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Poprawka 13
Theodoros Skylakakis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Liczba osób dotkniętych deprywacją 
materialną lub nawet ciężką deprywacją 
materialną w Unii wzrasta, a osoby te 
często zbyt długo znajdują się w sytuacji 
wykluczenia, aby móc skorzystać ze 
środków aktywizacji proponowanych w 
rozporządzeniu (UE) nr [CPR], a w 
szczególności w rozporządzeniu (UE) nr 
[...EFS].

(2) Liczba osób dotkniętych deprywacją 
materialną lub nawet ciężką deprywacją 
materialną w Unii wzrasta, a osoby te 
często zbyt długo znajdują się w sytuacji 
wykluczenia, aby móc skorzystać ze 
środków aktywizacji proponowanych w 
rozporządzeniu (UE) nr [CPR], a w 
szczególności w rozporządzeniu (UE) nr 
[...EFS]. Kryteria określania takich osób 
powinny odpowiadać zmieniającym się 
warunkom gospodarczym i społecznym.

Or. en

Poprawka 14
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Aby monitorować postępy we 
wdrażaniu programów operacyjnych, 
państwa członkowskie powinny opracować 
i dostarczyć Komisji roczne i końcowe 
sprawozdania z realizacji, zapewniając 
tym samym dostępność podstawowych 
i aktualnych informacji. Dla tych samych 
celów Komisja i każde państwo 
członkowskie powinny spotykać się co 
roku w celu przeprowadzenia 
dwustronnego przeglądu, chyba że 
uzgodnią inaczej.

(11) Aby monitorować postępy we 
wdrażaniu programów operacyjnych, 
państwa członkowskie powinny opracować 
i dostarczyć Komisji śródokresowe 
sprawozdanie z realizacji i roczne 
sprawozdanie z realizacji, zapewniając 
tym samym dostępność podstawowych 
i aktualnych informacji. Dla tych samych 
celów Komisja i każde państwo 
członkowskie powinny spotykać się co 
roku w celu przeprowadzenia 
dwustronnego przeglądu, chyba że 
uzgodnią inaczej.
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Or. fr

Poprawka 15
Maria do Céu Patrão Neves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 30

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(30) W celu ochrony interesów 
finansowych Unii powinny istnieć 
ograniczone w czasie środki umożliwiające 
delegowanemu urzędnikowi 
zatwierdzającemu wstrzymanie płatności w 
przypadku gdy istnieją dowody wskazujące 
na istotne nieprawidłowości w 
funkcjonowaniu systemu zarządzania i 
kontroli, dowody na nieprawidłowości 
związane z wnioskiem o płatność lub gdy 
nie dostarczono dokumentów na potrzeby 
analizy i zatwierdzania sprawozdań 
finansowych.

(30) W celu ochrony interesów 
finansowych Unii powinny istnieć 
ograniczone w czasie środki umożliwiające 
delegowanemu urzędnikowi 
zatwierdzającemu wstrzymanie płatności w 
przypadku, gdy istnieją dowody 
wskazujące na istotne nieprawidłowości w 
funkcjonowaniu systemu zarządzania i 
kontroli, dowody na nieprawidłowości 
związane z wnioskiem o płatność, gdy nie 
dostarczono dokumentów na potrzeby 
analizy i zatwierdzania sprawozdań 
finansowych lub na etapie wdrażania 
projektów występują znaczne opóźnienia 
oraz wykazano w sposób uzasadniony, że 
cele określone dla projektów nie są 
realizowane.

Or. pt

Poprawka 16
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 40

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(40) W celu zapewnienia jednakowych 
warunków wykonania niniejszego 
rozporządzenia uprawnienia wykonawcze 
dotyczące: wzorów rocznych i końcowych 
sprawozdań z realizacji, wykazu 
wspólnych wskaźników, wzoru 
ustrukturyzowanego badania dotyczącego 
odbiorców końcowych, elektronicznego 

(40) W celu zapewnienia jednakowych 
warunków wykonania niniejszego 
rozporządzenia uprawnienia wykonawcze 
dotyczące: wzorów śródokresowych
i końcowych sprawozdań z realizacji, 
wykazu wspólnych wskaźników, wzoru 
ustrukturyzowanego badania dotyczącego 
odbiorców końcowych, elektronicznego 
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systemu wymiany danych między 
państwami członkowskimi i Komisją, 
wzoru oświadczenia dotyczącego 
zarządzania, wzorów strategii audytu, 
opinii z audytu oraz rocznego 
sprawozdania z audytu oraz metodyki 
doboru próby, zasad dotyczących 
wykorzystania danych zebranych podczas 
audytów i wzoru wniosków o płatność, 
wykonywane są zgodnie 
z rozporządzeniem (UE) nr 182/2011 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
16 lutego 2011 r. ustanawiającym przepisy 
i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli 
przez państwa członkowskie wykonywania 
uprawnień wykonawczych przez Komisję.

systemu wymiany danych między 
państwami członkowskimi i Komisją, 
wzoru oświadczenia dotyczącego 
zarządzania, wzorów strategii audytu, 
opinii z audytu oraz rocznego 
sprawozdania z audytu oraz metodyki 
doboru próby, zasad dotyczących 
wykorzystania danych zebranych podczas 
audytów i wzoru wniosków o płatność, 
wykonywane są zgodnie 
z rozporządzeniem (UE) nr 182/2011 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
16 lutego 2011 r. ustanawiającym przepisy 
i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli 
przez państwa członkowskie wykonywania 
uprawnień wykonawczych przez Komisję.

