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Poprawka367
Sari Essayah

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W celu zapewnienia przejrzystości
wsparcia z Funduszu instytucja 
zarządzająca prowadzi, w formacie CSV 
lub XML, wykaz operacji otrzymujących 
wsparcie z Funduszu dostępny na stronie 
internetowej. Wykaz zawiera przynajmniej
informację o nazwie beneficjenta, adres i 
przydzieloną kwotę finansowania unijnego, 
jak również rodzaj deprywacji materialnej 
objętej pomocą.

W celu zapewnienia przejrzystości 
wsparcia z Funduszu instytucja 
zarządzająca prowadzi, w formacie CSV 
lub XML, wykaz operacji otrzymujących 
wsparcie z Funduszu dostępny na stronie 
internetowej. Wykaz zawiera przynajmniej
nazwę beneficjenta, jego adres i 
przydzieloną kwotę finansowania unijnego.

Or. fi

Poprawka 368
Verónica Lope Fontagné

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W celu zapewnienia przejrzystości 
wsparcia z Funduszu instytucja 
zarządzająca prowadzi, w formacie CSV 
lub XML, wykaz operacji otrzymujących 
wsparcie z Funduszu dostępny na stronie 
internetowej. Wykaz zawiera przynajmniej 
informację o nazwie beneficjenta, adres i 
przydzieloną kwotę finansowania unijnego, 
jak również rodzaj deprywacji materialnej 
objętej pomocą.

W celu zapewnienia przejrzystości 
wsparcia z Funduszu instytucja 
zarządzająca prowadzi, w formacie CSV 
lub XML, wykaz operacji otrzymujących 
wsparcie z Funduszu dostępny na stronie 
internetowej, do którego dostęp powinny 
mieć osoby niepełnosprawne. Wykaz 
zawiera przynajmniej informację o nazwie 
beneficjenta, adres i przydzieloną kwotę 
finansowania unijnego, jak również rodzaj 
deprywacji materialnej objętej pomocą.

Or. es
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Poprawka 369
Sari Essayah

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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.

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 oraz w którym dostępne są 
środki towarzyszące, chyba że nie jest to 
możliwe ze względu na specyfikę 
dystrybucji.

Or. fi

Poprawka 370
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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.

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 lub innych produktów oraz w 
którym dostępne są środki towarzyszące, 
chyba że nie jest to możliwe ze względu na 
specyfikę dystrybucji.
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Or. fr

Poprawka 371
Sylvie Guillaume

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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.

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, oraz w którym dostępne są 
środki towarzyszące, chyba że nie jest to 
możliwe ze względu na specyfikę 
dystrybucji.

Or. fr

Poprawka 372
Emer Costello

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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 

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 
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którym dostępne są środki towarzyszące, 
chyba że nie jest to możliwe ze względu na 
specyfikę dystrybucji.

którym dostępne są środki towarzyszące, i 
w taki sposób, by nie stygmatyzować 
odbiorców końcowych, z zachowaniem 
zwyczajów krajowych, chyba że nie jest to 
możliwe ze względu na specyfikę 
dystrybucji.

Or. en

Poprawka 373
Marije Cornelissen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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.

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, w taki sposób, by 
nie stygmatyzować odbiorców końcowych.

Or. en

Poprawka 374
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W trakcie realizacji operacji beneficjenci i 
organizacje partnerskie informują 

W trakcie realizacji operacji beneficjenci i 
organizacje partnerskie informują 



AM\928613PL.doc 7/84 PE506.148v01-00

PL

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.

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,
lub też za pomocą flagi europejskiej,
chyba że nie jest to możliwe ze względu na 
specyfikę dystrybucji.

Or. fr

Poprawka 375
Frédéric Daerden

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Współfinansowanie Współfinansowanie na zasadzie 
dobrowolności

Or. fr

Poprawka 376
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Współfinansowanie Finansowanie

Or. fr

Poprawka 377
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Współfinansowanie Finansowanie

Or. fr

Poprawka 378
Sergio Gutiérrez Prieto

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Współfinansowanie Finansowanie

Or. es

Poprawka 379
Frédéric Daerden

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. Każde państwo członkowskie może 
wspierać działania Funduszu za pomocą 
funduszy krajowych. Poziom 
współfinansowania dobrowolnego na 
poziomie programu operacyjnego nie 
przekracza 85% publicznych wydatków 
kwalifikowalnych.

Or. fr

Poprawka 380
Csaba Őry
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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 współfinansowania na poziomie 
programu operacyjnego wynosi 85% 
publicznych wydatków kwalifikowalnych.

Or. en

Poprawka 381
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

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 na poziomie 
programu operacyjnego ustalono na 100%
publicznych wydatków kwalifikowalnych.

Or. fr

Poprawka 382
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

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. Z Funduszu finansuje się programy 
operacyjne na poziomie 100% publicznych 
wydatków kwalifikowalnych.

Fundusz nie zmniejsza spoczywającego na 
państwach członkowskich obowiązku 
ustanowienia krajowych strategii 
ograniczania ubóstwa. Nie wyklucza 
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możliwości udziału finansowego państw 
członkowskich w działaniach 
finansowanych przez Fundusz.

Or. fr

Poprawka 383
Sylvie Guillaume

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 współfinansowania programu 
operacyjnego wynosi zwykle 85% 
publicznych wydatków kwalifikowalnych.
Poziom ten można zwiększyć w 
okolicznościach przedstawionych w art. 19 
ust. 1.

Or. fr

Poprawka 384
Marije Cornelissen

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 współfinansowania na poziomie 
programu operacyjnego nie przekracza:

a) 60% łącznych wydatków;
b) 85% łącznych wydatków w przypadku 
wsparcia w państwach członkowskich 
uprawnionych do otrzymania wsparcia w 
ramach Europejskiego Instrumentu 
Stabilności Finansowej, Europejskiego 
Mechanizmu Stabilności (EMS) lub 
Funduszu Spójności.
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Or. en

Uzasadnienie

Celem funduszu powinno być dotarcie do tych państw członkowskich, w których wsparcie jest 
najbardziej potrzebne. Dzięki zróżnicowaniu poziomu współfinansowania według ogólnego 
poziomu dobrobytu (kryteria spójności) lub pomocy finansowej dostępna będzie większa 
kwota środków finansowych w państwach, w których problem deprywacji materialnej i 
niedoboru żywności występuje w największym nasileniu.

Poprawka 385
Sergio Gutiérrez Prieto

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. 100% publicznych wydatków 
kwalifikowalnych jest finansowanych 
przez Unię Europejską.

Or. es

Poprawka 386
Ramon Tremosa i Balcells, Maria Badia i Cutchet, Salvador Sedó i Alabart, Raimon 
Obiols, Raül Romeva i Rueda

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 na poziomie 
programu operacyjnego wynosi 100%
publicznych wydatków kwalifikowalnych.

Or. es

Uzasadnienie

Poprawka jest zgodna ze 100-procentowym poziomem finansowania w poprzednich 
programach pomocy żywnościowej opracowanych w latach ubiegłych. Współfinansowanie ze 
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środków pochodzących od państw członkowskich może pociągać za sobą trudności finansowe 
w realizacji programu.

Poprawka 387
Danuta Jazłowiecka

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1 a. Współfinansowanie z budżetu 
krajowego, oprócz wkładu finansowego, 
może obejmować także środki finansowe 
oraz produkty żywnościowe i pierwszej 
potrzeby pozyskane samodzielnie przez 
organizacje charytatywne realizujące 
program, jak również ich wkład w postaci 
udostępnienia pomieszczeń 
magazynowych i biurowych.

Or. pl

Uzasadnienie

Możliwość zaliczenia na poczet wkładu własnego produktów żywnościowych, pierwszej 
potrzeby oraz udostępnienie pomieszczeń magazynowych i biurowych ułatwi realizację 
programu, szczególnie w czasach kryzysu, gdy 15% wkład fiannsowy może być trudny do 
osiągnięcia.

Poprawka 388
Marije Cornelissen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Beneficjenci nie mogą w żadnym razie 
współfinansować operacji prowadzonych 
w ramach tego funduszu.

Or. en
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Uzasadnienie

Organizacje charytatywne inne niż beneficjenci powinny mieć możliwość udziału we 
współfinansowaniu w uzupełnieniu do państw członkowskich lub zamiast nich (dlatego też 
słowo „publiczne” zastąpiono słowem „łączne”). Niemniej jednak nie można dopuścić do 
tego, by państwa członkowskie zwracały się do samych beneficjentów o współfinansowanie.

Poprawka 389
Sergio Gutiérrez Prieto

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. es

Poprawka 390
Frédéric Daerden

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.

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

Or. fr

Poprawka 391
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort
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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.

2. W decyzji Komisji o przyjęciu programu
operacyjnego ustala się maksymalną kwotę 
wsparcia z Funduszu.

Or. fr

Poprawka 392
Csaba Őry

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Działania w zakresie pomocy 
technicznej realizowane z inicjatywy 
Komisji lub w jej imieniu mogą być 
finansowane w 100 %.

3. Działania w zakresie pomocy 
technicznej realizowane z inicjatywy 
Komisji lub w jej imieniu mogą być 
finansowane w 85%.

Or. en

Poprawka 393
Sari Essayah

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 19 skreślony
Zwiększenie płatności dla państw 
członkowskich mających tymczasowe 
trudności budżetowe
1. Na wniosek państwa członkowskiego 
płatności okresowe i płatność salda 
końcowego mogą zostać zwiększone o 10 
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punktów procentowych ponad poziom 
współfinansowania mający zastosowanie 
do danego programu operacyjnego. 
Zwiększony poziom finansowania, który 
nie może przekraczać 100 %, stosuje się 
do wniosków o płatność w okresie 
obrachunkowym, w którym państwo 
członkowskie przedstawiło swój wniosek, i 
w następnych okresach obrachunkowych, 
podczas których państwo członkowskie 
spełnia jeden z następujących warunków:
a) jeżeli dane państwo członkowskie 
przyjęło euro, otrzymuje pomoc 
makrofinansową Unii zgodnie z 
rozporządzeniem Rady (UE) nr 407/2010;
b) jeżeli dane państwo członkowskie nie 
przyjęło euro, otrzymuje 
średnioterminową pomoc finansową 
zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 
332/2002;
c) pomoc finansowa jest mu udostępniona 
zgodnie z Traktatem ustanawiającym 
europejski mechanizm stabilności.
2. Niezależnie od przepisów ust. 1 
wsparcie Unii realizowane przez płatności 
okresowe i płatności salda końcowego nie 
jest wyższe niż wsparcie publiczne i 
maksymalna kwota wsparcia z Funduszu 
określone w decyzji Komisji o 
zatwierdzeniu programu operacyjnego.

Or. fi

Poprawka 394
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 19 skreślony
Zwiększenie płatności dla państw 
członkowskich mających tymczasowe 
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trudności budżetowe
1. Na wniosek państwa członkowskiego 
płatności okresowe i płatność salda 
końcowego mogą zostać zwiększone o 10 
punktów procentowych ponad poziom 
współfinansowania mający zastosowanie 
do danego programu operacyjnego. 
Zwiększony poziom finansowania, który 
nie może przekraczać 100 %, stosuje się 
do wniosków o płatność w okresie 
obrachunkowym, w którym państwo 
członkowskie przedstawiło swój wniosek, i 
w następnych okresach obrachunkowych, 
podczas których państwo członkowskie 
spełnia jeden z następujących warunków:
a) jeżeli dane państwo członkowskie 
przyjęło euro, otrzymuje pomoc 
makrofinansową Unii zgodnie z 
rozporządzeniem Rady (UE) nr 407/2010;
b) jeżeli dane państwo członkowskie nie 
przyjęło euro, otrzymuje 
średnioterminową pomoc finansową 
zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 
332/2002;
c) pomoc finansowa jest mu udostępniona 
zgodnie z Traktatem ustanawiającym 
europejski mechanizm stabilności.
2. Niezależnie od przepisów ust. 1 
wsparcie Unii realizowane przez płatności 
okresowe i płatności salda końcowego nie 
jest wyższe niż wsparcie publiczne i 
maksymalna kwota wsparcia z Funduszu 
określone w decyzji Komisji o 
zatwierdzeniu programu operacyjnego.

