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Poprawka 1
Paolo De Castro

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Odniesienie 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

uwzględniając opinię Komitetu 
Regionów2,

skreślone

Or. en

Poprawka 2
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 1 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Niespotykany ogólnoświatowy kryzys 
finansowy i pogorszenie koniunktury 
gospodarczej miały istotny negatywny 
wpływ na wzrost gospodarczy i stabilność 
finansową oraz spowodowały znaczne 
pogorszenie sytuacji finansowej i 
gospodarczej wielu państw członkowskich. 
W szczególności niektóre państwa 
członkowskie doświadczają poważnych 
trudności lub są zagrożone takimi 
trudnościami. Są to przede wszystkim 
problemy związane z osiąganiem przez nie 
wzrostu gospodarczego i stabilności 
finansowej czy też z pogłębieniem deficytu 
i zadłużenia, również z powodu 
międzynarodowej sytuacji gospodarczej i 
finansowej.

(1) Niespotykany ogólnoświatowy kryzys 
finansowy i pogorszenie koniunktury 
gospodarczej miały istotny negatywny 
wpływ na wzrost gospodarczy i stabilność 
finansową oraz spowodowały znaczne 
pogorszenie sytuacji finansowej i 
gospodarczej wielu państw członkowskich. 
W szczególności niektóre państwa 
członkowskie doświadczają poważnych 
trudności lub są zagrożone takimi 
trudnościami. Są to przede wszystkim 
problemy związane z osiąganiem przez nie 
wzrostu gospodarczego i stabilności 
finansowej czy też z pogłębieniem deficytu 
i zadłużenia oraz trudnościami, z jakimi 
borykają się rządy w zakresie zaciągania 
pożyczek na rynkach, jak również z 
powodu międzynarodowej sytuacji 
gospodarczej i finansowej.

Or. it
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Amendment 3
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 1 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Niespotykany ogólnoświatowy kryzys 
finansowy i pogorszenie koniunktury 
gospodarczej miały istotny negatywny 
wpływ na wzrost gospodarczy i stabilność 
finansową oraz spowodowały znaczne 
pogorszenie sytuacji finansowej i 
gospodarczej wielu państw członkowskich. 
W szczególności niektóre państwa 
członkowskie doświadczają poważnych 
trudności lub są zagrożone takimi 
trudnościami. Są to przede wszystkim 
problemy związane z osiąganiem przez nie 
wzrostu gospodarczego i stabilności 
finansowej czy też z pogłębieniem deficytu 
i zadłużenia, również z powodu 
międzynarodowej sytuacji gospodarczej i 
finansowej.

(1) Niespotykany ogólnoświatowy kryzys 
finansowy i pogorszenie koniunktury 
gospodarczej miały istotny negatywny 
wpływ na wzrost gospodarczy i stabilność 
finansową oraz spowodowały znaczne 
pogorszenie sytuacji finansowej i 
gospodarczej wielu państw członkowskich. 
W szczególności niektóre państwa 
członkowskie doświadczają poważnych 
trudności lub są zagrożone takimi 
trudnościami. Są to przede wszystkim 
problemy związane z osiąganiem przez nie 
wzrostu gospodarczego i stabilności 
finansowej czy też z pogłębieniem deficytu 
i zadłużenia oraz z bezsprzecznie trudnym 
zadaniem samego zmniejszenia długu, 
również z powodu międzynarodowej 
sytuacji gospodarczej i finansowej.

Or. it

Poprawka 4
Rolandas Paksas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) W celu ułatwienia zarządzania 
finansowaniem Unii i przyspieszenia 
inwestycji w zainteresowanych państwach 
członkowskich i regionach oraz 
pogłębienia wpływu finansowania na 
gospodarkę konieczne jest zwiększenie 
stawki wkładu EFRROW do 95 % 
kwalifikowalnych wydatków publicznych 
w regionach, które mogą być objęte celem 

(11) W celu ułatwienia zarządzania 
finansowaniem Unii, przyspieszenia 
inwestycji i zwiększenia konkurencyjności 
w zainteresowanych państwach 
członkowskich i regionach oraz 
pogłębienia wpływu finansowania na 
gospodarkę konieczne jest zwiększenie 
stawki wkładu EFRROW do 95 % 
kwalifikowalnych wydatków publicznych 
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konwergencji, oraz do 85 % 
kwalifikowalnych wydatków publicznych 
w innych regionach stojących w obliczu 
poważnych trudności związanych z ich 
stabilnością finansową.

w regionach, które mogą być objęte celem 
konwergencji, oraz do 85 % 
kwalifikowalnych wydatków publicznych 
w innych regionach stojących w obliczu 
poważnych trudności związanych z ich 
stabilnością finansową, przy czym ogólny 
budżet UE na politykę spójności w okresie 
programowania 2007-2013 nie powinien 
jednak zostać zwiększony.

Or. lt

Poprawka 5
Paolo De Castro

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 12 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12a) To tymczasowe zwiększenie stawek 
współfinansowania należy również 
analizować w kontekście ograniczeń 
budżetowych, z którymi zmagają się 
wszystkie państwa członkowskie i które 
powinny we właściwy sposób zostać 
odzwierciedlone w budżecie Unii. Ponadto 
w związku z tym, że głównym celem tego 
mechanizmu jest zajęcie się problemem 
obecnych specyficznych trudności, jego 
stosowanie powinno być odnosić się do 
wydatków ponoszonych przez agencje 
płatnicze i być ograniczone w czasie do 
dnia 31 grudnia 2013 r.,

Or. en

Uzasadnienie

Zmiana zaproponowana przez Radę.