Or. fr

Poprawka 17
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Celem Funduszu jest wspieranie spójności 
społecznej w Unii przez przyczynienie się 
osiągnięcia celu, jakim jest zmniejszenie 
liczby osób zagrożonych ubóstwem 
i wykluczeniem społecznym 
o przynajmniej 20 milionów, zgodnie ze 
strategią „Europa 2020”. Celem Funduszu 
jest wkład w realizację konkretnego celu, 
jakim jest ograniczenie najcięższych form 
ubóstwa w Unii, przez udzielanie 
niefinansowego wsparcia osobom 
najbardziej potrzebującym. Stopień, 
w jakim cel ten został osiągnięty, 
wyznacza liczba osób otrzymujących 
pomoc z Funduszu.

Celem Funduszu jest wspieranie spójności 
społecznej w Unii przez przyczynienie się 
osiągnięcia celu, jakim jest zmniejszenie 
liczby osób zagrożonych ubóstwem 
i wykluczeniem społecznym 
o przynajmniej 20 milionów, zgodnie ze 
strategią „Europa 2020”. Celem Funduszu 
jest wkład w realizację konkretnego celu, 
jakim jest ograniczenie najcięższych form 
ubóstwa w Unii, przez udzielanie 
niefinansowego wsparcia osobom 
najbardziej potrzebującym. Stopień, 
w jakim cel ten został osiągnięty, 
wyznacza liczba osób otrzymujących 
pomoc z Funduszu. Fundusz zapewnia, 
aby żadna osoba przebywająca na 
terytorium Unii nie cierpiała głodu.

Or. fr
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Poprawka 18
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W ramach Funduszu udziela się 
wsparcia programom krajowym, w których 
dostarcza się osobom najbardziej 
potrzebującym, za pośrednictwem 
organizacji partnerskich wybranych przez 
państwa członkowskie, produkty 
żywnościowe i podstawowe produkty 
konsumpcyjne do osobistego użytku osób 
bezdomnych lub dzieci.

1. W ramach Funduszu udziela się 
wsparcia programom krajowym, w których 
dostarcza się osobom najbardziej 
potrzebującym, za pośrednictwem 
organizacji partnerskich wybranych przez 
państwa członkowskie, produkty 
żywnościowe i podstawowe produkty 
konsumpcyjne do użytku osób najbardziej 
potrzebujących, w szczególności osób
bezdomnych lub dzieci.

Or. fr

Poprawka 19
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Część budżetu Unii przydzielona 
Funduszowi jest wykonywana w ramach 
zarządzania dzielonego między państwami 
członkowskimi a Komisją zgodnie z art. 55
ust. 1 lit. b) rozporządzenia finansowego, 
z wyjątkiem pomocy technicznej 
z inicjatywy Komisji, która to część jest 
wykonywana w ramach zarządzania 
bezpośredniego zgodnie z art. 55 ust. 1 
lit. a) rozporządzenia finansowego.

1. Część budżetu Unii przydzielona 
Funduszowi jest wykonywana w ramach 
zarządzania dzielonego między państwami 
członkowskimi a Komisją zgodnie 
z art. 58 ust. 1 lit. b) rozporządzenia 
finansowego, z wyjątkiem pomocy 
technicznej z inicjatywy Komisji, która to 
część jest wykonywana w ramach 
zarządzania bezpośredniego zgodnie 
z art. 58 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 
finansowego.

Or. fr
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Poprawka 20
Ingeborg Gräßle

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Część budżetu Unii przydzielona 
Funduszowi jest wykonywana w ramach 
zarządzania dzielonego między państwami 
członkowskimi a Komisją zgodnie z art. 55
ust. 1 lit. b) rozporządzenia finansowego,
z wyjątkiem pomocy technicznej
z inicjatywy Komisji, która to część jest 
wykonywana w ramach zarządzania 
bezpośredniego zgodnie z art. 55 ust. 1 
lit. a) rozporządzenia finansowego.

1. Część budżetu Unii przydzielona 
Funduszowi jest wykonywana w ramach 
zarządzania dzielonego między państwami 
członkowskimi a Komisją zgodnie z art. 58
ust. 1 lit. b) rozporządzenia finansowego,
z wyjątkiem pomocy technicznej
z inicjatywy Komisji, która to część jest 
wykonywana w ramach zarządzania 
bezpośredniego zgodnie z art. 58 ust. 1 
lit. a) rozporządzenia finansowego.

Or. de

Poprawka 21
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Komisja, państwa członkowskie 
i beneficjenci stosują zasadę należytego 
zarządzania finansami zgodnie z art. 26
rozporządzenia finansowego.