Or. fr

Poprawka 395
Sergio Gutiérrez Prieto

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 19 skreślony
Zwiększenie płatności dla państw 
członkowskich mających tymczasowe 
trudności budżetowe
1. Na wniosek państwa członkowskiego 
płatności okresowe i płatność salda 
końcowego mogą zostać zwiększone o 10 
punktów procentowych ponad poziom 
współfinansowania mający zastosowanie 
do danego programu operacyjnego. 
Zwiększony poziom finansowania, który 
nie może przekraczać 100 %, stosuje się 
do wniosków o płatność w okresie 
obrachunkowym, w którym państwo 
członkowskie przedstawiło swój wniosek, i 
w następnych okresach obrachunkowych, 
podczas których państwo członkowskie 
spełnia jeden z następujących warunków:
a) jeżeli dane państwo członkowskie 
przyjęło euro, otrzymuje pomoc 
makrofinansową Unii zgodnie z 
rozporządzeniem Rady (UE) nr 407/2010;
b) jeżeli dane państwo członkowskie nie 
przyjęło euro, otrzymuje 
średnioterminową pomoc finansową 
zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 
332/2002;
c) pomoc finansowa jest mu udostępniona 
zgodnie z Traktatem ustanawiającym 
europejski mechanizm stabilności.
2. Niezależnie od przepisów ust. 1 
wsparcie Unii realizowane przez płatności 
okresowe i płatności salda końcowego nie 
jest wyższe niż wsparcie publiczne i 
maksymalna kwota wsparcia z Funduszu 
określone w decyzji Komisji o 
zatwierdzeniu programu operacyjnego.

Or. es
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Poprawka 396
Sergio Gutiérrez Prieto

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Na wniosek państwa członkowskiego 
płatności okresowe i płatność salda 
końcowego mogą zostać zwiększone o 10 
punktów procentowych ponad poziom 
współfinansowania mający zastosowanie 
do danego programu operacyjnego. 
Zwiększony poziom finansowania, który 
nie może przekraczać 100 %, stosuje się 
do wniosków o płatność w okresie 
obrachunkowym, w którym państwo 
członkowskie przedstawiło swój wniosek, i 
w następnych okresach obrachunkowych, 
podczas których państwo członkowskie 
spełnia jeden z następujących warunków:

skreślony

a) jeżeli dane państwo członkowskie 
przyjęło euro, otrzymuje pomoc 
makrofinansową Unii zgodnie z 
rozporządzeniem Rady (UE) nr 407/2010;
b) jeżeli dane państwo członkowskie nie 
przyjęło euro, otrzymuje 
średnioterminową pomoc finansową 
zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 
332/2002;
c) pomoc finansowa jest mu udostępniona 
zgodnie z Traktatem ustanawiającym 
europejski mechanizm stabilności.

Or. es

Poprawka 397
Inês Cristina Zuber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 1 – wprowadzenie
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Na wniosek państwa członkowskiego 
płatności okresowe i płatność salda 
końcowego mogą zostać zwiększone o 10 
punktów procentowych ponad poziom 
współfinansowania mający zastosowanie 
do danego programu operacyjnego. 
Zwiększony poziom finansowania, który 
nie może przekraczać 100 %, stosuje się 
do wniosków o płatność w okresie 
obrachunkowym, w którym państwo 
członkowskie przedstawiło swój wniosek, i 
w następnych okresach obrachunkowych, 
podczas których państwo członkowskie 
spełnia jeden z następujących warunków:

1. Na wniosek państwa członkowskiego 
płatności okresowe i płatność salda 
końcowego mogą zostać zwiększone o 10 
lub 15 punktów procentowych ponad 
poziom współfinansowania mający 
zastosowanie do danego programu 
operacyjnego. Zwiększony poziom 
finansowania stosuje się do wniosków o 
płatność w okresie obrachunkowym, w 
którym państwo członkowskie 
przedstawiło swój wniosek, i w następnych 
okresach obrachunkowych, podczas 
których państwo członkowskie spełnia 
jeden z następujących warunków:

Or. pt

Poprawka 398
Inês Cristina Zuber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1 a. Państwa członkowskie, które 
spełniają jeden z warunków, o których 
mowa w lit. a) i b), mogą osiągnąć poziom 
współfinansowania programu 
operacyjnego do wysokości 95%; Państwa 
członkowskie, które spełniają dwa 
warunki, mogą osiągnąć poziom 
finansowania programu operacyjnego do 
wysokości 100% łącznej kwoty wydatków 
kwalifikowanych.

Or. pt

Poprawka 399
Sergio Gutiérrez Prieto
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) jeżeli dane państwo członkowskie 
przyjęło euro, otrzymuje pomoc 
makrofinansową Unii zgodnie z 
rozporządzeniem Rady (UE) nr 407/2010;

skreślona

Or. es

Poprawka 400
Inês Cristina Zuber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) jeżeli dane państwo członkowskie 
przyjęło euro, otrzymuje pomoc 
makrofinansową Unii zgodnie z 
rozporządzeniem Rady (UE) nr 407/2010;

a) jeżeli stopa bezrobocia w danym 
państwie członkowskim przekracza 10%;

Or. pt

Poprawka 401
Sergio Gutiérrez Prieto

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) jeżeli dane państwo członkowskie nie 
przyjęło euro, otrzymuje 
średnioterminową pomoc finansową 
zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 
332/2002;

skreślona

Or. es
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Poprawka 402
Inês Cristina Zuber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) jeżeli dane państwo członkowskie nie 
przyjęło euro, otrzymuje 
średnioterminową pomoc finansową 
zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 
332/2002;

b) jeżeli w danym państwie członkowskim 
wskaźnik zagrożenia ubóstwem i/lub 
wykluczeniem społecznym przekracza 
20%;

Or. pt

Poprawka 403
Inês Cristina Zuber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) pomoc finansowa jest mu udostępniona 
zgodnie z Traktatem ustanawiającym 
europejski mechanizm stabilności.

skreślona

Or. pt

Poprawka 404
Sergio Gutiérrez Prieto

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) pomoc finansowa jest mu udostępniona 
zgodnie z Traktatem ustanawiającym 
europejski mechanizm stabilności.

skreślona

Or. es
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Poprawka 405
Sergio Gutiérrez Prieto

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Niezależnie od przepisów ust. 1 
wsparcie Unii realizowane przez płatności 
okresowe i płatności salda końcowego nie 
jest wyższe niż wsparcie publiczne i 
maksymalna kwota wsparcia z Funduszu 
określone w decyzji Komisji o 
zatwierdzeniu programu operacyjnego.

skreślony

Or. es

Poprawka 406
Marije Cornelissen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Niezależnie od przepisów ust. 1 
wsparcie Unii realizowane przez płatności 
okresowe i płatności salda końcowego nie 
jest wyższe niż wsparcie publiczne i 
maksymalna kwota wsparcia z Funduszu 
określone w decyzji Komisji o 
zatwierdzeniu programu operacyjnego.

2. Niezależnie od przepisów ust. 1 
wsparcie Unii realizowane przez płatności 
okresowe i płatności salda końcowego nie 
jest wyższe niż wsparcie publiczne lub 
prywatne i maksymalna kwota wsparcia z 
Funduszu określone w decyzji Komisji o 
zatwierdzeniu programu operacyjnego.

Or. en

Poprawka 407
Sari Essayah

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 3 – akapit pierwszy
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Żywność może być kupowana przez same 
organizacje partnerskie.

Or. fi

Poprawka 408
Frédéric Daerden

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Żywność i inne produkty dla beneficjentów 
końcowych mogą być kupowane przez 
same organizacje partnerskie.

Or. fr

Poprawka 409
Csaba Őry

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Żywność i inne produkty dla osób
dotkniętych ubóstwem mogą być 
kupowane przez same organizacje 
partnerskie.

Or. en

Poprawka 410
Inês Cristina Zuber
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Żywność i inne produkty dla odbiorców 
końcowych mogą być kupowane przez 
same organizacje partnerskie.

Or. pt

Poprawka 411
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Żywność i inne produkty do użytku 
osobistego beneficjentów końcowych
mogą być kupowane przez same 
organizacje partnerskie.

Or. fr

Poprawka 412
Sylvie Guillaume

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Żywność dla osób potrzebujących może 
być kupowana przez same organizacje 
partnerskie.

Or. fr
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Poprawka 413
Marije Cornelissen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Żywność i inne produkty do użytku 
osobistego odbiorców końcowych oraz 
zasoby pozwalające na podjęcie środków, 
o których mowa w art. 4 ust. 2a, mogą być 
kupowane przez same organizacje 
partnerskie.

Or. en

Poprawka 414
Sergio Gutiérrez Prieto

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Żywność i inne produkty dla osób
najbardziej potrzebujących mogą być 
kupowane przez same organizacje 
partnerskie.

Or. es

Poprawka 415
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Żywność i inne produkty do użytku 
osobistego osób najbardziej 
potrzebujących mogą być kupowane przez 
same organizacje partnerskie.
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Or. fr

Poprawka 416
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Żywność i inne produkty dla beneficjentów 
końcowych Funduszu mogą być 
kupowane przez same organizacje 
partnerskie.

Or. fr

Poprawka 417
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Mogą one być również kupowane przez 
podmiot publiczny i udostępniane 
bezpłatnie organizacjom partnerskim. W 
takim przypadku żywność może być 
pozyskana w wyniku użytkowania, 
przetwarzania lub sprzedaży produktów 
pochodzących z zapasów interwencyjnych 
udostępnionych zgodnie z art. 15 
rozporządzenia (UE) nr [CMO], pod 
warunkiem że jest to opcja 
najkorzystniejsza pod względem 
ekonomicznym i że jej zastosowanie nie 
opóźni dostarczenia produktów 
żywnościowych organizacjom partnerskim.
Każda kwota pochodząca z transakcji 
dotyczącej zapasów jest wykorzystywana 
na rzecz osób najbardziej potrzebujących i 
nie jest wykorzystywana w sposób 
zmniejszający zobowiązanie państw 

Mogą one być również kupowane przez 
podmiot publiczny i udostępniane 
bezpłatnie organizacjom partnerskim. W 
takim przypadku żywność może być 
pozyskana w wyniku użytkowania, 
przetwarzania lub sprzedaży produktów 
pochodzących z zapasów interwencyjnych 
udostępnionych zgodnie z art. 15 
rozporządzenia (UE) nr [CMO], pod 
warunkiem że jest to opcja 
najkorzystniejsza pod względem 
ekonomicznym i że jej zastosowanie nie 
opóźni dostarczenia produktów 
żywnościowych organizacjom partnerskim.
Każda kwota pochodząca z transakcji 
dotyczącej zapasów jest wykorzystywana 
na rzecz osób najbardziej potrzebujących w 
uzupełnieniu do Funduszu. Nie może być
wykorzystywana w sposób zmniejszający
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członkowskich, nałożone w art. 18 
niniejszego rozporządzenia, do 
współfinansowania programu.

środki finansowe przydzielone z Funduszu 
państwom członkowskim.

