych informacji oraz, w
stosownych przypadkach, wprowadzają
zmiany w projekcie planu.

Państwo członkowskie dostarcza Komisji
wszelkich niezbędnych dodatkowych 
informacji. Po przeprowadzeniu dialogu 
między państwem członkowskim a 
Komisją w stosownych przypadkach
można zaproponować zmiany.

Or. en

Poprawka 4482
Norbert Erdős

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 106 – ustęp 3 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie dostarczają Komisji 
wszystkich niezbędnych dodatkowych 
informacji oraz, w stosownych 

Państwa członkowskie dostarczają Komisji 
wszystkich niezbędnych dodatkowych 
informacji dotyczących pozostałych kwestii
oraz, w stosownych przypadkach, 
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przypadkach, wprowadzają zmiany w
projekcie planu.

wprowadzają zmiany w projekcie planu w 
terminie 3 miesięcy.

Or. en

Uzasadnienie

Najbardziej kontrowersyjnym elementem projektu planu strategicznego WPR jest akt 
zatwierdzenia, który nie został dobrze zaprojektowany przez Komisję. Niniejsze 
rozporządzenie musi zawierać szczegółowe zasady zatwierdzania, by dokładnie wyznaczyć 
granice kompetencji Komisji w zakresie zobowiązywania państw członkowskich do tego, jakie 
elementy winny ująć w planie, a jakie winny pominąć. Musimy uniknąć sytuacji szantażu 
państw członkowskich przez Komisję w zakresie treści planów strategicznych.

Poprawka 4483
Peter Jahr, Albert Deß, Paolo De Castro, Norbert Lins

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 106 – ustęp 3 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie dostarczają Komisji 
wszystkich niezbędnych dodatkowych 
informacji oraz, w stosownych 
przypadkach, wprowadzają zmiany w
projekcie planu.

Państwa członkowskie oraz, w stosownych 
przypadkach regiony dostarczają Komisji 
wszystkich niezbędnych dodatkowych 
informacji oraz, w stosownych 
przypadkach, wprowadzają zmiany w
projekcie planu.

Or. en

Poprawka 4484
Clara Eugenia Aguilera García

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 106 – ustęp 3 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie dostarczają Komisji 
wszystkich niezbędnych dodatkowych 
informacji oraz, w stosownych 
przypadkach, wprowadzają zmiany w 
projekcie planu.

Państwa członkowskie oraz w stosownych 
przypadkach regiony, dostarczają Komisji 
wszystkich niezbędnych dodatkowych 
informacji oraz, w stosownych 
przypadkach, wprowadzają zmiany w 
projekcie planu.
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Poprawka 4485
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 106 – ustęp 3 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie dostarczają Komisji 
wszystkich niezbędnych dodatkowych 
informacji oraz, w stosownych 
przypadkach, wprowadzają zmiany w
projekcie planu.

Państwa członkowskie i regiony
dostarczają Komisji wszystkich 
niezbędnych dodatkowych informacji oraz, 
w stosownych przypadkach, wprowadzają 
zmiany w projekcie planu.

Or. it

Poprawka 4486
Elsi Katainen, Pavel Telička, Petri Sarvamaa

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 106 – ustęp 3 – akapit 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Każdego roku, począwszy od 2022 r., 
Komisja Europejska przedstawia 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
sprawozdanie podsumowujące 
zatwierdzone i odrzucone krajowe plany 
strategiczne WPR z wyraźnie opisanymi 
ocenami i uzasadnionymi decyzjami. 
Komisja Europejska organizuje corocznie 
wspólne spotkanie z Parlamentem 
Europejskim w celu omówienia postępu w 
zatwierdzaniu planów strategicznych.

Or. en

Poprawka 4487
Norbert Erdős

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Artykuł 106 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Komisja zatwierdza projekt planu 
strategicznego WPR, pod warunkiem że 
przedstawiono potrzebne informacje i
Komisja jest przekonana, że plan jest 
zgodny z ogólnymi zasadami prawa Unii i
wymogami określonymi w niniejszym 
rozporządzeniu, przepisami przyjętymi na 
jego podstawie oraz z rozporządzeniem 
(UE) [horyzontalnym].

skreśla się

Or. en

Uzasadnienie

Najbardziej kontrowersyjnym elementem projektu planu strategicznego WPR jest akt 
zatwierdzenia, który nie został dobrze zaprojektowany przez Komisję. Niniejsze 
rozporządzenie musi zawierać szczegółowe zasady zatwierdzania, by dokładnie wyznaczyć 
granice kompetencji Komisji w zakresie zobowiązywania państw członkowskich do tego, jakie 
elementy winny ująć w planie, a jakie winny pominąć. Musimy uniknąć sytuacji szantażu 
państw członkowskich przez Komisję w zakresie treści planów strategicznych.

Poprawka 4488
Czesław Adam Siekierski

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 106 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Komisja zatwierdza projekt planu 
strategicznego WPR, pod warunkiem że 
przedstawiono potrzebne informacje i 
Komisja jest przekonana, że plan jest 
zgodny z ogólnymi zasadami prawa Unii i 
wymogami określonymi w niniejszym 
rozporządzeniu, przepisami przyjętymi na 
jego podstawie oraz z rozporządzeniem
(UE) [horyzontalnym].

4. Komisja zatwierdza projekt planu 
strategicznego WPR, pod warunkiem że 
przedstawiono potrzebne informacje i 
Komisja jest przekonana, że plan jest 
zgodny z ogólnymi zasadami prawa Unii i 
wymogami określonymi w niniejszym 
rozporządzeniu, przepisami przyjętymi na 
jego podstawie oraz z rozporządzeniem
(UE) [horyzontalnym], przy 
równoczesnym odpowiednim 
poinformowaniu Parlamentu 
Europejskiego i danego parlamentu 
narodowego.
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Poprawka 4489
Paolo De Castro

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 106 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Komisja zatwierdza projekt planu 
strategicznego WPR, pod warunkiem że 
przedstawiono potrzebne informacje i
Komisja jest przekonana, że plan jest 
zgodny z ogólnymi zasadami prawa Unii i
wymogami określonymi w niniejszym 
rozporządzeniu, przepisami przyjętymi na 
jego podstawie oraz z rozporządzeniem
(UE) [horyzontalnym].

4. Komisja zatwierdza projekt planu 
strategicznego WPR, uwzględniającego 
ewentualne interwencje w ramach 
rozwoju obszarów wiejskich zarządzane 
na poziomie regionalnym, pod warunkiem 
że przedstawiono potrzebne informacje i
Komisja jest przekonana, że plan jest 
zgodny z ogólnymi zasadami prawa Unii i
wymogami określonymi w niniejszym 
rozporządzeniu, przepisami przyjętymi na 
jego podstawie oraz z rozporządzeniem
(UE) [horyzontalnym].

Or. it

Poprawka 4490
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 106 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Komisja zatwierdza projekt planu 
strategicznego WPR, pod warunkiem że 
przedstawiono potrzebne informacje i
Komisja jest przekonana, że plan jest 
zgodny z ogólnymi zasadami prawa Unii i
wymogami określonymi w niniejszym 
rozporządzeniu, przepisami przyjętymi na 
jego podstawie oraz z rozporządzeniem
(UE) [horyzontalnym].

4. Komisja zatwierdza projekt planu 
strategicznego WPR, obejmującego w 
stosownych przypadkach regionalne 
programy rozwoju obszarów wiejskich,
pod warunkiem że przedstawiono 
potrzebne informacje i Komisja jest 
przekonana, że plan jest zgodny z
ogólnymi zasadami prawa Unii i
wymogami określonymi w niniejszym 
rozporządzeniu, przepisami przyjętymi na 
jego podstawie oraz z rozporządzeniem
(UE) [horyzontalnym].
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Poprawka 4491
Norbert Erdős

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 106 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Komisja zatwierdza projekt planu 
strategicznego WPR, pod warunkiem że 
przedstawiono potrzebne informacje i
Komisja jest przekonana, że plan jest
zgodny z ogólnymi zasadami prawa Unii i
wymogami określonymi w niniejszym 
rozporządzeniu, przepisami przyjętymi na 
jego podstawie oraz z rozporządzeniem
(UE) [horyzontalnym].

4. Odnośne państwo członkowskie 
oficjalnie przedkłada Komisji swój plan
strategiczny WPR z należytym 
uwzględnieniem wyników wcześniejszych 
negocjacji. Plan strategiczny WPR musi 
być zgodny z ogólnymi zasadami prawa 
Unii i wymogami określonymi w
niniejszym rozporządzeniu, przepisami 
przyjętymi na jego podstawie oraz z
rozporządzeniem (UE) [horyzontalnym].

Or. en

Uzasadnienie

Najbardziej kontrowersyjnym elementem projektu planu strategicznego WPR jest akt 
zatwierdzenia, który nie został dobrze zaprojektowany przez Komisję. Niniejsze 
rozporządzenie musi zawierać szczegółowe zasady zatwierdzania, by dokładnie wyznaczyć 
granice kompetencji Komisji w zakresie zobowiązywania państw członkowskich do tego, jakie 
elementy winny ująć w planie, a jakie winny pominąć. Musimy uniknąć sytuacji szantażu 
państw członkowskich przez Komisję w zakresie treści planów strategicznych.

Poprawka 4492
Thomas Waitz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 106 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4 a.   Wszystkie plany strategiczne 
WPR są otwarte dla opinii publicznej w 
okresie oceny w celu wyrażenia 
komentarzy i proponowanych zmian.

Or. en
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Poprawka 4493
Maria Heubuch, Martin Häusling, Bronis Ropė
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 106 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Wszystkie plany strategiczne WPR 
są otwarte dla opinii publicznej w okresie 
oceny w celu wyrażenia komentarzy i 
proponowanych zmian.

Or. en

Poprawka 4494
Paolo De Castro

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 106 – ustęp 5 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Plan strategiczny WPR jest zatwierdzany 
nie później niż osiem miesięcy po jego 
przedłożeniu przez odnośne państwo 
członkowskie.

Plan strategiczny WPR, uwzględniający 
ewentualne interwencje w ramach 
rozwoju obszarów wiejskich zarządzane 
na poziomie regionalnym, jest 
zatwierdzany nie później niż osiem 
miesięcy po jego przedłożeniu przez 
odnośne państwo członkowskie i regiony.

Or. it

Poprawka 4495
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 106 – ustęp 5 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Plan strategiczny WPR jest zatwierdzany 
nie później niż osiem miesięcy po jego 

Plan strategiczny WPR, obejmujący w 
stosownych przypadkach regionalne 
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przedłożeniu przez odnośne państwo 
członkowskie.

programy rozwoju obszarów wiejskich,
jest zatwierdzany nie później niż osiem 
miesięcy po jego przedłożeniu przez 
odnośne państwo członkowskie.

Or. it

Poprawka 4496
Norbert Erdős

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 106 – ustęp 5 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Plan strategiczny WPR jest zatwierdzany
nie później niż osiem miesięcy po jego 
przedłożeniu przez odnośne państwo 
członkowskie.

Plan strategiczny WPR wchodzi w życie
nie później niż osiem miesięcy po jego 
przedłożeniu przez odnośne państwo 
członkowskie.

Or. en

Uzasadnienie

Najbardziej kontrowersyjnym elementem projektu planu strategicznego WPR jest akt 
zatwierdzenia, który nie został dobrze zaprojektowany przez Komisję. Niniejsze 
rozporządzenie musi zawierać szczegółowe zasady zatwierdzania, by dokładnie wyznaczyć 
granice kompetencji Komisji w zakresie zobowiązywania państw członkowskich do tego, jakie 
elementy winny ująć w planie, a jakie winny pominąć. Musimy uniknąć sytuacji szantażu 
państw członkowskich przez Komisję w zakresie treści planów strategicznych.

Poprawka 4497
Nikos Androulakis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 106 – ustęp 5 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Plan strategiczny WPR jest zatwierdzany 
nie później niż osiem miesięcy po jego 
przedłożeniu przez odnośne państwo 
członkowskie.

Plan strategiczny WPR jest zatwierdzany 
nie później niż sześć miesięcy po jego 
przedłożeniu przez odnośne państwo 
członkowskie.

Or. en
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Poprawka 4498
Ivan Jakovčić

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 106 – ustęp 5 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zatwierdzenie nie obejmuje informacji, o
których mowa w art. 101 lit. c) i w
załącznikach I–IV do planu 
strategicznego WPR, o których mowa w
art. 95 ust. 2 lit. a)–d).

skreśla się

Or. en

Poprawka 4499
Marco Zullo, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 106 – ustęp 5 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zatwierdzenie nie obejmuje informacji, o
których mowa w art. 101 lit. c) i w
załącznikach I–IV do planu 
strategicznego WPR, o których mowa w
art. 95 ust. 2 lit. a)–d).

skreśla się

Or. en

Poprawka 4500
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Paul Brannen, Marc Tarabella

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 106 – ustęp 5 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zatwierdzenie nie obejmuje informacji, o
których mowa w art. 101 lit. c) i w
załącznikach I–IV do planu 

skreśla się
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strategicznego WPR, o których mowa w
art. 95 ust. 2 lit. a)–d).

Or. en

Poprawka 4501
Clara Eugenia Aguilera García

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 106 – ustęp 5 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zatwierdzenie nie zawiera informacji, o 
których mowa w art. 101 lit. c) ani w
załącznikach od I do IV do planu 
strategicznego WPR, o którym mowa w
art. 95 ust. 2 lit. a)–d).

Zatwierdzenie nie zawiera informacji, o 
których mowa w załącznikach od I do IV 
do planu strategicznego WPR, o którym 
mowa w art. 95 ust. 2 lit. a)–d).

Or. es

Poprawka 4502
Martin Häusling
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 106 – ustęp 5 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W należycie uzasadnionych przypadkach 
państwo członkowskie może zwrócić się do 
Komisji o zatwierdzenie planu 
strategicznego WPR, który nie zawiera 
wszystkich elementów. W takim przypadku 
zainteresowane państwo członkowskie 
określa, których części planu 
strategicznego WPR brakuje, wskazując 
orientacyjne cele końcowe i plany 
finansowe, o których mowa w art. 100, dla 
całego planu strategicznego WPR, aby 
wykazać ogólną spójność i konsekwencję 
planu. Brakujące elementy planu 
strategicznego WPR przedkłada się 

skreśla się
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Komisji w formie zmiany planu zgodnie z
art. 107.

Or. en

Uzasadnienie

Nie jest to zgodne z zasadami należytego zarządzania finansami, zwłaszcza w modelu 
realizacji opartym na wynikach.

Poprawka 4503
Paolo De Castro

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 106 – ustęp 5 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W należycie uzasadnionych przypadkach
państwo członkowskie może zwrócić się 
do Komisji o zatwierdzenie planu 
strategicznego WPR, który nie zawiera 
wszystkich elementów. W takim 
przypadku zainteresowane państwo 
członkowskie określa, których części planu 
strategicznego WPR brakuje, wskazując 
orientacyjne cele końcowe i plany 
finansowe, o których mowa w art. 100, dla 
całego planu strategicznego WPR, aby
wykazać ogólną spójność i konsekwencję
planu. Brakujące elementy planu 
strategicznego WPR przedkłada się 
Komisji w formie zmiany planu zgodnie z
art. 107.

Państwo członkowskie może zwrócić się 
do Komisji o zatwierdzenie planu 
strategicznego WPR, który nie zawiera 
wszystkich elementów. W takim 
przypadku zainteresowane państwo 
członkowskie określa osobno, których 
części planu strategicznego WPR nie 
uwzględniono, wskazując orientacyjne cele 
końcowe i plany finansowe, o których 
mowa w art. 100, dla całego planu 
strategicznego WPR, aby podać ogólne 
wytyczne planu.

Or. it

Poprawka 4504
Peter Jahr, Albert Deß, Norbert Lins, Tom Vandenkendelaere

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 106 – ustęp 5 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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W należycie uzasadnionych przypadkach 
państwo członkowskie może zwrócić się 
do Komisji o zatwierdzenie planu 
strategicznego WPR, który nie zawiera 
wszystkich elementów. W takim przypadku 
zainteresowane państwo członkowskie 
określa, których części planu 
strategicznego WPR brakuje, wskazując 
orientacyjne cele końcowe i plany 
finansowe, o których mowa w art. 100, dla 
całego planu strategicznego WPR, aby 
wykazać ogólną spójność i konsekwencję 
planu. Brakujące elementy planu 
strategicznego WPR przedkłada się 
Komisji w formie zmiany planu zgodnie z
art. 107.

W należycie uzasadnionych przypadkach 
państwo członkowskie może poza tym
zwrócić się do Komisji o częściowe
zatwierdzenie planu strategicznego WPR, 
który odnosi się tylko do rodzajów 
interwencji określonych w tytule III 
rozdział II, III lub IV. W takim przypadku 
zainteresowane państwo członkowskie 
określa, których rodzajów interwencji w
ramach planu strategicznego WPR 
brakuje, wskazując orientacyjne cele 
końcowe i plany finansowe, o których 
mowa w art. 100, dla całego planu 
strategicznego WPR, aby wykazać ogólną 
spójność i konsekwencję planu. Brakujące
rodzaje interwencji w ramach planu 
strategicznego WPR przedkłada się 
Komisji w formie zmiany planu zgodnie z
art. 107.

Or. de

Poprawka 4505
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 106 – ustęp 5 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W należycie uzasadnionych przypadkach 
państwo członkowskie może zwrócić się 
do Komisji o zatwierdzenie planu 
strategicznego WPR, który nie zawiera 
wszystkich elementów. W takim 
przypadku zainteresowane państwo 
członkowskie określa, których części planu 
strategicznego WPR brakuje, wskazując 
orientacyjne cele końcowe i plany 
finansowe, o których mowa w art. 100, dla 
całego planu strategicznego WPR, aby 
wykazać ogólną spójność i konsekwencję 
planu. Brakujące elementy planu 
strategicznego WPR przedkłada się 
Komisji w formie zmiany planu zgodnie z
art. 107.

W należycie uzasadnionych przypadkach 
państwo członkowskie może zwrócić się 
do Komisji o zatwierdzenie planu 
strategicznego WPR, który nie zawiera 
wszystkich elementów. W takim 
przypadku zainteresowane państwo 
członkowskie określa, których części planu 
strategicznego WPR brakuje, wskazując 
orientacyjne cele końcowe i plany 
finansowe, o których mowa w art. 100, dla 
całego planu strategicznego WPR, aby 
wykazać ogólną spójność i konsekwencję 
planu. Brakujące elementy planu 
strategicznego WPR przedkłada się 
Komisji w formie zmiany planu zgodnie z
art. 107. Art. 107 ust. 7 nie ma jednak 
zastosowania do tych zmian.
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Or. it

Poprawka 4506
Norbert Erdős

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 106 – ustęp 5 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W należycie uzasadnionych przypadkach
państwo członkowskie może zwrócić się do
Komisji o zatwierdzenie planu 
strategicznego WPR, który nie zawiera 
wszystkich elementów. W takim 
przypadku zainteresowane państwo 
członkowskie określa, których części planu 
strategicznego WPR brakuje, wskazując 
orientacyjne cele końcowe i plany 
finansowe, o których mowa w art. 100, dla 
całego planu strategicznego WPR, aby 
wykazać ogólną spójność i konsekwencję 
planu. Brakujące elementy planu 
strategicznego WPR przedkłada się 
Komisji w formie zmiany planu zgodnie z
art. 107.

Państwo członkowskie może przedłożyć
Komisji swój plan strategiczny WPR, 
który nie zawiera wszystkich niezbędnych
elementów. W takim przypadku 
zainteresowane państwo członkowskie 
określa, których części planu 
strategicznego WPR brakuje, wskazując 
orientacyjne cele końcowe i plany 
finansowe, o których mowa w art. 100, dla 
całego planu strategicznego WPR, aby 
wykazać ogólną spójność i konsekwencję 
planu. Brakujące elementy planu 
strategicznego WPR przedkłada się 
Komisji w formie zmiany planu.

Or. en

Uzasadnienie

Najbardziej kontrowersyjnym elementem projektu planu strategicznego WPR jest akt 
zatwierdzenia, który nie został dobrze zaprojektowany przez Komisję. Niniejsze 
rozporządzenie musi zawierać szczegółowe zasady zatwierdzania, by dokładnie wyznaczyć 
granice kompetencji Komisji w zakresie zobowiązywania państw członkowskich do tego, jakie 
elementy winny ująć w planie, a jakie winny pominąć. Musimy uniknąć sytuacji szantażu 
państw członkowskich przez Komisję w zakresie treści planów strategicznych.

Poprawka 4507
Clara Eugenia Aguilera García

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 106 – ustęp 5 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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W należycie uzasadnionych przypadkach 
państwo członkowskie może zwrócić się 
do Komisji o zatwierdzenie planu 
strategicznego WPR, który nie zawiera 
wszystkich elementów. W takim 
przypadku zainteresowane państwo 
członkowskie określa, których części planu 
strategicznego WPR brakuje, wskazując 
orientacyjne cele końcowe i plany 
finansowe, o których mowa w art. 100, dla 
całego planu strategicznego WPR, aby 
wykazać ogólną spójność i konsekwencję 
planu. Brakujące elementy planu 
strategicznego WPR przedkłada się 
Komisji w formie zmiany planu zgodnie z
art. 107.

W należycie uzasadnionych przypadkach 
państwo członkowskie może zwrócić się 
do Komisji o zatwierdzenie planu 
strategicznego WPR, który nie zawiera 
wszystkich elementów. W takim 
przypadku zainteresowane państwo 
członkowskie określa, których części planu 
strategicznego WPR brakuje, wskazując 
orientacyjne cele końcowe i plany 
finansowe, o których mowa w art. 100, dla 
całego planu strategicznego WPR, aby 
wykazać ogólną spójność i konsekwencję 
planu. Brakujące elementy planu 
strategicznego WPR przedkłada się 
Komisji zgodnie z art. 107, co nie liczy się 
jako modyfikacja roczna planu.

Or. es

Poprawka 4508
Karine Gloanec Maurin, Eric Andrieu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 106 – ustęp 5 – akapit 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W należycie uzasadnionych przypadkach 
Komisja może częściowo zatwierdzić plan 
strategiczny WPR, także w przypadku gdy 
państwo członkowskie przedłożyło pełny 
plan strategiczny WPR. W takich 
przypadkach Komisja w pełni uzasadni 
przyczynę wstrzymania zatwierdzenia 
niektórych części i zwróci się do państwa 
członkowskiego o przedłożenie nowego 
lub zweryfikowanego elementu w formie 
zmiany planu strategicznego WPR 
zgodnie z art. 107.

Or. en

Poprawka 4509
Norbert Erdős
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 106 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Komisja zatwierdza każdy plan 
strategiczny WPR w drodze decyzji 
wykonawczej, bez stosowania procedury 
komitetowej, o której mowa w art. 139.

skreśla się

Or. en

Uzasadnienie

Najbardziej kontrowersyjnym elementem projektu planu strategicznego WPR jest akt 
zatwierdzenia, który nie został dobrze zaprojektowany przez Komisję. Niniejsze 
rozporządzenie musi zawierać szczegółowe zasady zatwierdzania, by dokładnie wyznaczyć 
granice kompetencji Komisji w zakresie zobowiązywania państw członkowskich do tego, jakie 
elementy winny ująć w planie, a jakie winny pominąć. Musimy uniknąć sytuacji szantażu 
państw członkowskich przez Komisję w zakresie treści planów strategicznych.

Poprawka 4510
Paolo De Castro

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 106 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Komisja zatwierdza każdy plan 
strategiczny WPR w drodze decyzji 
wykonawczej, bez stosowania procedury 
komitetowej, o której mowa w art. 139.

6. Komisja zatwierdza każdy plan 
strategiczny WPR, uwzględniający 
ewentualne interwencje w ramach 
rozwoju obszarów wiejskich zarządzane 
na poziomie regionalnym, w drodze 
decyzji wykonawczej, bez stosowania 
procedury komitetowej, o której mowa w
art. 139.

Or. it

Poprawka 4511
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 106 – ustęp 6
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Komisja zatwierdza każdy plan 
strategiczny WPR w drodze decyzji 
wykonawczej, bez stosowania procedury 
komitetowej, o której mowa w art. 139.

6. Komisja zatwierdza każdy plan 
strategiczny WPR, obejmujący w
stosownych przypadkach regionalne 
programy rozwoju obszarów wiejskich, w
drodze decyzji wykonawczej, bez 
stosowania procedury komitetowej, o
której mowa w art. 139.

Or. it

Poprawka 4512
Norbert Erdős

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 106 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Plany strategiczne WPR mają 
skutki prawne wyłącznie po ich 
zatwierdzeniu przez Komisję.

skreśla się

Or. en

Uzasadnienie

Najbardziej kontrowersyjnym elementem projektu planu strategicznego WPR jest akt 
zatwierdzenia, który nie został dobrze zaprojektowany przez Komisję. Niniejsze 
rozporządzenie musi zawierać szczegółowe zasady zatwierdzania, by dokładnie wyznaczyć 
granice kompetencji Komisji w zakresie zobowiązywania państw członkowskich do tego, jakie 
elementy winny ująć w planie, a jakie winny pominąć. Musimy uniknąć sytuacji szantażu 
państw członkowskich przez Komisję w zakresie treści planów strategicznych.

Poprawka 4513
Paolo De Castro

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 106 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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7. Plany strategiczne WPR mają 
skutki prawne wyłącznie po ich 
zatwierdzeniu przez Komisję.

7. Plany strategiczne WPR, 
uwzględniające ewentualne interwencje w 
ramach rozwoju obszarów wiejskich 
zarządzane na poziomie regionalnym,
mają skutki prawne wyłącznie po ich 
zatwierdzeniu przez Komisję.

Or. it

Poprawka 4514
Clara Eugenia Aguilera García

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 106 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Plany strategiczne WPR mają 
skutki prawne wyłącznie po ich 
zatwierdzeniu przez Komisję.

7. Plany strategiczne WPR mają 
skutki prawne po ich zatwierdzeniu przez 
Komisję, z mocą wsteczną od momentu 
ich przedstawienia.

Or. es

Poprawka 4515
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 106 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Plany strategiczne WPR mają 
skutki prawne wyłącznie po ich 
zatwierdzeniu przez Komisję.

7. Plany strategiczne WPR, 
obejmujące w stosownych przypadkach 
regionalne programy rozwoju obszarów 
wiejskich, mają skutki prawne wyłącznie 
po ich zatwierdzeniu przez Komisję.