7. Komisja, państwa członkowskie 
i beneficjenci stosują zasadę należytego 
zarządzania finansami zgodnie z art. 30
rozporządzenia finansowego.

Or. fr

Poprawka 22
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

12.Państwa członkowskie i beneficjenci 
wybierają produkty żywnościowe i inne 

12. Państwa członkowskie i beneficjenci 
wybierają produkty żywnościowe i inne 
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produkty na podstawie obiektywnych 
kryteriów. Kryteria wyboru produktów 
żywnościowych oraz, w stosownych 
przypadkach, innych produktów 
uwzględniają również aspekty klimatyczne 
i ekologiczne, w szczególności w celu 
ograniczenia marnotrawienia żywności.

produkty na podstawie obiektywnych 
kryteriów. Kryteria wyboru produktów 
żywnościowych oraz, w stosownych 
przypadkach, innych produktów 
uwzględniają również aspekty klimatyczne 
i ekologiczne, w szczególności w celu 
ograniczenia marnotrawienia żywności. Te 
produkty żywnościowe i inne produkty 
muszą pochodzić z produkcji 
umiejscowionej na terytorium Unii. Gdy 
państwa członkowskie i beneficjenci 
wybiorą produkty żywnościowe i inne 
niepochodzące z produkcji 
umiejscowionej na terytorium Unii, 
obiektywne kryteria wyboru wymagają, 
aby państwo pochodzenia produktów 
stosowało zasadę wzajemności handlowej 
z Unią, w szczególności w zakresie 
otwarcia rynków.

Or. fr

Poprawka 23
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Dostępne zasoby ogólne przeznaczone 
na zobowiązania budżetowe w ramach 
Funduszu w okresie 2014–2020 wynoszą 
2 500 000 000 EUR według cen z 2011 r., 
zgodnie z rocznym podziałem 
przedstawionym w załączniku II.

1. Dostępne zasoby ogólne przeznaczone 
na zobowiązania budżetowe w ramach 
Funduszu w okresie 2014–2020 wynoszą 
3 500 000 000 EUR według cen z 2011 r., 
zgodnie z rocznym podziałem 
przedstawionym w załączniku II.

Or. fr

Poprawka 24
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit pierwszy – wprowadzenie
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Każde państwo członkowskie 
przedkłada Komisji, w ciągu trzech
miesięcy od wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia, jeden program operacyjny, 
obejmujący okres od dnia 1 stycznia 
2014 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., 
z podaniem następujących informacji:

1. Każde państwo członkowskie 
przedkłada Komisji, w ciągu czterech
miesięcy od wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia, jeden program operacyjny, 
obejmujący okres od dnia 1 stycznia 
2014 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., 
z podaniem następujących informacji:

Or. fr

Poprawka 25
Theodoros Skylakakis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) opis sposobu ustalania kryteriów 
kwalifikowalności osób najbardziej 
potrzebujących, w razie potrzeby z 
podziałem na rodzaje deprywacji 
materialnej objęte pomocą;

c) opis sposobu ustalania kryteriów 
kwalifikowalności osób najbardziej 
potrzebujących, w razie potrzeby z 
podziałem na rodzaje deprywacji 
materialnej objęte pomocą; opis 
uwzględnia osoby, które problem 
deprywacji materialnej dotknął niedawno 
i które osiągają ujemne dochody, oraz 
właścicieli domów wykazujących ujemny 
kapitał własny;

Or. en

Poprawka 26
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja może przedstawić swoje uwagi 
w ciągu trzech miesięcy od daty 

2. Komisja może przedstawić swoje uwagi 
w ciągu jednego miesiąca od daty 
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przedłożenia programu operacyjnego. 
Państwa członkowskie dostarczają Komisji 
wszelkich niezbędnych dodatkowych 
informacji oraz, w stosownych 
przypadkach, wprowadzają zmiany 
w projekcie programu operacyjnego.

przedłożenia programu operacyjnego. Brak 
uwag w tym terminie jest równoznaczny 
z akceptacją programu operacyjnego 
przez Komisję. Państwa członkowskie 
dostarczają Komisji wszelkich 
niezbędnych dodatkowych informacji oraz, 
w stosownych przypadkach, wprowadzają 
zmiany w projekcie programu 
operacyjnego.

Or. fr

Poprawka 27
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja zatwierdza, w drodze aktów 
wykonawczych, zmianę w programie 
operacyjnym najpóźniej pięć miesięcy po 
formalnym przedłożeniu wniosku o zmianę 
przez państwo członkowskie, pod 
warunkiem że wszelkie przedstawione 
przez Komisję uwagi zostały uwzględnione 
w satysfakcjonujący sposób.

3. Komisja zatwierdza, w drodze aktów 
wykonawczych, zmianę w programie 
operacyjnym najpóźniej trzy miesiące po 
formalnym przedłożeniu wniosku o zmianę 
przez państwo członkowskie, pod 
warunkiem że wszelkie przedstawione 
przez Komisję uwagi zostały uwzględnione 
w satysfakcjonujący sposób.