Or. fr

Poprawka 418
Sylvie Guillaume

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Mogą one być również kupowane przez 
podmiot publiczny i udostępniane 
bezpłatnie organizacjom partnerskim. W 
takim przypadku żywność może być 
pozyskana w wyniku użytkowania, 
przetwarzania lub sprzedaży produktów 
pochodzących z zapasów interwencyjnych 
udostępnionych zgodnie z art. 15 
rozporządzenia (UE) nr [CMO], pod 
warunkiem że jest to opcja 
najkorzystniejsza pod względem 
ekonomicznym i że jej zastosowanie nie 
opóźni dostarczenia produktów 
żywnościowych organizacjom partnerskim.
Każda kwota pochodząca z transakcji 
dotyczącej zapasów jest wykorzystywana 
na rzecz osób najbardziej potrzebujących i 
nie jest wykorzystywana w sposób 
zmniejszający zobowiązanie państw 
członkowskich, nałożone w art. 18 
niniejszego rozporządzenia, do 
współfinansowania programu.

Mogą one być również kupowane przez 
podmiot publiczny i udostępniane 
bezpłatnie organizacjom partnerskim. W 
takim przypadku żywność może być 
pozyskana w wyniku użytkowania, 
przetwarzania lub sprzedaży produktów 
pochodzących z zapasów interwencyjnych 
udostępnionych zgodnie z art. 15 
rozporządzenia (UE) nr [CMO], pod 
warunkiem że jest to opcja 
najkorzystniejsza pod względem 
ekonomicznym i że jej zastosowanie nie 
opóźni dostarczenia produktów 
żywnościowych organizacjom partnerskim.
Każda kwota pochodząca z transakcji 
dotyczącej zapasów jest wykorzystywana 
na rzecz osób potrzebujących i nie jest 
wykorzystywana w sposób zmniejszający 
zobowiązanie państw członkowskich, 
nałożone w art. 18 niniejszego 
rozporządzenia, do współfinansowania 
programu.

Or. fr

Poprawka 419
Marije Cornelissen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 3 – akapit drugi
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Mogą one być również kupowane przez 
podmiot publiczny i udostępniane 
bezpłatnie organizacjom partnerskim. W 
takim przypadku żywność może być 
pozyskana w wyniku użytkowania, 
przetwarzania lub sprzedaży produktów 
pochodzących z zapasów interwencyjnych 
udostępnionych zgodnie z art. 15 
rozporządzenia (UE) nr [CMO], pod 
warunkiem że jest to opcja 
najkorzystniejsza pod względem 
ekonomicznym i że jej zastosowanie nie 
opóźni dostarczenia produktów 
żywnościowych organizacjom partnerskim.
Każda kwota pochodząca z transakcji 
dotyczącej zapasów jest wykorzystywana 
na rzecz osób najbardziej potrzebujących i 
nie jest wykorzystywana w sposób 
zmniejszający zobowiązanie państw 
członkowskich, nałożone w art. 18 
niniejszego rozporządzenia, do 
współfinansowania programu.

Mogą one być również kupowane przez 
podmiot publiczny i udostępniane 
bezpłatnie organizacjom partnerskim. W 
takim przypadku żywność może być 
pozyskana w wyniku użytkowania, 
przetwarzania lub sprzedaży produktów 
pochodzących z zapasów interwencyjnych 
udostępnionych zgodnie z art. 15 
rozporządzenia (UE) nr [CMO], pod 
warunkiem że jest to opcja 
najkorzystniejsza pod względem 
ekonomicznym i że jej zastosowanie nie 
opóźni dostarczenia produktów 
żywnościowych organizacjom partnerskim.
Każda kwota pochodząca z transakcji 
dotyczącej zapasów jest wykorzystywana 
na rzecz osób najbardziej potrzebujących i 
nie jest wykorzystywana w sposób 
zmniejszający zobowiązanie państw 
członkowskich, nałożone w art. 18 
niniejszego rozporządzenia, do 
współfinansowania programu lub 
zagwarantowania współfinansowania ze 
strony podmiotów prywatnych lub 
instytucji charytatywnych innych niż 
beneficjenci.

Or. en

Poprawka 420
Sergio Gutiérrez Prieto

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Mogą one być również kupowane przez 
podmiot publiczny i udostępniane 
bezpłatnie organizacjom partnerskim. W 
takim przypadku żywność może być 
pozyskana w wyniku użytkowania, 
przetwarzania lub sprzedaży produktów 

Mogą one być również kupowane przez 
podmiot publiczny i udostępniane 
bezpłatnie organizacjom partnerskim. W 
takim przypadku żywność może być 
pozyskana w wyniku użytkowania, 
przetwarzania lub sprzedaży produktów 
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pochodzących z zapasów interwencyjnych 
udostępnionych zgodnie z art. 15 
rozporządzenia (UE) nr [CMO], pod 
warunkiem że jest to opcja 
najkorzystniejsza pod względem 
ekonomicznym i że jej zastosowanie nie 
opóźni dostarczenia produktów 
żywnościowych organizacjom partnerskim.
Każda kwota pochodząca z transakcji 
dotyczącej zapasów jest wykorzystywana 
na rzecz osób najbardziej potrzebujących i 
nie jest wykorzystywana w sposób 
zmniejszający zobowiązanie państw 
członkowskich, nałożone w art. 18 
niniejszego rozporządzenia, do 
współfinansowania programu.

pochodzących z zapasów interwencyjnych 
udostępnionych zgodnie z art. 15 
rozporządzenia (UE) nr [CMO], pod 
warunkiem że jest to opcja 
najkorzystniejsza pod względem 
ekonomicznym i że jej zastosowanie nie 
opóźni dostarczenia produktów 
żywnościowych organizacjom partnerskim.
Każda kwota pochodząca z transakcji 
dotyczącej zapasów jest wykorzystywana 
na rzecz osób najbardziej potrzebujących
jako uzupełnienie środków z Funduszu, 
przy czym kosztów użytkowania nie należy 
odliczać od przyznanych środków.

Or. es

Poprawka 421
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, 
Dominique Vlasto, Brice Hortefeux

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Mogą one być również kupowane przez 
podmiot publiczny i udostępniane 
bezpłatnie organizacjom partnerskim. W 
takim przypadku żywność może być 
pozyskana w wyniku użytkowania, 
przetwarzania lub sprzedaży produktów 
pochodzących z zapasów interwencyjnych 
udostępnionych zgodnie z art. 15 
rozporządzenia (UE) nr [CMO], pod 
warunkiem że jest to opcja 
najkorzystniejsza pod względem 
ekonomicznym i że jej zastosowanie nie 
opóźni dostarczenia produktów 
żywnościowych organizacjom partnerskim.
Każda kwota pochodząca z transakcji 
dotyczącej zapasów jest wykorzystywana 
na rzecz osób najbardziej potrzebujących i 
nie jest wykorzystywana w sposób 

Mogą one być również kupowane przez 
podmiot publiczny i udostępniane 
bezpłatnie organizacjom partnerskim. W 
takim przypadku żywność może być 
pozyskana w wyniku użytkowania, 
przetwarzania lub sprzedaży produktów 
pochodzących z zapasów interwencyjnych 
udostępnionych zgodnie z art. 15 
rozporządzenia (UE) nr [CMO], pod 
warunkiem że jest to opcja 
najkorzystniejsza pod względem 
ekonomicznym i że jej zastosowanie nie 
opóźni dostarczenia produktów 
żywnościowych organizacjom partnerskim.
Każda kwota pochodząca z transakcji 
dotyczącej zapasów jest wykorzystywana 
na rzecz osób najbardziej potrzebujących i 
nie jest wykorzystywana w sposób 
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zmniejszający zobowiązanie państw 
członkowskich, nałożone w art. 18 
niniejszego rozporządzenia, do 
współfinansowania programu.

zmniejszający zobowiązanie państw 
członkowskich, nałożone w art. 18 
niniejszego rozporządzenia, do 
współfinansowania programu i kwota ta 
stanowi uzupełnienie Funduszu.

Or. fr

Poprawka 422
Sari Essayah

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Pomoc materialna dla osób najbardziej 
potrzebujących udzielana jest bezpłatnie.

4. Pomoc żywnościowa dla osób 
najbardziej potrzebujących udzielana jest 
bezpłatnie.

Or. fi

Poprawka 423
Sylvie Guillaume

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Pomoc materialna dla osób najbardziej
potrzebujących udzielana jest bezpłatnie.

4. Pomoc materialna dla osób 
potrzebujących udzielana jest bezpłatnie.

Or. fr

Poprawka 424
Pervenche Berès

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 4
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Pomoc materialna dla osób najbardziej 
potrzebujących udzielana jest bezpłatnie.

4. Pomoc żywnościowa i materialna dla 
osób najbardziej potrzebujących udzielana 
jest bez żadnych wyjątków bezpłatnie.

Or. en

Poprawka 425
Emer Costello

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Pomoc materialna dla osób najbardziej 
potrzebujących udzielana jest bezpłatnie.

4. Pomoc żywnościowa i materialna dla 
osób najbardziej potrzebujących udzielana 
jest zwykle bezpłatnie. O ile przewiduje to 
program operacyjny, organizacje 
partnerskie mogą zwrócić się do 
odbiorców końcowych o uiszczenie 
symbolicznej opłaty za żywność lub 
towary.

Or. en

Poprawka 426
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Pomoc materialna dla osób najbardziej 
potrzebujących udzielana jest bezpłatnie.

4. Pomoc żywnościowa lub materialna dla 
osób najbardziej potrzebujących udzielana 
jest zwykle bezpłatnie. Wówczas gdy cele 
tej pomocy żywnościowej lub materialnej 
zapewnianej osobom najbardziej 
potrzebującym dotyczą również włączenia 
społecznego lub rehabilitacji społecznej, 
do beneficjentów końcowych można 
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zwrócić się o uiszczenie symbolicznej 
opłaty nieprzekraczającej 10% cen 
rynkowych.

Or. fr

Poprawka 427
Rachida Dati

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Operacja wspierana przez Fundusz nie 
otrzymuje wsparcia w ramach 
jakiegokolwiek innego instrumentu Unii.

skreślony

Or. fr

Uzasadnienie

W programie dystrybucji żywności rozszerzono role, jakie mają spełniać organizacje 
partnerskie. Dlatego też należy zagwarantować im możliwość korzystania z maksymalnej 
elastyczności w finansowaniu.

Poprawka 428
Marije Cornelissen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Operacja wspierana przez Fundusz nie 
otrzymuje wsparcia w ramach 
jakiegokolwiek innego instrumentu Unii.

5. Operacja wspierana przez Fundusz nie 
otrzymuje wsparcia w ramach 
jakiegokolwiek innego instrumentu Unii. 
Beneficjenci mają jednak możliwość 
wydajnego i optymalnego wykorzystania 
funduszy europejskich takich jak EFS w 
celu podjęcia działań uzupełniających 
służących zmniejszeniu ubóstwa i 
wyłączenia społecznego przy 
jednoczesnym uniknięciu podwójnego 
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finansowania. 

Or. en

Poprawka 429
Csaba Őry

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 1 – litera l

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

l) zwrot na podstawie kosztów 
jednostkowych;

skreślona

Or. en

Poprawka 430
Kinga Göncz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 1 – litera m

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

m) płatności ryczałtowe nieprzekraczające 
100 000 EUR wsparcia publicznego;

m) płatności ryczałtowe nieprzekraczające 
100 000 EUR wsparcia publicznego, w 
postaci płatności zaliczkowych zgodnie z 
umową;

Or. en

Poprawka 431
Csaba Őry

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 1 – litera n

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

n) finansowanie ryczałtowe, określone 
przez zastosowanie wartości procentowej 

skreślona
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do jednej lub kilku kategorii kosztów.

Or. en

Poprawka 432
Kinga Göncz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 1 – litera n

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

n) finansowanie ryczałtowe, określone 
przez zastosowanie wartości procentowej 
do jednej lub kilku kategorii kosztów.

n) finansowanie ryczałtowe, określone 
przez zastosowanie wartości procentowej 
do jednej lub kilku kategorii kosztów, w 
postaci płatności zaliczkowych zgodnie z 
umową.