Or. it

Poprawka 4516
Marijana Petir
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 106 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Plany strategiczne WPR mają 
skutki prawne wyłącznie po ich 
zatwierdzeniu przez Komisję.

7. Plany strategiczne WPR mają 
skutki prawne po ich zatwierdzeniu przez 
Komisję, z mocą wsteczną od momentu 
ich przedstawienia.

Or. hr

Poprawka 4517
Sofia Ribeiro

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 106 – ustęp 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7a. Zatwierdzenie planów 
strategicznych WPR i ich wdrożenie przez 
państwa członkowskie nie powoduje 
żadnych opóźnień w okresie przyznawania 
pomocy dla beneficjentów ani w 
terminowej wypłacie pomocy, zwłaszcza w 
pierwszym roku wdrażania.

Or. en

Poprawka 4518
Paolo De Castro, Giovanni La Via

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 106 – ustęp 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7a. Zatwierdzenie planów 
strategicznych WPR i ich wdrożenie przez 
państwa członkowskie nie powoduje 
żadnych opóźnień w okresie przyznawania 
pomocy dla beneficjentów ani w 
terminowej wypłacie pomocy, zwłaszcza w 
pierwszym roku wdrażania.
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Or. en

Poprawka 4519
Laurenţiu Rebega, Daniel Buda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 106 – ustęp 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7a. Zatwierdzenie planów 
strategicznych przez Komisję Europejską i 
ich realizacja przez państwa członkowskie 
nie powinny powodować opóźnień w 
dystrybucji pomocy między beneficjentów, 
zwłaszcza w pierwszym roku realizacji.

Or. ro

Poprawka 4520
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Momchil Nekov, Marc Tarabella

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 106 – ustęp 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7a. W terminie sześciu tygodni od 
zatwierdzenia planu strategicznego WPR 
Komisja przekaże go Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie w tłumaczeniu na 
wszystkie języki urzędowe Unii 
Europejskiej.

Or. en

Poprawka 4521
Mairead McGuinness

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 106 – ustęp 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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7a. Komisja Europejska gwarantuje, 
że zatwierdzenie ani wdrożenie planów 
strategicznych WPR przez państwa 
członkowskie nie wywołuje żadnych 
opóźnień w wypłatach dla rolników i 
innych beneficjentów.

Or. en

Poprawka 4522
James Nicholson, Jørn Dohrmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 106 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 106 a

Terminowe wypłaty na rzecz 
beneficjentów

Zatwierdzenie planu strategicznego WPR 
przez Komisję Europejską i jego 
wdrożenie przez państwa członkowskie nie 
powoduje żadnych opóźnień w wypłatach 
pomocy dla beneficjentów, zwłaszcza w 
pierwszym roku wdrażania.

Or. en

Poprawka 4523
Peter Jahr, Albert Deß, Paolo De Castro, Norbert Lins

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 107 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie mogą 
składać do Komisji wnioski o zmianę 
swoich planów strategicznych WPR.

1. W razie potrzeby Państwa 
członkowskie mogą składać do Komisji 
wnioski o zmianę swoich planów 
strategicznych WPR a regionalny organ 
zarządzający może także składać do 
Komisji wnioski o zmianę regionalnych 
programów interwencyjnych.
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Or. en

Uzasadnienie

Zmiana ta pozwala regionalnym instytucjom zarządzającym na modyfikację regionalnych 
programów interwencyjnych.

Poprawka 4524
Ricardo Serrão Santos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 107 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie mogą 
składać do Komisji wnioski o zmianę 
swoich planów strategicznych WPR.

1. Państwa członkowskie mogą 
składać do Komisji wnioski o zmianę 
swoich planów strategicznych WPR, a w 
odpowiednich przypadkach regionalne 
organy zarządzające mogą także 
przedłożyć wnioski o zmianę planów 
regionalnych.

Or. pt

Poprawka 4525
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 107 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie mogą 
składać do Komisji wnioski o zmianę 
swoich planów strategicznych WPR.

1. Państwa członkowskie mogą 
składać do Komisji wnioski o zmianę 
swoich planów strategicznych WPR, 
obejmujących w stosownych przypadkach 
regionalne programy rozwoju obszarów 
wiejskich.

Or. it

Poprawka 4526
Paolo De Castro
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 107 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie mogą 
składać do Komisji wnioski o zmianę 
swoich planów strategicznych WPR.

1. Państwa członkowskie i regiony
mogą składać do Komisji wnioski o
zmianę swoich planów strategicznych 
WPR i regionalnych programów 
operacyjnych.

Or. it

Poprawka 4527
Sofia Ribeiro, Cláudia Monteiro de Aguiar

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 107 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie mogą 
składać do Komisji wnioski o zmianę 
swoich planów strategicznych WPR.

1. Państwa członkowskie i regiony 
najbardziej oddalone mogą składać do 
Komisji wnioski o zmianę swoich planów 
strategicznych WPR.

Or. pt

Poprawka 4528
Norbert Erdős

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 107 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie mogą
składać do Komisji wnioski o zmianę 
swoich planów strategicznych WPR.

1. Państwa członkowskie mogą
zmieniać swoje plany strategiczne WPR w 
drodze oficjalnego przedłożenia Komisji
zmian.

Or. en
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Poprawka 4529
Maria Noichl

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 107 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Komisja może także zasugerować 
państwu członkowskiemu zmianę swojego 
planu strategicznego WPR, 
przedstawiając pisemne uzasadnienie 
takiego postępowania oraz zgodnie z ust. 2 
niniejszego artykułu. Zainteresowane 
państwo członkowskie odpowiada na 
piśmie w terminie 3 miesięcy i jeżeli 
zgadza się z sugestią Komisji, przedłoży 
wniosek o zmianę swojego planu 
strategicznego WPR zgodnie z niniejszym 
artykułem.

Or. en

Poprawka 4530
Martin Häusling
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 107 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Państwa członkowskie składają 
wnioski o zmiany w celu zwiększenia 
ambicji ich planu w zakresie 
przeciwdziałania zmianie klimatu, jeżeli 
podejmą nowe zobowiązania w zakresie 
klimatu na szczeblu międzynarodowym 
lub unijnym, jeżeli ich cele UE w zakresie 
klimatu zostaną zmienione lub jeżeli 
badania naukowe wykażą, że obecne 
tendencje w zakresie emisji w państwach 
członkowskich nie są zgodne z ich 
zobowiązaniami.

Or. en
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Poprawka 4531
Norbert Erdős

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 107 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Wnioski o zmianę planów 
strategicznych WPR powinny być 
należycie uzasadnione i określać w
szczególności spodziewany wpływ zmian 
planu na realizację celów szczegółowych, 
o których mowa w art. 6 ust. 1. Do 
wniosku dołączany jest zmieniony plan, w
tym – w stosownych przypadkach –
zaktualizowane załączniki.

skreśla się

Or. en

Uzasadnienie

Najbardziej kontrowersyjnym elementem projektu planu strategicznego WPR jest akt 
zatwierdzenia, który nie został dobrze zaprojektowany przez Komisję. Niniejsze 
rozporządzenie musi zawierać szczegółowe zasady zatwierdzania, by dokładnie wyznaczyć 
granice kompetencji Komisji w zakresie zobowiązywania państw członkowskich do tego, jakie 
elementy winny ująć w planie, a jakie winny pominąć. Musimy uniknąć sytuacji szantażu 
państw członkowskich przez Komisję w zakresie treści planów strategicznych.

Poprawka 4532
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 107 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Wnioski o zmianę planów 
strategicznych WPR powinny być 
należycie uzasadnione i określać w
szczególności spodziewany wpływ zmian 
planu na realizację celów szczegółowych, 
o których mowa w art. 6 ust. 1. Do 
wniosku dołączany jest zmieniony plan, w

2. Wnioski o zmianę planów 
strategicznych WPR, obejmujących w 
stosownych przypadkach regionalne 
programy rozwoju obszarów wiejskich,
powinny być należycie uzasadnione i
określać w szczególności spodziewany 
wpływ zmian planu na realizację celów 
szczegółowych, o których mowa w art. 6 
ust. 1. Do wniosku dołączany jest 
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tym – w stosownych przypadkach –
zaktualizowane załączniki.

zmieniony plan, w tym – w stosownych 
przypadkach – zaktualizowane załączniki.

Or. it

Poprawka 4533
Bas Belder

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 107 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Wnioski o zmianę planów 
strategicznych WPR powinny być 
należycie uzasadnione i określać w
szczególności spodziewany wpływ zmian 
planu na realizację celów szczegółowych, 
o których mowa w art. 6 ust. 1. Do 
wniosku dołączany jest zmieniony plan, w
tym – w stosownych przypadkach –
zaktualizowane załączniki.

2. Wnioski o zmianę planów 
strategicznych WPR powinny określać w
szczególności spodziewany wpływ zmian 
planu na realizację celów szczegółowych, 
o których mowa w art. 6 ust. 1. Do 
wniosku dołączany jest zmieniony plan, w
tym – w stosownych przypadkach –
zaktualizowane załączniki.

Or. en

Uzasadnienie

Ponieważ nowa WPR wiąże się ze zmianą paradygmatu w zakresie realizacji, państwa 
członkowskie powinny mieć rzeczywistą elastyczność w zakresie zmiany swoich planów w tym 
pierwszym okresie (biorąc pod uwagę, że już teraz obowiązuje ograniczenie częstotliwości 
zmian, do jednego razu w roku).

Poprawka 4534
Maria Heubuch, Martin Häusling, Bronis Ropė
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 107 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2 a. Wnioski o zmiany będą otwarte dla 
opinii publicznej i przejdą analogiczną 
procedurę oceny, jaka jest opisana w art. 
106.



PE631.988v01-00 72/191 AM\1171755PL.docx

PL

Or. en

Poprawka 4535
Michel Dantin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 107 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja ocenia zgodność 
zaproponowanych zmian z niniejszym 
rozporządzeniem i przepisami przyjętymi 
na jego podstawie, a także z
rozporządzeniem (UE) [horyzontalnym], 
oraz skuteczność ich wkładu w realizację 
celów szczegółowych.

skreśla się

Or. fr

Uzasadnienie

Poprawka ta ma na celu zagwarantowanie takiej samej procedury i kryteriów między art. 106 
i 107 rozporządzenia i powinna być odczytywana w związku ze zmianą brzmienia tego ustępu.

Poprawka 4536
Norbert Erdős

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 107 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Komisja zatwierdza zmianę do 
planu strategicznego WPR, o którą 
wnioskowano, pod warunkiem że 
przedstawiono potrzebne informacje i
Komisja jest przekonana, że zmieniony 
plan jest zgodny z ogólnymi zasadami 
prawa Unii i wymogami określonymi w
niniejszym rozporządzeniu, przepisami 
przyjętymi na jego podstawie oraz z
rozporządzeniem (UE) [horyzontalnym].

skreśla się

Or. en
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Uzasadnienie

Najbardziej kontrowersyjnym elementem projektu planu strategicznego WPR jest akt 
zatwierdzenia, który nie został dobrze zaprojektowany przez Komisję. Niniejsze 
rozporządzenie musi zawierać szczegółowe zasady zatwierdzania, by dokładnie wyznaczyć 
granice kompetencji Komisji w zakresie zobowiązywania państw członkowskich do tego, jakie 
elementy winny ująć w planie, a jakie winny pominąć. Musimy uniknąć sytuacji szantażu 
państw członkowskich przez Komisję w zakresie treści planów strategicznych.

Poprawka 4537
Michel Dantin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 107 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Komisja zatwierdza zmianę do 
planu strategicznego WPR, o którą 
wnioskowano, pod warunkiem że 
przedstawiono potrzebne informacje i
Komisja jest przekonana, że zmieniony 
plan jest zgodny z ogólnymi zasadami 
prawa Unii i wymogami określonymi w
niniejszym rozporządzeniu, przepisami 
przyjętymi na jego podstawie oraz z
rozporządzeniem (UE) [horyzontalnym].

4. Komisja ocenia i zatwierdza 
zmianę do planu strategicznego WPR, o
którą wnioskowano, na takich samych 
warunkach jak te, o których mowa w art.
106.

Or. fr

Uzasadnienie

Poprawka ta ma na celu zagwarantowanie takiej samej procedury i kryteriów między art. 106 
i 107 rozporządzenia i powinna być odczytywana w związku ze zmianą brzmienia tego ustępu.

Poprawka 4538
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 107 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Komisja zatwierdza zmianę do 
planu strategicznego WPR, o którą 
wnioskowano, pod warunkiem że 

4. Komisja zatwierdza zmianę do 
planu strategicznego WPR, obejmującego 
w stosownych przypadkach regionalne 
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przedstawiono potrzebne informacje i
Komisja jest przekonana, że zmieniony 
plan jest zgodny z ogólnymi zasadami 
prawa Unii i wymogami określonymi w
niniejszym rozporządzeniu, przepisami 
przyjętymi na jego podstawie oraz z
rozporządzeniem (UE) [horyzontalnym].

programy rozwoju obszarów wiejskich, o
którą wnioskowano, pod warunkiem że 
przedstawiono potrzebne informacje i
Komisja jest przekonana, że zmieniony 
plan jest zgodny z ogólnymi zasadami 
prawa Unii i wymogami określonymi w
niniejszym rozporządzeniu, przepisami 
przyjętymi na jego podstawie oraz z
rozporządzeniem (UE) [horyzontalnym].

Or. it

Poprawka 4539
Norbert Erdős

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 107 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Komisja może przedstawić swoje 
uwagi w terminie 30 dni roboczych od 
złożenia wniosku o zmianę planu 
strategicznego WPR. Państwo 
członkowskie dostarcza Komisji wszelkich 
niezbędnych dodatkowych informacji.

5. Komisja może przedstawić swoje 
uwagi w terminie 30 dni roboczych od 
złożenia wniosku o zmianę planu 
strategicznego WPR. Kwestie techniczne 
należy rozstrzygać w drodze rozmów z 
odnośnym państwem członkowskim, 
stosując prawdziwą logikę współpracy. Do 
uwag można włączyć jedynie pozostałe 
kwestie polityczne.

Or. en

Uzasadnienie

Najbardziej kontrowersyjnym elementem projektu planu strategicznego WPR jest akt 
zatwierdzenia, który nie został dobrze zaprojektowany przez Komisję. Niniejsze 
rozporządzenie musi zawierać szczegółowe zasady zatwierdzania, by dokładnie wyznaczyć 
granice kompetencji Komisji w zakresie zobowiązywania państw członkowskich do tego, jakie 
elementy winny ująć w planie, a jakie winny pominąć. Musimy uniknąć sytuacji szantażu 
państw członkowskich przez Komisję w zakresie treści planów strategicznych.

Poprawka 4540
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Artykuł 107 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Komisja może przedstawić swoje 
uwagi w terminie 30 dni roboczych od 
złożenia wniosku o zmianę planu 
strategicznego WPR. Państwo 
członkowskie dostarcza Komisji wszelkich 
niezbędnych dodatkowych informacji.

5. Komisja może przedstawić swoje 
uwagi w terminie 30 dni roboczych od 
złożenia wniosku o zmianę planu 
strategicznego WPR, obejmującego w 
stosownych przypadkach regionalne 
programy rozwoju obszarów wiejskich. 
Państwo członkowskie dostarcza Komisji 
wszelkich niezbędnych dodatkowych 
informacji.

Or. it

Poprawka 4541
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 107 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Wniosek o zmianę planu 
strategicznego WPR jest zatwierdzany nie 
później niż trzy miesiące po jego 
przedłożeniu przez państwo członkowskie, 
pod warunkiem że odpowiednio 
uwzględniono wszystkie uwagi 
przedstawione przez Komisję.

6. Wniosek o zmianę planu 
strategicznego WPR, obejmującego w 
stosownych przypadkach regionalne 
programy rozwoju obszarów wiejskich,
jest zatwierdzany nie później niż trzy 
miesiące po jego przedłożeniu przez 
państwo członkowskie, pod warunkiem że 
odpowiednio uwzględniono wszystkie 
uwagi przedstawione przez Komisję.

Or. it

Poprawka 4542
Norbert Erdős

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 107 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Wniosek o zmianę planu 
strategicznego WPR jest zatwierdzany nie 

6. Zmiana planu strategicznego WPR
wchodzi w życie nie później niż trzy 
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później niż trzy miesiące po jego
przedłożeniu przez państwo członkowskie, 
pod warunkiem że odpowiednio 
uwzględniono wszystkie uwagi 
przedstawione przez Komisję.

miesiące po jej przedłożeniu przez państwo 
członkowskie.

Or. en

Uzasadnienie

Najbardziej kontrowersyjnym elementem projektu planu strategicznego WPR jest akt 
zatwierdzenia, który nie został dobrze zaprojektowany przez Komisję. Niniejsze 
rozporządzenie musi zawierać szczegółowe zasady zatwierdzania, by dokładnie wyznaczyć 
granice kompetencji Komisji w zakresie zobowiązywania państw członkowskich do tego, jakie 
elementy winny ująć w planie, a jakie winny pominąć. Musimy uniknąć sytuacji szantażu 
państw członkowskich przez Komisję w zakresie treści planów strategicznych.

Poprawka 4543
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 107 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Wniosek o zmianę planu 
strategicznego WPR można składać nie 
częściej niż raz na rok kalendarzowy, z
zastrzeżeniem ewentualnych wyjątków, 
które zostaną określone przez Komisję 
zgodnie z art. 109.

7. Wniosek o zmianę planu 
strategicznego WPR, obejmującego w 
stosownych przypadkach regionalne 
programy rozwoju obszarów wiejskich,
można składać nie częściej niż raz na rok 
kalendarzowy, z zastrzeżeniem 
ewentualnych wyjątków, które zostaną 
określone przez Komisję zgodnie z art.
109.

Or. it

Poprawka 4544
Beata Gosiewska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 107 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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7. Wniosek o zmianę planu 
strategicznego WPR można składać nie 
częściej niż raz na rok kalendarzowy, z
zastrzeżeniem ewentualnych wyjątków, 
które zostaną określone przez Komisję 
zgodnie z art. 109.

7. Wniosek o zmianę planu 
strategicznego WPR można składać nie 
częściej niż trzy razy na rok kalendarzowy, 
z zastrzeżeniem ewentualnych wyjątków, 
które zostaną określone przez Komisję 
zgodnie z art. 109.

Or. en

Poprawka 4545
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 107 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Wniosek o zmianę planu 
strategicznego WPR można składać nie 
częściej niż raz na rok kalendarzowy, z 
zastrzeżeniem ewentualnych wyjątków, 
które zostaną określone przez Komisję 
zgodnie z art. 109.

7. Wniosek o zmianę planu 
strategicznego WPR można składać nie 
częściej niż trzy razy w roku 
kalendarzowym, z zastrzeżeniem 
ewentualnych wyjątków, które zostaną 
określone przez Komisję zgodnie z art. 
109.

Or. pl

Poprawka 4546
Norbert Erdős

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 107 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Wniosek o zmianę planu 
strategicznego WPR można składać nie 
częściej niż raz na rok kalendarzowy, z
zastrzeżeniem ewentualnych wyjątków, 
które zostaną określone przez Komisję 
zgodnie z art. 109.

7. Zmiana planu strategicznego WPR 
można zostać złożona nie częściej niż raz 
na rok kalendarzowy, z zastrzeżeniem 
ewentualnych wyjątków, które zostaną 
określone w niniejszym rozporządzeniu.

Or. en
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Uzasadnienie

Współprawodawcy unijni nie mogą delegować istotnych kwestii politycznych, dotyczących 
głównie opracowywania i zatwierdzania planów strategicznych WPR, na Komisję.

Poprawka 4547
Czesław Adam Siekierski

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 107 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Wniosek o zmianę planu 
strategicznego WPR można składać nie 
częściej niż raz na rok kalendarzowy, z 
zastrzeżeniem ewentualnych wyjątków, 
które zostaną określone przez Komisję 
zgodnie z art. 109.

7. Wniosek o zmianę planu 
strategicznego WPR można składać nie 
częściej niż dwa razy na rok kalendarzowy, 
z zastrzeżeniem ewentualnych wyjątków, 
które zostaną określone przez Komisję 
zgodnie z art. 109.

Or. pl

Poprawka 4548
Norbert Erdős

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 107 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8. Komisja zatwierdza każdą zmianę 
planu strategicznego WPR w drodze 
decyzji wykonawczej, bez stosowania 
procedury komitetowej, o której mowa w
art. 139.

skreśla się

Or. en

Uzasadnienie

Najbardziej kontrowersyjnym elementem projektu planu strategicznego WPR jest akt 
zatwierdzenia, który nie został dobrze zaprojektowany przez Komisję. Niniejsze 
rozporządzenie musi zawierać szczegółowe zasady zatwierdzania, by dokładnie wyznaczyć 
granice kompetencji Komisji w zakresie zobowiązywania państw członkowskich do tego, jakie 
elementy winny ująć w planie, a jakie winny pominąć. Musimy uniknąć sytuacji szantażu 
państw członkowskich przez Komisję w zakresie treści planów strategicznych.
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Poprawka 4549
Czesław Adam Siekierski

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 107 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8. Komisja zatwierdza każdą zmianę 
planu strategicznego WPR w drodze 
decyzji wykonawczej, bez stosowania 
procedury komitetowej, o której mowa w 
art. 139.

8. Komisja zatwierdza każdą zmianę
planu strategicznego WPR w drodze 
decyzji wykonawczej, bez stosowania 
procedury komitetowej, o której mowa w 
art. 139, przy równoczesnym odpowiednim
poinformowaniu Parlamentu 
Europejskiego i danego parlamentu 
narodowego.

Or. pl

Poprawka 4550
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 107 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8. Komisja zatwierdza każdą zmianę 
planu strategicznego WPR w drodze 
decyzji wykonawczej, bez stosowania 
procedury komitetowej, o której mowa w
art. 139.

8. Komisja zatwierdza każdą zmianę 
planu strategicznego WPR, obejmującego
w stosownych przypadkach regionalne 
programy rozwoju obszarów wiejskich, w
drodze decyzji wykonawczej, bez 
stosowania procedury komitetowej, o
której mowa w art. 139.

Or. it

Poprawka 4551
Norbert Erdős

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 107 – ustęp 9
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9. Nie naruszając przepisów art. 80, 
zmiany planu strategicznego WPR mają 
skutki prawne wyłącznie po ich 
zatwierdzeniu przez Komisję.

skreśla się

Or. en

Uzasadnienie

Najbardziej kontrowersyjnym elementem projektu planu strategicznego WPR jest akt 
zatwierdzenia, który nie został dobrze zaprojektowany przez Komisję. Niniejsze 
rozporządzenie musi zawierać szczegółowe zasady zatwierdzania, by dokładnie wyznaczyć 
granice kompetencji Komisji w zakresie zobowiązywania państw członkowskich do tego, jakie 
elementy winny ująć w planie, a jakie winny pominąć. Musimy uniknąć sytuacji szantażu 
państw członkowskich przez Komisję w zakresie treści planów strategicznych.

Poprawka 4552
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Momchil Nekov, Marc Tarabella

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 107 – ustęp 9 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9 a. W terminie sześciu tygodni od 
zatwierdzenia zmian planu strategicznego 
WPR Komisja przekaże go Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie w tłumaczeniu na 
wszystkie języki urzędowe Unii 
Europejskiej.

Or. en

Poprawka 4553
Norbert Erdős

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 107 – ustęp 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

10. Korekt o czysto typograficznym lub 
redakcyjnym charakterze lub oczywistych 
błędów, które nie mają wpływu na 

10. Korekt o czysto typograficznym lub 
redakcyjnym charakterze lub oczywistych 
błędów, które nie mają wpływu na 
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wdrażanie polityki ani interwencję, nie 
uznaje się za wniosek o zmianę. Państwa 
członkowskie informują Komisję o takich 
korektach.

wdrażanie polityki ani interwencję, nie 
uznaje się za zmianę. Państwa 
członkowskie informują Komisję o takich 
korektach.

Or. en

Poprawka 4554
Michel Dantin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 107 – ustęp 10 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

10a. Nie później niż sześć miesięcy po 
zatwierdzeniu wszystkich planów 
strategicznych WPR Komisja Europejska 
przedstawia Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie sprawozdanie porównawcze z 
różnych planów strategicznych państw 
członkowskich, w szczególności wyborów 
interwencji i kwot finansowych 
realizowanych w celu osiągnięcia celów 
Unii.

Or. fr

Uzasadnienie

Poprawka ta ma na celu wprowadzenie kontroli parlamentarnej nad procesem oceny i 
zatwierdzania planów strategicznych przez Komisję Europejską poprzez przedstawienie, w 
ciągu sześciu miesięcy od zatwierdzenia ostatniego planu strategicznego, sprawozdania 
porównawczego z różnych planów strategicznych państw członkowskich, w szczególności 
wyborów interwencji i kwot finansowych realizowanych w celu osiągnięcia celów Unii.

Poprawka 4555
Norbert Erdős

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 108

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 108 skreśla się
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Obliczanie terminów działań Komisji

Do celów niniejszego rozdziału, w
przypadku gdy na dane działanie Komisji 
ustalono termin, liczy się on od momentu, 
kiedy przedłożono wszystkie informacje, 
spełniając wymogi określone w niniejszym 
rozporządzeniu oraz przepisach przyjętych 
na jego podstawie.

Termin ten nie obejmuje okresu 
rozpoczynającego się w dniu 
następującym po dniu, w którym Komisja 
wysyła do państwa członkowskiego uwagi 
lub wniosek o dodatkowe informacje, i
trwającego do dnia, w którym dane 
państwo członkowskie odpowie Komisji.

Or. en

Uzasadnienie

Najbardziej kontrowersyjnym elementem projektu planu strategicznego WPR jest akt 
zatwierdzenia, który nie został dobrze zaprojektowany przez Komisję. Niniejsze 
rozporządzenie musi zawierać szczegółowe zasady zatwierdzania, by dokładnie wyznaczyć 
granice kompetencji Komisji w zakresie zobowiązywania państw członkowskich do tego, jakie 
elementy winny ująć w planie, a jakie winny pominąć. Musimy uniknąć sytuacji szantażu 
państw członkowskich przez Komisję w zakresie treści planów strategicznych.

Poprawka 4556
Clara Eugenia Aguilera García

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 108 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Termin ten nie obejmuje okresu 
rozpoczynającego się w dniu 
następującym po dniu, w którym Komisja 
wysyła do państwa członkowskiego uwagi 
lub wniosek o dodatkowe informacje, i
trwającego do dnia, w którym dane 
państwo członkowskie odpowie Komisji.

skreśla się

Or. es
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Uzasadnienie

Praktyka pokazała, że klauzula „wstrzymania zegara” niesie ze sobą znaczne opóźnienia.