Or. fr

Poprawka 28
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja konsultuje się również, 
przynajmniej raz do roku, z organizacjami 
przedstawicielskimi organizacji 
partnerskich na szczeblu unijnym, 
w kwestii wykorzystania wsparcia 

Komisja konsultuje się również, 
przynajmniej raz do roku, z organizacjami 
przedstawicielskimi organizacji 
partnerskich na szczeblu unijnym, 
w kwestii wykorzystania wsparcia 
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z Funduszu. z Funduszu. Wynik tych konsultacji jest 
przedmiotem sprawozdania dla 
Parlamentu.

Or. fr

Poprawka 29
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Od 2015 r. do 2022 r. państwa 
członkowskie przedstawiają Komisji do 
dnia 30 czerwca każdego roku coroczne
sprawozdanie z realizacji programu 
operacyjnego w poprzedzającym roku 
budżetowym.

1. W okresie od 2015 r. do 2022 r. państwa 
członkowskie przedstawiają Komisji 
sprawozdanie śródokresowe z realizacji 
programu operacyjnego w poprzedzającym 
roku budżetowym.

Or. fr

Poprawka 30
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie sporządzają 
roczne sprawozdanie z realizacji według 
wzoru przyjętego przez Komisję, 
zawierającego wykaz wspólnych 
wskaźników nakładów i wyników.

2. Państwa członkowskie sporządzają 
śródokresowe sprawozdanie z realizacji 
według wzoru przyjętego przez Komisję, 
zawierającego wykaz wspólnych 
wskaźników nakładów i wyników.

Or. fr

Poprawka 31
Jean-Pierre Audy
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Warunkiem dopuszczalności rocznego
sprawozdania z realizacji jest zawarcie 
w nim wszystkich informacji wymaganych 
we wzorze, o którym mowa w ust. 2, 
w tym wspólnych wskaźników. 
W przypadku braku dopuszczalności 
danego rocznego sprawozdania z realizacji 
Komisja informuje o tym fakcie 
zainteresowane państwo członkowskie 
w terminie 15 dni roboczych od 
otrzymania tego sprawozdania. W razie 
nieprzekazania tej informacji przez 
Komisję w wymaganym terminie 
sprawozdanie zostaje uznane za 
dopuszczalne.

3. Warunkiem dopuszczalności 
śródokresowego sprawozdania z realizacji 
jest zawarcie w nim wszystkich informacji 
wymaganych we wzorze, o którym mowa 
w ust. 2, w tym wspólnych wskaźników. 
W przypadku braku dopuszczalności 
danego śródokresowego sprawozdania 
z realizacji Komisja informuje o tym fakcie 
zainteresowane państwo członkowskie 
w terminie 15 dni roboczych od 
otrzymania tego sprawozdania. W razie 
nieprzekazania tej informacji przez 
Komisję w wymaganym terminie 
sprawozdanie zostaje uznane za 
dopuszczalne.

Or. fr

Poprawka 32
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 4 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Komisja analizuje roczne sprawozdanie 
z realizacji i informuje państwo 
członkowskie o swoich uwagach w ciągu 
dwóch miesięcy od otrzymania tego 
sprawozdania.

4. Komisja analizuje śródokresowe
sprawozdanie z realizacji i informuje 
państwo członkowskie o swoich uwagach 
w ciągu dwóch miesięcy od otrzymania 
tego sprawozdania.

Or. fr

Poprawka 33
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja i każde państwo członkowskie 
spotykają się raz w roku w okresie od 
2014 do 2022 r., chyba że postanowiono 
inaczej, w celu oceny postępów 
w realizacji programu operacyjnego, 
z uwzględnieniem rocznego sprawozdania 
z realizacji oraz, w stosownych 
przypadkach, uwag Komisji, o których 
mowa w art. 11 ust. 7.

1. Komisja i każde państwo członkowskie 
spotykają się raz w roku w okresie od 
2014 do 2022 r., chyba że postanowiono 
inaczej, w celu oceny postępów 
w realizacji programu operacyjnego, 
z uwzględnieniem, w stosownych 
przypadkach, śródokresowego
sprawozdania z realizacji oraz uwag 
Komisji, o których mowa w art. 11 ust. 7.

Or. fr

Poprawka 34
Inés Ayala Sender

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 3 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) wkład w realizację celu Unii, jakim jest 
zmniejszenie do 2020 r. o co najmniej 20 
milionów liczby osób zagrożonych 
ubóstwem bądź wykluczeniem 
społecznym, z uwzględnieniem rodzajów 
deprywacji materialnej, które mają być 
objęte pomocą oraz pod kątem sytuacji 
panującej w danym kraju w zakresie 
ubóstwa, wykluczenia społecznego i 
deprywacji materialnej;

a) wkład w realizację celu Unii, jakim jest 
zmniejszenie do 2020 r. o co najmniej 20 
milionów liczby osób zagrożonych 
ubóstwem bądź wykluczeniem 
społecznym, z uwzględnieniem rodzajów 
deprywacji materialnej, które mają być 
objęte pomocą, oraz pod kątem sytuacji 
panującej w danym kraju w zakresie 
ubóstwa, wykluczenia społecznego i 
deprywacji materialnej, jak również biorąc 
pod uwagę liczbę osób osiągających 
ujemne dochody i wykazujących ujemny 
kapitał własny oraz osób najbardziej 
potrzebujących i osób najbardziej 
zagrożonych ubóstwem;