Or. en

Poprawka 433
Csaba Őry

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Opcje, o których mowa w ust. 1, mogą 
być łączone wyłącznie jeśli każda z nich 
stosowana jest do innych kategorii 
kosztów lub w przypadku gdy są one 
stosowane do kolejnych etapów operacji.

skreślony

Or. en

Poprawka 434
Csaba Őry

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 3
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Koszty, o których mowa w ust. 1 lit. b), 
c) i d), ustala się na podstawie:

skreślony

a) rzetelnej, sprawiedliwej i 
weryfikowalnej metody obliczeniowej w 
oparciu o:
(i) dane statystyczne bądź inne obiektywne 
informacje lub
(ii) zweryfikowane dane historyczne 
poszczególnych beneficjentów lub 
zastosowanie ich zwykłej praktyki 
księgowania kosztów;
b) metod i odpowiednich kosztów 
jednostkowych, płatności ryczałtowych i 
finansowania ryczałtowego stosowanych 
w ramach systemów dotacji 
finansowanych w całości przez dane 
państwo członkowskie w przypadku 
podobnego rodzaju operacji i 
beneficjenta;
c) poziomów ustanowionych niniejszym 
rozporządzeniem;
d) analizy konkretnego przypadku, przez 
odniesienie do projektu budżetu 
zatwierdzonego ex ante przez instytucję 
zarządzającą, w przypadku gdy wsparcie 
publiczne nie przekracza 100 000 EUR.

Or. en

Poprawka 435
Csaba Őry

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Kwoty wypłacone beneficjentom w 
formach, o których mowa w ust. 1 lit. b), 
c) i d) uznaje się za wydatki 

skreślony
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kwalifikowalne poniesione i uregulowane 
przez beneficjenta w celu zastosowania 
tytułu VI.

Or. en

Poprawka 436
Sari Essayah

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;

Or. fi

Poprawka 437
Frédéric Daerden

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
beneficjentów końcowych;

Or. fr

Poprawka 438
Inês Cristina Zuber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 1 – litera a
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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
odbiorców końcowych;

Or. pt

Poprawka 439
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

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
beneficjentów końcowych;

Or. fr

Poprawka 440
Sylvie Guillaume

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 do użytku 
osobistego osób potrzebujących;

Or. fr

Poprawka 441
Marije Cornelissen
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 1 – litera o

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

o) koszty zakupu żywności lub 
podstawowych produktów 
konsumpcyjnych do użytku osobistego
odbiorców końcowych;

Or. en

Poprawka 442
Sergio Gutiérrez Prieto

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;

Or. es

Poprawka 443
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

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;

Or. fr



AM\928613PL.doc 39/84 PE506.148v01-00

PL

Poprawka 444
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

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
beneficjentów końcowych;

Or. fr

Poprawka 445
Sari Essayah

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 i dostarcza ją
organizacjom partnerskim, koszty 
transportu żywności do magazynów 
organizacji partnerskich, w zryczałtowanej 
wysokości 1% kosztów, o których mowa w 
lit. a);

Or. fi

Poprawka 446
Frédéric Daerden

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) w przypadku gdy podmiot publiczny b) w przypadku gdy podmiot publiczny 
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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);

kupuje żywność lub podstawowe produkty 
konsumpcyjne do użytku osobistego
beneficjentów końcowych 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 447
Inês Cristina Zuber

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
odbiorców końcowych 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. pt

Poprawka 448
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

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 

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

zryczałtowanej wysokości 1% kosztów, o 
których mowa w lit. a);

Or. fr

Poprawka 449
Sylvie Guillaume

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 do użytku osobistego osób
potrzebujących i dostarcza je organizacjom 
partnerskim, koszty transportu żywności do 
magazynów organizacji partnerskich, w 
zryczałtowanej wysokości 1% kosztów, o 
których mowa w lit. a);

Or. fr

Poprawka 450
Marije Cornelissen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 1 – litera p

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

p) 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);

p) w przypadku gdy podmiot publiczny 
kupuje żywność lub podstawowe produkty 
konsumpcyjne do użytku osobistego
beneficjentów końcowych 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. en
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Poprawka 451
Sergio Gutiérrez Prieto

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 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. es

Poprawka 452
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

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
beneficjentów końcowych 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 453
Csaba Őry
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 1 – litera q

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

q) koszty administracyjne oraz koszty 
transportu i magazynowania ponoszone 
przez organizacje partnerskie, w 
zryczałtowanej wysokości 5 % kosztów, o 
których mowa w lit. a);

skreślona

Or. en

Poprawka 454
Marije Cornelissen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 1 – litera q

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

q) koszty administracyjne oraz koszty 
transportu i magazynowania ponoszone 
przez organizacje partnerskie, w 
zryczałtowanej wysokości 5 % kosztów, o 
których mowa w lit. a);

q) koszty administracyjne oraz koszty
transportu i magazynowania ponoszone 
przez organizacje partnerskie, w 
zryczałtowanej wysokości 7% kosztów, o 
których mowa w lit. a), lub na ich wniosek 
– do wysokości rzeczywiście poniesionych 
i zapłaconych kosztów kwalifikowalnych;

Or. en

Poprawka 455
Marije Cornelissen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 1 – litera q a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

qa) koszty ponoszone przez podmioty 
publiczne lub organizacje partnerskie, 
przeznaczone na wzmocnienie lokalnych 
łańcuchów dostaw żywności;
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Or. en

Poprawka 456
Sari Essayah

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) koszty działań na rzecz włączenia 
społecznego podejmowanych i 
zadeklarowanych przez organizacje 
partnerskie świadczące pomoc materialną
bezpośrednio osobom najbardziej 
potrzebującym, w zryczałtowanej 
wysokości 5% kosztów, o których mowa w 
lit. a);

d) koszty działań na rzecz włączenia 
społecznego podejmowanych i 
zadeklarowanych przez organizacje 
partnerskie świadczące pomoc 
żywnościową bezpośrednio osobom 
najbardziej potrzebującym, w 
zryczałtowanej wysokości 5% kosztów, o 
których mowa w lit. a);

Or. fi

Poprawka 457
Sylvie Guillaume

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) koszty działań na rzecz włączenia 
społecznego podejmowanych i 
zadeklarowanych przez organizacje 
partnerskie świadczące pomoc materialną 
bezpośrednio osobom najbardziej 
potrzebującym, w zryczałtowanej 
wysokości 5 % kosztów, o których mowa 
w lit. a);

d) koszty działań na rzecz włączenia 
społecznego podejmowanych i 
zadeklarowanych przez organizacje 
partnerskie świadczące pomoc materialną 
bezpośrednio osobom potrzebującym, w 
zryczałtowanej wysokości 5% kosztów, o 
których mowa w lit. a);

Or. fr

Poprawka 458
Marije Cornelissen
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 1 – litera r

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

r) koszty działań na rzecz włączenia 
społecznego podejmowanych i 
zadeklarowanych przez organizacje 
partnerskie świadczące pomoc materialną 
bezpośrednio osobom najbardziej 
potrzebującym, w zryczałtowanej 
wysokości 5 % kosztów, o których mowa 
w lit. a);

r) koszty działań na rzecz włączenia 
społecznego podejmowanych i 
zadeklarowanych przez organizacje 
partnerskie świadczące pomoc materialną 
bezpośrednio osobom najbardziej 
potrzebującym, w zryczałtowanej 
wysokości 7% kosztów, o których mowa w 
lit. a), lub na ich wniosek – do wysokości 
rzeczywiście poniesionych i zapłaconych 
kosztów kwalifikowalnych;

Or. en

Poprawka 459
Danuta Jazłowiecka

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 1 – litera e a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e a) podatek VAT nie podlegający 
zwrotowi.

Or. pl

Poprawka 460
Sari Essayah

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) koszty produktów używanych; skreślona

Or. fi
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Poprawka 461
Marije Cornelissen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 2 – litera u

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

u) koszty produktów używanych; skreślona

Or. en

Poprawka 462
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) koszty produktów używanych; skreślona

Or. fr

Poprawka 463
Csaba Őry

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Z inicjatywy państw członkowskich ze 
środków programu operacyjnego można 
finansować, do pułapu 4 % rocznej 
alokacji Funduszu, działania 
przygotowawcze, dotyczące zarządzania, 
monitorowania, pomocy administracyjnej 
i technicznej, audytu, informowania, 
kontroli i oceny niezbędne do wykonania 
niniejszego rozporządzenia. Z Funduszu 
można również finansować pomoc 
techniczną i budowanie potencjału 
organizacji partnerskich.

skreślony
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Or. en

Poprawka 464
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, 
Dominique Vlasto, Brice Hortefeux

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 26 skreślony
Ogólne zasady działania systemów 
zarządzania i kontroli w państwach 
członkowskich
Systemy zarządzania i kontroli 
zapewniają:
a) określenie funkcji poszczególnych 
organów zajmujących się zarządzaniem i 
kontrolą oraz podział funkcji w obrębie 
każdego organu;
b) zgodność z zasadą rozdzielenia funkcji 
pomiędzy tymi organami i w ich obrębie;
c) procedury zapewniania zasadności i 
prawidłowości deklarowanych wydatków;
d) wiarygodne systemy komputerowe 
służące prowadzeniu księgowości, 
przechowywaniu i przekazywaniu danych 
finansowych i danych na temat 
wskaźników, monitorowaniu i 
sprawozdawczości;
e) systemy sprawozdawczości i 
monitorowania, w przypadku gdy organ 
odpowiedzialny powierza wykonanie 
zadań innemu organowi;
f) ustalenia dotyczące audytu 
funkcjonowania systemów zarządzania i 
kontroli;
g) systemy i procedury w celu zapewnienia 
stosowania właściwej ścieżki audytu;
h) zapobieganie, wykrywanie i 
korygowanie nieprawidłowości, w tym 
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nadużyć finansowych, oraz odzyskiwanie 
kwot nienależnie wypłaconych wraz z 
odsetkami.

Or. fr

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 27 niniejszego rozporządzenia państwa członkowskie przeprowadzają należyte 
kontrole administracyjne i fizyczne oraz ustanawiają sankcje w przypadku nieprawidłowości 
w celu zagwarantowania, że programy operacyjne są prawidłowo wdrażane.

Poprawka 465
Marije Cornelissen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp -1 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie wyznaczają dla 
programu operacyjnego instytucję 
zarządzającą, instytucję certyfikującą i 
funkcjonalnie niezależną instytucję 
audytową europejskiego funduszu 
strukturalno-inwestycyjnego.

Or. en

Poprawka 466
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 27 skreślony
Obowiązki państw członkowskich
1. Państwa członkowskie wypełniają 
obowiązki w zakresie zarządzania, 
kontroli i audytu oraz przyjmują na siebie 
wynikające z tego zobowiązania określone 
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w przepisach w sprawie zarządzania 
dzielonego ustanowionych w 
rozporządzeniu finansowym i w 
niniejszym rozporządzeniu. Zgodnie z 
zasadą zarządzania dzielonego państwa 
członkowskie są odpowiedzialne za 
zarządzanie programami operacyjnymi i 
kontrolę nad nimi.
2. Państwa członkowskie zapobiegają 
nieprawidłowościom oraz je wykrywają 
i korygują, a także odzyskują kwoty 
nienależnie wypłacone wraz z odsetkami z 
tytułu zaległych płatności. Państwa 
członkowskie powiadamiają o tych 
nieprawidłowościach Komisję i informują 
ją o przebiegu powiązanych postępowań 
administracyjnych i prawnych.
Jeżeli kwoty nienależnie wypłacone 
beneficjentowi nie mogą być odzyskane i 
jest to wynikiem błędu lub zaniedbania ze 
strony państwa członkowskiego, dane 
państwo członkowskie jest odpowiedzialne 
za zwrot takiej kwoty do budżetu ogólnego 
Unii.
Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 59 ustanawiających 
szczegółowe zasady dotyczące zobowiązań 
państw członkowskich określonych w 
niniejszym ustępie.
3. Państwa członkowskie ustanawiają i 
wdrażają procedurę niezależnego badania 
i rozstrzygania skarg dotyczących wyboru 
lub realizacji operacji 
współfinansowanych z Funduszu. 
Państwa członkowskie składają 
sprawozdania z wyników takich badań 
Komisji na jej żądanie.
4. Wszelkie oficjalne wymiany informacji 
między państwem członkowskim a 
Komisją odbywają się z wykorzystaniem 
systemu elektronicznej wymiany danych 
utworzonego zgodnie z warunkami 
ustanowionymi przez Komisję w drodze 
aktów wykonawczych. Akty wykonawcze 
są przyjmowane zgodnie z procedurą 
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sprawdzającą, o której mowa w art. 60 ust. 
3.