Poprawka 4557
Albert Deß

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 109

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 109 skreśla się

Uprawnienia delegowane

Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
zgodnie z art. 138 aktów delegowanych 
zmieniających niniejszy rozdział w
odniesieniu do:

a) procedur i nieprzekraczalnych 
terminów zatwierdzania planów 
strategicznych WPR;

b) procedur i nieprzekraczalnych 
terminów składania i zatwierdzania 
wniosków o zmiany planów strategicznych 
WPR;

c) częstotliwości, z jaką należy składać 
plany strategiczne WPR w trakcie okresu 
programowania, w tym określenia 
wyjątkowych przypadków, w których nie 
uwzględnia się maksymalnej liczby zmian, 
o której mowa w art. 107 ust. 7.

Or. de

Poprawka 4558
Norbert Erdős

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 109

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 109 skreśla się
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Uprawnienia delegowane

Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
zgodnie z art. 138 aktów delegowanych 
zmieniających niniejszy rozdział w
odniesieniu do:

a) procedur i nieprzekraczalnych 
terminów zatwierdzania planów 
strategicznych WPR;

b) procedur i nieprzekraczalnych 
terminów składania i zatwierdzania 
wniosków o zmiany planów strategicznych 
WPR;

c) częstotliwości, z jaką należy składać 
plany strategiczne WPR w trakcie okresu 
programowania, w tym określenia 
wyjątkowych przypadków, w których nie 
uwzględnia się maksymalnej liczby zmian, 
o której mowa w art. 107 ust. 7.

Or. en

Uzasadnienie

Współprawodawcy unijni nie mogą delegować istotnych kwestii politycznych, dotyczących 
głównie opracowywania i zatwierdzania planów strategicznych WPR, na Komisję.

Poprawka 4559
Paolo De Castro

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Tytuł 5 – rozdział 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ROZDZIAŁ IIIa

TREŚĆ REGIONALNYCH 
PROGRAMÓW OPERACYJNYCH

Artykuł 109a

Treść regionalnych programów 
operacyjnych

1. Każdy regionalny program operacyjny 
zawiera następujące sekcje:

a) ocena potrzeb; b) strategia interwencji;
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c) opis elementów wspólnych dla kilku 
interwencji;

d) opis zgodnych z planem strategicznym 
interwencji regionalnych wdrażanych na 
poziomie regionalnym;

e) plan dotyczący celów końcowych i plan 
finansowy w odniesieniu do interwencji 
wdrażanych na poziomie regionalnym;

f) opis systemu zarządzania i koordynacji;

g) opis elementów związanych z
uproszczeniem i ograniczeniem obciążeń 
administracyjnych dla beneficjentów 
końcowych.

2. Każdy regionalny program operacyjny 
zawiera następujące załączniki:

a) załącznik I w sprawie oceny ex ante i
strategicznej oceny oddziaływania na 
środowisko (SEA);

b) załącznik II w sprawie analizy SWOT;

c) załącznik III w sprawie konsultacji z
partnerami;

d) załącznik IV w sprawie dodatkowego 
finansowania regionalnego w zakresie 
objętym regionalnymi programami 
operacyjnymi.

Artykuł 109b

Ocena potrzeb

Ocena potrzeb, o której mowa w art. 109a 
ust. 1 lit. a), obejmuje następujące 
elementy:

a) streszczenie analizy SWOT, o której 
mowa w art. 103 ust. 2, w oparciu o 
potrzeby regionalne;

b) w odniesieniu do każdego celu 
szczegółowego określonego w art. 6, 
identyfikację potrzeb opartą o dane 
uzyskane z analizy SWOT. Opisać należy 
wszystkie potrzeby, niezależnie od tego, 
czy zostaną one uwzględnione w ramach 
regionalnego programu operacyjnego, czy 
nie;
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c) w odniesieniu do celu szczegółowego 
polegającego na wsparciu godziwych 
dochodów gospodarstw rolnych oraz na 
wsparciu ich odporności, określonego w
art. 6 ust. 1 lit. a), ocenę potrzeb w
zakresie zarządzania ryzykiem;

d) w stosownych przypadkach, analizę 
szczególnych potrzeb obszarów 
geograficznych podatnych na zagrożenia;

e) hierarchię priorytetów i potrzeb, w tym 
należyte uzasadnienie dokonanych 
wyborów oraz, w odpowiednich 
przypadkach, przyczyny, dla których w
regionalnym programie operacyjnym 
niektórych zidentyfikowanych potrzeb nie 
uwzględniono lub uwzględniono je tylko 
częściowo.

W odniesieniu do celów szczegółowych w
zakresie klimatu i środowiska, o których 
mowa w art. 6 ust. 1 lit. d), e) oraz f), w
ocenie uwzględnia się krajowe plany w
zakresie środowiska i klimatu opracowane 
na podstawie instrumentów prawnych, o
których mowa w załączniku XI. Do tej 
oceny wykorzystuje się najnowsze i
najbardziej wiarygodne dane.

Artykuł 109c

Interwencje

Opis każdej interwencji wymienionej w
regionalnych programach operacyjnych, 
o którym mowa w art. 109a ust. 1 lit. d), 
obejmuje:

a) rodzaj interwencji, do którego należy;

b) zakres terytorialny;

c) konkretną formę lub wymagania tej 
interwencji, które zapewniają skuteczny 
wkład w realizację celu(-ów) 
szczegółowego(-ych) określonych w art. 6 
ust. 1; w przypadku interwencji 
środowiskowych i klimatycznych, związek 
z wymogami w zakresie warunkowości, 
gdzie należy wykazać, że praktyki nie 
pokrywają się;

d) warunki kwalifikowalności;
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e) roczne planowane produkty interwencji 
oraz, w stosownych przypadkach, podział 
na jednolite lub średnie kwoty 
jednostkowe wsparcia;

f) w stosownych przypadkach należy też 
podać następujące informacje:

(i) formę wsparcia i poziom 
dofinansowania;

(ii) obliczenia jednostkowych kwot 
wsparcia i ich certyfikację, o której mowa 
w art. 76;

g) wynikające z powyższego roczne 
alokacje finansowe na interwencję, o
których mowa w art. 88. W stosownych 
przypadkach należy przedstawić podział 
na kwoty przewidziane na dotacje i kwoty 
przewidziane na instrumenty finansowe;

h) opis wykorzystywania „pomocy 
technicznej”, o której mowa w art. 86 ust. 
3 i art. 112;

i) wskazanie, czy interwencja leży poza 
zakresem art. 42 TFUE i czy podlega 
ocenie zgodności z zasadami pomocy 
państwa.

Artykuł 109d

Zmiany regionalnych programów 
operacyjnych

Do zmian regionalnych programów 
operacyjnych mają zastosowanie przepisy 
art. 107.

Or. it

Poprawka 4560
Ulrike Müller, Pavel Telička

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 110

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

[...] skreśla się
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Or. en

Poprawka 4561
Karine Gloanec Maurin, Eric Andrieu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 110 – ustęp 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie wyznaczają 
instytucję zarządzającą ich planami 
strategicznymi WPR.

Państwa członkowskie wyznaczają co 
najmniej jedną instytucję zarządzającą do 
wdrożenia ich planów strategicznych
WPR w stosownych przypadkach za 
pośrednictwem regionalnych programów 
interwencyjnych.

Or. en

Poprawka 4562
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 110 – ustęp 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie wyznaczają 
instytucję zarządzającą ich planami 
strategicznymi WPR.

Państwa członkowskie wyznaczają co 
najmniej jedną instytucję zarządzającą
wdrażaniem planów strategicznych WPR, 
obejmujących w stosownych przypadkach 
regionalne programy rozwoju obszarów 
wiejskich.

Or. it

Poprawka 4563
Ricardo Serrão Santos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 110 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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Państwa członkowskie wyznaczają
instytucję zarządzającą ich planami 
strategicznymi WPR.

Państwa członkowskie wyznaczają organ 
zarządzający ich planami strategicznymi 
WPR, a w odpowiednich przypadkach 
wyznaczają regionalną instytucję 
zarządzającą odpowiednio dla każdego 
planu regionalnego.

Or. pt

Poprawka 4564
Paolo De Castro

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 110 – ustęp 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie wyznaczają 
instytucję zarządzającą ich planami 
strategicznymi WPR.

Państwa członkowskie wyznaczają 
instytucję zarządzającą ich planami 
strategicznymi WPR oraz po jednej 
instytucji zarządzającej dla każdego 
regionalnego programu operacyjnego.

Or. it

Poprawka 4565
Clara Eugenia Aguilera García

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 110 – ustęp 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie wyznaczają
instytucję zarządzającą ich planami 
strategicznymi WPR.

Państwa członkowskie wyznaczają jedną 
lub więcej instytucji zarządzających ich 
planami strategicznymi WPR.

Or. es

Poprawka 4566
Herbert Dorfmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Artykuł 110 – ustęp 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie wyznaczają 
instytucję zarządzającą ich planami 
strategicznymi WPR.

Państwa członkowskie wyznaczają co 
najmniej jedną instytucję zarządzającą ich 
planami strategicznymi WPR.

Or. it

Poprawka 4567
Norbert Erdős

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 110 – ustęp 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie ustanawiają 
odpowiedni system zarządzania i kontroli 
w sposób zapewniający przejrzysty 
przydział i rozdział funkcji między 
instytucją zarządzającą a innymi 
organami. Państwa członkowskie są 
odpowiedzialne za zapewnienie 
skutecznego funkcjonowania tego systemu 
przez cały okres realizacji planu 
strategicznego WPR.

skreśla się

Or. en

Uzasadnienie

Akapit drugi należy skreślić, ponieważ stanowi on kryterium akredytacji rozporządzeniu 
horyzontalnym WPR.

Poprawka 4568
Karine Gloanec Maurin, Eric Andrieu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 110 – ustęp 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie ustanawiają 
odpowiedni system zarządzania i kontroli 

Państwa członkowskie ustanawiają 
odpowiedni system zarządzania i kontroli 
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w sposób zapewniający przejrzysty 
przydział i rozdział funkcji między
instytucją zarządzającą a innymi 
organami. Państwa członkowskie są 
odpowiedzialne za zapewnienie 
skutecznego funkcjonowania tego systemu 
przez cały okres realizacji planu 
strategicznego WPR.

w sposób zapewniający przejrzysty 
przydział i rozdział funkcji między
instytucjami zarządzającymi a innymi 
organami. Państwa członkowskie są 
odpowiedzialne za zapewnienie 
skutecznego funkcjonowania tego systemu 
przez cały okres realizacji planu 
strategicznego WPR.

Or. en

Poprawka 4569
Peter Jahr, Albert Deß, Norbert Lins, Herbert Dorfmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 110 – ustęp 1 – akapit 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W państwach członkowskich, w których 
agencje płatnicze w rozumieniu art. 8 
rozporządzenia (UE) nr … 
(rozporządzenia horyzontalnego) są 
tworzone na szczeblu regionalnym, w
drodze odstępstwa od zdania pierwszego 
instytucje zarządzające mogą zostać 
utworzone na szczeblu regionalnym. 
Jeżeli utworzona zostaje więcej niż jedna 
instytucja zarządzająca, państwo 
członkowskie wyznacza jednostkę 
koordynującą, która wspiera jednolite 
stosowanie przepisów UE, służy jako 
ogniwo łączące Komisję i instytucje 
zarządzające oraz gwarantuje spójność i 
zgodność z opracowanymi na szczeblu 
krajowym częściami planu strategicznego 
WPR w rozumieniu art. 93 zdanie drugie.

Or. de

Poprawka 4570
Clara Eugenia Aguilera García

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 110 – ustęp 1 – akapit 2 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Nie naruszając postanowień poprzedniego 
ustępu, państwa członkowskie mogą 
również wyznaczyć regionalne instytucje 
zarządzające dla celów kontroli i 
zarządzania elementami terytorialnymi 
interwencji rozwoju obszarów wiejskich 
planu strategicznego, określonych w art. 
64–72. W takich przypadkach, krajowa 
instytucja zarządzająca mianowana przez 
państwo członkowskie będzie 
koordynować działania regionalnych 
instytucji zarządzających, aby 
zagwarantować wypełnianie postanowień 
z drugiego akapitu ust. 1, w którym to celu 
stworzone zostaną odpowiednie, krajowe 
ramy prawne.

Or. es

Poprawka 4571
Michel Dantin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 110 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Bez uszczerbku dla przepisów ust. 
1 akapit pierwszy, państwa członkowskie 
mogą również ustanowić organy 
regionalne do celów realizacji interwencji 
finansowanych przez EFRROW i 
zarządzania nimi w ramach krajowych 
planów strategicznych, jeśli te interwencje 
mają zasięg regionalny. W takim 
przypadku krajowa instytucja 
zarządzająca wyznaczy krajową jednostkę 
koordynującą do celów EFRROW, która 
gwarantuje jednolite stosowanie norm 
Unii Europejskiej, zapewniając spójność z 
elementami planu strategicznego 
ustanowionymi na szczeblu krajowym, 
zgodnie z art. 93 akapit drugi.
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W przypadku gdy państwa członkowskie 
korzystają z możliwości, o której mowa w 
akapicie pierwszym, mogą delegować 
opracowanie regionalnych elementów 
planu strategicznego, dbając jednocześnie 
o ogólną spójność planu strategicznego 
ustanowionego na szczeblu krajowym.

Or. fr

Poprawka 4572
Karine Gloanec Maurin, Eric Andrieu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 110 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Instytucja zarządzająca odpowiada
za zarządzanie planem strategicznym WPR 
i za realizowanie go w efektywny, 
skuteczny i prawidłowy sposób. W
szczególności zapewnia ona:

2. Instytucje zarządzające 
odpowiadają za zarządzanie planem 
strategicznym WPR i za realizowanie go w
efektywny, skuteczny i prawidłowy 
sposób. W szczególności zapewnia ona:

Or. en

Poprawka 4573
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 110 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Instytucja zarządzająca odpowiada
za zarządzanie planem strategicznym WPR 
i za realizowanie go w efektywny, 
skuteczny i prawidłowy sposób. W
szczególności zapewnia ona:

2. Instytucje zarządzające 
odpowiadają za zarządzanie planem 
strategicznym WPR i za realizowanie go w
efektywny, skuteczny i prawidłowy 
sposób. W szczególności zapewnia ona:

Or. it

Poprawka 4574
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Norbert Erdős

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 110 – ustęp 2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) odpowiedni bezpieczny system 
rejestracji elektronicznej, służący do 
przechowywania i zgłaszania informacji 
statystycznych na temat planu i jego 
realizacji, niezbędnych do celów 
monitorowania i ewaluacji, a w
szczególności informacji wymaganych do 
monitorowania postępów w osiąganiu 
określonych celów i celów końcowych, a
także do zarządzania tymi informacjami;

a) odpowiedni bezpieczny system 
rejestracji elektronicznej, służący do 
przechowywania i zgłaszania informacji 
statystycznych na temat planu i jego 
realizacji, niezbędnych do celów 
monitorowania i ewaluacji, a w
szczególności informacji wymaganych do 
monitorowania postępów w osiąganiu 
określonych celów i celów końcowych, a
także do zarządzania tymi informacjami. 
Można wykorzystać system używany przez 
agencję płatniczą i inne systemy 
statystyczne, takie jak FADN;

Or. en

Uzasadnienie

Nielogiczne jest tworzenie równoległych systemów informacyjnych. System agencji płatniczej 
może być uzupełniany przez FADN i inne dostępne systemy statystyczne.

Poprawka 4575
Luke Ming Flanagan
w imieniu grupy GUE/NGL

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 110 – ustęp 2 – litera b) – punkt (i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) zostali poinformowani o swoich 
obowiązkach wynikających z przyznanej 
pomocy oraz prowadzili oddzielny system 
rachunkowości albo korzystali z
odpowiedniego kodu rachunkowego dla 
wszystkich transakcji związanych z daną 
operacją;

(i) zostali poinformowani o swoich 
obowiązkach wynikających z przyznanej 
pomocy oraz prowadzili odpowiedni kod 
rachunkowy dla wszystkich transakcji 
związanych z daną operacją;

Or. en
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Uzasadnienie

Ponieważ niepotrzebny jest odrębny system rachunkowy.

Poprawka 4576
Ricardo Serrão Santos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 110 – ustęp 2 – litera g)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) sporządzenie rocznego 
sprawozdania z realizacji celów, wraz ze 
zbiorczymi zestawieniami dotyczącymi 
monitorowania oraz jego przedłożenie 
Komisji po konsultacji z komitetem 
monitorującym;

g) zapewnione są wszystkie 
informacje do sporządzenia rocznego 
sprawozdania z realizacji celów, wraz ze 
zbiorczymi zestawieniami dotyczącymi 
monitorowania, oraz odbywają się 
konsultacje z komitetem monitorującym w 
sprawie sprawozdania;

Or. en

Poprawka 4577
Michel Dantin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 110 – ustęp 2 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) sporządzenie rocznego
sprawozdania z realizacji celów, wraz ze 
zbiorczymi zestawieniami dotyczącymi 
monitorowania oraz jego przedłożenie 
Komisji po konsultacji z komitetem 
monitorującym;

g) sporządzenie wieloletniego
sprawozdania monitorującego z realizacji 
celów, wraz ze zbiorczymi zestawieniami 
dotyczącymi monitorowania oraz jego 
przedłożenie Komisji po konsultacji z
komitetem monitorującym;

(Zmiana dotyczy całości tekstu; jej 
przyjęcie wiąże się z koniecznością 
wprowadzenia zmian w całym 
dokumencie).

Or. fr
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Uzasadnienie

Poprawka ta jest zgodna z usunięciem obowiązku przedkładania rocznego sprawozdania z 
realizacji celów na rzecz wieloletniego sprawozdania monitorującego z realizacji celów 
przedkładanego w latach 2026, 2028 i 2030, zgodnie z wnioskami sprawozdawcy w 
rozporządzeniu horyzontalnym.

Poprawka 4578
Norbert Erdős

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 110 – ustęp 2 – litera g)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) sporządzenie rocznego
sprawozdania z realizacji celów, wraz ze 
zbiorczymi zestawieniami dotyczącymi 
monitorowania oraz jego przedłożenie 
Komisji po konsultacji z komitetem 
monitorującym;

g) sporządzenie sprawozdania z
realizacji celów dokonywanego co trzy 
lata, wraz ze zbiorczymi zestawieniami 
dotyczącymi monitorowania oraz jego 
przedłożenie Komisji po konsultacji z
komitetem monitorującym;

Or. en

Poprawka 4579
Norbert Erdős

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera h)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

h) podjęcie odpowiednich działań 
następczych w odpowiedzi na uwagi 
Komisji dotyczące rocznego sprawozdania 
z realizacji celów;

h) podjęcie odpowiednich działań 
następczych w odpowiedzi na uwagi 
Komisji dotyczące sprawozdania z
realizacji celów dokonywanego co trzy 
lata;

Or. en

Poprawka 4580
Peter Jahr

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Artykuł 110 – ustęp 2 – litera h

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

h) podjęcie odpowiednich działań 
następczych w odpowiedzi na uwagi 
Komisji dotyczące rocznego sprawozdania 
z realizacji celów;

h) podjęcie odpowiednich działań 
następczych w odpowiedzi na uwagi 
Komisji dotyczące sprawozdania z
realizacji celów;

Or. de

Poprawka 4581
Clara Eugenia Aguilera García, Javi López, Ramon Tremosa i Balcells

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 110 – ustęp 2 – litera i a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ia) Zainteresowane organizacje 
reprezentujące interesy gospodarcze, 
społeczne i związane z ochroną 
środowiska zostaną poinformowane o 
przygotowaniu, modyfikacji i 
zatwierdzeniu planu strategicznego WPR.

Or. es

Uzasadnienie

El cambio a un único plan estratégico de la PAC por Estado miembro, que incorpora todas 
las intervenciones en materia de ayudas directas, de desarrollo rural y sectoriales, con un 
único comité de seguimiento, comporta una notable reducción del marco institucional y, 
como consecuencia de la transparencia y posibilidades de desarrollar por parte de todos los 
interlocutores de un Estado miembro la defensa de sus alternativas y/o propuestas. Por lo 
tanto, es necesario incorporar un refuerzo en la transparencia tanto respecto al plan 
estratégico de la PAC, como a las actividades e informaciones puestas a disposición o 
generadas en el comité de seguimiento.

Poprawka 4582
Estefanía Torres Martínez

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 110 – ustęp 2 – litera k a (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ka) Zainteresowane organizacje 
reprezentujące interesy gospodarcze i 
społeczne oraz zainteresowane 
organizacje pozarządowe dostaną dostęp 
do informacji na temat przygotowania, 
modyfikacji i zatwierdzenia planu 
strategicznego WPR, jak również do 
wszystkich informacji udostępnionych 
komitetowi monitorującemu, włączając 
zrealizowane konsultacje i ich rezultat.

Or. es

Uzasadnienie

El cambio a un único plan estratégico de la PAC por Estado miembro, que incorpora todas 
lasintervenciones en materia de ayudas directas, de desarrollo rural y sectoriales, con un 
único comité deseguimiento, comporta una notable reducción del marco institucional y, como 
consecuencia de latransparencia y posibilidades de desarrollar por parte de todos los 
interlocutores de un Estadomiembro la defensa de sus alternativas y/o propuestas, por tanto, 
es necesario incorporar un refuerzoen la transparencia tanto respecto al plan estratégico de 
la PAC, como a las actividades einformaciones puestas a disposición o generadas en el 
comité de seguimiento.

Poprawka 4583
Jørn Dohrmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 110 – ustęp 2 – litera k a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ka) plany strategiczne WPR i wszystkie 
odpowiednie przepisy krajowe, które 
wdrażają plan na szczeblu krajowym są 
tłumaczone na język angielski i 
publikowane w celu zapewnienia jawności 
i przejrzystości na szczeblu europejskim.

Or. en

Uzasadnienie

Na szczeblu europejskim potrzebna jest przejrzystość w zakresie wdrożenia WPR na poziomie 
kraju w państwa członkowskich. Byłoby to możliwe w przypadku udostępnienia informacji na 
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temat wdrożenia wszystkim państwom członkowskim. Pozwoli to na szukanie inspiracji 
dotyczącej wdrożenia w innych państwach członkowskich.

Poprawka 4584
Jan Huitema, Fredrick Federley, Morten Løkkegaard, Pavel Telička

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 110 – ustęp 2 – litera k a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ka) plany strategiczne WPR są 
tłumaczone na język angielski i 
publikowane w sposób zapewniający 
jawność i przejrzystość na szczeblu 
europejskim.

Or. en

Uzasadnienie

Aby zwiększyć przejrzystość na szczeblu europejskim, należy tłumaczyć plany strategiczne 
WPR na język angielski. Państwa członkowskie mogą się łatwo uczyć wzajemnie ze swoich 
planów i wykorzystywać ich elementy w celu dostosowania i ulepszana własnych planów.

Poprawka 4585
Mairead McGuinness

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 110 – ustęp 2 – litera k a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ka) ustanawia się funkcjonalny system 
mediacji i odwołań.

Or. en

Poprawka 4586
Luke Ming Flanagan
w imieniu grupy GUE/NGL

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 110 – ustęp 21 – punkt 1 b) (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1b) tworzy się niezależny organ 
mediacyjno-odwoławczy obejmujący 
wymaganą wiedzę specjalistyczną i 
reprezentację zainteresowanych stron w 
celu zapewnienia beneficjentom pewności 
prawej.

Or. en

Uzasadnienie

Aby zagwarantować beneficjentom uczciwość i przejrzystość.

Poprawka 4587
Paolo De Castro

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 110 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Do zarządzania interwencjami w
ramach planu strategicznego WPR i
realizacji tego planu państwo 
członkowskie lub instytucja zarządzająca 
może wyznaczyć spośród samorządów 
lokalnych, organów ds. rozwoju 
regionalnego lub organizacji 
pozarządowych jedną instytucję 
pośredniczącą lub kilka takich instytucji.

3. Do zarządzania interwencjami w
ramach planu strategicznego WPR i
regionalnych programów operacyjnych 
oraz ich realizacji państwo członkowskie 
lub instytucja zarządzająca może 
wyznaczyć spośród samorządów 
lokalnych, organów ds. rozwoju 
regionalnego lub organizacji 
pozarządowych jedną instytucję 
pośredniczącą lub kilka takich instytucji.

Or. it

Poprawka 4588
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 110 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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3. Do zarządzania interwencjami w
ramach planu strategicznego WPR i
realizacji tego planu państwo członkowskie 
lub instytucja zarządzająca może
wyznaczyć spośród samorządów 
lokalnych, organów ds. rozwoju 
regionalnego lub organizacji 
pozarządowych jedną instytucję 
pośredniczącą lub kilka takich instytucji.

3. Do zarządzania interwencjami w
ramach planu strategicznego WPR i
realizacji tego planu państwo członkowskie 
lub instytucje zarządzające mogą
wyznaczyć spośród samorządów 
lokalnych, organów ds. rozwoju 
regionalnego lub organizacji 
pozarządowych jedną instytucję 
pośredniczącą lub kilka takich instytucji.

Or. it

Poprawka 4589
Peter Jahr, Albert Deß, Norbert Lins, Herbert Dorfmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 110 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W przypadku gdy część zadań 
instytucji zarządzającej zostanie 
powierzona innemu podmiotowi, 
zachowuje ona pełną odpowiedzialność za 
skuteczność i prawidłowość zarządzania 
tymi zadaniami i ich wykonywania. 
Instytucja zarządzająca zapewnia 
stworzenie odpowiednich przepisów, 
umożliwiających odnośnemu podmiotowi 
uzyskanie wszystkich danych i informacji 
niezbędnych do wykonania tych zadań.

4. W przypadku gdy część zadań 
instytucji zarządzającej zostanie 
powierzona innemu podmiotowi, 
zachowuje ona pełną odpowiedzialność za 
skuteczność i prawidłowość zarządzania 
tymi zadaniami i ich wykonywania. Jeżeli 
w państwach członkowskich zadania 
instytucji zarządzających są realizowane 
na szczeblu regionalnym, podmiot, o
którym mowa w ust. 1, prowadzi 
koordynację w celu zapewnienia 
skuteczności i prawidłowości zarządzania 
zadaniami i wykonywania ich. Instytucja 
zarządzająca zapewnia stworzenie 
odpowiednich przepisów, umożliwiających 
odnośnemu podmiotowi uzyskanie 
wszystkich danych i informacji 
niezbędnych do wykonania tych zadań.