Or. es

Poprawka 35
Jean-Pierre Audy
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Instytucja zarządzająca przeprowadza 
w 2017 r. i 2021 r. ustrukturyzowane 
badanie dotyczące odbiorców końcowych 
według wzoru udostępnionego przez 
Komisję. Komisja przyjmuje ten wzór 
w drodze aktu wykonawczego. Akt 
wykonawczy przyjmuje się zgodnie 
z procedurą doradczą, o której mowa 
w art. 60 ust. 2.

2. Instytucja zarządzająca przeprowadza 
w 2017 r. i 2021 r. ustrukturyzowane 
badanie dotyczące odbiorców końcowych 
według wzoru udostępnionego przez 
Komisję. Komisja przyjmuje ten wzór 
w drodze aktu wykonawczego. Akt 
wykonawczy przyjmuje się zgodnie 
z procedurą doradczą, o której mowa 
w art. 60 ust. 2. Model jest odpowiedni do 
celów oceny, a jednocześnie zgodny 
z zasadą uproszczenia.

Or. fr

Poprawka 36
Inés Ayala Sender

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja przeprowadza, z własnej 
inicjatywy, w ścisłej współpracy z 
państwami członkowskim i z pomocą 
ekspertów zewnętrznych, ocenę ex post 
skuteczności i trwałości uzyskanych 
wyników, a także wartości dodanej 
Funduszu. Ocena ta zostaje zakończona do 
dnia 31 grudnia 2023 r.

Komisja przeprowadza, z własnej 
inicjatywy, w ścisłej współpracy z 
państwami członkowskim i z pomocą 
ekspertów zewnętrznych, ocenę ex post 
skuteczności i trwałości uzyskanych 
wyników, a także wartości dodanej 
Funduszu w odniesieniu do osób
osiągających ujemne dochody i 
wykazujących ujemny kapitał własny oraz 
osób najbardziej potrzebujących i osób 
najbardziej zagrożonych ubóstwem. Ocena 
ta zostaje zakończona do dnia 31 grudnia 
2023 r.

Or. es
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Poprawka 37
Theodoros Skylakakis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W trakcie realizacji operacji beneficjenci 
i organizacje partnerskie informują 
społeczeństwo o wsparciu otrzymanym z 
Funduszu przez wywieszenie co najmniej 
jednego plakatu (o minimalnym formacie 
A3) informującego o danej operacji, w tym 
o wsparciu finansowym ze strony Unii, w 
miejscu, w którym plakat ten jest dobrze 
widoczny, w każdym punkcie dystrybucji 
żywności i innych produktów oraz w 
którym dostępne są środki towarzyszące, 
chyba że nie jest to możliwe ze względu na 
specyfikę dystrybucji.

3. W trakcie realizacji operacji beneficjenci 
i organizacje partnerskie informują 
społeczeństwo o wsparciu otrzymanym z 
Funduszu przez wywieszenie co najmniej 
jednego plakatu (o minimalnym formacie 
A3) informującego o danej operacji, w tym 
o wsparciu finansowym ze strony Unii, w 
miejscu, w którym plakat ten jest dostępny 
i dobrze widoczny, w każdym punkcie 
dystrybucji żywności i innych produktów 
oraz w którym dostępne są środki 
towarzyszące, chyba że nie jest to możliwe 
ze względu na specyfikę dystrybucji. 
Beneficjenci i organizacje partnerskie 
dbają o to, by osoby starsze i 
niepełnosprawne miały dostęp do tej 
informacji. 

Or. en

Poprawka 38
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Poziom współfinansowania na poziomie
programu operacyjnego nie przekracza 
85% publicznych wydatków 
kwalifikowalnych.

1. Poziom finansowania programu 
operacyjnego wynosi 100% publicznych 
wydatków kwalifikowalnych.

Or. fr

Poprawka 39
Jean-Pierre Audy
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W decyzji Komisji o przyjęciu programu 
operacyjnego ustala się poziom 
współfinansowania mający zastosowanie 
do tego programu i maksymalną kwotę 
wsparcia z Funduszu.

skreślony

Or. fr

Poprawka 40
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Żywność i inne produkty dla osób 
bezdomnych lub dzieci mogą być 
kupowane przez same organizacje 
partnerskie.

3. Żywność i inne produkty dla osób 
najbardziej potrzebujących, 
w szczególności osób bezdomnych lub 
dzieci, mogą być kupowane przez same 
organizacje partnerskie.