Or. fr

Poprawka 467
Sergio Gutiérrez Prieto

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie wypełniają 
obowiązki w zakresie zarządzania, kontroli 
i audytu oraz przyjmują na siebie 
wynikające z tego zobowiązania określone 
w przepisach w sprawie zarządzania 
dzielonego ustanowionych w 
rozporządzeniu finansowym i w 
niniejszym rozporządzeniu. Zgodnie z 
zasadą zarządzania dzielonego państwa 
członkowskie są odpowiedzialne za 
zarządzanie programami operacyjnymi i 
kontrolę nad nimi.

1. Państwa członkowskie we współpracy z 
zaangażowanymi organizacjami 
obywatelskimi wypełniają obowiązki w 
zakresie zarządzania, kontroli i audytu oraz 
przyjmują na siebie wynikające z tego 
zobowiązania określone w przepisach w 
sprawie zarządzania dzielonego 
ustanowionych w rozporządzeniu 
finansowym i w niniejszym 
rozporządzeniu. Zgodnie z zasadą 
zarządzania dzielonego państwa 
członkowskie są odpowiedzialne za 
zarządzanie programami operacyjnymi i 
kontrolę nad nimi.

Or. es

Poprawka 468
Sergio Gutiérrez Prieto

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie ustanawiają i 
wdrażają procedurę niezależnego badania i 
rozstrzygania skarg dotyczących wyboru 
lub realizacji operacji
współfinansowanych z Funduszu. Państwa 
członkowskie składają sprawozdania z 

3. Państwa członkowskie ustanawiają i 
wdrażają procedurę niezależnego badania i 
rozstrzygania skarg dotyczących wyboru 
lub realizacji operacji finansowanych z 
Funduszu. Państwa członkowskie składają 
sprawozdania z wyników takich badań 
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wyników takich badań Komisji na jej 
żądanie.

Komisji na jej żądanie.

Or. es

Poprawka 469
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Artykuł 28 skreślony
Wyznaczenie i organizacja organów 
zarządzania i kontroli
1. Państwo członkowskie wyznacza 
krajowy organ lub podmiot publiczny jako 
instytucję zarządzającą.
2. Państwo członkowskie wyznacza 
krajowy organ lub podmiot publiczny jako 
instytucję certyfikującą, nie naruszając 
przepisów ust. 3.
3. Państwo członkowskie może wyznaczyć 
instytucję zarządzającą, która pełni 
dodatkowo funkcje instytucji 
certyfikującej.
4. Państwo członkowskie wyznacza 
krajowy organ lub podmiot publiczny, 
funkcjonalnie niezależny od instytucji 
zarządzającej i instytucji certyfikującej, 
jako instytucję audytową.
5. Pod warunkiem przestrzegania zasady 
rozdzielenia funkcji instytucja 
zarządzająca, instytucja certyfikująca i, w 
stosownych przypadkach, instytucja 
audytowa, mogą stanowić część tego 
samego organu lub podmiotu 
publicznego.
6. Państwo członkowskie może wyznaczyć 
przynajmniej jedną instytucję 
pośredniczącą do pełnienia niektórych 
zadań instytucji zarządzającej lub 
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certyfikującej na odpowiedzialność tej 
instytucji. Odpowiednie uzgodnienia 
pomiędzy instytucją zarządzającą lub 
instytucją certyfikującą a instytucjami 
pośredniczącymi zostają formalnie ujęte 
na piśmie.
7. Państwo członkowskie lub instytucja 
zarządzająca może powierzyć instytucji 
pośredniczącej zarządzanie częścią 
programu operacyjnego w drodze 
pisemnej umowy między instytucją 
pośredniczącą a państwem członkowskim 
lub instytucją zarządzającą. Instytucja 
pośrednicząca przedstawia gwarancje 
swojej płynności finansowej i kompetencji 
w danej dziedzinie, jak również w 
zarządzaniu administracyjnym i 
finansowym.
8. Państwo członkowskie ustanawia na 
piśmie zasady regulujące jego stosunki z 
instytucją zarządzającą, instytucją 
certyfikującą i instytucją audytową, 
stosunki pomiędzy tymi instytucjami oraz 
stosunki tych instytucji z Komisją.

Or. fr

Poprawka 470
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, 
Dominique Vlasto, Brice Hortefeux

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Artykuł 28 skreślony
Wyznaczenie i organizacja organów 
zarządzania i kontroli
1. Państwo członkowskie wyznacza 
krajowy organ lub podmiot publiczny jako 
instytucję zarządzającą.
2. Państwo członkowskie wyznacza 
krajowy organ lub podmiot publiczny jako 
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instytucję certyfikującą, nie naruszając 
przepisów ust. 3.
3. Państwo członkowskie może wyznaczyć 
instytucję zarządzającą, która pełni 
dodatkowo funkcje instytucji 
certyfikującej.
4. Państwo członkowskie wyznacza 
krajowy organ lub podmiot publiczny, 
funkcjonalnie niezależny od instytucji 
zarządzającej i instytucji certyfikującej, 
jako instytucję audytową.
5. Pod warunkiem przestrzegania zasady 
rozdzielenia funkcji instytucja 
zarządzająca, instytucja certyfikująca i, w 
stosownych przypadkach, instytucja 
audytowa, mogą stanowić część tego 
samego organu lub podmiotu 
publicznego.
6. Państwo członkowskie może wyznaczyć 
przynajmniej jedną instytucję 
pośredniczącą do pełnienia niektórych 
zadań instytucji zarządzającej lub 
certyfikującej na odpowiedzialność tej 
instytucji. Odpowiednie uzgodnienia 
pomiędzy instytucją zarządzającą lub 
instytucją certyfikującą a instytucjami 
pośredniczącymi zostają formalnie ujęte 
na piśmie.
7. Państwo członkowskie lub instytucja 
zarządzająca może powierzyć instytucji 
pośredniczącej zarządzanie częścią 
programu operacyjnego w drodze 
pisemnej umowy między instytucją 
pośredniczącą a państwem członkowskim 
lub instytucją zarządzającą. Instytucja 
pośrednicząca przedstawia gwarancje 
swojej płynności finansowej i kompetencji 
w danej dziedzinie, jak również w 
zarządzaniu administracyjnym i 
finansowym.
8. Państwo członkowskie ustanawia na 
piśmie zasady regulujące jego stosunki z 
instytucją zarządzającą, instytucją 
certyfikującą i instytucją audytową, 
stosunki pomiędzy tymi instytucjami oraz 
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stosunki tych instytucji z Komisją.

Or. fr

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 27 niniejszego rozporządzenia państwa członkowskie przeprowadzają należyte 
kontrole administracyjne i fizyczne oraz ustanawiają sankcje w przypadku nieprawidłowości 
w celu zagwarantowania, że programy operacyjne są prawidłowo wdrażane.

Poprawka 471
Marije Cornelissen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwo członkowskie wyznacza 
krajowy organ lub podmiot publiczny jako 
instytucję zarządzającą.

1. Państwo członkowskie wyznacza 
krajowy organ lub podmiot publiczny jako 
instytucję zarządzającą europejskiego 
funduszu strukturalno-inwestycyjnego.

Or. en

Uzasadnienie

Państwa członkowskie powinny unikać ustanawiania podwójnych struktur i w możliwie 
największym stopniu wykorzystywać istniejące organy do celów zarządzania tym funduszem i 
jego kontroli.

Poprawka 472
Marije Cornelissen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwo członkowskie wyznacza 
krajowy organ lub podmiot publiczny jako 
instytucję certyfikującą, nie naruszając 
przepisów ust. 3.

2. Państwo członkowskie wyznacza 
krajowy organ lub podmiot publiczny jako 
instytucję certyfikującą europejskiego 
funduszu strukturalno-inwestycyjnego, 
nie naruszając przepisów ust. 3.
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Or. en

Poprawka 473
Marije Cornelissen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwo członkowskie może wyznaczyć 
instytucję zarządzającą, która pełni 
dodatkowo funkcje instytucji 
certyfikującej.

3. Państwo członkowskie może wyznaczyć 
instytucję zarządzającą europejskiego 
funduszu strukturalno-inwestycyjnego, 
która pełni dodatkowo funkcje instytucji 
certyfikującej.

Or. en

Poprawka 474
Marije Cornelissen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Państwo członkowskie może wyznaczyć 
przynajmniej jedną instytucję 
pośredniczącą do pełnienia niektórych 
zadań instytucji zarządzającej lub 
certyfikującej na odpowiedzialność tej 
instytucji. Odpowiednie uzgodnienia 
pomiędzy instytucją zarządzającą lub 
instytucją certyfikującą a instytucjami 
pośredniczącymi zostają formalnie ujęte na 
piśmie.

6. Państwo członkowskie może wyznaczyć 
przynajmniej jedną instytucję 
pośredniczącą europejskiego funduszu 
strukturalno-inwestycyjnego do pełnienia 
niektórych zadań instytucji zarządzającej 
lub certyfikującej na odpowiedzialność tej 
instytucji. Odpowiednie uzgodnienia 
pomiędzy instytucją zarządzającą lub 
instytucją certyfikującą a instytucjami 
pośredniczącymi zostają formalnie ujęte na 
piśmie.

Or. en

Poprawka 475
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 [...] skreślony

Or. fr

Poprawka 476
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, 
Dominique Vlasto, Brice Hortefeux

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 [...] skreślony

Or. fr

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 27 niniejszego rozporządzenia państwa członkowskie przeprowadzają należyte 
kontrole administracyjne i fizyczne oraz ustanawiają sankcje w przypadku nieprawidłowości 
w celu zagwarantowania, że programy operacyjne są prawidłowo wdrażane.

Poprawka 477
Sergio Gutiérrez Prieto

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 4 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) weryfikuje, czy współfinansowane
produkty i usługi zostały dostarczone, czy 
wydatki deklarowane przez beneficjentów 
zostały przez nich zapłacone oraz czy 
spełniają one wymagania obowiązującego 
prawa unijnego i krajowego, programu 
operacyjnego oraz warunki wsparcia 

a) weryfikuje, czy finansowane produkty i 
usługi zostały dostarczone, czy wydatki 
deklarowane przez beneficjentów zostały 
przez nich zapłacone oraz czy spełniają 
one wymagania obowiązującego prawa 
unijnego i krajowego, programu 
operacyjnego oraz warunki wsparcia 
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operacji; operacji;

Or. es

Poprawka 478
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 [...] skreślony

Or. fr

Poprawka 479
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 1 – punkt 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8. prowadzenie rozliczeń kwot 
podlegających odzyskaniu i kwot 
wycofanych po anulowaniu całości lub 
części wkładu na rzecz operacji. Kwoty 
odzyskane są zwracane do budżetu 
ogólnego Unii przed zamknięciem 
programu operacyjnego przez potrącenie 
ich z następnego zestawienia wydatków.