Or. de

Poprawka 4590
Karine Gloanec Maurin, Eric Andrieu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Artykuł 110 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W przypadku gdy część zadań 
instytucji zarządzającej zostanie 
powierzona innemu podmiotowi, 
zachowuje ona pełną odpowiedzialność za 
skuteczność i prawidłowość zarządzania 
tymi zadaniami i ich wykonywania. 
Instytucja zarządzająca zapewnia 
stworzenie odpowiednich przepisów, 
umożliwiających odnośnemu podmiotowi 
uzyskanie wszystkich danych i informacji 
niezbędnych do wykonania tych zadań.

4. W przypadku gdy część zadań
kompetentnej instytucji zarządzającej 
zostanie powierzona innemu podmiotowi, 
zachowuje ona pełną odpowiedzialność za 
skuteczność i prawidłowość zarządzania 
tymi zadaniami i ich wykonywania.
Kompetentna instytucja zarządzająca 
zapewnia stworzenie odpowiednich 
przepisów, umożliwiających odnośnemu 
podmiotowi uzyskanie wszystkich danych i
informacji niezbędnych do wykonania tych 
zadań.

Or. en

Poprawka 4591
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Momchil Nekov, Marc Tarabella

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 110 – ustęp 5 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja jest uprawniona do przyjęcia
zgodnie z art. 138 aktów delegowanych 
uzupełniających niniejsze rozporządzenie 
o przepisy szczegółowe dotyczące 
stosowania wymogów w zakresie 
informacji, promocji i eksponowania 
działań, o których mowa w ust. 2 lit. j) i k).

Komisja przyjmuje zgodnie akty 
wykonawcze uzupełniające niniejsze 
rozporządzenie o przepisy szczegółowe 
dotyczące stosowania wymogów w
zakresie informacji, promocji i
eksponowania działań, o których mowa w
ust. 2 lit. j) i k).

Or. en

Uzasadnienie

Powinien to być akt wykonawczy, ponieważ w art. 138 nie zawiera odniesienia do art. 110.

Poprawka 4592
Ulrike Müller

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 111
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 111 skreśla się

Komitet monitorujący

1.

Przed złożeniem planu strategicznego 
WPR państwo członkowskie powołuje 
komitet ds. monitorowania realizacji 
planu strategicznego WPR (zwany dalej 
„komitetem monitorującym”).

Każdy komitet monitorujący przyjmuje 
swój regulamin.

Komitet monitorujący zbiera się co 
najmniej raz w roku i dokonuje przeglądu 
wszystkich kwestii mających wpływ na 
postępy w osiąganiu celów końcowych 
planu strategicznego WPR.

Państwo członkowskie publikuje na 
stronie internetowej regulamin komitetu 
monitorującego i wszystkie dane i
informacje wymieniane z komitetem 
monitorującym.

2.

O składzie komitetu monitorującego 
decyduje państwo członkowskie, które 
zapewnia zrównoważoną reprezentację 
przedstawicieli właściwych organów 
publicznych i instytucji pośredniczących 
oraz przedstawicieli partnerów, o których 
mowa w art. 94 ust. 3.

Każdy członek komitetu monitorującego 
ma jeden głos.

Państwo członkowskie publikuje na 
stronie internetowej wykaz członków 
komitetu monitorującego.

Przedstawiciele Komisji uczestniczą w
pracach komitetu monitorującego, pełniąc 
rolę doradczą.

3. Komitet monitorujący rozpatruje w
szczególności:
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a) postępy w realizacji planu 
strategicznego WPR i osiąganiu celów 
pośrednich i celów końcowych;

b) wszelkie problemy mające wpływ na 
realizację celów planu strategicznego 
WPR i działania podjęte w celu 
zaradzenia im;

c) elementy oceny ex ante wymienione w
art. 52 ust. 3 rozporządzenia (UE) [w 
sprawie wspólnych przepisów] i dokument 
strategiczny, o którym mowa w art. 53 ust.
1 rozporządzenia (UE) [w sprawie 
wspólnych przepisów];

d) postępy w dokonywaniu ewaluacji, 
sporządzaniu sprawozdań 
podsumowujących ewaluacje i w
działaniach następczych podjętych w
związku z ustaleniami;

e) realizację działań w zakresie 
komunikacji i eksponowania;

f) w stosownych przypadkach budowanie 
zdolności administracyjnych organów 
publicznych i beneficjentów;

4. Komitet monitorujący przedstawia 
swoją opinię na temat:

a) projektu planu strategicznego WPR;

b) metody i kryteriów wyboru operacji;

c) rocznych sprawozdań z realizacji celów;

d) planu ewaluacji i wszelkich zmian w
tym planie;

e) wszelkich propozycji instytucji 
zarządzającej dotyczących zmian planu 
strategicznego WPR.

Or. en

Poprawka 4593
Clara Eugenia Aguilera García

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 111 – ustęp 1 – akapit 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przed złożeniem planu strategicznego 
WPR państwo członkowskie powołuje 
komitet ds. monitorowania realizacji planu 
strategicznego WPR (zwany dalej
„komitetem monitorującym”).

Po złożeniu planu strategicznego WPR 
państwo członkowskie powołuje komitet 
ds. monitorowania realizacji planu 
strategicznego WPR (zwany dalej
„komitetem monitorującym”), a w 
stosownych przypadkach, regiony 
ustanawiają komitet, aby kontrolować 
wykonanie programów interwencji 
regionalnej.

Or. es

Poprawka 4594
Karine Gloanec Maurin, Eric Andrieu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 111 – ustęp 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przed złożeniem planu strategicznego 
WPR państwo członkowskie powołuje 
komitet ds. monitorowania realizacji planu 
strategicznego WPR (zwany dalej
„komitetem monitorującym”).

Przed złożeniem planu strategicznego 
WPR państwo członkowskie powołuje 
komitet ds. monitorowania realizacji planu 
strategicznego WPR (zwany dalej
„komitetem monitorującym”), a w 
stosownych przypadkach regiony 
powołują komitet ds. monitorowania 
realizacji regionalnych programów 
interwencyjnych.

Or. en

Poprawka 4595
Ricardo Serrão Santos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 111 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przed złożeniem planu strategicznego 
WPR państwo członkowskie powołuje 
komitet ds. monitorowania realizacji planu 

Przed złożeniem planu strategicznego 
WPR państwo członkowskie powołuje 
komitet ds. monitorowania realizacji planu 
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strategicznego WPR (zwany dalej
„komitetem monitorującym”).

strategicznego WPR (zwany dalej
„komitetem monitorującym”), a w 
odpowiednich przypadkach regionalny 
komitet monitorujący, którego zadaniem 
jest monitorowanie wdrażania planów 
regionalnych.

Or. pt

Poprawka 4596
Maria Lidia Senra Rodríguez

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 111 – ustęp 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przed złożeniem planu strategicznego 
WPR państwo członkowskie powołuje 
komitet ds. monitorowania realizacji planu 
strategicznego WPR (zwany dalej
„komitetem monitorującym”).

Przed złożeniem planu strategicznego 
WPR państwo członkowskie powołuje 
komitet ds. monitorowania realizacji planu 
strategicznego WPR (zwany dalej
„komitetem monitorującym”). Państwo 
członkowskie może stworzyć komitety 
regionalne, jeśli zdecyduje się na 
regionalne zastosowanie planu 
strategicznego.

Or. es

Poprawka 4597
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 111 – ustęp 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przed złożeniem planu strategicznego 
WPR państwo członkowskie powołuje
komitet ds. monitorowania realizacji planu 
strategicznego WPR (zwany dalej
„komitetem monitorującym”).

Przed złożeniem planu strategicznego 
WPR państwo członkowskie i regionalne 
instytucje zarządzające powołują komitet 
ds. monitorowania realizacji planu 
strategicznego WPR (zwany dalej
„komitetem monitorującym”).

Or. it
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Poprawka 4598
Norbert Erdős

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 111 – ustęp 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przed złożeniem planu strategicznego 
WPR państwo członkowskie powołuje 
komitet ds. monitorowania realizacji planu 
strategicznego WPR (zwany dalej
„komitetem monitorującym”).

Państwo członkowskie powołuje komitet 
ds. monitorowania realizacji planu 
strategicznego WPR (zwany dalej
„komitetem monitorującym”).

Or. en

Uzasadnienie

Jedynie zobowiązania do powołania komitetu monitorującego muszą być określane na 
szczeblu unijnym. Wszystkie pozostałe kwestie dotyczące komitetu monitorującego należą do 
państw członkowskich.

Poprawka 4599
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 111 – ustęp 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przed złożeniem planu strategicznego 
WPR państwo członkowskie powołuje 
komitet ds. monitorowania realizacji planu 
strategicznego WPR (zwany dalej
„komitetem monitorującym”).

Państwo członkowskie powołuje komitet 
ds. monitorowania realizacji planu 
strategicznego WPR (zwany dalej
„komitetem monitorującym”).

Or. pl

Poprawka 4600
Estefanía Torres Martínez

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 111 – ustęp 1 – akapit 1 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwo członkowskie może powołać 
komitety monitorujące na poziomie 
regionalnym dla interwencji określonych 
w rozdziale IV, o rozwoju obszarów 
wiejskich, niniejszego rozporządzenia, 
jeśli zdecyduje się na regionalne 
zastosowanie tych interwencji.

Or. es

Uzasadnienie

Interwencje w ramach rozwoju obszarów wiejskich wymagają ściślejszego monitorowania, 
gdy realizowane są na poziomie regionalnym, w związku z czym należy utrzymać te komitety, 
aby poprawić adaptację interwencji i lepiej mierzyć ich wpływ.

Poprawka 4601
Maria Noichl

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 111 – ustęp 1 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Członkami w komitecie monitorującym są 
przedstawiciele krajowych sieci lokalnych 
grup działania lub innych
subregionalnych organów, które 
rozmieszczają środki w celach interwencji 
LEADER.

Or. en

Poprawka 4602
Norbert Erdős

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 111 – ustęp 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Każdy komitet monitorujący przyjmuje 
swój regulamin.

skreśla się
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Or. en

Uzasadnienie

Jedynie zobowiązanie do powołania komitetu monitorującego musi być określane na szczeblu 
unijnym. Wszystkie pozostałe kwestie dotyczące komitetu monitorującego należą do państw 
członkowskich.

Poprawka 4603
Norbert Erdős

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 111 – ustęp 1 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komitet monitorujący zbiera się co 
najmniej raz w roku i dokonuje przeglądu 
wszystkich kwestii mających wpływ na 
postępy w osiąganiu celów końcowych 
planu strategicznego WPR.

skreśla się

Or. en

Uzasadnienie

Jedynie zobowiązanie do powołania komitetu monitorującego musi być określane na szczeblu 
unijnym. Wszystkie pozostałe kwestie dotyczące komitetu monitorującego należą do państw 
członkowskich.

Poprawka 4604
Peter Jahr, Albert Deß, Norbert Lins, Paolo De Castro

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 111 – ustęp 1 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komitet monitorujący zbiera się co 
najmniej raz w roku i dokonuje przeglądu 
wszystkich kwestii mających wpływ na 
postępy w osiąganiu celów końcowych 
planu strategicznego WPR.

Komitet monitorujący zbiera się co 
najmniej raz w roku i dokonuje przeglądu 
wszystkich kwestii mających wpływ na 
postępy w osiąganiu celów końcowych 
planu strategicznego WPR, a w 
stosownych przypadkach także 
regionalnych programów 
interwencyjnych.
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Or. en

Uzasadnienie

W przypadku regionalnych programów interwencyjnych powołane zostaną regionalne 
komitety monitorujące w celu monitorowania realizacji interwencji regionalnych.

Poprawka 4605
Karine Gloanec Maurin, Eric Andrieu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 111 – ustęp 1 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komitet monitorujący zbiera się co 
najmniej raz w roku i dokonuje przeglądu 
wszystkich kwestii mających wpływ na 
postępy w osiąganiu celów końcowych 
planu strategicznego WPR.

Komitet monitorujący zbiera się co 
najmniej raz w roku i dokonuje przeglądu 
wszystkich kwestii mających wpływ na 
postępy w osiąganiu celów końcowych 
planu strategicznego WPR, a w 
stosownych przypadkach także 
regionalnych programów 
interwencyjnych.

Or. en

Poprawka 4606
Norbert Erdős

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 111 – ustęp 1 – akapit 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwo członkowskie publikuje na 
stronie internetowej regulamin komitetu 
monitorującego i wszystkie dane i
informacje wymieniane z komitetem 
monitorującym.

skreśla się

Or. en
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Uzasadnienie

Jedynie zobowiązanie do powołania komitetu monitorującego musi być określane na szczeblu 
unijnym. Wszystkie pozostałe kwestie dotyczące komitetu monitorującego należą do państw 
członkowskich.

Poprawka 4607
Peter Jahr, Albert Deß, Norbert Lins, Paolo De Castro

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 111 – ustęp 1 – akapit 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwo członkowskie publikuje na stronie 
internetowej regulamin komitetu 
monitorującego i wszystkie dane i
informacje wymieniane z komitetem 
monitorującym.

Państwo członkowskie oraz, w stosownych 
przypadkach, regiony publikują na stronie 
internetowej regulamin komitetu 
monitorującego i wszystkie dane i
informacje wymieniane z komitetem 
monitorującym.

Or. en

Poprawka 4608
Peter Jahr, Norbert Lins, Albert Deß, Jens Gieseke

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 111 – ustęp 1 – akapit 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwo członkowskie publikuje na stronie 
internetowej regulamin komitetu 
monitorującego i wszystkie dane i
informacje wymieniane z komitetem 
monitorującym.

Państwo członkowskie publikuje na stronie 
internetowej regulamin komitetu 
monitorującego i jego opinie.

Or. de

Uzasadnienie

Należy znieść obowiązek publikacji wszystkich danych i informacji przedstawionych 
komitetowi monitorującemu oraz członków komitetu monitorującego. Po pierwsze może 
chodzić o informacje osobowe lub poufne z innych względów. Po drugie, obowiązek 
publikacji wszystkich przedstawionych informacji może utrudniać komitetowi monitorującemu 
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zajmowanie się poufnymi sprawami. Kwestia publikacji powinna być regulowana w 
odnośnym regulaminie komitetów monitorujących.

Poprawka 4609
Martin Häusling, Bronis Ropė, Maria Heubuch
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 111 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1 a. Członkami w komitecie 
monitorującym są również przedstawiciele 
krajowych sieci lokalnych grup działania 
lub innych subregionalnych agencji 
rozwoju, które rozmieszczają środki w 
ramach interwencji LEADER.

Or. en

Poprawka 4610
Norbert Erdős

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 111 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. O składzie komitetu 
monitorującego decyduje państwo 
członkowskie, które zapewnia 
zrównoważoną reprezentację 
przedstawicieli właściwych organów
publicznych i instytucji pośredniczących 
oraz przedstawicieli partnerów, o których 
mowa w art. 94 ust. 3.

skreśla się

Każdy członek komitetu monitorującego 
ma jeden głos.

Państwo członkowskie publikuje na 
stronie internetowej wykaz członków 
komitetu monitorującego.
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Przedstawiciele Komisji uczestniczą w
pracach komitetu monitorującego, pełniąc 
rolę doradczą.

Or. en

Uzasadnienie

Jedynie zobowiązanie do powołania komitetu monitorującego musi być określane na szczeblu 
unijnym. Wszystkie pozostałe kwestie dotyczące komitetu monitorującego należą do państw 
członkowskich.

Poprawka 4611
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Paul Brannen, Momchil Nekov, Marc 
Tarabella

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 111 – ustęp 2 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

O składzie komitetu monitorującego 
decyduje państwo członkowskie, które 
zapewnia zrównoważoną reprezentację 
przedstawicieli właściwych organów 
publicznych i instytucji pośredniczących 
oraz przedstawicieli partnerów, o których 
mowa w art. 94 ust. 3.

O składzie komitetu monitorującego 
decyduje, z należytym uwzględnieniem 
zapobiegania konfliktom interesów,
państwo członkowskie, które zapewnia 
zrównoważoną reprezentację 
przedstawicieli właściwych organów 
publicznych i instytucji pośredniczących 
oraz przedstawicieli partnerów, o których 
mowa w art. 94 ust. 3, którzy są istotni do 
realizacji wszystkich celów ujętych w art.
6 ust. 1.

Or. en

Poprawka 4612
Maria Gabriela Zoană

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 111 – ustęp 2 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

O składzie komitetu monitorującego 
decyduje państwo członkowskie, które 
zapewnia zrównoważoną reprezentację 

O składzie komitetu monitorującego 
decyduje państwo członkowskie, które 
zapewnia zrównoważoną reprezentację 
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przedstawicieli właściwych organów 
publicznych i instytucji pośredniczących 
oraz przedstawicieli partnerów, o których 
mowa w art. 94 ust. 3.

przedstawicieli właściwych organów 
publicznych i instytucji pośredniczących 
oraz przedstawicieli partnerów, o których 
mowa w art. 94 ust. 3. Państwa 
członkowskie zapewnią udział kobiet w 
składzie komitetu monitorującego.

Or. en

Poprawka 4613
Matt Carthy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 111 – ustęp 2 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

O składzie komitetu monitorującego 
decyduje państwo członkowskie, które 
zapewnia zrównoważoną reprezentację 
przedstawicieli właściwych organów 
publicznych i instytucji pośredniczących 
oraz przedstawicieli partnerów, o których 
mowa w art. 94 ust. 3.

O składzie komitetu monitorującego 
decyduje państwo członkowskie, które 
zapewnia zrównoważoną reprezentację 
przedstawicieli właściwych organów 
publicznych i instytucji pośredniczących 
oraz przedstawicieli partnerów, o których 
mowa w art. 94 ust. 3. Prawo do ubiegania 
się o członkostwo w komitecie 
monitorującym mają organy 
przedstawicieli rolników.

Or. en

Poprawka 4614
Clara Eugenia Aguilera García

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 111 – ustęp 2 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

O składzie komitetu monitorującego
decyduje państwo członkowskie, które
zapewnia zrównoważoną reprezentację 
przedstawicieli właściwych organów 
publicznych i instytucji pośredniczących 
oraz przedstawicieli partnerów, o których 
mowa w art. 94 ust. 3.

O składzie komitetu bądź komitetów
monitorujących decyduje państwo 
członkowskie, a w stosownych 
przypadkach regiony, które zapewniają
zrównoważoną reprezentację 
przedstawicieli właściwych organów 
publicznych i instytucji pośredniczących 
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oraz przedstawicieli partnerów, o których 
mowa w art. 94 ust. 3.

Or. es

Poprawka 4615
Peter Jahr, Albert Deß, Norbert Lins, Paolo De Castro

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 111 – ustęp 2 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

O składzie komitetu monitorującego 
decyduje państwo członkowskie, które
zapewnia zrównoważoną reprezentację 
przedstawicieli właściwych organów 
publicznych i instytucji pośredniczących 
oraz przedstawicieli partnerów, o których 
mowa w art. 94 ust. 3.

O składzie komitetu monitorującego 
decyduje państwo członkowskie oraz, w 
stosownych przypadkach, regiony, które
zapewniają zrównoważoną reprezentację 
przedstawicieli właściwych organów 
publicznych i instytucji pośredniczących 
oraz przedstawicieli partnerów, o których 
mowa w art. 94 ust. 3.

Or. en

Poprawka 4616
Clara Eugenia Aguilera García

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 111 – ustęp 2 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Każdy członek komitetu monitorującego 
ma jeden głos.

Działanie komitetu zapewni uczestnictwo 
jego członków zgodne z systemem 
demokratycznym.

Or. es

Poprawka 4617
Bas Belder

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 111 – ustęp 2 – akapit 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Każdy członek komitetu monitorującego 
ma jeden głos.

Każdy członek komitetu monitorującego 
ma jeden głos, co może obejmować głos 
ważony, w niewiążących opiniach.

Or. en

Poprawka 4618
Maria Noichl

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 111 – ustęp 2 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwo członkowskie publikuje na 
stronie internetowej wykaz członków 
komitetu monitorującego.

Państwa członkowskie przekazują Komisji
wykaz członków komitetu monitorującego, 
który w krótkim czasie jest przez nią 
udostępniany publicznie na stronie 
internetowej.

Or. de

Poprawka 4619
Peter Jahr, Norbert Lins, Paolo De Castro

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 111 – ustęp 2 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwo członkowskie publikuje na stronie 
internetowej wykaz członków komitetu 
monitorującego.

Państwo członkowskie oraz, w stosownych 
przypadkach, regiony publikują na stronie 
internetowej wykaz członków komitetu 
monitorującego.

Or. en

Poprawka 4620
Norbert Erdős
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 111 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komitet monitorujący rozpatruje w
szczególności:

skreśla się

a) postępy w realizacji planu 
strategicznego WPR i osiąganiu celów 
pośrednich i celów końcowych;

b) wszelkie problemy mające wpływ na 
realizację celów planu strategicznego 
WPR i działania podjęte w celu 
zaradzenia im;

c) elementy oceny ex ante wymienione w
art. 52 ust. 3 rozporządzenia (UE) [w 
sprawie wspólnych przepisów] i dokument 
strategiczny, o którym mowa w art. 53 ust.
1 rozporządzenia (UE) [w sprawie 
wspólnych przepisów];

d) postępy w dokonywaniu ewaluacji, 
sporządzaniu sprawozdań 
podsumowujących ewaluacje i w
działaniach następczych podjętych w
związku z ustaleniami;

e) realizację działań w zakresie 
komunikacji i eksponowania;

f) w stosownych przypadkach budowanie 
zdolności administracyjnych organów 
publicznych i beneficjentów.

Or. en

Uzasadnienie

Jedynie zobowiązanie do powołania komitetu monitorującego musi być określane na szczeblu 
unijnym. Wszystkie pozostałe kwestie dotyczące komitetu monitorującego należą do państw 
członkowskich.

Poprawka 4621
Peter Jahr, Norbert Lins, Paolo De Castro

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 111 – ustęp 3 – wprowadzenie
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komitet monitorujący rozpatruje w
szczególności:

3. Zgodnie ze swoim zakresem 
terytorialnym komitet monitorujący może 
rozpatrywać w szczególności:

Or. en

Uzasadnienie

Wyjaśnienie po wprowadzeniu modyfikacji do ust. 1.

Poprawka 4622
Peter Jahr, Norbert Lins, Paolo De Castro

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 111 – ustęp 3 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) postępy w realizacji planu 
strategicznego WPR i osiąganiu celów 
pośrednich i celów końcowych;

a) postępy w realizacji planu 
strategicznego WPR oraz, w stosownych 
przypadkach, regionalnych programów 
interwencyjnych i osiąganiu celów 
pośrednich i celów końcowych;

Or. en

Poprawka 4623
Clara Eugenia Aguilera García

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 111 – ustęp 3 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) postępy w realizacji planu 
strategicznego WPR i osiąganiu celów 
pośrednich i celów końcowych;

a) postępy w realizacji planu 
strategicznego WPR oraz, w stosownych 
przypadkach, programów interwencji 
regionalnej, i osiąganiu celów pośrednich i
celów końcowych;

Or. es
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Poprawka 4624
Peter Jahr, Albert Deß, Norbert Lins, Paolo De Castro

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 111 – ustęp 3 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) wszelkie problemy mające wpływ 
na realizację celów planu strategicznego 
WPR i działania podjęte w celu zaradzenia 
im;

b) wszelkie problemy mające wpływ 
na realizację celów planu strategicznego 
WPR oraz, w stosownych przypadkach, 
regionalnych programów interwencyjnych
i działania podjęte w celu zaradzenia im;

Or. en

Poprawka 4625
Maria Heubuch, Bronis Ropė, Martin Häusling
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 111 - ustęp 3 – litera b a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) kwestie dotyczące jakości i ilości 
danych oraz wskaźniki dostępne do celów 
monitorowania;

Or. en

Uzasadnienie

Komitet monitorujący powinien rozważyć, czy istnieją obszary, gdzie brak danych 
wyjściowych lub są one niewystarczające do celów monitorowania i dla których należy 
poprawić wskaźniki.

Poprawka 4626
Maria Noichl, Pavel Poc

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 111 - ustęp 3 – litera b a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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ba) kwestie dotyczące jakości i ilości 
danych oraz wskaźniki dostępne do celów 
monitorowania;

Or. en

Uzasadnienie

Komitet monitorujący powinien rozważyć, czy istnieją obszary, gdzie brak danych 
wyjściowych lub są one niewystarczające do celów monitorowania i dla których należy 
poprawić wskaźniki.

Poprawka 4627
Matt Carthy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 111 - ustęp 3 – litera b a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) kwestie dotyczące jakości i ilości 
danych oraz wskaźniki do celów 
monitorowania;

Or. en

Poprawka 4628
Maria Noichl

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 111 – ustęp 3 – litera f)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) w stosownych przypadkach
budowanie zdolności administracyjnych
organów publicznych i beneficjentów.

f) budowanie zdolności organów 
publicznych i beneficjentów, organów 
społeczeństwa obywatelskiego i włączenia 
społecznego określonych w art. 94.

Or. en

Poprawka 4629
Maria Heubuch, Bronis Ropė, Martin Häusling
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w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 111 – ustęp 3 – litera f)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) w stosownych przypadkach 
budowanie zdolności administracyjnych
organów publicznych i beneficjentów.

f) w stosownych przypadkach 
budowanie zdolności organów 
publicznych, organów społeczeństwa 
obywatelskiego określonych w art. 94 i 
beneficjentów.

Or. en

Uzasadnienie

Ważne jest, by w budowanie zdolności włączyć organizacje społeczeństwa obywatelskiego,
aby pozwolić im na skuteczne podjęcie swojej nowej roli w polityce na poziomie krajowym.

Poprawka 4630
Bas Belder

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 111 – ustęp 3 – litera f a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fa) uproszczenie i zmniejszenie 
obciążeń administracyjnych dla 
beneficjentów końcowych.

Or. en

Poprawka 4631
Maria Gabriela Zoană

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 111 – ustęp 3 – litera f a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fa) W rozwoju, realizacji, 
monitorowaniu i ocenie planu 
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strategicznego WPR wykorzystuje się 
podejście uwzględniające aspekt płci.

Or. en

Poprawka 4632
Nikos Androulakis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 111 – ustęp 3 – litera f a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fa) roczne sprawozdania z realizacji 
celów.

Or. en

Poprawka 4633
Clara Eugenia Aguilera García

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 111 – ustęp 3 – litera f a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fa) roczne sprawozdania z realizacji 
celów.