Poprawka 6
Paolo De Castro
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 13 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13a) Ze względu na pilną potrzebę 
podjęcia działań w związku z kryzysem 
gospodarczym, niniejsze rozporządzenie 
powinno wejść w życie natychmiast po 
jego opublikowaniu;

Or. en

Uzasadnienie

Zmiana zasugerowana przez Dyrekcję ds. Aktów Legislacyjnych.

Poprawka 7
Paolo De Castro

Proposal for a regulation - amending act
Artykuł 1
Rozporządzenie (WE) nr 1698/2005
Artykuł 70 – ustęp 4 c – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4c. W drodze odstępstwa od pułapów 
określonych w ust. 3, 4 i 5 stawka wkładu z 
EFRROW może zostać zwiększona 
maksymalnie do 95 % kwalifikowalnych 
wydatków publicznych w regionach, które 
mogą być objęte celem konwergencji, 
regionach najbardziej oddalonych oraz na 
mniejszych wyspach Morza Egejskiego 
oraz do 85 % kwalifikowalnych wydatków 
publicznych w innych regionach. Stawki te 
stosuje się do wydatków kwalifikowalnych 
nowo zadeklarowanych w każdej 
poświadczonej deklaracji wydatków 
przedstawionej w okresie, w którym 
państwo członkowskie spełnia jeden z 
następujących warunków:

4c. W drodze odstępstwa od pułapów 
określonych w ust. 3, 4 i 5 stawka wkładu z 
EFRROW może zostać zwiększona 
maksymalnie do 95 % kwalifikowalnych 
wydatków publicznych w regionach, które 
mogą być objęte celem konwergencji, 
regionach najbardziej oddalonych oraz na 
mniejszych wyspach Morza Egejskiego 
oraz do 85 % kwalifikowalnych wydatków 
publicznych w innych regionach. Stawki te 
stosuje się do wydatków kwalifikowalnych 
nowo zadeklarowanych w każdej 
poświadczonej deklaracji wydatków 
poniesionych w okresie, w którym 
państwo członkowskie spełnia jeden z 
następujących warunków:

Or. en
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Uzasadnienie

Zmiana zaproponowana przez Radę.

Poprawka 8
Paolo De Castro

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1
Rozporządzenie (WE) nr 1698/2005
Artykuł 70 – ustęp 4 c – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwo członkowskie, które pragnie 
skorzystać z odstępstwa przewidzianego w 
akapicie pierwszym, przedkłada Komisji 
wniosek o odpowiednią zmianę swojego 
programu rozwoju obszarów wiejskich. 
Odstępstwo stosuje się od chwili 
zatwierdzenia przez Komisję zmiany 
programu i przestaje ono obowiązywać z 
chwilą, gdy państwo członkowskie nie 
spełnia już żadnego z warunków 
określonych w akapicie pierwszym lit. a), 
b) lub c). Państwo członkowskie przesyła 
wówczas Komisji wniosek w sprawie 
zmiany programu, w tym nowy plan 
finansowy zgodny z maksymalnymi 
stawkami stosowanymi przed 
odstępstwem.

Państwo członkowskie, które pragnie 
skorzystać z odstępstwa przewidzianego w 
akapicie pierwszym, przedkłada Komisji 
wniosek o odpowiednią zmianę swojego 
programu rozwoju obszarów wiejskich. 
Odstępstwo stosuje się od chwili 
zatwierdzenia przez Komisję zmiany 
programu i przestaje ono obowiązywać z 
chwilą, gdy państwo członkowskie nie 
spełnia już żadnego z warunków 
określonych w akapicie pierwszym lit. a), 
b) lub c). W każdym przypadku odstępstwo 
przewidziane w akapicie pierwszym ma 
zastosowanie wyłącznie do wydatków 
poniesionych przez agencje płatnicze do 
dnia 31 grudnia 2013 r. Państwo 
członkowskie przesyła wówczas Komisji 
wniosek w sprawie zmiany programu, w 
tym nowy plan finansowy zgodny z 
maksymalnymi stawkami stosowanymi 
przed odstępstwem.

Or. en

Uzasadnienie

Zmiana zaproponowana przez Radę.

Poprawka 9
Paolo De Castro
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Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1
Rozporządzenie (WE) nr 1698/2005 
Artykuł 70 – ustęp 4 c – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli państwo członkowskie nie przedłoży 
Komisji wniosku w sprawie zmiany 
swojego programu rozwoju obszarów 
wiejskich, w tym nowego planu 
finansowania z chwilą gdy nie spełnia już 
żadnego z warunków określonych w 
akapicie pierwszym lit. a), b) lub c) tego 
ustępu lub jeżeli przekazany plan 
finansowy nie jest zgodny z 
maksymalnymi stawkami określonymi w 
ust. 3, 4 i 5 niniejszego artykułu, stawki te 
są automatycznie stosowane począwszy od 
tej daty.

Jeżeli państwo członkowskie nie przedłoży 
Komisji wniosku w sprawie zmiany 
swojego programu rozwoju obszarów 
wiejskich, w tym nowego planu 
finansowania z chwilą gdy odstępstwo nie 
ma już zastosowania zgodnie z akapitem 
drugim lub jeżeli przekazany plan 
finansowy nie jest zgodny z 
maksymalnymi stawkami określonymi w 
ust. 3, 4 i 5 niniejszego artykułu, stawki te 
są automatycznie stosowane począwszy od 
tej daty.

Or. en

Uzasadnienie

Zmiana zaproponowana przez Radę.