Or. fr

Poprawka 41
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) płatności ryczałtowe nieprzekraczające 
100 000 EUR wsparcia publicznego;

skreślona

Or. fr



AM\931287PL.doc 17/26 PE508.013v01-00

PL

Poprawka 42
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) koszty zakupu żywności lub 
podstawowych produktów 
konsumpcyjnych do użytku osobistego 
osób bezdomnych lub dzieci;

a) koszty zakupu żywności lub 
podstawowych produktów 
konsumpcyjnych do użytku osobistego 
osób najbardziej potrzebujących, 
a w szczególności osób bezdomnych lub 
dzieci;

Or. fr

Poprawka 43
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) w przypadku gdy podmiot publiczny 
kupuje żywność lub podstawowe produkty 
konsumpcyjne do użytku osobistego osób 
bezdomnych lub dzieci i dostarcza je 
organizacjom partnerskim, koszty 
transportu żywności i innych produktów do 
magazynów organizacji partnerskich, 
w zryczałtowanej wysokości 1 % kosztów, 
o których mowa w lit. a);

b) w przypadku gdy podmiot publiczny 
kupuje żywność lub podstawowe produkty 
konsumpcyjne do użytku osobistego osób 
najbardziej potrzebujących, 
a w szczególności osób bezdomnych lub 
dzieci i dostarcza je organizacjom 
partnerskim, koszty transportu żywności 
i innych produktów do magazynów 
organizacji partnerskich, w zryczałtowanej 
wysokości 1 % kosztów, o których mowa 
w lit. a);

Or. fr

Poprawka 44
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 1 – litera e a (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) podatek od wartości dodanej, gdy nie 
podlega zwrotowi.

Or. fr

Poprawka 45
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) podatek od wartości dodanej (VAT).
Kwoty VAT są jednak kwalifikowalne, 
jeżeli nie istnieje możliwość ich 
odzyskania na podstawie prawodawstwa 
krajowego dotyczącego VAT i jeżeli są 
płacone przez beneficjentów innych niż 
osoby nieuważane za podatników, zgodnie 
z definicją podaną w art. 13 ust. 1 akapit 
pierwszy dyrektywy 2006/112/WE.

c) podatek od wartości dodanej (VAT), gdy 
podlega zwrotowi, a zatem nie stanowi 
kosztu.

Or. fr

Poprawka 46
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwo członkowskie wyznacza 
krajowy organ lub podmiot publiczny, 
funkcjonalnie niezależny od instytucji 
zarządzającej i instytucji certyfikującej, 
jako instytucję audytową.

4. Państwo członkowskie wyznacza 
krajowy organ lub podmiot publiczny, 
funkcjonalnie niezależny od instytucji 
zarządzającej i instytucji certyfikującej, 
jako instytucję audytową. Jako instytucję 
audytową wyznaczyć można krajową 
instytucję kontrolną lub krajowy trybunał 
obrachunkowy.
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Or. fr

Poprawka 47
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 4 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) sporządza oświadczenie dotyczące 
zarządzania i roczne podsumowanie, 
o których mowa w art. 56 ust. 5 lit. a) i b) 
rozporządzenia finansowego.

e) sporządza oświadczenie dotyczące 
zarządzania i roczne podsumowanie, 
o których mowa w art. 59 ust. 5 lit. a) i b) 
rozporządzenia finansowego.

Or. fr

Poprawka 48
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 1 – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. sporządzanie rocznego sprawozdania 
finansowego, o którym mowa w art. 56
ust. 5 lit. a) rozporządzenia finansowego;

2. sporządzanie rocznego sprawozdania 
finansowego, o którym mowa w art. 59
ust. 5 lit. a) rozporządzenia finansowego;

Or. fr

Poprawka 49
Inés Ayala Sender

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Instytucja audytowa w ciągu sześciu 
miesięcy od przyjęcia programu 
operacyjnego przygotowuje strategię 

4. Instytucja audytowa w ciągu sześciu 
miesięcy od przyjęcia programu 
operacyjnego przygotowuje strategię 
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przeprowadzania audytów. W strategii tej 
określa metodykę kontroli, metodę doboru 
próby w przypadku audytów operacji oraz 
plan audytów w odniesieniu do bieżącego 
roku obrotowego i dwóch następnych lat 
obrotowych. Strategia audytu jest 
corocznie uaktualniana począwszy od 2016 
r. do 2022 r. włącznie. Instytucja audytowa 
przedkłada strategię audytu Komisji na jej 
żądanie.

przeprowadzania audytów. W strategii tej 
określa metodykę kontroli, metodę doboru 
próby w przypadku audytów operacji oraz 
plan audytów w odniesieniu do bieżącego 
roku obrotowego i dwóch następnych lat 
obrotowych. Strategia audytu jest 
corocznie uaktualniana począwszy od 2016 
r. do 2022 r. włącznie. Instytucja audytowa 
przedkłada strategię audytu Komisji na jej 
żądanie. Instytucja audytowa należycie 
uwzględnia kontrolę wyników.