Or. es

Poprawka 4634
Norbert Erdős

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 111 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Komitet monitorujący przedstawia 
swoją opinię na temat:

skreśla się

a) projektu planu strategicznego WPR;



AM\1171755PL.docx 123/191 PE631.988v01-00

PL

b) metody i kryteriów wyboru operacji;

c) rocznych sprawozdań z realizacji celów;

d) planu ewaluacji i wszelkich zmian w
tym planie;

e) wszelkich propozycji instytucji 
zarządzającej dotyczących zmian planu 
strategicznego WPR.

Or. en

Uzasadnienie

Jedynie zobowiązanie do powołania komitetu monitorującego musi być określane na szczeblu 
unijnym. Wszystkie pozostałe kwestie dotyczące komitetu monitorującego należą do państw 
członkowskich.

Poprawka 4635
Peter Jahr, Norbert Lins, Albert Deß, Jens Gieseke

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 111 – ustęp 4 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Komitet monitorujący przedstawia
swoją opinię na temat:

4. Komitet monitorujący może 
przedstawić swoją opinię na temat:

Or. de

Uzasadnienie

Komitet monitorujący nie powinien być zobowiązywany do przedstawienia swojej opinii. 
Wystarczy, że przewidziana jest sposobność do przedstawienia opinii.

Poprawka 4636
Clara Eugenia Aguilera García

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 111 – ustęp 4 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Komitet monitorujący przedstawia 
swoją opinię na temat:

4. (Nie dotyczy polskiej wersji 
językowej)
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Or. es

Poprawka 4637
Clara Eugenia Aguilera García

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 111 – ustęp 4 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) projektu planu strategicznego 
WPR;

skreśla się

Or. es

Poprawka 4638
Clara Eugenia Aguilera García

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 111 – ustęp 4 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) rocznych sprawozdań z realizacji 
celów;

skreśla się

Or. es

Poprawka 4639
Nikos Androulakis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 111 – ustęp 4 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) rocznych sprawozdań z realizacji 
celów;

skreśla się

Or. en

Uzasadnienie

Zostało przeniesione do art. 111 ust. 3 lit. f a) (nowa)
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Poprawka 4640
Peter Jahr

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 111 – ustęp 4 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) rocznych sprawozdań z realizacji 
celów;

c) sprawozdań z realizacji celów;

Or. de

Poprawka 4641
Maria Heubuch, Martin Häusling, Bronis Ropė
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 111 – ustęp 4 – litera e a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) Wskaźniki oraz procedury 
monitorowania (in situ) w ich zakresie.

Or. en

Poprawka 4642
Maria Heubuch, Bronis Ropė, Martin Häusling
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 112 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Z inicjatywy państwa 
członkowskiego z EFRROW można 
wspierać działania niezbędne do 
skutecznego zarządzania wsparciem 
związanym z planem strategicznym WPR i
realizacji tego wsparcia, w tym utworzenia 
i funkcjonowania krajowych sieci WPR, o
których mowa w art. 113 ust. 1. Działania, 

1. Z inicjatywy państwa 
członkowskiego z EFRROW można 
wspierać działania niezbędne do 
skutecznego zarządzania wsparciem 
związanym z planem strategicznym WPR i
realizacji tego wsparcia, w tym utworzenia 
i funkcjonowania krajowych sieci WPR, o
których mowa w art. 113 ust. 1, oraz 
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o których mowa w niniejszym ustępie, 
mogą dotyczyć poprzednich oraz kolejnych 
okresów obowiązywania planów 
strategicznych WPR.

budowania zdolności pracowników 
administracji krajowych i organizacji 
społeczeństwa obywatelskiego, jak 
również wsparcia analitycznego w 
zadaniach związanych z kształtowaniem 
polityki opartej na dowodach na mocy 
niniejszego rozporządzenia. Działania, o
których mowa w niniejszym ustępie, mogą 
dotyczyć poprzednich oraz kolejnych 
okresów obowiązywania planów 
strategicznych WPR.

Or. en

Uzasadnienie

Na podstawie tego wniosku państwa członkowskie zyskają nową rolę w zakresie kształtowania 
polityki i będą miały obowiązek wykonywania nowych dla ministerstw rolnictwa zadań jak na 
przykład ocena potrzeb. Dlatego ważne jest, by pozwolić państwom członkowskim, które tego 
chcą, na zwiększenie ich budżetu pomocy technicznej na cele szkolenia personelu lub zyskanie 
wsparcia technicznego na cele wykonywania nowych zadań wiążących się z kształtowaniem 
polityki opartej na dowodach.

Poprawka 4643
Luke Ming Flanagan
w imieniu grupy GUE/NGL

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 112 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Z inicjatywy państwa 
członkowskiego z EFRROW można 
wspierać działania niezbędne do 
skutecznego zarządzania wsparciem 
związanym z planem strategicznym WPR i
realizacji tego wsparcia, w tym utworzenia 
i funkcjonowania krajowych sieci WPR, o
których mowa w art. 113 ust. 1. Działania, 
o których mowa w niniejszym ustępie, 
mogą dotyczyć poprzednich oraz 
kolejnych okresów obowiązywania planów 
strategicznych WPR.

1. Z inicjatywy państwa 
członkowskiego z EFRROW można 
wspierać działania niezbędne do 
skutecznego zarządzania wsparciem 
związanym z planem strategicznym WPR i
realizacji tego wsparcia;

Or. en
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Uzasadnienie

Proponuje się skreślenie art. 113.

Poprawka 4644
Norbert Erdős

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 112 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Z inicjatywy państwa 
członkowskiego z EFRROW można 
wspierać działania niezbędne do 
skutecznego zarządzania wsparciem 
związanym z planem strategicznym WPR i
realizacji tego wsparcia, w tym utworzenia 
i funkcjonowania krajowych sieci WPR, o
których mowa w art. 113 ust. 1. Działania, 
o których mowa w niniejszym ustępie, 
mogą dotyczyć poprzednich oraz 
kolejnych okresów obowiązywania planów 
strategicznych WPR.

1. Z inicjatywy państwa 
członkowskiego z EFRG i EFRROW 
można wspierać dowolne środki niezbędne 
do skutecznego zarządzania wsparciem 
związanym z całym planem strategicznym 
WPR i realizacji tego wsparcia.

Or. en

Uzasadnienie

Należy wyjaśnić, czy pomoc techniczna może być użyta do dowolnych środków, niezależnie od 
źródła finansowania tego środka.

Poprawka 4645
Paolo De Castro

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 112 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Z inicjatywy państwa 
członkowskiego z EFRROW można 
wspierać działania niezbędne do 
skutecznego zarządzania wsparciem 
związanym z planem strategicznym WPR i
realizacji tego wsparcia, w tym utworzenia 

1. Z inicjatywy państwa 
członkowskiego z EFRROW można 
wspierać działania niezbędne do 
skutecznego zarządzania wsparciem 
związanym z planem strategicznym WPR
lub z regionalnymi programami 
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i funkcjonowania krajowych sieci WPR, o
których mowa w art. 113 ust. 1. Działania, 
o których mowa w niniejszym ustępie, 
mogą dotyczyć poprzednich oraz kolejnych 
okresów obowiązywania planów 
strategicznych WPR.

operacyjnymi oraz realizacji tego 
wsparcia, w tym utworzenia i
funkcjonowania krajowych sieci WPR, o
których mowa w art. 113 ust. 1. Działania, 
o których mowa w niniejszym ustępie, 
mogą dotyczyć poprzednich oraz kolejnych 
okresów obowiązywania planów 
strategicznych WPR.

Or. it

Poprawka 4646
Peter Jahr, Albert Deß, Norbert Lins, Paolo De Castro

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 112 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Z inicjatywy państwa 
członkowskiego z EFRROW można 
wspierać działania niezbędne do 
skutecznego zarządzania wsparciem 
związanym z planem strategicznym WPR i
realizacji tego wsparcia, w tym utworzenia 
i funkcjonowania krajowych sieci WPR, o
których mowa w art. 113 ust. 1. Działania, 
o których mowa w niniejszym ustępie, 
mogą dotyczyć poprzednich oraz kolejnych 
okresów obowiązywania planów 
strategicznych WPR.

1. Z inicjatywy państwa 
członkowskiego lub, w stosownych 
przypadkach, regionów z EFRROW 
można wspierać działania niezbędne do 
skutecznego zarządzania wsparciem 
związanym z planem strategicznym WPR i
realizacji tego wsparcia, w tym utworzenia 
i funkcjonowania krajowych sieci WPR, o
których mowa w art. 113 ust. 1. Działania, 
o których mowa w niniejszym ustępie, 
mogą dotyczyć poprzednich oraz kolejnych 
okresów obowiązywania planów 
strategicznych WPR.

Or. en

Poprawka 4647
Maria Noichl

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 112 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Z inicjatywy państwa 
członkowskiego z EFRROW można 

1. Z inicjatywy państwa 
członkowskiego z EFRROW można 
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wspierać działania niezbędne do 
skutecznego zarządzania wsparciem 
związanym z planem strategicznym WPR i
realizacji tego wsparcia, w tym utworzenia 
i funkcjonowania krajowych sieci WPR, o
których mowa w art. 113 ust. 1. Działania, 
o których mowa w niniejszym ustępie, 
mogą dotyczyć poprzednich oraz kolejnych 
okresów obowiązywania planów 
strategicznych WPR.

wspierać działania niezbędne do 
skutecznego zarządzania wsparciem 
związanym z planem strategicznym WPR i
realizacji tego wsparcia, w tym dla 
lokalnych grup działania i utworzenia i
funkcjonowania krajowych sieci WPR, o
których mowa w art. 113 ust. 1. Działania, 
o których mowa w niniejszym ustępie, 
mogą dotyczyć poprzednich oraz kolejnych 
okresów obowiązywania planów 
strategicznych WPR.

Or. en

Poprawka 4648
Martin Häusling, Bronis Ropė, Maria Heubuch
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 112 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Z inicjatywy państwa 
członkowskiego z EFRROW można 
wspierać działania niezbędne do 
skutecznego zarządzania wsparciem 
związanym z planem strategicznym WPR i
realizacji tego wsparcia, w tym utworzenia 
i funkcjonowania krajowych sieci WPR, o
których mowa w art. 113 ust. 1. Działania, 
o których mowa w niniejszym ustępie, 
mogą dotyczyć poprzednich oraz kolejnych 
okresów obowiązywania planów 
strategicznych WPR.

1. Z inicjatywy państwa 
członkowskiego z EFRROW można 
wspierać działania niezbędne do 
skutecznego zarządzania wsparciem 
związanym z planem strategicznym WPR i
realizacji tego wsparcia, w tym dla 
lokalnych grup działania i utworzenia i
funkcjonowania krajowych sieci WPR, o
których mowa w art. 113 ust. 1. Działania, 
o których mowa w niniejszym ustępie, 
mogą dotyczyć poprzednich oraz kolejnych 
okresów obowiązywania planów 
strategicznych WPR.

Or. en

Poprawka 4649
Daciana Octavia Sârbu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 112 – ustęp 1



PE631.988v01-00 130/191 AM\1171755PL.docx

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Z inicjatywy państwa 
członkowskiego z EFRROW można 
wspierać działania niezbędne do 
skutecznego zarządzania wsparciem 
związanym z planem strategicznym WPR i
realizacji tego wsparcia, w tym utworzenia 
i funkcjonowania krajowych sieci WPR, o
których mowa w art. 113 ust. 1. Działania, 
o których mowa w niniejszym ustępie, 
mogą dotyczyć poprzednich oraz kolejnych 
okresów obowiązywania planów 
strategicznych WPR.

1. Z inicjatywy państwa 
członkowskiego z EFRROW wspiera się
działania niezbędne do skutecznego 
zarządzania wsparciem związanym z
planem strategicznym WPR i realizacji 
tego wsparcia, w tym utworzenia i
funkcjonowania krajowych sieci WPR, o
których mowa w art. 113 ust. 1. Działania, 
o których mowa w niniejszym ustępie, 
mogą dotyczyć poprzednich oraz kolejnych 
okresów obowiązywania planów 
strategicznych WPR.

Or. en

Poprawka 4650
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 112 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Pomoc techniczna z inicjatywy 
państw członkowskich nie obejmuje 
finansowania jednostek certyfikujących w 
rozumieniu art. 11 rozporządzenia (UE) 
[horyzontalnego].

skreśla się

Or. pl

Poprawka 4651
Beata Gosiewska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 112 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Pomoc techniczna z inicjatywy 
państw członkowskich nie obejmuje 
finansowania jednostek certyfikujących w 

skreśla się
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rozumieniu art. 11 rozporządzenia (UE) 
[horyzontalnego].

Or. pl

Poprawka 4652
Luke Ming Flanagan
w imieniu grupy GUE/NGL

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 113

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

[...] skreśla się

Or. en

Uzasadnienie

Jest to niepotrzebne powielenie i nie przyczynia się do uproszczenia.

Poprawka 4653
Bronis Ropė, Martin Häusling
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 113 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Najpóźniej 12 miesięcy po 
zatwierdzeniu przez Komisję planu 
strategicznego WPR każde państwo 
członkowskie tworzy krajową sieć ds. 
wspólnej polityki rolnej (krajową sieć 
WPR) na potrzeby kontaktów na szczeblu 
krajowym między organizacjami i
organami administracji, doradcami, 
naukowcami i innymi podmiotami 
zaangażowanymi w innowacje w
dziedzinie rolnictwa i rozwoju obszarów 
wiejskich.

1. Najpóźniej 12 miesięcy po 
zatwierdzeniu przez Komisję planu 
strategicznego WPR każde państwo 
członkowskie tworzy krajową sieć ds. 
wspólnej polityki rolnej (krajową sieć 
WPR) na potrzeby kontaktów na szczeblu 
krajowym między organizacjami
pozarządowymi reprezentującymi między 
innymi związki zawodowe rolników, w tym 
rolników prowadzących działalność na 
małą skalę i obsługujących rynki lokalne, 
a także organizacje pozarządowe 
zajmujące się ochroną środowiska, 
zdrowiem publicznym i dobrostanem 
zwierząt, i organami administracji, 
doradcami, naukowcami i innymi 
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podmiotami zaangażowanymi w innowacje 
w dziedzinie rolnictwa i rozwoju obszarów 
wiejskich.

Or. en

Poprawka 4654
Paolo De Castro

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 113 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Najpóźniej 12 miesięcy po 
zatwierdzeniu przez Komisję planu 
strategicznego WPR każde państwo 
członkowskie tworzy krajową sieć ds. 
wspólnej polityki rolnej (krajową sieć 
WPR) na potrzeby kontaktów na szczeblu 
krajowym między organizacjami i
organami administracji, doradcami, 
naukowcami i innymi podmiotami 
zaangażowanymi w innowacje w
dziedzinie rolnictwa i rozwoju obszarów 
wiejskich.

1. Najpóźniej 12 miesięcy po 
zatwierdzeniu przez Komisję planu 
strategicznego WPR każde państwo 
członkowskie tworzy krajową sieć ds. 
wspólnej polityki rolnej (krajową sieć
WPR) na potrzeby kontaktów na szczeblu 
krajowym między organizacjami i
organami administracji, doradcami, 
naukowcami, przedstawicielami sektorów 
produkcyjnych i innymi podmiotami 
zaangażowanymi w innowacje w
dziedzinie rolnictwa i rozwoju obszarów 
wiejskich. Sieć ta będzie opierać się na już 
istniejących strukturach sieciowych w 
państwach członkowskich.

Or. en

Poprawka 4655
Marijana Petir

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 113 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Najpóźniej 12 miesięcy po 
zatwierdzeniu przez Komisję planu 
strategicznego WPR każde państwo 
członkowskie tworzy krajową sieć ds. 
wspólnej polityki rolnej (krajową sieć 

1. Najpóźniej 12 miesięcy po 
zatwierdzeniu przez Komisję planu 
strategicznego WPR każde państwo 
członkowskie tworzy krajową sieć ds. 
wspólnej polityki rolnej (krajową sieć 
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WPR) na potrzeby kontaktów na szczeblu 
krajowym między organizacjami i
organami administracji, doradcami, 
naukowcami i innymi podmiotami 
zaangażowanymi w innowacje w
dziedzinie rolnictwa i rozwoju obszarów 
wiejskich.

WPR) na potrzeby kontaktów na szczeblu 
krajowym między organizacjami i
organami administracji, doradcami, 
naukowcami, przedstawicielami sektora 
rolnictwa i innymi podmiotami 
zaangażowanymi w innowacje w
dziedzinie rolnictwa i rozwoju obszarów 
wiejskich.

Or. hr

Poprawka 4656
Matt Carthy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 113 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Najpóźniej 12 miesięcy po 
zatwierdzeniu przez Komisję planu 
strategicznego WPR każde państwo 
członkowskie tworzy krajową sieć ds. 
wspólnej polityki rolnej (krajową sieć 
WPR) na potrzeby kontaktów na szczeblu 
krajowym między organizacjami i
organami administracji, doradcami, 
naukowcami i innymi podmiotami 
zaangażowanymi w innowacje w
dziedzinie rolnictwa i rozwoju obszarów 
wiejskich.

1. Najpóźniej 12 miesięcy po 
zatwierdzeniu przez Komisję planu 
strategicznego WPR każde państwo 
członkowskie tworzy krajową sieć ds. 
wspólnej polityki rolnej (krajową sieć 
WPR) na potrzeby kontaktów na szczeblu 
krajowym między organizacjami i
organami administracji, doradcami, 
naukowcami, przedstawicielami 
organizacji produkcyjnych i innymi 
podmiotami zaangażowanymi w innowacje 
w dziedzinie rolnictwa i rozwoju obszarów 
wiejskich.

Or. en

Poprawka 4657
Daciana Octavia Sârbu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 113 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Najpóźniej 12 miesięcy po 
zatwierdzeniu przez Komisję planu 

1. Najpóźniej 12 miesięcy po 
zatwierdzeniu przez Komisję planu 
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strategicznego WPR każde państwo 
członkowskie tworzy krajową sieć ds. 
wspólnej polityki rolnej (krajową sieć 
WPR) na potrzeby kontaktów na szczeblu 
krajowym między organizacjami i
organami administracji, doradcami, 
naukowcami i innymi podmiotami 
zaangażowanymi w innowacje w
dziedzinie rolnictwa i rozwoju obszarów 
wiejskich.

strategicznego WPR każde państwo 
członkowskie tworzy krajową sieć ds. 
wspólnej polityki rolnej (krajową sieć 
WPR) z każdego sektora na potrzeby 
kontaktów na szczeblu krajowym między 
organizacjami i organami administracji, 
doradcami, naukowcami i innymi 
podmiotami zaangażowanymi w innowacje 
w dziedzinie rolnictwa i rozwoju obszarów 
wiejskich.

Or. en

Poprawka 4658
Laurenţiu Rebega, Daniel Buda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 113 – ustęp 1 – akapit 1 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wspólną politykę rolna należy budować 
na istniejących już w państwach 
członkowskich strukturach sieci.

Or. ro

Poprawka 4659
James Nicholson, Jørn Dohrmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 113 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Wspólna polityka rolna powinna 
opierać się na już istniejących strukturach 
sieciowych dostępnych w państwach 
członkowskich.

Or. en

Poprawka 4660
Norbert Erdős
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 113 – ustęp 3 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) wspieranie organów administracji 
państw członkowskich w realizacji planów 
strategicznych WPR oraz przejścia na 
model realizacji oparty na wynikach;

skreśla się

Or. en

Poprawka 4661
Maria Gabriela Zoană

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 113 – ustęp 3 – litera e a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) wsparcie i ułatwienie w celu 
wykorzystania podejścia 
uwzględniającego aspekt płci;

Or. en

Poprawka 4662
Martin Häusling, Bronis Ropė, Maria Heubuch
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 113 – ustęp 3 – litera f a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fa) oraz wspieranie współpracy 
międzyregionalnej i transnarodowej 
między lokalnymi grupami działania, w 
tym grupami zlokalizowanymi w krajach 
kandydujących, stowarzyszonych lub 
krajach sąsiadujących z UE.

Or. en
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Poprawka 4663
Martin Häusling, Bronis Ropė, Maria Heubuch
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 113 – ustęp 3 – litera f a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fa) wspieranie budowania potencjału 
lokalnych grup działania oraz 
pracowników instytucji zarządzających i 
agencji płatniczych, którzy zajmują się 
stosunkami z lokalnymi grupami 
działania;

Or. en

Poprawka 4664
Jean Arthuis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 113 – ustęp 3 – litera fa (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fa) umożliwienie dostępu do 
informacji i wdrażania narzędzi 
zarządzania ryzykiem, o których mowa w 
art. 70 niniejszego rozporządzenia, w tym 
kontraktów terminowych typu future, oraz 
dostępu do nich.

Or. fr

Poprawka 4665
Norbert Erdős

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 113 – ustęp 4 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) przyczynianiu się do zwiększania 
potencjału administracji państw 
członkowskich i innych podmiotów 

skreśla się
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zaangażowanych w realizację planów 
strategicznych WPR, w tym w zakresie 
procesów monitorowania i ewaluacji;

Or. en

Poprawka 4666
Maria Gabriela Zoană

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 113 – ustęp 4 – litera e a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) przyczynianiu się do zwiększania 
potencjału administracji państw 
członkowskich w uwzględnianiu aspektu 
płci i sporządzaniu budżetu z 
uwzględnieniem aspektu płci w planach 
strategicznych WPR oraz gromadzeniu 
danych z podziałem na płeć; oraz 
tworzeniu platformy dla zainteresowanych 
stron w celu wymiany najlepszych praktyk 
w działaniach istotnych dla celów 
szczegółowych dotyczących 
równouprawnienia płci określonych w art. 
6 ust. 1;

Or. en

Poprawka 4667
Maria Heubuch, Martin Häusling
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 114 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Celem EPI jest stymulowanie 
innowacji oraz poprawa wymiany wiedzy.

2. Celem EPI jest rozpowszechnianie 
zrównoważonych, innowacyjnych praktyk
oraz poprawa wymiany wiedzy, w tym 
między sektorem badawczym a sektorem 
rolnym, a także wzajemne nabywanie 
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umiejętności, technik i podejść w celu 
osiągnięcia zrównoważonych systemów.

Or. en

Uzasadnienie

Innowacja nie jest celem samym w sobie. Stymuluje ją potrzeba, brak lub problem. Celem EPI 
jest zdecydowanie rozpowszechnianie wiedzy i umiejętności w celu przyniesienia korzyści i 
uzyskania zrównoważonego charakteru.

Poprawka 4668
Luke Ming Flanagan
w imieniu grupy GUE/NGL

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 114 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. EPI przyczynia się do realizacji 
celów szczegółowych określonych w art. 6 
ust. 1.

3. EPI przyczynia się do realizacji 
celów szczegółowych określonych w art. 6 
ust. 1 w proporcji 80% finansowania dla 
rolników i 20% dla usługodawców;

Or. en

Uzasadnienie

Jest niezbędne, by zagwarantować, że środki dotrą do rolników.

Poprawka 4669
Martin Häusling, Maria Heubuch
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 114 – ustęp 4 – akapit 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) tworzy wartość dodaną poprzez 
lepsze wiązanie badań i praktyki rolnej 
oraz zachęcanie do powszechniejszego 
stosowania dostępnych innowacyjnych 
rozwiązań;

a) tworzy wartość dodaną poprzez 
lepsze wiązanie badań i praktyki rolnej 
oraz zachęcanie do powszechniejszego 
stosowania dostępnych innowacyjnych 
rozwiązań, w tym agroekologicznych;
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Or. en

Poprawka 4670
Maria Heubuch, Martin Häusling
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 114 – ustęp 4 – akapit 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) promuje szybsze i szersze 
wdrażanie innowacyjnych rozwiązań; oraz

c) promuje szybsze i szersze 
wdrażanie innowacyjnych rozwiązań, w 
tym agroekologicznych; oraz

Or. en

Poprawka 4671
Maria Heubuch, Martin Häusling
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 114 – ustęp 4 – akapit 1 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) informuje środowisko naukowe o
zapotrzebowaniu na badania dotyczące
praktyki rolnej.

d) informuje środowisko naukowe o
zapotrzebowaniu na badania dotyczące
rolników.

Or. en

Poprawka 4672
Ivan Jakovčić, Hilde Vautmans

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 114 – ustęp 4 – akapit 1 – litera d a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) wskazuje praktyki i innowacje 
rolne w zakresie sprzętu rolniczego, które 
mogą zwiększyć liczbę kobiet w rolnictwie.
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Or. en

Poprawka 4673
Jan Huitema, Fredrick Federley, Morten Løkkegaard, Pavel Telička

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 114 – ustęp 4 – akapit 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Grupy operacyjne EPI stanowią część EPI. 
Sporządzają plan opracowywania, 
testowania, dostosowywania lub realizacji 
innowacyjnych projektów, w oparciu o
interaktywny model innowacji, którego 
główne zasady to:

Grupy operacyjne EPI stanowią część EPI i 
mogą być zakładane przez producentów i 
organizacje międzybranżowe. Sporządzają 
plan opracowywania, testowania, 
dostosowywania lub realizacji 
innowacyjnych projektów, w oparciu o
interaktywny model innowacji, którego 
główne zasady to:

Or. en

Poprawka 4674
Annie Schreijer-Pierik

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 114 – ustęp 4 – akapit 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Grupy operacyjne EPI stanowią część EPI. 
Sporządzają plan opracowywania, 
testowania, dostosowywania lub realizacji 
innowacyjnych projektów, w oparciu o
interaktywny model innowacji, którego 
główne zasady to:

Grupy operacyjne EPI, które można też 
nazwać „grupami działającymi w 
dziedzinie innowacji”, stanowią część EPI. 
Sporządzają plan opracowywania, 
testowania, dostosowywania lub realizacji 
innowacyjnych projektów, w oparciu o
interaktywny model innowacji, którego 
główne zasady to:

Or. en

Poprawka 4675
Martin Häusling, Maria Heubuch
w imieniu grupy Verts/ALE
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 114 – ustęp 4 – akapit 2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) opracowywanie innowacyjnych 
rozwiązań ze szczególnym 
uwzględnieniem potrzeb rolników lub
leśników, a jeśli jest to zasadne, 
uwzględniających również interakcje w
całym łańcuchu dostaw;

a) opracowywanie innowacyjnych 
rozwiązań ze szczególnym 
uwzględnieniem potrzeb rolników, 
leśników lub konsumentów, a jeśli jest to 
zasadne, uwzględniających również 
interakcje w całym łańcuchu dostaw;

Or. en

Uzasadnienie

Należy uwzględnić potrzeby ogółu społeczeństwa.