8. prowadzenie rozliczeń kwot 
podlegających odzyskaniu i kwot 
wycofanych po anulowaniu całości lub 
części wkładu na rzecz operacji. Kwoty 
odzyskane są zwracane do Funduszu przed 
zamknięciem programu operacyjnego
przez potrącenie ich z następnego 
zestawienia wydatków.

Or. fr

Poprawka 480
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

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

1. Instytucja audytowa zapewnia 
prowadzenie audytów systemów 
zarządzania i kontroli, na podstawie 
stosownej próby operacji oraz rocznego 
sprawozdania finansowego.

skreślony

Komisja jest upoważniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 59, aby określić warunki, 
jakie audyty te powinny spełniać.

Or. fr

Poprawka 481
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Artykuł 32 skreślony
Procedura wyznaczenia instytucji 
zarządzających i certyfikujących
1. Państwa członkowskie powiadamiają 
Komisję o dacie i formie wyznaczenia 
instytucji zarządzającej oraz, w 
stosownych przypadkach, instytucji 
certyfikującej, w ciągu sześciu miesięcy od 
przyjęcia decyzji przyjmującej program 
operacyjny.
2. Wyznaczenie, o którym mowa w ust. 1, 
oparte jest na sprawozdaniu i opinii 
niezależnej instytucji audytowej, która 
ocenia system zarządzania i kontroli, w 
tym rolę instytucji pośredniczących, a 
także jego zgodność z art. 26, 27, 29 i 30, 
według kryteriów dotyczących otoczenia 
wewnętrznego, działań związanych z 
kontrolą, informowania i komunikacji 
oraz monitorowania, ustanowionych przez 
Komisję w drodze aktu delegowanego 
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zgodnie z art. 59.
3. Wspomniana niezależna instytucja 
audytowa realizuje swoje zadania zgodnie 
z międzynarodowymi standardami 
kontroli.
4. Państwa członkowskie mogą 
zdecydować, że do celów niniejszego 
rozporządzenia stosowne jest wyznaczenie 
instytucji zarządzającej bądź instytucji 
certyfikującej uprzednio wyznaczonej w 
związku z programem operacyjnym 
współfinansowanym z EFS na mocy 
rozporządzenia (UE) nr [CPR].
Komisja może zażądać, w terminie dwóch 
miesięcy od otrzymania powiadomienia, o 
którym mowa w ust. 1, sprawozdania i 
opinii niezależnego organu audytowego, 
oraz opisu systemu zarządzania i kontroli.
Komisja może przedstawić swoje uwagi w 
terminie dwóch miesięcy od otrzymania 
tych dokumentów.
5. Państwo członkowskie nadzoruje 
wyznaczony organ i wycofuje decyzję o 
jego wyznaczeniu w drodze formalnej 
decyzji, jeżeli jedno lub więcej kryteriów, o 
których mowa w ust. 2, nie jest już 
spełniane, chyba że organ ten podejmie 
niezbędne działania naprawcze w okresie 
próbnym, określanym przez państwo 
członkowskie w zależności od wagi 
problemu. Państwo członkowskie 
niezwłocznie powiadamia Komisję o 
ustanowieniu okresu próbnego dla 
wyznaczonego organu oraz o wycofaniu 
decyzji dotyczącej wyznaczenia.

Or. fr

Poprawka 482
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, 
Dominique Vlasto, Brice Hortefeux

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Artykuł 32 skreślony
Procedura wyznaczenia instytucji 
zarządzających i certyfikujących
1. Państwa członkowskie powiadamiają 
Komisję o dacie i formie wyznaczenia 
instytucji zarządzającej oraz, w 
stosownych przypadkach, instytucji 
certyfikującej, w ciągu sześciu miesięcy od 
przyjęcia decyzji przyjmującej program 
operacyjny.
2. Wyznaczenie, o którym mowa w ust. 1, 
oparte jest na sprawozdaniu i opinii 
niezależnej instytucji audytowej, która 
ocenia system zarządzania i kontroli, w 
tym rolę instytucji pośredniczących, a 
także jego zgodność z art. 26, 27, 29 i 30, 
według kryteriów dotyczących otoczenia 
wewnętrznego, działań związanych z 
kontrolą, informowania i komunikacji 
oraz monitorowania, ustanowionych przez 
Komisję w drodze aktu delegowanego 
zgodnie z art. 59.
3. Wspomniana niezależna instytucja 
audytowa realizuje swoje zadania zgodnie 
z międzynarodowymi standardami 
kontroli.
4. Państwa członkowskie mogą 
zdecydować, że do celów niniejszego 
rozporządzenia stosowne jest wyznaczenie 
instytucji zarządzającej bądź instytucji 
certyfikującej uprzednio wyznaczonej w 
związku z programem operacyjnym 
współfinansowanym z EFS na mocy 
rozporządzenia (UE) nr [CPR].
Komisja może zażądać, w terminie dwóch 
miesięcy od otrzymania powiadomienia, o 
którym mowa w ust. 1, sprawozdania i 
opinii niezależnego organu audytowego, 
oraz opisu systemu zarządzania i kontroli.
Komisja może przedstawić swoje uwagi w 
terminie dwóch miesięcy od otrzymania 
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tych dokumentów.
5. Państwo członkowskie nadzoruje 
wyznaczony organ i wycofuje decyzję o 
jego wyznaczeniu w drodze formalnej 
decyzji, jeżeli jedno lub więcej kryteriów, o 
których mowa w ust. 2, nie jest już 
spełniane, chyba że organ ten podejmie 
niezbędne działania naprawcze w okresie 
próbnym, określanym przez państwo 
członkowskie w zależności od wagi 
problemu. Państwo członkowskie 
niezwłocznie powiadamia Komisję o 
ustanowieniu okresu próbnego dla 
wyznaczonego organu oraz o wycofaniu 
decyzji dotyczącej wyznaczenia.

Or. fr

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 27 niniejszego rozporządzenia państwa członkowskie przeprowadzają należyte 
kontrole administracyjne i fizyczne oraz ustanawiają sankcje w przypadku nieprawidłowości 
w celu zagwarantowania, że programy operacyjne są prawidłowo wdrażane.

Poprawka 483
Marije Cornelissen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie powiadamiają 
Komisję o dacie i formie wyznaczenia 
instytucji zarządzającej oraz, w 
stosownych przypadkach, instytucji 
certyfikującej, w ciągu sześciu miesięcy od 
przyjęcia decyzji przyjmującej program 
operacyjny.

1. Państwa członkowskie powiadamiają 
Komisję o dacie i formie wyznaczenia 
instytucji zarządzającej europejskiego 
funduszu strukturalno-inwestycyjnego
oraz, w stosownych przypadkach, 
instytucji certyfikującej, w ciągu sześciu 
miesięcy od przyjęcia decyzji przyjmującej 
program operacyjny.

Or. en
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Poprawka 484
Sergio Gutiérrez Prieto

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 4 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie mogą zdecydować, 
że do celów niniejszego rozporządzenia 
stosowne jest wyznaczenie instytucji 
zarządzającej bądź instytucji certyfikującej 
uprzednio wyznaczonej w związku z 
programem operacyjnym
współfinansowanym z EFS na mocy 
rozporządzenia (UE) nr [CPR].

Państwa członkowskie mogą zdecydować, 
że do celów niniejszego rozporządzenia 
stosowne jest wyznaczenie instytucji 
zarządzającej bądź instytucji certyfikującej 
uprzednio wyznaczonej w związku z 
programem operacyjnym finansowanym z 
EFS na mocy rozporządzenia (UE) nr 
[CPR].

Or. es

Poprawka 485
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 [...] skreślony

Or. fr

Poprawka 486
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, 
Dominique Vlasto, Brice Hortefeux

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 [...] skreślony

Or. fr
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 27 niniejszego rozporządzenia państwa członkowskie przeprowadzają należyte 
kontrole administracyjne i fizyczne oraz ustanawiają sankcje w przypadku nieprawidłowości 
w celu zagwarantowania, że programy operacyjne są prawidłowo wdrażane.

Poprawka 487
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Komisja może zażądać od danego 
państwa członkowskiego, aby 
przeanalizowało skargę złożoną do 
Komisji dotyczącą realizacji operacji
współfinansowanych z Funduszu bądź 
funkcjonowania systemu zarządzania i 
kontroli.

4. Komisja może zażądać od danego 
państwa członkowskiego, aby 
przeanalizowało skargę złożoną do 
Komisji dotyczącą realizacji operacji
finansowanych z Funduszu bądź 
funkcjonowania systemu zarządzania i 
kontroli.

Or. fr

Poprawka 488
Sergio Gutiérrez Prieto

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Komisja może zażądać od danego 
państwa członkowskiego, aby 
przeanalizowało skargę złożoną do 
Komisji dotyczącą realizacji operacji
współfinansowanych z Funduszu bądź 
funkcjonowania systemu zarządzania i 
kontroli.

4. Komisja może zażądać od danego 
państwa członkowskiego, aby 
przeanalizowało skargę złożoną do 
Komisji dotyczącą realizacji operacji
finansowanych z Funduszu bądź 
funkcjonowania systemu zarządzania i 
kontroli.

Or. es
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Poprawka 489
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Artykuł 34 skreślony
Współpraca z instytucją audytową
1. Komisja współpracuje z instytucjami 
audytowymi w celu koordynowania ich 
planów i metod audytów oraz dokonuje 
niezwłocznej wymiany wyników 
przeprowadzonych audytów systemów 
zarządzania i kontroli.
2. Komisja i instytucja audytowa 
spotykają się regularnie co najmniej raz w 
roku, chyba że ustalono inaczej, w celu 
sprawdzenia rocznego sprawozdania 
audytowego, opinii pokontrolnej i strategii 
audytowej oraz wymiany poglądów na 
temat kwestii związanych w ulepszeniem 
systemów zarządzania i kontroli.

Or. fr

Poprawka 490
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, 
Dominique Vlasto, Brice Hortefeux

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Artykuł 34 skreślony
Współpraca z instytucją audytową
1. Komisja współpracuje z instytucjami 
audytowymi w celu koordynowania ich 
planów i metod audytów oraz dokonuje 
niezwłocznej wymiany wyników 
przeprowadzonych audytów systemów 
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zarządzania i kontroli.
2. Komisja i instytucja audytowa 
spotykają się regularnie co najmniej raz w 
roku, chyba że ustalono inaczej, w celu 
sprawdzenia rocznego sprawozdania 
audytowego, opinii pokontrolnej i strategii 
audytowej oraz wymiany poglądów na 
temat kwestii związanych w ulepszeniem 
systemów zarządzania i kontroli.

Or. fr

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 27 niniejszego rozporządzenia państwa członkowskie przeprowadzają należyte 
kontrole administracyjne i fizyczne oraz ustanawiają sankcje w przypadku nieprawidłowości 
w celu zagwarantowania, że programy operacyjne są prawidłowo wdrażane.

Poprawka 491
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, 
Dominique Vlasto, Brice Hortefeux

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 27a
1. Państwa członkowskie wypełniają 
obowiązki w zakresie zarządzania, 
kontroli i audytu oraz przyjmują na siebie 
wynikające z tego zobowiązania określone 
w przepisach w sprawie zarządzania 
dzielonego ustanowionych w 
rozporządzeniu finansowym i w 
niniejszym rozporządzeniu.
2. Państwa członkowskie zapobiegają 
nieprawidłowościom oraz je wykrywają 
i korygują, a także odzyskują kwoty 
nienależnie wypłacone wraz z odsetkami z 
tytułu zaległych płatności.
3. Państwa członkowskie ustanawiają i 
wdrażają procedurę niezależnego badania 
i rozstrzygania skarg dotyczących wyboru 
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lub realizacji operacji 
współfinansowanych z Funduszu.