Or. es

Poprawka 50
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 5 – akapit pierwszy – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) opinię pokontrolną zgodnie z art. 56
ust. 5 rozporządzenia finansowego;

a) opinię pokontrolną zgodnie z art. 59
ust. 5 rozporządzenia finansowego;

Or. fr

Poprawka 51
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zobowiązania budżetowe Unii 
w odniesieniu do każdego programu 
operacyjnego są realizowane w ratach 
rocznych w okresie od dnia 1 stycznia 
2014 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. Decyzja 
Komisji w sprawie przyjęcia programu 
operacyjnego stanowi decyzję w sprawie 
finansowania w rozumieniu art. 81 ust. 2 
rozporządzenia finansowego, a po jej 
notyfikacji zainteresowanemu państwu 
członkowskiemu – zobowiązanie prawne 

Zobowiązania budżetowe Unii 
w odniesieniu do każdego programu 
operacyjnego są realizowane w ratach 
rocznych w okresie od dnia 1 stycznia 
2014 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. Decyzja 
Komisji w sprawie przyjęcia programu 
operacyjnego stanowi decyzję w sprawie 
finansowania w rozumieniu art. 84 ust. 2 
rozporządzenia finansowego, a po jej 
notyfikacji zainteresowanemu państwu 
członkowskiemu – zobowiązanie prawne 
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w rozumieniu tego rozporządzenia. w rozumieniu tego rozporządzenia.

Or. fr

Poprawka 52
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 45 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Wyznaczone organy przedkładają 
Komisji za każdy rok w okresie od 2015 r. 
do 2022 r. włącznie, do dnia 15 lutego
roku następującego po zakończeniu okresu 
obrachunkowego, następujące dokumenty 
i informacje zgodnie z art. 56
rozporządzenia finansowego:

1. Wyznaczone organy przedkładają 
Komisji za każdy rok w okresie od 2015 r. 
do 2022 r. włącznie, do dnia 31 stycznia
roku następującego po zakończeniu okresu 
obrachunkowego, następujące dokumenty 
i informacje zgodnie z art. 59
rozporządzenia finansowego:

Or. fr

Poprawka 53
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 45 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Wyznaczone organy przedkładają 
Komisji za każdy rok w okresie od 2015 r. 
do 2022 r. włącznie, do dnia 15 lutego
roku następującego po zakończeniu okresu 
obrachunkowego, następujące dokumenty 
i informacje zgodnie z art. 56 
rozporządzenia finansowego:

1. Wyznaczone organy przedkładają 
Komisji za każdy rok w okresie od 2015 r. 
do 2022 r. włącznie, do dnia 31 stycznia
roku następującego po zakończeniu okresu 
obrachunkowego, następujące dokumenty 
i informacje zgodnie z art. 56 
rozporządzenia finansowego:

Or. fr

Poprawka 54
Jean-Pierre Audy
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 45 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) poświadczone roczne sprawozdanie 
finansowe właściwych organów 
wyznaczonych na podstawie art. 32, 
w myśl art. 56 ust. 5 rozporządzenia 
finansowego;

a) poświadczone roczne sprawozdanie 
finansowe właściwych organów 
wyznaczonych na podstawie art. 32, 
w myśl art. 59 ust. 5 rozporządzenia 
finansowego;

Or. fr

Poprawka 55
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 45 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) oświadczenie dotyczące zarządzania, 
o którym mowa w art. 56 ust. 5 
rozporządzenia finansowego;

b) oświadczenie dotyczące zarządzania, 
o którym mowa w art. 59 ust. 5 
rozporządzenia finansowego;

Or. fr

Poprawka 56
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 45 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) opinia pokontrolna wydana przez 
wyznaczony niezależny organ audytowy, 
o której mowa w art. 56 ust. 5 
rozporządzenia finansowego, wraz ze 
sprawozdaniem audytowym 
przedstawiającym ustalenia audytów 
dotyczących roku obrotowego, którego 
dotyczy opinia.

d) opinia pokontrolna wydana przez 
wyznaczony niezależny organ audytowy, 
o której mowa w art. 59 ust. 5 
rozporządzenia finansowego, wraz ze 
sprawozdaniem audytowym 
przedstawiającym ustalenia audytów 
dotyczących roku obrotowego, którego 
dotyczy opinia.
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Or. fr

Poprawka 57
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 47 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Do dnia 30 kwietnia roku następującego 
po zakończeniu okresu obrachunkowego 
Komisja podejmuje decyzję w sprawie 
zatwierdzenia sprawozdań finansowych 
właściwych organów wyznaczonych na 
mocy art. 28 w odniesieniu do danego 
programu operacyjnego. Decyzja 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdań 
finansowych dotyczy kompletności, 
dokładności i prawdziwości przedłożonych 
sprawozdań finansowych i nie narusza 
ewentualnych późniejszych korekt 
finansowych.

1. Do dnia 28 lutego roku następującego 
po zakończeniu okresu obrachunkowego 
Komisja podejmuje decyzję w sprawie 
zatwierdzenia sprawozdań finansowych 
właściwych organów wyznaczonych na 
mocy art. 28 w odniesieniu do danego 
programu operacyjnego.