Poprawka 4676
Annie Schreijer-Pierik

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 114 – ustęp 4 – akapit 2 – litera c a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) Uznane grupy producentów i 
organizacje międzybranżowe powinny 
mieć możliwość tworzenia grup 
operacyjnych i przyczyniania się do ich 
finansowania.

Or. en

Uzasadnienie

Organizacja międzybranżowa mogłaby współfinansować grupę ze środków własnych.

Poprawka 4677
Annie Schreijer-Pierik

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 114 – ustęp 4 – akapit 2 – litera c b) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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cb) Grupy operacyjne mogą mieć 
członków z więcej niż jednego państwa 
członkowskiego

Or. en

Uzasadnienie

Innowacja polega na łączeniu ze sobą odpowiednich ludzi, aby mogli się dzielić wiedzą i 
uczyć od siebie. Powinni mieć możliwość kontaktu bezpośrednio, bez konieczności składania 
wniosku najpierw we własnym państwie członkowskim.

Poprawka 4678
Maria Heubuch, Martin Häusling
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 114 – ustęp 4 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Planowane innowacje mogą być oparte na 
nowych praktykach, lecz również na 
tradycyjnych praktykach zastosowanych w
nowym kontekście geograficznym lub 
środowiskowym.

Planowane innowacje mogą być
agroekologiczne, oparte na nowych 
praktykach, lecz również na tradycyjnych 
praktykach zastosowanych w nowym 
kontekście geograficznym lub 
środowiskowym.

Or. en

Poprawka 4679
Bas Belder

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 114 – ustęp 4 – akapit 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Grupy operacyjne EPI mogą być także 
tworzone przez organizacje producentów 
lub organizacje międzybranżowe, które, w 
stosownych przypadkach, mogą się też 
przyczyniać do ich finansowania.

Or. en
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Uzasadnienie

Organizacje producentów i organizacje międzybranżowe także mogą być zainteresowane tym 
rodzajem grup operacyjnych.

Poprawka 4680
Bas Belder

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 114 – ustęp 4 – akapit 3 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Grupy operacyjne EPI mogą być tworzone 
przez członków z różnych państw 
członkowskich.

Or. en

Uzasadnienie

Powinny być możliwe kontakty bezpośrednie, bez konieczności przechodzenia przez krajowe 
punkty usługowe.

Poprawka 4681
Peter Jahr, Albert Deß, Norbert Lins, Paolo De Castro

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 115 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie ustanawiają 
ramy wykonania, które umożliwiają 
sprawozdawczość, monitorowanie i
ewaluację wykonania planu strategicznego 
WPR w trakcie jego realizacji.

1. Państwa członkowskie oraz – w 
przypadku regionalnych programów 
interwencyjnych – regionalne instytucje 
zarządzające ustanawiają ramy wykonania, 
które umożliwiają sprawozdawczość, 
monitorowanie i ewaluację wykonania 
planu strategicznego WPR w trakcie jego 
realizacji.

Or. en

Poprawka 4682
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Franc Bogovič, Tibor Szanyi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 115 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie ustanawiają
ramy wykonania, które umożliwiają 
sprawozdawczość, monitorowanie i
ewaluację wykonania planu strategicznego 
WPR w trakcie jego realizacji.

1. W ramach wspólnych kompetencji 
państw członkowskich i Komisji 
ustanawiane są ramy wykonania, które 
umożliwiają sprawozdawczość, 
monitorowanie i ewaluację wykonania 
planu strategicznego WPR w trakcie jego 
realizacji.

Or. en

Poprawka 4683
Ricardo Serrão Santos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 115 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie ustanawiają 
ramy wykonania, które umożliwiają 
sprawozdawczość, monitorowanie i
ewaluację wykonania planu strategicznego 
WPR w trakcie jego realizacji.

1. Państwa członkowskie, a w 
odpowiednich przypadkach regionalne 
organy zarządzające, ustanawiają ramy 
wykonania, które umożliwiają 
sprawozdawczość, monitorowanie i
ewaluację wykonania planu strategicznego 
WPR w trakcie jego realizacji.

Or. pt

Poprawka 4684
Norbert Erdős

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 115 – ustęp 2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) zestaw wspólnych wskaźników 
kontekstu, produktu, rezultatu i
oddziaływania, w tym tych, o których 

a) zestaw wspólnych wskaźników 
kontekstu, produktu, rezultatu i
oddziaływania, w tym tych, o których 
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mowa w art. 7, które będą wykorzystywane 
jako podstawa monitorowania, ewaluacji i
rocznego sprawozdania z realizacji celów;

mowa w art. 7, które będą wykorzystywane 
jako podstawa monitorowania, ewaluacji i
sprawozdania z realizacji celów
dokonywanego co trzy lata;

Or. en

Poprawka 4685
Peter Jahr

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 115 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) zestaw wspólnych wskaźników 
kontekstu, produktu, rezultatu i
oddziaływania, w tym tych, o których 
mowa w art. 7, które będą wykorzystywane 
jako podstawa monitorowania, ewaluacji i
rocznego sprawozdania z realizacji celów;

a) zestaw wspólnych wskaźników 
kontekstu, produktu, rezultatu i
oddziaływania, w tym tych, o których 
mowa w art. 7, które będą wykorzystywane 
jako podstawa monitorowania, ewaluacji i
sprawozdania z realizacji celów;

Or. de

Poprawka 4686
Tom Vandenkendelaere

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 115 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) zestaw wspólnych wskaźników 
kontekstu, produktu, rezultatu i
oddziaływania, w tym tych, o których 
mowa w art. 7, które będą wykorzystywane 
jako podstawa monitorowania, ewaluacji i
rocznego sprawozdania z realizacji celów;

a) zestaw wspólnych wskaźników 
kontekstu, produktu, rezultatu i
oddziaływania, np. tych, o których mowa 
w art. 7, które będą wykorzystywane jako 
podstawa monitorowania, ewaluacji i
rocznego sprawozdania z realizacji celów;

Or. nl

Poprawka 4687
Franc Bogovič
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 115 – ustęp 2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) zestaw wspólnych wskaźników 
kontekstu, produktu, rezultatu i
oddziaływania, w tym tych, o których 
mowa w art. 7, które będą wykorzystywane 
jako podstawa monitorowania, ewaluacji i
rocznego sprawozdania z realizacji celów;

a) zestaw wspólnych wskaźników 
kontekstu, produktu, rezultatu i
oddziaływania, o których mowa w art. 7, 
które będą wykorzystywane jako podstawa 
monitorowania, ewaluacji i rocznego 
sprawozdania z realizacji celów;

Or. en

Poprawka 4688
Clara Eugenia Aguilera García

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 115 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) cele końcowe i roczne cele 
pośrednie ustanowione w odniesieniu do 
odpowiednich celów szczegółowych z
wykorzystaniem wskaźników rezultatu;

b) cele końcowe i roczne cele 
pośrednie, w stosownych przypadkach,
ustanowione w odniesieniu do 
odpowiednich celów szczegółowych z
wykorzystaniem wskaźników rezultatu;

Or. es

Poprawka 4689
Franc Bogovič

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 115 – ustęp 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) cele końcowe i roczne cele 
pośrednie ustanowione w odniesieniu do 
odpowiednich celów szczegółowych z
wykorzystaniem wskaźników rezultatu;

b) cele końcowe i cele pośrednie w 
cyklu dwuletnim ustanowione w
odniesieniu do odpowiednich celów 
szczegółowych z wykorzystaniem 
wskaźników rezultatu;
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Or. en

Poprawka 4690
Norbert Erdős

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 115 – ustęp 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) cele końcowe i roczne cele 
pośrednie ustanowione w odniesieniu do 
odpowiednich celów szczegółowych z
wykorzystaniem wskaźników rezultatu;

b) cele końcowe i cele pośrednie 
ustanowione w odniesieniu do 
odpowiednich celów szczegółowych z
wykorzystaniem wskaźników rezultatu;

Or. en

Uzasadnienie

Wyznaczanie rocznych celów pośrednich byłoby zbyt dużym obciążeniem dla państw 
członkowskich, dlatego lepszy będzie ogólny opis.

Poprawka 4691
Tom Vandenkendelaere

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 115 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) cele końcowe i roczne cele 
pośrednie ustanowione w odniesieniu do 
odpowiednich celów szczegółowych z
wykorzystaniem wskaźników rezultatu;

b) cele końcowe ustanowione w
odniesieniu do odpowiednich celów 
szczegółowych z wykorzystaniem 
wskaźników rezultatu;

Or. nl

Poprawka 4692
Maria Gabriela Zoană

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 115 – ustęp 2 – litera c)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) gromadzenie, przechowywanie i
przekazywanie danych;

c) gromadzenie, przechowywanie i
przekazywanie danych, w tym 
gromadzenie danych z podziałem na płeć;

Or. en

Poprawka 4693
Franc Bogovič, Tibor Szanyi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 115 – ustęp 2 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) mechanizmy nagradzania za 
skuteczną realizację celów oraz 
reagowania na nieskuteczną realizację 
celów;

skreśla się

Or. en

Poprawka 4694
Franc Bogovič

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 115 – ustęp 2 – litera f)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) oceny ex ante, śródokresowe i ex 
post oraz wszystkie inne działania 
związane z ewaluacją w kontekście planu 
strategicznego WPR;

skreśla się

Or. en

Poprawka 4695
Maria Gabriela Zoană

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 115 – ustęp 2 – litera f)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) oceny ex ante, śródokresowe i ex 
post oraz wszystkie inne działania 
związane z ewaluacją w kontekście planu 
strategicznego WPR;

f) oceny ex ante, śródokresowe i ex 
post oraz wszystkie inne działania 
związane z ewaluacją w kontekście planu 
strategicznego WPR, które są 
opracowywane w sposób uwzględniający 
aspekty związane z płcią;

Or. en

Poprawka 4696
Franc Bogovič

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 115 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Ramy wykonania obejmują: skreśla się

a) treść planów strategicznych WPR;

b) środki rynkowe i inne interwencje 
przewidziane w rozporządzeniu (UE) nr
1308/2013.

Or. en

Poprawka 4697
Michel Dantin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 115 – ustęp 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Ramy wykonania obejmują: 3. Ramy wykonania obejmują treść 
planów strategicznych WPR;

Or. fr

Uzasadnienie

Poprawka ta ma na celu ograniczenie ram realizacji celów wyłącznie do treści planów 
strategicznych WPR, a nie do środków z rozporządzenia 1308/2013, co nie jest uzasadnione 
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przez Komisję Europejską, nie wydaje się mieć zastosowania ani być istotne. We wszystkich 
przypadkach, jeśli to rozszerzenie na jednolitą wspólną organizację rynku odpowiada 
obowiązkowi, należy to określić.

Poprawka 4698
Michel Dantin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 115 – ustęp 3 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) treść planów strategicznych WPR; skreśla się

Or. fr

Uzasadnienie

Niniejsza zmiana wynika z dostosowania związanego z przeredagowaniem tego ustępu.

Poprawka 4699
Peter Jahr, Albert Deß, Norbert Lins, Paolo De Castro

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 115 – ustęp 3 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) treść planów strategicznych WPR; a) treść planów strategicznych WPR, 
w tym, w stosownych przypadkach, 
regionalnych programów 
interwencyjnych;

Or. en

Poprawka 4700
Clara Eugenia Aguilera García

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 115 – ustęp 3 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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a) treść planów strategicznych WPR; a) treść planów strategicznych WPR,
włączając, w stosownych przypadkach, 
programy interwencji regionalnej;

Or. es

Poprawka 4701
Ricardo Serrão Santos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 115 – ustęp 3 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) treść planów strategicznych WPR; a) treść planów strategicznych WPR, 
a w stosownych przypadkach, treść 
planów regionalnych;

Or. pt

Poprawka 4702
Norbert Lins, Peter Jahr, Albert Deß

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 115 – ustęp 3 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) środki rynkowe i inne interwencje 
przewidziane w rozporządzeniu (UE) nr
1308/2013.

skreśla się

Or. de

Uzasadnienie

Ramy wykonania planu strategicznego WPR powinny odnosić się tylko do treści tego planu.

Poprawka 4703
Michel Dantin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 115 – ustęp 3 – litera b
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) środki rynkowe i inne interwencje 
przewidziane w rozporządzeniu (UE) nr
1308/2013.

skreśla się

Or. fr

Uzasadnienie

Niniejsza zmiana wynika z dostosowania związanego z przeredagowaniem tego ustępu.

Poprawka 4704
Maria Heubuch, Martin Häusling
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 115 - ustęp 3 – litera b a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) spójność środków określonych w
planie z celami unijnej polityki 
rozwojowej.

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 208 TFUE wymagana jest spójność polityki na rzecz rozwoju.

Poprawka 4705
Tom Vandenkendelaere

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 116 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) ocenę wpływu, efektywności, 
skuteczności, przydatności, spójności i
unijnej wartości dodanej WPR;

skreśla się

Or. nl
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Poprawka 4706
Maria Gabriela Zoană

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 116 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) ocenę wpływu, efektywności, 
skuteczności, przydatności, spójności i
unijnej wartości dodanej WPR;

a) ocenę wpływu, efektywności, 
skuteczności, przydatności, spójności i
unijnej wartości dodanej WPR,w tym jej 
wpływu na prawa podstawowe;

Or. en

Poprawka 4707
Miguel Viegas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 116 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) ocenę wpływu, efektywności, 
skuteczności, przydatności, spójności i
unijnej wartości dodanej WPR;

a) oceny wpływu, efektywności, 
skuteczności, przydatności, spójności i
wartości dodanej WPR dla państwa 
członkowskiego;

Or. pt

Poprawka 4708
Norbert Erdős

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 116 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) ocenę wpływu, efektywności, 
skuteczności, przydatności, spójności i
unijnej wartości dodanej WPR;

a) ocenę wpływu, efektywności, 
skuteczności i spójności WPR;

Or. en
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Uzasadnienie

Należy tu zastosować prostsze sformułowanie.

Poprawka 4709
Tom Vandenkendelaere

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 116 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) określanie celów pośrednich i
celów końcowych dla celów 
szczegółowych określonych w art. 6;

b) określanie celów końcowych dla 
celów szczegółowych określonych w art. 6;

Or. nl

Poprawka 4710
Bas Belder

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 116 – ustęp 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) monitorowanie postępu w realizacji 
celów końcowych planów strategicznych 
WPR;

c) monitorowanie postępu w realizacji 
celów końcowych planów strategicznych 
WPR, jak również uproszczenie dla 
beneficjentów końcowych;

Or. en

Poprawka 4711
Maria Gabriela Zoană

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) ocenę wpływu, efektywności, 
skuteczności, przydatności i spójności 
interwencji w ramach planów 
strategicznych WPR;

d) ocenę wpływu, efektywności, 
skuteczności, przydatności i spójności 
interwencji w ramach planów 
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strategicznych WPR, w tym wpływu na 
prawa podstawowe;

Or. en

Poprawka 4712
Norbert Erdős

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) ocenę wpływu, efektywności, 
skuteczności, przydatności i spójności 
interwencji w ramach planów 
strategicznych WPR;

d) ocenę wpływu, efektywności, 
skuteczności i spójności interwencji w
ramach planów strategicznych WPR;

Or. en

Uzasadnienie

Należy tu zastosować prostsze sformułowanie.

Poprawka 4713
Maria Heubuch, Bronis Ropė, Martin Häusling
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 116 – ustęp 1 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) wspierania wspólnego procesu 
uczenia się w odniesieniu do 
monitorowania i ewaluacji.

e) wspierania wspólnego procesu 
uczenia się w odniesieniu do 
monitorowania i ewaluacji, identyfikacji 
obszarów, w których brak danych 
wyjściowych lub są one niewystarczające i 
dla których można opracować bardziej 
odpowiednie i dokładne wskaźniki.

Or. en
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Uzasadnienie

Ważne jest określenie obszarów, gdzie brak danych wyjściowych lub są one niewystarczające 
do celów monitorowania i dla których należy poprawić wskaźniki.

Poprawka 4714
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 116 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 116a

Monitorowanie realizacji

Na zasadzie odstępstwa od art. 115 ust. 1 
lit. b) niniejszego rozporządzenia państwa 
członkowskie mogą ustanowić dwuletnie 
cele pośrednie w ramach planu 
strategicznego WPR i monitorować je z 
taką samą częstotliwością w 
sprawozdaniach z realizacji celów w 
latach, w których przewidziane jest ich 
osiągnięcie.

Or. it

Uzasadnienie

Cele pośrednie w ramach wskaźników rezultatu powinny być co najmniej dwuletnie.

Poprawka 4715
Norbert Erdős

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 117 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie ustanawiają 
elektroniczny system informacyjny, w
którym rejestrują i przechowują 
najważniejsze informacje na temat 
realizacji planu strategicznego WPR, które 
są potrzebne do monitorowania i ewaluacji, 

Państwa członkowskie ustanawiają 
elektroniczny system informacyjny bądź 
korzystają z istniejącego systemu, w
którym rejestrują i przechowują 
najważniejsze informacje na temat 
realizacji planu strategicznego WPR, które 
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w szczególności w odniesieniu do każdej 
interwencji wybranej do finansowania, a
także na temat ukończonych interwencji, w
tym informacje dotyczące każdego 
beneficjenta i każdej operacji.

są potrzebne do monitorowania i ewaluacji, 
w szczególności w odniesieniu do każdej 
interwencji wybranej do finansowania, a
także na temat ukończonych interwencji, w
tym informacje dotyczące każdego 
beneficjenta i każdej operacji.

Or. en

Uzasadnienie

Państwom członkowskim należy dać większą elastyczność.

Poprawka 4716
Ricardo Serrão Santos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 118 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie zapewniają, aby 
beneficjenci wsparcia przyznawanego na 
podstawie interwencji w ramach planu 
strategicznego WPR i lokalne grupy 
działania przekazały instytucji 
zarządzającej (lub innym podmiotom 
wyznaczonym do pełnienia funkcji w ich 
imieniu) wszystkie informacje niezbędne 
na potrzeby monitorowania i ewaluacji 
planu strategicznego WPR.

Państwa członkowskie zapewniają, aby 
beneficjenci wsparcia przyznawanego na 
podstawie interwencji w ramach planu 
strategicznego WPR i lokalne grupy 
działania przekazały instytucji 
zarządzającej lub regionalnym organom 
zarządzającym (lub innym podmiotom 
wyznaczonym do pełnienia funkcji w ich 
imieniu) wszystkie informacje niezbędne 
na potrzeby monitorowania i ewaluacji 
planu strategicznego WPR.

Or. pt

Poprawka 4717
Clara Eugenia Aguilera García

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 118 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie zapewniają 
określenie źródeł wyczerpujących, 
kompletnych, aktualnych i wiarygodnych 

Państwa członkowskie zapewniają 
określenie podstaw wyczerpujących, 
kompletnych, aktualnych i wiarygodnych 
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danych, aby umożliwić skuteczne 
monitorowanie postępów w realizacji 
celów polityki, z wykorzystaniem 
wskaźników produktu, rezultatu i
oddziaływania.

danych, aby umożliwić skuteczne 
monitorowanie postępów w realizacji 
celów polityki, z wykorzystaniem 
wskaźników produktu, rezultatu i
oddziaływania.

Or. es

Poprawka 4718
Norbert Erdős

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 118 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie zapewniają 
określenie źródeł wyczerpujących, 
kompletnych, aktualnych i wiarygodnych 
danych, aby umożliwić skuteczne 
monitorowanie postępów w realizacji 
celów polityki, z wykorzystaniem 
wskaźników produktu, rezultatu i
oddziaływania.

Państwa członkowskie zapewniają 
określenie podstaw wyczerpujących, 
kompletnych, aktualnych i wiarygodnych 
danych, aby umożliwić skuteczne 
monitorowanie postępów w realizacji 
celów polityki, z wykorzystaniem 
wskaźników produktu, rezultatu i
oddziaływania.

Or. en

Uzasadnienie

Wskaźniki powinny opierać się na dostępnych danych i informacjach. W odniesieniu do 
niektórych wskaźników brak jest oficjalnych danych statystycznych na wymaganym poziomie 
geograficznym. Komisja powinna zająć się uzupełnieniem brakujących obszarów informacji w 
kontekście Europejskiego Programu Statystycznego ustanowionego na mocy rozporządzenia 
nr 223/2009/WE.

Poprawka 4719
Elsi Katainen, Pavel Telička, Petri Sarvamaa

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 118 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie zapewniają 
określenie źródeł wyczerpujących,
kompletnych, aktualnych i wiarygodnych 

Państwa członkowskie zapewniają 
określenie źródeł wyczerpujących, 
aktualnych i wiarygodnych danych, aby 



AM\1171755PL.docx 159/191 PE631.988v01-00

PL

danych, aby umożliwić skuteczne 
monitorowanie postępów w realizacji 
celów polityki, z wykorzystaniem 
wskaźników produktu, rezultatu i
oddziaływania.

umożliwić skuteczne monitorowanie 
postępów w realizacji celów polityki, z
wykorzystaniem wskaźników produktu, 
rezultatu i oddziaływania.

Or. en

Uzasadnienie

Atrybut „kompletności” jest stosowny do mierzenia wyników, ale do mierzenia wpływu 
wystarczyć powinny dane oparte na badaniach naukowych i kontrola wyrywkowa. Wymóg 
kompletności źródeł danych jest kosztowny i nierozsądny.

Poprawka 4720
Peter Jahr, Albert Deß, Norbert Lins, Paolo De Castro

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 119 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Instytucja zarządzająca oraz komitet 
monitorujący monitorują realizację planu 
strategicznego WPR oraz postępy w
osiąganiu celów końcowych planu 
strategicznego WPR na podstawie 
wskaźników produktu i wskaźników 
rezultatu.

Instytucja zarządzająca oraz komitet 
monitorujący monitorują, zgodnie ze 
swoimi kompetencjami terytorialnymi,
realizację planu strategicznego WPR oraz 
postępy w osiąganiu celów końcowych 
planu strategicznego WPR oraz, w 
stosownych przypadkach, regionalnych 
programów interwencyjnych na podstawie 
wskaźników produktu i wskaźników 
rezultatu.

Or. en

Poprawka 4721
Ricardo Serrão Santos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 119 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Instytucja zarządzająca oraz komitet 
monitorujący monitorują realizację planu 
strategicznego WPR oraz postępy w

Instytucja zarządzająca oraz komitet 
monitorujący monitorują, zgodnie z 
właściwością miejscową, realizację planu 
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osiąganiu celów końcowych planu 
strategicznego WPR na podstawie 
wskaźników produktu i wskaźników 
rezultatu.

strategicznego WPR, a w stosownych 
przypadkach wykonanie planów 
regionalnych, oraz postępy w osiąganiu 
celów końcowych planu strategicznego 
WPR na podstawie wskaźników produktu i
wskaźników rezultatu.

Or. pt

Poprawka 4722
Maria Heubuch, Martin Häusling
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 119 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 119 a

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. Monitorowanie to 
powinno szczególnie koncentrować się na 
wpływie przepływu handlu produktami 
rolno-spożywczymi między UE a krajami 
rozwijający się na:

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

(ii) lokalnych drobnych producentów i 
kobiety w rolnictwie,

(iii) produkty uznane w krajach 
rozwijających się za wrażliwe,

(iv) produkty z sektorów, w których 
udzielono płatności powiązanych z 
produkcją w ramach WPR i w których 
opracowano środki WPR do zarządzania 
w sytuacji kryzysowej.

2. Ocena bada dane pochodzące z 
obserwatoriów rynku UE, studiów 
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przypadku, sprawozdań w sprawie celów 
zrównoważonego rozwoju oraz dowody 
przedstawiane przez kraje partnerskie i 
inne odnośne zainteresowane strony, takie 
jak organizacje społeczeństwa 
obywatelskiego. W tym celu sektorowy i 
geograficzny zakres obserwatoriów rynku 
UE będzie poszerzony na produkty uznane 
za wrażliwe przez kraje partnerskie i 
będzie obejmować kraje najsłabiej 
rozwinięte. Komisja określa, w drodze 
aktów delegowanych, zakres i procedurę 
oceny.

3. Jeżeli monitorowane dane wskazują 
ryzyko niekorzystnych skutków produkcji i 
przetwarzania produktów rolno-
spożywczych lub bezpieczeństwa 
żywnościowego kraju rozwijającego się, 
Komisja Europejska wydaje wczesne 
ostrzeżenie, mobilizując do konsultacji 
między Unią a danymi społecznościami 
rolniczymi, jak również rządami krajów 
partnerskich w celu uzgodnienia działań 
naprawczych. Strony dotknięte uzyskają 
ochronę socjalną.

4. Jeżeli mimo wystąpienia niekorzystnych 
skutków nie zostanie wydane wczesne 
ostrzeżenie, strona dotknięta może złożyć 
skargę. Skargi przyjmuje stały 
sprawozdawca Parlamentu Europejskiego 
do spraw spójności polityki na rzecz 
rozwoju, a skarga jest rozpatrywana przez 
urzędników przeprowadzających 
spotkanie 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



PE631.988v01-00 162/191 AM\1171755PL.docx

PL

Uzasadnienie

Wpływ instrumentów WPR na rolnictwo w najmniej rozwiniętych krajach zależy od cen na 
rynku światowym, systemów handlu, zdolności produkcyjnych i wyborów politycznych w 
krajach partnerskich. Dlatego do uzyskania dowodów z tych rynków wymagana jest 
regularna ocena. Klauzulę o ochronie socjalnej przewiduje też art. 25 ust. 2 lit. b) Umowy o 
partnerstwie między CARIFORUM a UE: środek ochronny można podjąć, kiedy produkt jest 
importowany w ilościach i na warunkach, które powodują zakłócenia w sektorze 
gospodarczym lub grożą ich spowodowaniem, co wywołuje problemy społeczne.

Poprawka 4723
Clara Eugenia Aguilera García

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 120

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 120 skreśla się

Uprawnienia wykonawcze w zakresie ram 
wykonania

Komisja przyjmuje akty wykonawcze 
dotyczące treści ram wykonania. Akty te 
obejmują wykaz wskaźników kontekstu, 
inne wskaźniki potrzebne do właściwego 
monitorowania i ewaluacji polityki, 
metody obliczania wskaźników i przepisy 
niezbędne do zagwarantowania 
dokładności i wiarygodności danych 
gromadzonych przez państwa 
członkowskie. Te akty wykonawcze 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
sprawdzającą, o której mowa w art. 139 
ust. 2.

Or. es

Uzasadnienie

Skreśla się niniejszy artykuł, ponieważ lista wskaźników musi zostać uwzględniona w akcie 
podstawowym.