Or. fr

Uzasadnienie

Państwa członkowskie powinny przeprowadzać należyte kontrole administracyjne i fizyczne 
oraz ustanowić kary w przypadku nieprawidłowości w celu zagwarantowania, że programy 
operacyjne wdrażane są zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Poprawka 492
Marian Harkin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Płatności dokonuje się w formie 
płatności zaliczkowych, płatności 
okresowych, płatności salda rocznego 
w stosownych przypadkach oraz płatności 
salda końcowego.

2. Płatności dokonuje się w formie
odpowiednich płatności zaliczkowych, 
płatności okresowych, płatności salda 
rocznego w stosownych przypadkach oraz 
płatności salda końcowego.

Or. en

Poprawka 493
Milan Cabrnoch

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja zwraca jako płatności okresowe
90 % kwoty wynikającej z zastosowania 
poziomu współfinansowania 
ustanowionego w decyzji o zatwierdzeniu 
programu operacyjnego do publicznych 
wydatków kwalifikowalnych 
uwzględnionych we wniosku o płatność.
Określa ona saldo roczne zgodnie z art. 47 
ust. 2.

1. Komisja zwraca jako płatności okresowe
100% kwoty wynikającej z zastosowania 
poziomu współfinansowania 
ustanowionego w decyzji o zatwierdzeniu 
programu operacyjnego do publicznych 
wydatków kwalifikowalnych 
uwzględnionych we wniosku o płatność.
Określa ona saldo roczne zgodnie z art. 47 
ust. 2.
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Or. en

Poprawka 494
Sergio Gutiérrez Prieto

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja zwraca jako płatności 
okresowe 90 % kwoty wynikającej z 
zastosowania poziomu współfinansowania 
ustanowionego w decyzji o zatwierdzeniu 
programu operacyjnego do publicznych 
wydatków kwalifikowalnych 
uwzględnionych we wniosku o płatność. 
Określa ona saldo roczne zgodnie z art. 47 
ust. 2.

skreślony

Or. es

Poprawka 495
Kinga Göncz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Instytucja zarządzająca dopilnowuje, 
aby w przypadku udzielania dotacji 
organizacjom partnerskim zapewniono 
beneficjentom przepływ środków 
wystarczający do właściwej realizacji 
operacji.

1. Instytucja zarządzająca dopilnowuje, 
aby w przypadku udzielania dotacji 
organizacjom partnerskim zapewniono 
beneficjentom przepływ środków 
wystarczający do właściwej realizacji 
operacji, tj. organizacjom partnerskim 
zapewnia się płatności zaliczkowe w chwili 
rozpoczęcia realizacji programów.

Or. en



PE506.148v01-00 68/84 AM\928613PL.doc

PL

Poprawka 496
Danuta Jazłowiecka

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 42 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Z zastrzeżeniem dostępności środków 
Komisja dokonuje płatności okresowej nie 
później niż 60 dni od daty zarejestrowania 
przez Komisję wniosku o płatność.

5. Z zastrzeżeniem dostępności środków 
Komisja dokonuje płatności okresowej nie 
później niż 30 dni od daty zarejestrowania 
przez Komisję wniosku o płatność.

Or. pl

Uzasadnienie

W celu sprawniejszej realizacji programu należy skrócić termin uruchomienia środków przez 
KE do 30 dni.

Poprawka 497
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 43

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Artykuł 43 skreślony
Wstrzymanie biegu terminu płatności
1. Termin płatności dla wniosku o 
płatność okresową może zostać 
wstrzymany przez delegowanego 
urzędnika zatwierdzającego w rozumieniu 
rozporządzenia finansowego na okres 
nieprzekraczający dziewięciu miesięcy, 
jeżeli:
a) na podstawie informacji od krajowej 
lub unijnego organu audytowego istnieją 
dowody wskazujące na poważną wadę w 
funkcjonowaniu systemu zarządzania i 
kontroli;
b) delegowany urzędnik zatwierdzający 
musi przeprowadzić dodatkowe 
weryfikacje po uzyskaniu informacji 
sugerujących, że wydatek ujęty we 
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wniosku o płatność jest związany z 
nieprawidłowością, mającą poważne 
konsekwencje finansowe;
c) nie przedłożono jednego z dokumentów 
wymaganych na podstawie art. 45 ust. 1.
2. Delegowany urzędnik zatwierdzający 
może ograniczyć wstrzymanie do części 
wydatków ujętych we wniosku o płatność, 
której dotyczą elementy, o których mowa 
w ust. 1. Delegowany urzędnik 
zatwierdzający niezwłocznie informuje 
państwo członkowskie i instytucję 
zarządzającą o przyczynach wstrzymania i 
wzywa ich do zaradzenia sytuacji. 
Wstrzymanie jest znoszone przez 
delegowanego urzędnika zatwierdzającego 
po przedsięwzięciu niezbędnych środków.

Or. fr

Poprawka 498
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Artykuł 44 skreślony
Zawieszenie płatności
1. Komisja może zawiesić całość lub część 
płatności okresowych, w przypadku gdy:
a) w systemie zarządzania i kontroli 
programu operacyjnego istnieje poważna 
wada, w odniesieniu do której nie podjęto 
środków naprawczych;
b) wydatek ujęty w zestawieniu wydatków 
związany jest z nieprawidłowością o 
poważnych skutkach finansowych, która 
nie została skorygowana;
c) państwo członkowskie nie podjęło 
niezbędnych działań w celu naprawy 
sytuacji, co doprowadziło do wstrzymania 
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płatności na podstawie art. 43;
d) występują poważne niedociągnięcia w 
jakości i wiarygodności systemu 
monitorowania lub danych dotyczących 
wskaźników.
2. Komisja może podjąć decyzję, w drodze 
aktów wykonawczych, o zawieszeniu 
w całości lub części płatności okresowych 
po umożliwieniu państwu 
członkowskiemu zgłoszenia uwag.
3. Komisja znosi zawieszenie całości lub 
części płatności okresowych, w przypadku 
gdy państwo członkowskie podjęło 
niezbędne środki umożliwiające zniesienie 
zawieszenia.

Or. fr

Poprawka 499
Sergio Gutiérrez Prieto

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 47 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) kwotę publicznych wydatków 
kwalifikowalnych poniesionych w okresie 
realizacji operacji, zapisanych w 
sprawozdaniu finansowym, o których 
mowa w art. 46 ust. 1 lit. a) i do których 
stosuje się poziom współfinansowania 
określony w art. 18;

a) kwotę publicznych wydatków 
kwalifikowalnych poniesionych w okresie 
realizacji operacji, zapisanych w 
sprawozdaniu finansowym, o których 
mowa w art. 46 ust. 1 lit. a);

Or. es

Poprawka 500
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 48
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Artykuł 48 skreślony
Dostępność dokumentów
1. Na żądanie instytucja zarządzająca 
zapewnia udostępnienie przez okres trzech 
lat Komisji i Europejskiemu Trybunałowi 
Obrachunkowemu wszelkich dokumentów 
uzupełniających dotyczących operacji. 
Ten trzyletni okres rozpoczyna się dnia 31 
grudnia roku przyjęcia decyzji w sprawie 
zatwierdzenia sprawozdania finansowego 
przez Komisję na podstawie art. 47, lub 
najpóźniej od daty płatności salda 
końcowego.
Okres ten zostaje przerwany w przypadku 
wszczęcia postępowania prawnego lub 
administracyjnego albo na należycie 
uzasadniony wniosek Komisji.
2. Dokumenty przechowuje się bądź w 
formie oryginałów, bądź ich 
uwierzytelnionych odpisów lub na 
powszechnie uznanych nośnikach danych, 
w tym jako elektroniczne wersje 
dokumentów oryginalnych lub dokumenty 
istniejące wyłącznie w wersji 
elektronicznej.
3. Dokumenty przechowuje się w formie, 
która pozwala na zidentyfikowanie 
podmiotów danych przez czas nie dłuższy 
niż jest to konieczne do celów, dla których 
dane były gromadzone lub dla których są 
przetwarzane dalej.
4. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 59, aby określić, które 
nośniki danych mogą zostać uznane za 
powszechnie akceptowane.
5. Procedura poświadczania zgodności 
dokumentów przechowywanych na 
powszechnie akceptowanych nośnikach 
danych z dokumentem oryginalnym jest 
ustanawiana przez organy krajowe i 
gwarantuje, że wersje te są zgodne z 



PE506.148v01-00 72/84 AM\928613PL.doc

PL

wymogami prawa krajowego i można się 
na nich oprzeć do celów audytu.
6. Jeżeli dokumenty istnieją wyłącznie w 
wersji elektronicznej, systemy 
komputerowe, w których przechowywane 
są wersje elektroniczne, muszą spełniać 
normy bezpieczeństwa gwarantujące, że 
dokumenty te są zgodne z wymogami 
prawa krajowego i można się na nich 
oprzeć do celów audytu.

Or. fr

Poprawka 501
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, 
Dominique Vlasto, Brice Hortefeux

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 48

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Artykuł 48 skreślony
Dostępność dokumentów
1. Na żądanie instytucja zarządzająca 
zapewnia udostępnienie przez okres trzech 
lat Komisji i Europejskiemu Trybunałowi 
Obrachunkowemu wszelkich dokumentów 
uzupełniających dotyczących operacji. 
Ten trzyletni okres rozpoczyna się dnia 31 
grudnia roku przyjęcia decyzji w sprawie 
zatwierdzenia sprawozdania finansowego 
przez Komisję na podstawie art. 47, lub 
najpóźniej od daty płatności salda 
końcowego.
Okres ten zostaje przerwany w przypadku 
wszczęcia postępowania prawnego lub 
administracyjnego albo na należycie 
uzasadniony wniosek Komisji.
2. Dokumenty przechowuje się bądź w 
formie oryginałów, bądź ich 
uwierzytelnionych odpisów lub na 
powszechnie uznanych nośnikach danych, 
w tym jako elektroniczne wersje 
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dokumentów oryginalnych lub dokumenty 
istniejące wyłącznie w wersji 
elektronicznej.
3. Dokumenty przechowuje się w formie, 
która pozwala na zidentyfikowanie 
podmiotów danych przez czas nie dłuższy 
niż jest to konieczne do celów, dla których 
dane były gromadzone lub dla których są 
przetwarzane dalej.
4. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 59, aby określić, które 
nośniki danych mogą zostać uznane za 
powszechnie akceptowane.
5. Procedura poświadczania zgodności 
dokumentów przechowywanych na 
powszechnie akceptowanych nośnikach 
danych z dokumentem oryginalnym jest 
ustanawiana przez organy krajowe i 
gwarantuje, że wersje te są zgodne z 
wymogami prawa krajowego i można się 
na nich oprzeć do celów audytu.
6. Jeżeli dokumenty istnieją wyłącznie w 
wersji elektronicznej, systemy 
komputerowe, w których przechowywane 
są wersje elektroniczne, muszą spełniać 
normy bezpieczeństwa gwarantujące, że 
dokumenty te są zgodne z wymogami 
prawa krajowego i można się na nich 
oprzeć do celów audytu.

Or. fr

Uzasadnienie

Celem niniejszej poprawki jest zagwarantowanie prostego, szybkiego i skutecznego składania 
wniosków dotyczących Funduszu przez państwa członkowskie i organizacje partnerskie.