Or. fr

Poprawka 58
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 53 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W przypadku gdy Komisja zaproponuje 
korektę finansową na podstawie wartości 
zryczałtowanej lub ekstrapolowanej, 
państwo członkowskie otrzymuje 
możliwość wykazania, poprzez analizę 
odnośnych dokumentów, że rzeczywisty 
zakres nieprawidłowości jest mniejszy niż 
w ocenie Komisji. W porozumieniu 
z Komisją państwo członkowskie może 
ograniczyć zakres takiej analizy do 

2. W przypadku gdy Komisja zaproponuje 
korektę finansową, wszczyna postępowanie 
kontradyktoryjne z udziałem danego 
państwa członkowskiego w celu 
osiągnięcia porozumienia. 
W porozumieniu z Komisją państwo 
członkowskie może ograniczyć zakres 
takiej analizy do stosownej części 
odnośnych dokumentów lub ich próbki. 
Z wyjątkiem należycie uzasadnionych 
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stosownej części odnośnych dokumentów 
lub ich próbki. Z wyjątkiem należycie 
uzasadnionych przypadków czas 
przeznaczony na te analizy nie może 
przekroczyć okresu kolejnych dwóch 
miesięcy po dwumiesięcznym okresie, 
o którym mowa w ust. 1.

przypadków czas przeznaczony na tę 
analizę nie może przekroczyć okresu 
kolejnych dwóch miesięcy po 
dwumiesięcznym okresie, o którym mowa 
w ust. 1. Analiza ta może przybrać formę 
niezależnego ponownego audytu.

Or. fr

Poprawka 59
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 53 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Jeżeli państwo członkowskie nie 
akceptuje tymczasowych wniosków 
Komisji, wzywane jest do wzięcia udziału 
w przesłuchaniu przez Komisję w celu 
udostępnienia wszystkich istotnych 
informacji i uwag jako podstawy 
formułowania wniosków przez Komisję 
dotyczących zastosowania korekty 
finansowej.

4. Jeżeli państwo członkowskie nie 
akceptuje tymczasowych wniosków 
Komisji, wzywane jest do wzięcia udziału 
w przesłuchaniu przez Komisję w celu 
udostępnienia wszystkich istotnych 
informacji i uwag jako podstawy 
formułowania wniosków przez Komisję 
dotyczących zastosowania korekty 
finansowej. W przypadku braku zgodności 
powoływany jest niezależny rzecznik ad 
hoc za obopólną zgodą Komisji i danego 
państwa. W przypadku niepowodzenia 
mediacji Komisja i dane państwo 
rozstrzygają spór w drodze arbitrażu.

Or. fr

Poprawka 60
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 53 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Jeżeli nieprawidłowości dotyczące skreślony
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rocznych sprawozdań finansowych 
przesłanych Komisji zostały wykryte przez 
Komisję lub Europejski Trybunał 
Obrachunkowy, wynikające z tego korekty 
finansowe zmniejszają wsparcie z 
Funduszu dla programu operacyjnego.

Or. fr

Poprawka 61
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 1.4.4. – tabela – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dane te zostaną przekazane Komisji przez 
instytucje zarządzające w rocznym
sprawozdaniu z realizacji.

Dane te zostaną przekazane Komisji przez 
instytucje zarządzające w śródokresowym
sprawozdaniu z realizacji.

Or. fr

Poprawka 62
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 1.4.4. – tabela – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Tej podstawowej rocznej
sprawozdawczości towarzyszyć będą 
ustrukturyzowane badania. Badania te 
zlecać będzie Komisja przynajmniej 
dwukrotnie podczas okresu realizacji. 
Dostarczą one danych o odbiorcach, tj. czy 
dominuje pewna grupa wiekowa lub 
mniejszościowa itp.; ocenią znaczenie 
świadczeń rzeczowych innych niż 
produkty, np. pracę wolontariuszy lub 
świadczone przez nich usługi oraz danych 
o wpływie programu na odbiorców. 
Oczekuje się, że dane te, choć oparte na 

Tej podstawowej śródokresowej
sprawozdawczości towarzyszyć będą 
ustrukturyzowane badania. Badania te 
zlecać będzie Komisja przynajmniej 
dwukrotnie podczas okresu realizacji. 
Dostarczą one danych o odbiorcach, tj. czy 
dominuje pewna grupa wiekowa lub 
mniejszościowa itp.; ocenią znaczenie 
świadczeń rzeczowych innych niż 
produkty, np. pracę wolontariuszy lub 
świadczone przez nich usługi oraz danych 
o wpływie programu na odbiorców. 
Oczekuje się, że dane te, choć oparte na 



PE508.013v01-00 26/26 AM\931287PL.doc

PL

pewnej wiedzy, będą miały charakter 
szacunkowy, jako że w wielu przypadkach 
anonimowość może być dla osoby 
potrzebującej pomocy warunkiem 
wstępnym jej przyjęcia.

pewnej wiedzy, będą miały charakter 
szacunkowy, jako że w wielu przypadkach 
anonimowość może być dla osoby 
potrzebującej pomocy warunkiem 
wstępnym jej przyjęcia.

Or. fr