Poprawka 4724
Albert Deß

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 120
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 120 skreśla się

Uprawnienia wykonawcze w zakresie ram 
wykonania

Komisja przyjmuje akty wykonawcze 
dotyczące treści ram wykonania. Akty te 
obejmują wykaz wskaźników kontekstu, 
inne wskaźniki potrzebne do właściwego 
monitorowania i ewaluacji polityki, 
metody obliczania wskaźników i przepisy 
niezbędne do zagwarantowania 
dokładności i wiarygodności danych 
gromadzonych przez państwa 
członkowskie. Te akty wykonawcze 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
sprawdzającą, o której mowa w art. 139 
ust. 2.

Or. de

Poprawka 4725
Matt Carthy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 120 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja przyjmuje akty wykonawcze
dotyczące treści ram wykonania. Akty te 
obejmują wykaz wskaźników kontekstu, 
inne wskaźniki potrzebne do właściwego 
monitorowania i ewaluacji polityki, 
metody obliczania wskaźników i przepisy 
niezbędne do zagwarantowania 
dokładności i wiarygodności danych 
gromadzonych przez państwa 
członkowskie. Te akty wykonawcze
przyjmuje się zgodnie z procedurą
sprawdzającą, o której mowa w art. 139
ust. 2.

Komisja przyjmuje akty delegowane
dotyczące treści ram wykonania. Akty te 
obejmują wykaz wskaźników kontekstu, 
inne wskaźniki potrzebne do właściwego 
monitorowania i ewaluacji polityki, 
metody obliczania wskaźników i przepisy 
niezbędne do zagwarantowania 
dokładności i wiarygodności danych 
gromadzonych przez państwa 
członkowskie. Te akty delegowane
przyjmuje się zgodnie z procedurą, o której 
mowa w art. 138 ust. 2.

Or. en
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Poprawka 4726
Ivari Padar

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 120 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja przyjmuje akty wykonawcze
dotyczące treści ram wykonania. Akty te 
obejmują wykaz wskaźników kontekstu,
inne wskaźniki potrzebne do właściwego 
monitorowania i ewaluacji polityki,
metody obliczania wskaźników i przepisy 
niezbędne do zagwarantowania 
dokładności i wiarygodności danych 
gromadzonych przez państwa 
członkowskie. Te akty wykonawcze 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
sprawdzającą, o której mowa w art. 139
ust. 2.

W terminie trzech miesięcy od wejścia 
niniejszego rozporządzenia w życie
Komisja przyjmuje akty delegowane 
zawierające szczegółowe przepisy
dotyczące ram wykonania zgodnie z art.
138. Akty te obejmują wykaz wskaźników 
kontekstu, metody obliczania wskaźników 
i przepisy niezbędne do zagwarantowania 
dokładności i wiarygodności danych 
gromadzonych przez państwa 
członkowskie.

Or. et

Poprawka 4727
Norbert Erdős

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Tytuł 7 – rozdział 2 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ROCZNE SPRAWOZDANIA Z 
REALIZACJI CELÓW

SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI 
CELÓW CO TRZY LATA

Or. en

Uzasadnienie

Analogicznie do innych funduszy unijnych Komisja Europejska proponuje także w tym 
projekcie aktu zobowiązanie do składania przez państwa członkowskie UE rocznych 
sprawozdań. Nie mogę poprzeć tego nowego elementu, ponieważ administracje krajowe i 
regionalne nie byłyby w stanie zebrać i posortować niezbędnych danych do rocznego 
monitorowania i rocznego sprawozdania realizacji celów. Sprawozdania trzyletnie (co trzy 
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lata) byłyby znacznie bardziej możliwe, co zapewniłoby punktualność i wiarygodność 
sprawozdawców.

Poprawka 4728
Peter Jahr

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Tytuł 7 – rozdział 2 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ROCZNE SPRAWOZDANIA Z 
REALIZACJI CELÓW

SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI 
CELÓW

Or. de

Poprawka 4729
Norbert Erdős

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 121 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

121 Roczne sprawozdania z realizacji 
celów

121 Sprawozdania z realizacji celów co 
trzy lata

Or. en

Uzasadnienie

Analogicznie do innych funduszy unijnych Komisja Europejska proponuje także w tym 
projekcie aktu zobowiązanie do składania przez państwa członkowskie UE rocznych 
sprawozdań. Nie mogę poprzeć tego nowego elementu, ponieważ administracje krajowe i 
regionalne nie byłyby w stanie zebrać i posortować niezbędnych danych do rocznego 
monitorowania i rocznego sprawozdania realizacji celów. Sprawozdania trzyletnie (co trzy 
lata) byłyby znacznie bardziej możliwe, co zapewniłoby punktualność i wiarygodność 
sprawozdawców.

Poprawka 4730
Peter Jahr

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 121 – nagłówek
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Roczne sprawozdania z realizacji celów Sprawozdania z realizacji celów

Or. de

Poprawka 4731
Ivari Padar

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 121 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Do dnia 15 lutego 2023 r. i do dnia 
15 lutego każdego kolejnego roku do 2030
r. włącznie państwa członkowskie 
przedstawiają Komisji roczne 
sprawozdanie z realizacji celów planu 
strategicznego WPR w poprzednim roku 
budżetowym. Sprawozdanie przedstawione 
w roku 2023 obejmuje lata budżetowe 
2021 i 2022. W odniesieniu do płatności 
bezpośrednich, o których mowa w tytule 
III rozdział II, sprawozdanie obejmuje 
wyłącznie rok budżetowy 2022.

1. Daty pochodzą ze stanowiska, o
którym mowa w art. 91.

Or. et

Poprawka 4732
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 121 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Do dnia 15 lutego 2023 r. i do dnia 
15 lutego każdego kolejnego roku do 2030
r. włącznie państwa członkowskie 
przedstawiają Komisji roczne
sprawozdanie z realizacji celów planu 
strategicznego WPR w poprzednim roku 
budżetowym. Sprawozdanie przedstawione 
w roku 2023 obejmuje lata budżetowe
2021 i 2022. W odniesieniu do płatności 

1. Do dnia 30 czerwca 2026 r. i 2030 
r. państwa członkowskie przedstawiają 
Komisji sprawozdanie z realizacji celów 
planu strategicznego WPR obejmujące
poprzednie lata budżetowe.
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bezpośrednich, o których mowa w tytule 
III rozdział II, sprawozdanie obejmuje 
wyłącznie rok budżetowy 2022.

Or. fr

Uzasadnienie

Wprowadzenie podejścia opartego na wynikach musi być stopniowe. Rozszerzenie ram 
realizacji celów na pierwszy filar jest ważnym etapem, który powinien umożliwić lepsze 
zarządzanie WPR w perspektywie średnio- i długoterminowej bez nakładania kar 
finansowych.  Proponuje się, aby sprawozdanie z realizacji wyników było wieloletnie i 
oddzielone od rocznego rozliczenia (pod względem daty i treści).

Poprawka 4733
Michel Dantin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 121 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Do dnia 15 lutego 2023 r. i do dnia 
15 lutego każdego kolejnego roku do 2030
r. włącznie państwa członkowskie 
przedstawiają Komisji roczne
sprawozdanie z realizacji celów planu 
strategicznego WPR w poprzednim roku 
budżetowym. Sprawozdanie przedstawione 
w roku 2023 obejmuje lata budżetowe
2021 i 2022. W odniesieniu do płatności 
bezpośrednich, o których mowa w tytule 
III rozdział II, sprawozdanie obejmuje 
wyłącznie rok budżetowy 2022.

1. Do dnia 15 lutego 2026 r., 2028 r. i 
2030 r. państwa członkowskie 
przedstawiają Komisji wieloletnie
sprawozdanie monitorujące z realizacji 
celów planu strategicznego WPR
obejmujące poprzednie lata budżetowe.

Or. fr

Uzasadnienie

Poprawka ta jest zgodna z usunięciem obowiązku przedkładania rocznego sprawozdania z 
realizacji celów na rzecz wieloletniego sprawozdania monitorującego z realizacji celów 
przedkładanego w latach 2026, 2028 i 2030, zgodnie z wnioskami sprawozdawcy 
rozporządzenia horyzontalnego.

Poprawka 4734
Norbert Erdős
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 121 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Do dnia 15 lutego 2023 r. i do dnia 
15 lutego każdego kolejnego roku do 2030
r. włącznie państwa członkowskie 
przedstawiają Komisji roczne
sprawozdanie z realizacji celów planu 
strategicznego WPR w poprzednim roku 
budżetowym. Sprawozdanie przedstawione 
w roku 2023 obejmuje lata budżetowe 
2021 i 2022. W odniesieniu do płatności 
bezpośrednich, o których mowa w tytule 
III rozdział II, sprawozdanie obejmuje 
wyłącznie rok budżetowy 2022.

1. Do dnia 30 czerwca pierwszego 
roku i do 30 czerwca każdego kolejnego
okresu trzech lat do 2030 r. włącznie 
państwa członkowskie przedstawiają 
Komisji trzyletnie sprawozdanie z
realizacji celów planu strategicznego WPR 
w trzech poprzednich latach budżetowych.

Or. en

Uzasadnienie

Data 15 lutego byłaby za wczesna na przedstawienie sprawozdania z realizacji celów. Dat 30 
czerwca będzie bardziej odpowiednia.

Poprawka 4735
Peter Jahr, Norbert Lins, Albert Deß, Jens Gieseke

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 121 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Do dnia 15 lutego 2023 r. i do dnia
15 lutego każdego kolejnego roku do 2030
r. włącznie państwa członkowskie 
przedstawiają Komisji roczne 
sprawozdanie z realizacji celów planu 
strategicznego WPR w poprzednim roku 
budżetowym. Sprawozdanie przedstawione 
w roku 2023 obejmuje lata budżetowe 
2021 i 2022. W odniesieniu do płatności 
bezpośrednich, o których mowa w tytule 
III rozdział II, sprawozdanie obejmuje 
wyłącznie rok budżetowy 2022.

1. Do dnia 30 czerwca 2023 r. – lub z
odpowiednim przesunięciem w czasie przy 
przesuniętym w czasie wejściu w życie 
rozporządzenia – i do dnia 30 czerwca
każdego kolejnego roku do 2030 r. 
włącznie państwa członkowskie 
przedstawiają Komisji roczne 
sprawozdanie z realizacji celów planu 
strategicznego WPR w poprzednim roku 
budżetowym. Sprawozdanie przedstawione 
w roku 2023 obejmuje lata budżetowe 
2021 i 2022. W odniesieniu do płatności 
bezpośrednich, o których mowa w tytule 
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III rozdział II, sprawozdanie obejmuje 
wyłącznie rok budżetowy 2022.

Or. de

Uzasadnienie

Termin złożenia rocznych sprawozdań z realizacji celów do 15.02 każdego roku jest za 
wczesny. Po zakończeniu unijnego roku budżetowego (16.10.-15.10. każdego roku) pozostają 
tylko 4 miesiące, przy czym obejmują one jeszcze zmianę roku. Obecnie dostępnych jest 6
miesięcy. Należy zwrócić szczególną uwagę również na to, że nakłady związane ze 
sporządzeniem rocznych sprawozdań będą większe dla federalnych państw członkowskich w
porównaniu do aktualnego okresu wsparcia.

Poprawka 4736
Peter Jahr

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 121 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Do dnia 15 lutego 2023 r. i do dnia
15 lutego każdego kolejnego roku do 2030
r. włącznie państwa członkowskie 
przedstawiają Komisji roczne 
sprawozdanie z realizacji celów planu 
strategicznego WPR w poprzednim roku 
budżetowym. Sprawozdanie przedstawione 
w roku 2023 obejmuje lata budżetowe 
2021 i 2022. W odniesieniu do płatności 
bezpośrednich, o których mowa w tytule 
III rozdział II, sprawozdanie obejmuje 
wyłącznie rok budżetowy 2022.

1. Do dnia 30 czerwca 2023 r. – lub z
odpowiednim przesunięciem w czasie przy 
przesuniętym w czasie wejściu w życie 
rozporządzenia – i do dnia 30 czerwca co 
pięć lat do 2030 r. włącznie państwa 
członkowskie przedstawiają Komisji 
roczne sprawozdanie z realizacji celów 
planu strategicznego WPR z pięciu 
poprzednich lat budżetowych. 
Sprawozdanie przedstawione w roku 2023 
obejmuje lata budżetowe 2021 i 2022. W
odniesieniu do płatności bezpośrednich, o
których mowa w tytule III rozdział II, 
sprawozdanie obejmuje wyłącznie rok 
budżetowy 2022.

Or. de

Uzasadnienie

Termin złożenia rocznych sprawozdań z realizacji celów do 15.02 każdego roku jest za 
wczesny. Po zakończeniu unijnego roku budżetowego (16.10.-15.10. każdego roku) pozostają 
tylko 4 miesiące, przy czym obejmują one jeszcze zmianę roku. Obecnie dostępnych jest 6
miesięcy. Należy zwrócić szczególną uwagę również na to, że nakłady związane ze 
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sporządzeniem rocznych sprawozdań będą większe dla federalnych państw członkowskich w
porównaniu do aktualnego okresu wsparcia.

Poprawka 4737
Maria Heubuch, Martin Häusling, Bronis Ropė
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 121 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Do dnia 15 lutego 2023 r. i do dnia 
15 lutego każdego kolejnego roku do 2030
r. włącznie państwa członkowskie 
przedstawiają Komisji roczne 
sprawozdanie z realizacji celów planu 
strategicznego WPR w poprzednim roku 
budżetowym. Sprawozdanie przedstawione 
w roku 2023 obejmuje lata budżetowe 
2021 i 2022. W odniesieniu do płatności 
bezpośrednich, o których mowa w tytule 
III rozdział II, sprawozdanie obejmuje 
wyłącznie rok budżetowy 2022.

1. Do dnia 15 lutego 2023 r. i do dnia 
15 lutego każdego kolejnego roku do 2030
r. włącznie państwa członkowskie 
przedstawiają Komisji roczne 
sprawozdanie z realizacji celów planu 
strategicznego WPR w poprzednim roku 
budżetowym, z uwzględnieniem jego 
skutków wewnętrznych i zewnętrznych. 
Sprawozdanie przedstawione w roku 2023 
obejmuje lata budżetowe 2021 i 2022. W
odniesieniu do płatności bezpośrednich, o
których mowa w tytule III rozdział II, 
sprawozdanie obejmuje wyłącznie rok 
budżetowy 2022.

Or. en

Poprawka 4738
Sofia Ribeiro

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 121 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Do dnia 15 lutego 2023 r. i do dnia 
15 lutego każdego kolejnego roku do 2030
r. włącznie państwa członkowskie 
przedstawiają Komisji roczne 
sprawozdanie z realizacji celów planu 
strategicznego WPR w poprzednim roku 
budżetowym. Sprawozdanie przedstawione 
w roku 2023 obejmuje lata budżetowe
2021 i 2022. W odniesieniu do płatności 

1. Do dnia 15 lutego 202X r. i do dnia 
15 lutego każdego kolejnego roku do 2030
r. włącznie państwa członkowskie 
przedstawiają Komisji roczne 
sprawozdanie z realizacji celów planu 
strategicznego WPR w poprzednim roku 
budżetowym. Sprawozdanie przedstawione 
w roku 202X obejmuje lata budżetowe
202X i 202X. W odniesieniu do płatności 
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bezpośrednich, o których mowa w tytule 
III rozdział II, sprawozdanie obejmuje 
wyłącznie rok budżetowy 2022.

bezpośrednich, o których mowa w tytule 
III rozdział II, sprawozdanie obejmuje 
wyłącznie rok budżetowy 202X.

Or. en

Poprawka 4739
Bronis Ropė

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 121 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Do dnia 15 lutego 2023 r. i do dnia 
15 lutego każdego kolejnego roku do 2030
r. włącznie państwa członkowskie 
przedstawiają Komisji roczne 
sprawozdanie z realizacji celów planu 
strategicznego WPR w poprzednim roku 
budżetowym. Sprawozdanie przedstawione 
w roku 2023 obejmuje lata budżetowe 
2021 i 2022. W odniesieniu do płatności 
bezpośrednich, o których mowa w tytule 
III rozdział II, sprawozdanie obejmuje 
wyłącznie rok budżetowy 2022.

1. Do dnia 15 maja 2023 r. i do dnia 
15 maja każdego kolejnego roku do 2030
r. włącznie państwa członkowskie 
przedstawiają Komisji roczne 
sprawozdanie z realizacji celów planu 
strategicznego WPR w poprzednim roku 
budżetowym. Sprawozdanie przedstawione 
w roku 2023 obejmuje lata budżetowe 
2021 i 2022. W odniesieniu do płatności 
bezpośrednich, o których mowa w tytule 
III rozdział II, sprawozdanie obejmuje 
wyłącznie rok budżetowy 2022.

Or. lt

Poprawka 4740
Marijana Petir

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 121 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Do dnia 15 lutego 2023 r. i do dnia
15 lutego każdego kolejnego roku do 2030
r. włącznie państwa członkowskie 
przedstawiają Komisji roczne 
sprawozdanie z realizacji celów planu 
strategicznego WPR w poprzednim roku 
budżetowym. Sprawozdanie przedstawione 
w roku 2023 obejmuje lata budżetowe 
2021 i 2022. W odniesieniu do płatności 
bezpośrednich, o których mowa w tytule 

1. Do dnia 30 czerwca 2023 r. i do 
dnia 30 czerwca każdego kolejnego roku 
do 2030 r. włącznie państwa członkowskie 
przedstawiają Komisji roczne 
sprawozdanie z realizacji celów planu 
strategicznego WPR w poprzednim roku 
budżetowym. Sprawozdanie przedstawione 
w roku 2023 obejmuje lata budżetowe 
2021 i 2022. W odniesieniu do płatności 
bezpośrednich, o których mowa w tytule 
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III rozdział II, sprawozdanie obejmuje 
wyłącznie rok budżetowy 2022.

III rozdział II, sprawozdanie obejmuje 
wyłącznie rok budżetowy 2022.

Or. hr

Poprawka 4741
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 121 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Do dnia 15 lutego 2023 r. i do dnia 
15 lutego każdego kolejnego roku do 2030
r. włącznie państwa członkowskie 
przedstawiają Komisji roczne 
sprawozdanie z realizacji celów planu 
strategicznego WPR w poprzednim roku 
budżetowym. Sprawozdanie przedstawione 
w roku 2023 obejmuje lata budżetowe 
2021 i 2022. W odniesieniu do płatności
bezpośrednich, o których mowa w tytule 
III rozdział II, sprawozdanie obejmuje 
wyłącznie rok budżetowy 2022.

1. Do dnia 15 maja 2023 r. i do dnia 
15 maja każdego kolejnego roku do 2030
r. włącznie państwa członkowskie 
przedstawiają Komisji roczne 
sprawozdanie z realizacji celów planu 
strategicznego WPR w poprzednim roku 
budżetowym. Sprawozdanie przedstawione 
w roku 2023 obejmuje lata budżetowe 
2021 i 2022. W odniesieniu do płatności 
bezpośrednich, o których mowa w tytule 
III rozdział II, sprawozdanie obejmuje 
wyłącznie rok budżetowy 2022.

Or. it

Uzasadnienie

Biorąc pod uwagę czas potrzebny na dokonanie płatności i na sprawozdawczość dotyczącą 
wydatków, zaproponowany termin przedstawienia rocznego sprawozdania jest nie do 
przyjęcia.

Poprawka 4742
Herbert Dorfmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 121 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Do dnia 15 lutego 2023 r. i do dnia
15 lutego każdego kolejnego roku do 2030
r. włącznie państwa członkowskie 
przedstawiają Komisji roczne 
sprawozdanie z realizacji celów planu 

1. Do dnia 30 czerwca 2023 r. i do 
dnia 30 czerwca każdego kolejnego roku 
do 2030 r. włącznie państwa członkowskie 
przedstawiają Komisji roczne 
sprawozdanie z realizacji celów planu 
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strategicznego WPR w poprzednim roku 
budżetowym. Sprawozdanie przedstawione 
w roku 2023 obejmuje lata budżetowe 
2021 i 2022. W odniesieniu do płatności 
bezpośrednich, o których mowa w tytule 
III rozdział II, sprawozdanie obejmuje 
wyłącznie rok budżetowy 2022.

strategicznego WPR w poprzednim roku 
budżetowym. Sprawozdanie przedstawione 
w roku 2023 obejmuje lata budżetowe 
2021 i 2022. W odniesieniu do płatności 
bezpośrednich, o których mowa w tytule 
III rozdział II, sprawozdanie obejmuje 
wyłącznie rok budżetowy 2022.

Or. it

Poprawka 4743
Franc Bogovič

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 121 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Do dnia 15 lutego 2023 r. i do dnia
15 lutego każdego kolejnego roku do 2030
r. włącznie państwa członkowskie 
przedstawiają Komisji roczne 
sprawozdanie z realizacji celów planu 
strategicznego WPR w poprzednim roku 
budżetowym. Sprawozdanie przedstawione 
w roku 2023 obejmuje lata budżetowe 
2021 i 2022. W odniesieniu do płatności 
bezpośrednich, o których mowa w tytule 
III rozdział II, sprawozdanie obejmuje 
wyłącznie rok budżetowy 2022.

1. Do dnia 30 czerwca 2023 r. i do 
dnia 30 czerwca każdego kolejnego roku 
do 2030 r. włącznie państwa członkowskie 
przedstawiają Komisji roczne 
sprawozdanie z realizacji celów planu 
strategicznego WPR w poprzednim roku 
budżetowym. Sprawozdanie przedstawione 
w roku 2023 obejmuje lata budżetowe 
2021 i 2022. W odniesieniu do płatności 
bezpośrednich, o których mowa w tytule 
III rozdział II, sprawozdanie obejmuje 
wyłącznie rok budżetowy 2022.

Or. en

Poprawka 4744
Michel Dantin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 121 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Ostatnie roczne sprawozdanie z
realizacji celów, które należy przedłożyć 
do dnia 15 lutego 2030 r., obejmuje
podsumowanie ewaluacji 

2. Ostatnie wieloletnie sprawozdanie
monitorujące z realizacji celów, które 
należy przedłożyć do dnia 15 lutego 2030
r., obejmuje bilans ewaluacji 
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przeprowadzonych w ciągu okresu 
realizacji.

przeprowadzonych w ciągu okresu 
realizacji.

Or. fr

Uzasadnienie

Poprawka ta jest zgodna z usunięciem obowiązku przedkładania rocznego sprawozdania z 
realizacji celów na rzecz wieloletniego sprawozdania monitorującego z realizacji celów 
przedkładanego w latach 2026, 2028 i 2030, zgodnie z wnioskami sprawozdawcy 
rozporządzenia horyzontalnego.

Poprawka 4745
Norbert Erdős

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 121 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Ostatnie roczne sprawozdanie z
realizacji celów, które należy przedłożyć 
do dnia 15 lutego 2030 r., obejmuje 
podsumowanie ewaluacji 
przeprowadzonych w ciągu okresu 
realizacji.

2. Ostatnie trzyletnie sprawozdanie z
realizacji celów, które należy przedłożyć 
do dnia 30 czerwca 2030 r., obejmuje 
podsumowanie ewaluacji 
przeprowadzonych w ciągu okresu 
realizacji.

Or. en

Poprawka 4746
Franc Bogovič

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 121 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Ostatnie roczne sprawozdanie z
realizacji celów, które należy przedłożyć 
do dnia 15 lutego 2030 r., obejmuje 
podsumowanie ewaluacji 
przeprowadzonych w ciągu okresu 
realizacji.

2. Ostatnie roczne sprawozdanie z
realizacji celów, które należy przedłożyć 
do dnia 30 czerwca 2030 r., obejmuje 
podsumowanie ewaluacji 
przeprowadzonych w ciągu okresu 
realizacji.

Or. en
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Poprawka 4747
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 121 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Ostatnie roczne sprawozdanie z
realizacji celów, które należy przedłożyć 
do dnia 15 lutego 2030 r., obejmuje 
podsumowanie ewaluacji 
przeprowadzonych w ciągu okresu 
realizacji.

2. Ostatnie roczne sprawozdanie z
realizacji celów, które należy przedłożyć 
do dnia 30 czerwca 2030 r., obejmuje 
podsumowanie ewaluacji 
przeprowadzonych w ciągu okresu 
realizacji.

Or. fr

Uzasadnienie

Wprowadzenie podejścia opartego na wynikach musi być stopniowe. Rozszerzenie ram 
realizacji celów na pierwszy filar jest ważnym etapem, który powinien umożliwić lepsze 
zarządzanie WPR w perspektywie średnio- i długoterminowej bez nakładania kar 
finansowych.  Proponuje się, aby sprawozdanie z realizacji wyników było wieloletnie i 
oddzielone od rocznego rozliczenia (pod względem daty i treści).

Poprawka 4748
Ricardo Serrão Santos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 121 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Podstawą uznania rocznego 
sprawozdania z realizacji celów za 
dopuszczalne jest przedstawienie w nim 
wszystkich informacji wymaganych w ust.
4, 5 i 6. W terminie 15 dni roboczych od 
otrzymania rocznego sprawozdania z
realizacji celów Komisja informuje 
państwo członkowskie, jeżeli 
sprawozdanie to nie jest dopuszczalne; 
jeżeli Komisja nie przekaże takiej 
informacji, sprawozdanie uznaje się za 
dopuszczalne.

3. Podstawą uznania rocznego 
sprawozdania z realizacji celów za 
dopuszczalne jest przedstawienie w nim 
wszystkich informacji wymaganych w ust.
4, 5 i 6. W terminie 15 dni roboczych od 
otrzymania rocznego sprawozdania z
realizacji celów Komisja informuje 
państwo członkowskie, jeżeli 
sprawozdanie to nie jest dopuszczalne; 
jeżeli Komisja nie przekaże takiej 
informacji, sprawozdanie uznaje się za 
dopuszczalne. W drodze odstępstwa od 
ustępu pierwszego okres 
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sprawozdawczości dotyczącej osiągniętych 
rezultatów i różnic w stosunku do 
poszczególnych celów końcowych, o 
których mowa w ust. 4 niniejszego 
artykułu, może być wydłużony najdalej do 
30 kwietnia.

Or. en

Poprawka 4749
Norbert Erdős

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 121 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Podstawą uznania rocznego 
sprawozdania z realizacji celów za 
dopuszczalne jest przedstawienie w nim 
wszystkich informacji wymaganych w ust.
4, 5 i 6. W terminie 15 dni roboczych od 
otrzymania rocznego sprawozdania z
realizacji celów Komisja informuje 
państwo członkowskie, jeżeli
sprawozdanie to nie jest dopuszczalne; 
jeżeli Komisja nie przekaże takiej 
informacji, sprawozdanie uznaje się za 
dopuszczalne.