Poprawka 502
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 50 – ustęp 2



PE506.148v01-00 74/84 AM\928613PL.doc

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwo członkowskie dokonuje korekt 
finansowych wymaganych w związku 
z pojedynczymi lub systemowymi 
nieprawidłowościami stwierdzonymi 
w operacjach lub w programie 
operacyjnym. Korekty finansowe polegają 
na anulowaniu całości lub części wkładu 
publicznego w ramach operacji lub 
programu operacyjnego. Państwo 
członkowskie bierze pod uwagę charakter 
i wagę nieprawidłowości oraz straty 
finansowe poniesione przez Fundusz i 
stosuje proporcjonalną korektę. Instytucja 
zarządzająca odnotowuje w rocznym 
sprawozdaniu finansowym korekty 
finansowe dla roku obrotowego, w którym 
podjęto decyzję o anulowaniu.

skreślony

Or. fr

Poprawka 503
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 50 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Wkład z Funduszu anulowany zgodnie 
z ust. 2 może być ponownie wykorzystany 
przez państwo członkowskie w ramach 
danego programu operacyjnego z 
zastrzeżeniem ust. 4.

skreślony

Or. fr

Poprawka 504
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 50 – ustęp 4
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Wkład anulowany zgodnie z ust. 2 nie 
może być ponownie wykorzystany na 
operacje, które były przedmiotem korekty, 
lub, w przypadku gdy korekta finansowa 
dotyczy nieprawidłowości systemowej, na 
operacje, których dotyczy 
nieprawidłowość systemowa.

skreślony

Or. fr

Poprawka 505
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 50 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Korekta finansowa dokonywana przez 
Komisję pozostaje bez uszczerbku dla 
obowiązku danego państwa 
członkowskiego w zakresie odzyskiwania 
środków zgodnie z niniejszym artykułem.

skreślony

Or. fr

Poprawka 506
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 51

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Artykuł 51 skreślony
Korekty finansowe dokonywane przez 
Komisję
1. Komisja dokonuje korekt finansowych, 
w drodze aktu wykonawczego, przez 
anulowanie i odzyskanie od państwa 
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członkowskiego całości lub części wkładu 
Unii do programu operacyjnego w celu 
wyłączenia z finansowania unijnego 
wydatków, które naruszają obowiązujące 
prawo unijne i krajowe, w tym odnośnie 
do niedociągnięć w systemach 
zarządzania i kontroli państw 
członkowskich, które to niedociągnięcia 
zostały wykryte przez Komisję lub 
Europejski Trybunał Obrachunkowy.
2. Naruszenie obowiązujących przepisów 
unijnych lub krajowych prowadzi do 
korekty finansowej tylko wówczas, gdy 
spełniony jest jeden z następujących 
warunków:
a) naruszenie miało lub mogło mieć 
wpływ na wybór przez instytucję 
zarządzającą danej operacji do wsparcia z 
Funduszu;
b) naruszenie miało lub mogło mieć 
wpływ na kwotę wydatków 
zadeklarowanych do zwrotu z budżetu 
Unii.

Or. fr

Poprawka 507
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 52

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 [...] skreślony

Or. fr

Poprawka 508
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 53
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Artykuł 53 skreślony
Procedura korekt finansowych 
dokonywanych przez Komisję
1. Przed podjęciem decyzji o dokonaniu 
korekty finansowej Komisja wszczyna 
procedurę, informując państwo 
członkowskie o swych tymczasowych 
wnioskach z przeprowadzonej analizy i 
wzywając je do zgłoszenia uwag w 
terminie dwóch miesięcy.
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 
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.
3. Komisja uwzględnia wszelkie dowody 
przedstawione przez państwo 
członkowskie w terminach określonych w
ust. 1 i 2.
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.
5. Aby zastosować korektę finansową 
Komisja podejmuje decyzję, w drodze 
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aktów wykonawczych, w terminie sześciu 
miesięcy od daty przesłuchania lub od 
daty otrzymania dodatkowych informacji, 
jeżeli dane państwo członkowskie zgadza 
się na przedłożenie takich dodatkowych 
informacji w następstwie przesłuchania. 
Komisja bierze pod uwagę wszystkie 
informacje i uwagi przedłożone w trakcie 
trwania procedury. Jeśli przesłuchanie nie 
ma miejsca, sześciomiesięczny okres 
rozpoczyna się dwa miesiące po dacie 
wezwania na przesłuchanie wysłanego 
przez Komisję.
6. Jeżeli nieprawidłowości dotyczące 
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 509
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 54

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Artykuł 54 skreślony
Zwroty do budżetu Unii – odzyskiwanie 
środków
1. Zwrotu wszelkich środków należnych 
do budżetu ogólnego Unii dokonuje się 
przed terminem płatności wymienionym w 
nakazie odzyskania środków 
sporządzonym zgodnie z art. 77 
rozporządzenia finansowego. Termin 
płatności przypada na ostatni dzień 
drugiego miesiąca po dacie sporządzenia 
nakazu.
2. Wszelkie opóźnienia w zwrocie środków 
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powodują naliczanie odsetek z tytułu 
zaległych płatności, począwszy od terminu 
płatności do dnia faktycznego dokonania 
płatności. Stopa takich odsetek wynosi 
półtora punktu procentowego powyżej 
stopy stosowanej przez Europejski Bank 
Centralny w jego głównych operacjach 
refinansowych w pierwszym dniu 
roboczym miesiąca, w którym przypada 
termin płatności.

Or. fr

Poprawka 510
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 55

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 [...] skreślony

Or. fr

Poprawka 511
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 56

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Artykuł 56 skreślony
Zasady dotyczące umorzenia
1. Komisja umarza każdą część kwoty 
obliczonej zgodnie z akapitem drugim w 
ramach programu operacyjnego, która nie 
została wykorzystana na płatność 
zaliczkową, płatności okresowe lub 
płatność salda rocznego do dnia 31 
grudnia drugiego roku budżetowego 
następującego po roku, w którym podjęto 
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zobowiązanie budżetowe w ramach 
programu operacyjnego, lub w 
odniesieniu do której wniosek o płatność 
sporządzony zgodnie z art. 38 nie został 
przesłany zgodnie z art. 42.
W celu umorzenia Komisja oblicza kwotę, 
dodając jedną szóstą rocznych zobowiązań 
budżetowych związanych z łącznym 
rocznym wkładem na rok 2014 r. do 
każdego zobowiązania budżetowego na 
lata 2015–2020.
2. W drodze odstępstwa od ust. 1 akapit 
pierwszy terminy umorzenia nie mają 
zastosowania do rocznych zobowiązań 
budżetowych związanych z łącznym 
rocznym wkładem na 2014 r.
3. Jeśli pierwsze roczne zobowiązanie 
budżetowe jest związane z łącznym 
rocznym wkładem na 2015 r., w drodze 
odstępstwa od ust. 1, terminy umorzenia 
nie mają zastosowania do rocznych 
zobowiązań budżetowych związanych z 
łącznym rocznym wkładem na 2015 r. W 
takich przypadkach Komisja oblicza kwotę 
na podstawie ust. 1 akapit pierwszy, 
dodając jedną piątą rocznych zobowiązań 
budżetowych związanych z łącznym 
rocznym wkładem na rok 2015 do każdego 
zobowiązania budżetowego na lata 2016–
2020.
4. Ta część zobowiązań, która pozostaje 
otwarta na dzień 31 grudnia 2022 r., 
zostaje umorzona, jeżeli któryś z 
dokumentów wymaganych na mocy art. 
47 ust. 2 nie został przekazany Komisji do 
dnia 30 września 2023 r.

Or. fr

Poprawka 512
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 57
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Artykuł 57 skreślony
Wyjątki od umorzenia zobowiązań
1. Kwotę, której dotyczy umorzenie, 
pomniejsza się o kwoty, których organ 
odpowiedzialny nie był w stanie 
zadeklarować Komisji z powodu:
a) operacji zawieszonych w wyniku 
postępowania prawnego lub odwołania 
administracyjnego o skutku 
zawieszającym lub
b) działania siły wyższej mającej poważny 
wpływ na realizację całości lub części 
programu operacyjnego. Władze krajowe
powołujące się na działanie siły wyższej 
wykazują jej bezpośrednie skutki dla 
realizacji całości lub części programu 
operacyjnego.
c) Z wnioskiem o zmniejszenie można 
wystąpić jeden raz, jeżeli zawieszenie lub 
działanie siły wyższej trwało nie dłużej niż 
jeden rok, lub więcej razy w zależności od 
czasu działania siły wyższej lub liczby lat, 
jakie upłynęły między decyzją prawną lub 
administracyjną zawieszającą realizację 
operacji a datą ostatecznej decyzji prawnej 
lub administracyjnej.
2. Państwo członkowskie przesyła Komisji 
informacje dotyczące wyjątków, o których 
mowa w ust. 1, w terminie do dnia 31 
stycznia w odniesieniu do kwoty 
deklarowanej do końca poprzedniego 
roku.

Or. fr

Poprawka 513
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 58
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Artykuł 58 skreślony
Procedura umorzenia zobowiązań
1. Komisja informuje państwo 
członkowskie i instytucję zarządzającą w 
odpowiednim terminie o każdorazowym 
wystąpieniu ryzyka zastosowania 
procedury umorzenia zobowiązań na 
podstawie art. 56.
2. Komisja informuje państwo 
członkowskie i instytucję zarządzającą o 
kwocie umorzenia wynikającej z 
informacji, którymi dysponuje na dzień 31 
stycznia.
3. Państwo członkowskie ma dwa miesiące 
na zaakceptowanie kwoty, która ma zostać 
umorzona, lub przedstawienie swoich 
uwag.
4. Do dnia 30 czerwca państwo 
członkowskie przedkłada Komisji 
zmieniony plan finansowania 
uwzględniający w danym roku 
budżetowym zmniejszoną kwotę wsparcia 
dla programu operacyjnego. W przypadku 
braku takiego zgłoszenia Komisja 
dokonuje zmiany planu finansowania 
poprzez zmniejszenie wkładu z Funduszu 
w danym roku budżetowym.
5. Komisja, w drodze aktu wykonawczego, 
zmienia decyzję w sprawie przyjęcia 
programu operacyjnego nie później niż 
dnia 30 września.

Or. fr

Poprawka 514
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland, Dominique Vlasto, Brice Hortefeux, 
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 60 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 60a
Przepisy przejściowe

Komisja podejmuje niezbędne środki 
finansowe i regulacyjne, w razie potrzeby 
w drodze przesunięć budżetowych, 
wcześniejszego finansowania lub 
przedłużenia obowiązywania 
rozporządzenia (UE) nr 121/2012, żeby 
zapewnić kontynuację programu 
dystrybucji żywności w latach 2013–2014 
w razie opóźnień we wdrażaniu 
niniejszego rozporządzenia.

Or. fr

Poprawka 515
Pervenche Berès, Karima Delli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 61 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 61a
Okres przejściowy

– Państwa członkowskie, które chciałyby 
ubiegać się o środki z Europejskiego 
Funduszu Pomocy Osobom Najbardziej 
Potrzebującym w 2014 r., będą 
uprawnione do uczynienia tego za pomocą 
uproszczonej procedury, zgodnie z którą:
i. państwa członkowskie prześlą Komisji 
Europejskiej program wraz z opisem 
głównych założeń (cele, beneficjenci, 
określone wymogi dotyczące ilości 
produktów);
ii. Komisja Europejska ustali sposób 
podziału zasobów między poszczególne 
państwa członkowskie na podstawie wyżej 
wymienionych programów;
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iii. państwa członkowskie będą 
przekazywać sprawozdania na temat 
realizacji programu i wpływu dystrybucji;
– pomoc żywnościowa zostanie 
dostarczona przez Komisję Europejską 
bezpłatnie.
– Ta uproszczona procedura będzie 
obowiązywać do dnia 31 grudnia 2014 r.

Or. en

Poprawka 516
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 [...] skreślony

Or. fr

Poprawka 517
Sergio Gutiérrez Prieto

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – punkt 4.1.1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4.1.1. Plan finansowy programu 
operacyjnego wskazujący roczne 
zobowiązania Funduszu i odpowiedniego 
współfinansowania krajowego programu 
operacyjnego (w EUR)

skreślony

Or. es