3. Trzyletnie sprawozdanie z
realizacji celów zawiera informacje 
wymagane w ust. 4, 5 i 6. W terminie 15 
dni roboczych od otrzymania trzyletniego
sprawozdania z realizacji celów Komisja 
informuje państwo członkowskie, jeżeli ma 
do pytania odnośnie do sprawozdania.
Komisja i odnośne państwo członkowskie 
muszą omówić wszystkie odpowiednie 
kwestie, stosując prawdziwą logikę 
współpracy.

Or. en

Poprawka 4750
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 121 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Podstawą uznania rocznego
sprawozdania z realizacji celów za 
dopuszczalne jest przedstawienie w nim 
wszystkich informacji wymaganych w ust.
4, 5 i 6. W terminie 15 dni roboczych od 

3. Podstawą uznania sprawozdania z
realizacji celów za dopuszczalne jest 
przedstawienie w nim wszystkich 
informacji wymaganych w ust. 4, 5 i 6. W
terminie 15 dni roboczych od otrzymania 



AM\1171755PL.docx 177/191 PE631.988v01-00

PL

otrzymania rocznego sprawozdania z
realizacji celów Komisja informuje 
państwo członkowskie, jeżeli 
sprawozdanie to nie jest dopuszczalne; 
jeżeli Komisja nie przekaże takiej 
informacji, sprawozdanie uznaje się za 
dopuszczalne.

rocznego sprawozdania z realizacji celów 
Komisja informuje państwo członkowskie, 
jeżeli sprawozdanie to nie jest 
dopuszczalne; jeżeli Komisja nie przekaże 
takiej informacji, sprawozdanie uznaje się 
za dopuszczalne.

Or. fr

Uzasadnienie

Wprowadzenie podejścia opartego na wynikach musi być stopniowe. Rozszerzenie ram 
realizacji celów na pierwszy filar jest ważnym etapem, który powinien umożliwić lepsze 
zarządzanie WPR w perspektywie średnio- i długoterminowej bez nakładania kar 
finansowych.  Proponuje się, aby sprawozdanie z realizacji wyników było wieloletnie i 
oddzielone od rocznego rozliczenia (pod względem daty i treści).

Poprawka 4751
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 121 – ustęp 4 – podpunkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Roczne sprawozdania z realizacji celów 
zawierają najważniejsze informacje 
jakościowe i ilościowe dotyczące realizacji 
planu strategicznego WPR w odniesieniu 
do danych finansowych, wskaźników 
produktu i rezultatu oraz są zgodne z art.
118 akapit drugi. Sprawozdania te 
zawierają również informacje na temat
wytworzonych produktów, poniesionych 
wydatków, osiągniętych rezultatów i różnic 
w stosunku do poszczególnych celów 
końcowych.

Sprawozdania z realizacji celów zawierają 
najważniejsze informacje jakościowe i
ilościowe dotyczące realizacji planu 
strategicznego WPR w odniesieniu do 
danych finansowych oraz są zgodne z art.
118 akapit drugi. Sprawozdania te 
zawierają również informacje na temat 
osiągniętych rezultatów i różnic w
stosunku do poszczególnych celów 
końcowych.

Or. fr

Uzasadnienie

Wprowadzenie podejścia opartego na wynikach musi być stopniowe. Rozszerzenie ram 
realizacji celów na pierwszy filar jest ważnym etapem, który powinien umożliwić lepsze 
zarządzanie WPR w perspektywie średnio- i długoterminowej bez nakładania kar 
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finansowych.  Proponuje się, aby sprawozdanie z realizacji wyników było wieloletnie i 
oddzielone od rocznego rozliczenia (pod względem daty i treści).

Poprawka 4752
Norbert Erdős

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 121 – ustęp 4 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Roczne sprawozdania z realizacji celów 
zawierają najważniejsze informacje
jakościowe i ilościowe dotyczące realizacji 
planu strategicznego WPR w odniesieniu 
do danych finansowych, wskaźników 
produktu i rezultatu oraz są zgodne z art.
118 akapit drugi. Sprawozdania te
zawierają również informacje na temat
wytworzonych produktów, poniesionych
wydatków, osiągniętych rezultatów i
różnic w stosunku do poszczególnych 
celów końcowych.

Trzyletnie sprawozdania z realizacji celów 
zawierają najważniejsze informacje 
dotyczące realizacji planu strategicznego 
WPR w odniesieniu do danych 
finansowych, wskaźników produktu i
rezultatu oraz są zgodne z art. 118 akapit 
drugi. Zawierają także informacje na temat 
produktów, wydatków i rezultatów.

Or. en

Poprawka 4753
Maria Heubuch, Martin Häusling
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 121 – ustęp 4 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Roczne sprawozdania z realizacji celów 
zawierają najważniejsze informacje 
jakościowe i ilościowe dotyczące realizacji 
planu strategicznego WPR w odniesieniu 
do danych finansowych, wskaźników 
produktu i rezultatu oraz są zgodne z art.
118 akapit drugi. Sprawozdania te 
zawierają również informacje na temat 
wytworzonych produktów, poniesionych 
wydatków, osiągniętych rezultatów i różnic 

Roczne sprawozdania z realizacji celów 
zawierają najważniejsze informacje 
jakościowe i ilościowe dotyczące realizacji 
planu strategicznego WPR w odniesieniu 
do danych finansowych, wskaźników 
produktu i wpływu oraz są zgodne z art.
118 akapit drugi. Sprawozdania te 
zawierają również informacje na temat 
wytworzonych produktów i wpływów, 
poniesionych wydatków, osiągniętych 
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w stosunku do poszczególnych celów 
końcowych.

rezultatów i różnic w stosunku do 
poszczególnych celów końcowych.

Or. en

Poprawka 4754
Peter Jahr

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 121 – ustęp 4 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Roczne sprawozdania z realizacji celów 
zawierają najważniejsze informacje 
jakościowe i ilościowe dotyczące realizacji 
planu strategicznego WPR w odniesieniu 
do danych finansowych, wskaźników 
produktu i rezultatu oraz są zgodne z art.
118 akapit drugi. Sprawozdania te 
zawierają również informacje na temat 
wytworzonych produktów, poniesionych 
wydatków, osiągniętych rezultatów i różnic 
w stosunku do poszczególnych celów 
końcowych.

Sprawozdania z realizacji celów zawierają 
najważniejsze informacje jakościowe i
ilościowe dotyczące realizacji planu 
strategicznego WPR w odniesieniu do 
danych finansowych, wskaźników 
produktu i rezultatu oraz są zgodne z art.
118 akapit drugi. Sprawozdania te 
zawierają również informacje na temat 
wytworzonych produktów, poniesionych 
wydatków, osiągniętych rezultatów i różnic 
w stosunku do poszczególnych celów 
końcowych.

Or. de

Poprawka 4755
Norbert Erdős

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 121 – ustęp 4 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W odniesieniu do rodzajów interwencji, 
które nie podlegają przepisom art. 89 
niniejszego rozporządzenia, w
przypadkach gdy stosunek zrealizowanego 
produktu do poniesionych wydatków 
odbiega o 50 % od zaplanowanego 
stosunku produktu rocznego do 
poniesionych wydatków, dane państwo 

skreśla się
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członkowskie przedstawia uzasadnienie tej 
różnicy.

Or. en

Uzasadnienie

Wymóg ten nie służyłby sprawnej realizacji celów UE, w związku z czym musi zostać 
skreślony.

Poprawka 4756
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 121 – ustęp 4 – podpunkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W odniesieniu do rodzajów interwencji, 
które nie podlegają przepisom art. 89 
niniejszego rozporządzenia, w
przypadkach gdy stosunek zrealizowanego 
produktu do poniesionych wydatków 
odbiega o 50 % od zaplanowanego 
stosunku produktu rocznego do 
poniesionych wydatków, dane państwo 
członkowskie przedstawia uzasadnienie tej 
różnicy.

skreśla się

Or. fr

Uzasadnienie

Wprowadzenie podejścia opartego na wynikach musi być stopniowe. Rozszerzenie ram 
realizacji celów na pierwszy filar jest ważnym etapem, który powinien umożliwić lepsze 
zarządzanie WPR w perspektywie średnio- i długoterminowej bez nakładania kar 
finansowych.  Proponuje się, aby sprawozdanie z realizacji wyników było wieloletnie i 
oddzielone od rocznego rozliczenia (pod względem daty i treści).

Poprawka 4757
Michel Dantin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 121 – ustęp 4 – podpunkt 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W odniesieniu do rodzajów interwencji, 
które nie podlegają przepisom art. 89 
niniejszego rozporządzenia, w
przypadkach gdy stosunek zrealizowanego 
produktu do poniesionych wydatków 
odbiega o 50 % od zaplanowanego 
stosunku produktu rocznego do 
poniesionych wydatków, dane państwo 
członkowskie przedstawia uzasadnienie tej 
różnicy.

skreśla się

Or. fr

Uzasadnienie

Poprawka ta jest zgodna z usunięciem obowiązku przedkładania rocznego sprawozdania z 
realizacji celów na rzecz wieloletniego sprawozdania monitorującego z realizacji celów 
przedkładanego w latach 2026, 2028 i 2030, zgodnie z wnioskami sprawozdawcy 
rozporządzenia horyzontalnego.

Poprawka 4758
Herbert Dorfmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 121 – ustęp 4 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W odniesieniu do rodzajów interwencji, 
które nie podlegają przepisom art. 89 
niniejszego rozporządzenia, w
przypadkach gdy stosunek zrealizowanego 
produktu do poniesionych wydatków 
odbiega o 50 % od zaplanowanego 
stosunku produktu rocznego do 
poniesionych wydatków, dane państwo 
członkowskie przedstawia uzasadnienie tej 
różnicy.

skreśla się

Or. it

Poprawka 4759
Martin Häusling, Maria Heubuch, Bronis Ropė
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w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 121 – ustęp 4 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W odniesieniu do rodzajów interwencji, 
które nie podlegają przepisom art. 89 
niniejszego rozporządzenia, w
przypadkach gdy stosunek zrealizowanego 
produktu do poniesionych wydatków 
odbiega o 50 % od zaplanowanego 
stosunku produktu rocznego do 
poniesionych wydatków, dane państwo 
członkowskie przedstawia uzasadnienie tej 
różnicy.

W odniesieniu do rodzajów interwencji, 
które nie podlegają przepisom art. 89 
niniejszego rozporządzenia, w
przypadkach gdy stosunek zrealizowanego 
produktu do poniesionych wydatków 
odbiega o 33 % od zaplanowanego 
stosunku produktu rocznego do 
poniesionych wydatków, dane państwo 
członkowskie przedstawia uzasadnienie tej 
różnicy.

Or. en

Uzasadnienie

Uwzględniając fakt, że proponuje się przeprowadzanie kontroli co dwa lata, a zauważenie 
rozbieżności, omówienie ich z państwie członkowskim, naprawienie w planie działania i 
wdrożenie zajęłoby rok, odstępstwo w wysokości 50 % między oczekiwanymi/opłaconymi a 
realnymi produktami jest zbyt wysokie, ponieważ pozostawia zobowiązanie w wysokości 
połowy wydatków UE. Ograniczamy to do jednej trzeciej.

Poprawka 4760
Norbert Erdős

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 121 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Przekazane dane odnoszą się do 
uzyskanych wartości wskaźników w
odniesieniu do interwencji zrealizowanych 
całkowicie i częściowo. Obrazują one 
również syntezę stanu realizacji planu 
strategicznego WPR w trakcie 
poprzedniego roku budżetowego, a także 
wszelkie kwestie, które wpływają na 
realizację celów planu strategicznego 
WPR, w szczególności w odniesieniu do 
różnic w stosunku do celów pośrednich, z
podaniem ich uzasadnienia oraz, w

5. Przekazane dane odnoszą się do 
uzyskanych wartości wskaźników w
odniesieniu do interwencji zrealizowanych 
całkowicie i częściowo. Obrazują one 
również syntezę stanu realizacji planu 
strategicznego WPR w trakcie 
poprzedniego roku budżetowego, a także 
wszelkie problemy, które wpływają na 
realizację celów planu strategicznego 
WPR.
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stosownych przypadkach, opisu 
zastosowanych środków.

Or. en

Poprawka 4761
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 121 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Przekazane dane odnoszą się do 
uzyskanych wartości wskaźników w
odniesieniu do interwencji zrealizowanych 
całkowicie i częściowo. Obrazują one
również syntezę stanu realizacji planu 
strategicznego WPR w trakcie 
poprzedniego roku budżetowego, a także 
wszelkie kwestie, które wpływają na 
realizację celów planu strategicznego 
WPR, w szczególności w odniesieniu do 
różnic w stosunku od celów pośrednich, z
podaniem ich uzasadnienia oraz, w
stosownych przypadkach, opisu 
zastosowanych środków.

5. Przekazane dane odnoszą się do 
uzyskanych wartości wskaźników w
odniesieniu do interwencji zrealizowanych 
całkowicie i częściowo. Obrazują one 
również syntezę stanu realizacji planu 
strategicznego WPR, a także wszelkie 
kwestie, które wpływają na realizację 
celów planu strategicznego WPR, w
szczególności w odniesieniu do różnic w
stosunku od celów pośrednich, z podaniem 
ich uzasadnienia oraz, w stosownych 
przypadkach, opisu zastosowanych 
środków.

Or. fr

Uzasadnienie

Wprowadzenie podejścia opartego na wynikach musi być stopniowe. Rozszerzenie ram 
realizacji celów na pierwszy filar jest ważnym etapem, który powinien umożliwić lepsze 
zarządzanie WPR w perspektywie średnio- i długoterminowej bez nakładania kar 
finansowych.  Proponuje się, aby sprawozdanie z realizacji wyników było wieloletnie i 
oddzielone od rocznego rozliczenia (pod względem daty i treści).

Poprawka 4762
Michel Dantin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 121 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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5. Przekazane dane odnoszą się do 
uzyskanych wartości wskaźników w
odniesieniu do interwencji zrealizowanych 
całkowicie i częściowo. Obrazują one 
również syntezę stanu realizacji planu 
strategicznego WPR w trakcie 
poprzedniego roku budżetowego, a także 
wszelkie kwestie, które wpływają na 
realizację celów planu strategicznego 
WPR, w szczególności w odniesieniu do 
różnic w stosunku od celów pośrednich, z
podaniem ich uzasadnienia oraz, w
stosownych przypadkach, opisu 
zastosowanych środków.

5. Przekazane dane odnoszą się do
uzyskanych wartości wskaźników w
odniesieniu do interwencji zrealizowanych 
całkowicie i częściowo. Obrazują one 
również syntezę stanu realizacji planu 
strategicznego WPR, a także wszelkie 
kwestie, które wpływają na realizację 
celów planu strategicznego WPR, w
szczególności w odniesieniu do różnic w
stosunku od celów pośrednich, z podaniem 
ich uzasadnienia oraz, w stosownych 
przypadkach, opisu zastosowanych 
środków.

Or. fr

Uzasadnienie

Poprawka ta ma charakter czysto językowy i została wprowadzona w następstwie innych 
poprawek do tego artykułu.

Poprawka 4763
Herbert Dorfmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 121 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Komisja dokonuje rocznego 
przeglądu realizacji celów i rocznego 
rozliczenia z realizacji celów, o których 
mowa w art. [52] rozporządzenia (UE) 
[horyzontalnego], na podstawie 
informacji zawartych w rocznych 
sprawozdaniach z realizacji celów.

skreśla się

Or. it

Poprawka 4764
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 121 – ustęp 7
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Komisja dokonuje rocznego 
przeglądu realizacji celów i rocznego 
rozliczenia z realizacji celów, o których 
mowa w art. [52] rozporządzenia (UE) 
[horyzontalnego], na podstawie 
informacji zawartych w rocznych 
sprawozdaniach z realizacji celów.

skreśla się

Or. fr

Uzasadnienie

Wprowadzenie podejścia opartego na wynikach musi być stopniowe. Rozszerzenie ram 
realizacji celów na pierwszy filar jest ważnym etapem, który powinien umożliwić lepsze 
zarządzanie WPR w perspektywie średnio- i długoterminowej bez nakładania kar 
finansowych.  Proponuje się, aby sprawozdanie z realizacji wyników było wieloletnie i 
oddzielone od rocznego rozliczenia (pod względem daty i treści).

Poprawka 4765
Michel Dantin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 121 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Komisja dokonuje rocznego
przeglądu realizacji celów i rocznego 
rozliczenia z realizacji celów, o których 
mowa w art. [52] rozporządzenia (UE) 
[horyzontalnego], na podstawie informacji 
zawartych w rocznych sprawozdaniach z
realizacji celów.

7. Komisja dokonuje wieloletniego
przeglądu realizacji celów na podstawie 
informacji zawartych w wieloletnich
sprawozdaniach monitorujących z
realizacji celów i może zgłaszać uwagi do 
wieloletnich sprawozdań monitorujących 
z realizacji zadań w terminie jednego 
miesiąca od ich przedłożenia.

Or. fr

Uzasadnienie

Poprawka ta jest zgodna z usunięciem obowiązku przedkładania rocznego sprawozdania z 
realizacji celów na rzecz wieloletniego sprawozdania monitorującego z realizacji celów 
przedkładanego w latach 2026, 2028 i 2030, zgodnie z wnioskami sprawozdawcy 
rozporządzenia horyzontalnego.
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Poprawka 4766
Peter Jahr

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 121 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Komisja dokonuje rocznego
przeglądu realizacji celów i rocznego
rozliczenia z realizacji celów, o których 
mowa w art. [52] rozporządzenia (UE) 
[horyzontalnego], na podstawie informacji 
zawartych w rocznych sprawozdaniach z
realizacji celów.

7. Komisja dokonuje przeglądu 
realizacji celów i rozliczenia z realizacji 
celów, o których mowa w art. [52] 
rozporządzenia (UE) [horyzontalnego], na 
podstawie informacji zawartych w
sprawozdaniach z realizacji celów.

Or. de

Poprawka 4767
Norbert Erdős

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 121 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Komisja dokonuje rocznego
przeglądu realizacji celów i rocznego
rozliczenia z realizacji celów, o których 
mowa w art. [52] rozporządzenia (UE) 
[horyzontalnego], na podstawie informacji 
zawartych w rocznych sprawozdaniach z
realizacji celów.

7. Komisja dokonuje przeglądu 
realizacji celów i rozliczenia z realizacji 
celów, o których mowa w art. [52] 
rozporządzenia (UE) [horyzontalnego], na 
podstawie informacji zawartych w
trzyletnich rocznych sprawozdaniach z
realizacji celów.

Or. en

Uzasadnienie

Analogicznie do innych funduszy unijnych Komisja Europejska proponuje także w tym 
projekcie aktu zobowiązanie do składania przez państwa członkowskie UE rocznych 
sprawozdań. Nie mogę poprzeć tego nowego elementu, ponieważ administracje krajowe i 
regionalne nie byłyby w stanie zebrać i posortować niezbędnych danych do rocznego 
monitorowania i rocznego sprawozdania realizacji celów. Sprawozdania trzyletnie (co trzy 
lata) byłyby znacznie bardziej możliwe, co zapewniłoby punktualność i wiarygodność
sprawozdawców.
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Poprawka 4768
Michel Dantin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 121 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8. W rocznym przeglądzie realizacji 
celów Komisja może przedstawiać 
państwom członkowskim uwagi dotyczące 
rocznych sprawozdań z realizacji celów w
terminie jednego miesiąca od ich 
przedłożenia. Jeżeli Komisja nie przekaże 
uwag w tym terminie, sprawozdania 
uznaje się za przyjęte.

skreśla się

Art. 108 dotyczący wyznaczania terminów 
działań Komisji stosuje się odpowiednio.

Or. fr

Uzasadnienie

Poprawka ta ma na celu zyskanie spójności z wnioskami zawartymi w rozporządzeniu 
horyzontalnym w sprawie zniesienia sankcji finansowych związanych z wieloletnim 
monitorowaniem realizacji celów. Wprowadzenie podejścia opartego na wynikach musi być 
stopniowe, a rozszerzenie ram realizacji celów na pierwszy filar jest ważnym etapem, który 
powinien umożliwić lepsze zarządzanie WPR w perspektywie średnio- i długoterminowej bez 
nakładania kar finansowych.

Poprawka 4769
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 121 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8. W rocznym przeglądzie realizacji 
celów Komisja może przedstawiać 
państwom członkowskim uwagi dotyczące 
rocznych sprawozdań z realizacji celów w
terminie jednego miesiąca od ich 
przedłożenia. Jeżeli Komisja nie przekaże 
uwag w tym terminie, sprawozdania 
uznaje się za przyjęte.

skreśla się
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Art. 108 dotyczący wyznaczania terminów 
działań Komisji stosuje się odpowiednio.

Or. fr

Uzasadnienie

Wprowadzenie podejścia opartego na wynikach musi być stopniowe. Rozszerzenie ram 
realizacji celów na pierwszy filar jest ważnym etapem, który powinien umożliwić lepsze 
zarządzanie WPR w perspektywie średnio- i długoterminowej bez nakładania kar 
finansowych.  Proponuje się, aby sprawozdanie z realizacji wyników było wieloletnie i 
oddzielone od rocznego rozliczenia (pod względem daty i treści).

Poprawka 4770
Ricardo Serrão Santos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 121 – ustęp 8 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W rocznym przeglądzie realizacji celów 
Komisja może przedstawiać państwom 
członkowskim uwagi dotyczące rocznych 
sprawozdań z realizacji celów w terminie 
jednego miesiąca od ich przedłożenia. 
Jeżeli Komisja nie przekaże uwag w tym 
terminie, sprawozdania uznaje się za 
przyjęte.

W rocznym przeglądzie realizacji celów 
Komisja może przedstawiać państwom 
członkowskim uwagi dotyczące rocznych 
sprawozdań z realizacji celów w terminie 
jednego miesiąca od ich przedłożenia w 
całości. Jeżeli Komisja nie przekaże uwag 
w tym terminie, sprawozdania uznaje się za 
przyjęte.

Or. en

Poprawka 4771
Norbert Erdős

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 121 – ustęp 8 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W rocznym przeglądzie realizacji celów 
Komisja może przedstawiać państwom 
członkowskim uwagi dotyczące rocznych 
sprawozdań z realizacji celów w terminie 
jednego miesiąca od ich przedłożenia. 
Jeżeli Komisja nie przekaże uwag w tym 

W rocznym przeglądzie realizacji celów 
Komisja może przedstawiać państwom 
członkowskim uwagi dotyczące rocznych 
sprawozdań z realizacji celów w
maksymalnym terminie jednego miesiąca 
od ich przedłożenia. Jeżeli Komisja nie 
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terminie, sprawozdania uznaje się za 
przyjęte.

przekaże uwag w tym terminie, 
sprawozdania uznaje się za przyjęte.

Or. en

Poprawka 4772
Peter Jahr

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 121 – ustęp 8 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W rocznym przeglądzie realizacji celów 
Komisja może przedstawiać państwom 
członkowskim uwagi dotyczące rocznych
sprawozdań z realizacji celów w terminie 
jednego miesiąca od ich przedłożenia. 
Jeżeli Komisja nie przekaże uwag w tym 
terminie, sprawozdania uznaje się za 
przyjęte.

W rocznym przeglądzie realizacji celów 
Komisja może przedstawiać państwom 
członkowskim uwagi dotyczące 
sprawozdań z realizacji celów w terminie 
jednego miesiąca od ich przedłożenia. 
Jeżeli Komisja nie przekaże uwag w tym 
terminie, sprawozdania uznaje się za 
przyjęte.

Or. de

Poprawka 4773
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 121 – ustęp 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9. W przypadku gdy zgłoszona 
wartość jednego lub większej liczby 
wskaźników rezultatu różni się o ponad 25 
% od wartości odpowiedniego celu 
pośredniego dla danego roku 
sprawozdawczego, Komisja może zwrócić 
się do państwa członkowskiego o
przedłożenie planu działań zgodnie z art.
39 ust. 1 rozporządzenia (UE) 
[horyzontalnego], opisującego 
przewidziane działania naprawcze i ich 
przewidywane ramy czasowe.

skreśla się

Or. fr
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Uzasadnienie

Wprowadzenie podejścia opartego na wynikach musi być stopniowe. Rozszerzenie ram 
realizacji celów na pierwszy filar jest ważnym etapem, który powinien umożliwić lepsze 
zarządzanie WPR w perspektywie średnio- i długoterminowej bez nakładania kar 
finansowych.  Proponuje się, aby sprawozdanie z realizacji wyników było wieloletnie i 
oddzielone od rocznego rozliczenia (pod względem daty i treści).

Poprawka 4774
Michel Dantin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 121 – ustęp 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9. W przypadku gdy zgłoszona 
wartość jednego lub większej liczby 
wskaźników rezultatu różni się o ponad 25 
% od wartości odpowiedniego celu 
pośredniego dla danego roku 
sprawozdawczego, Komisja może zwrócić 
się do państwa członkowskiego o
przedłożenie planu działań zgodnie z art.
39 ust. 1 rozporządzenia (UE) 
[horyzontalnego], opisującego 
przewidziane działania naprawcze i ich 
przewidywane ramy czasowe.

skreśla się

Or. fr

Uzasadnienie

Poprawka ta ma na celu zyskanie spójności z wnioskami zawartymi w rozporządzeniu 
horyzontalnym w sprawie zniesienia sankcji finansowych związanych z wieloletnim 
monitorowaniem realizacji celów. Wprowadzenie podejścia opartego na wynikach musi być 
stopniowe, a rozszerzenie ram realizacji celów na pierwszy filar jest ważnym etapem, który 
powinien umożliwić lepsze zarządzanie WPR w perspektywie średnio- i długoterminowej bez 
nakładania kar finansowych.

Poprawka 4775
Miguel Viegas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 121 – ustęp 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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9. W przypadku gdy zgłoszona 
wartość jednego lub większej liczby 
wskaźników rezultatu różni się o ponad 25 
% od wartości odpowiedniego celu 
pośredniego dla danego roku 
sprawozdawczego, Komisja może zwrócić 
się do państwa członkowskiego o
przedłożenie planu działań zgodnie z art.
39 ust. 1 rozporządzenia (UE) .../... [HR], 
opisującego przewidziane działania 
naprawcze i ich przewidywane ramy 
czasowe.

skreśla się

Or. pt
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