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POPRAWKI

Komisja Rozwoju Regionalnego zwraca się do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, jako do 
komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących 
poprawek:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 1 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) mając na uwadze, że sprawą 
kluczową jest przywrócenie równowagi sił 
w łańcuchu dostaw żywności dla 
umocnienia pozycji producentów;

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 2 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Szczególnie ważne jest to, aby Komisja
podczas prac przygotowawczych
prowadziła odpowiednie konsultacje, w 
tym na szczeblu ekspertów. W procesie 
przygotowywania i sporządzania aktów 
delegowanych Komisja powinna 
zagwarantować równoczesne, terminowe i 
odpowiednie przekazywanie stosownych 
dokumentów Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie.

(2) Szczególnie ważne jest to, aby Komisja 
prowadziła odpowiednie konsultacje na 
wszystkich etapach prac 
przygotowawczych, wdrażania, nadzoru i 
oceny, w tym na szczeblu ekspertów.
Należy utrzymać udział obywateli na 
szczeblu lokalnym, regionalnym, 
krajowym i europejskim. W procesie 
przygotowywania i sporządzania aktów 
delegowanych Komisja powinna 
zagwarantować równoczesne, terminowe i 
odpowiednie przekazywanie stosownych 
dokumentów Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie.

Poprawka 3
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 5 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5a) mając na uwadze cele, które Komisja 
Europejska wytyczyła przyszłej wspólnej 
polityce rolnej w zakresie 
zrównoważonego gospodarowania 
zasobami naturalnymi, bezpieczeństwa 
żywnościowego, prowadzenia działalności 
rolniczej w całej Europie, harmonijnego 
rozwoju regionalnego, konkurencyjności 
wszystkich gałęzi rolnictwa europejskiego 
i uproszczenia WPR;

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 5 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5b) mając na uwadze, że należy w 
szczególności uprościć procedury 
administracyjne dla rolników dotyczące 
wdrażania wspólnej polityki rolnej, lecz 
uważając, że uproszczenie to nie powinno 
prowadzić do nadmiernego ujednolicenia 
stosowanych kryteriów, które nie 
uwzględniałyby specyfiki lokalnej i 
regionalnej;

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 30 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(30) Finansowanie unijne musi zachęcać 
uznane organizacje podmiotów 
gospodarczych do sporządzania 
programów prac do celów poprawy jakości 
produkcji oliwy z oliwek i oliwek 
stołowych. W tym kontekście w 

(30) Finansowanie unijne musi zachęcać 
uznane organizacje podmiotów 
gospodarczych do sporządzania 
programów prac do celów poprawy jakości 
produkcji oliwy z oliwek i oliwek 
stołowych, zwłaszcza z myślą o regionach 
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niniejszym rozporządzeniu należy określić, 
że wsparcie unijne przydzielane będzie 
zgodnie z priorytetami ustalonymi dla 
podejmowanych działań w odpowiednich 
programach prac. Przedmiotowe działania 
należy jednak ograniczyć do 
najpotrzebniejszych i wprowadzić 
współfinansowanie w celu poprawy jakości 
tego rodzaju programów.

krajów południa Unii, specjalizujących się 
w tej produkcji. W tym kontekście w 
niniejszym rozporządzeniu należy określić, 
że wsparcie unijne przydzielane będzie 
zgodnie z priorytetami ustalonymi dla 
podejmowanych działań w odpowiednich 
programach prac. Przedmiotowe działania 
należy jednak ograniczyć do 
najpotrzebniejszych i wprowadzić 
współfinansowanie w celu poprawy jakości 
tego rodzaju programów.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 37 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(37) W regionach, w których organizacja 
produkcji w sektorze owoców i warzyw 
jest słaba, powinna istnieć możliwość 
zapewnienia dodatkowego krajowego 
wkładu finansowego. W przypadku państw 
członkowskich, które pod względem 
struktur znajdują się w szczególnie 
niekorzystnej sytuacji, powinna istnieć 
możliwość zwracania przez Unię 
wniesionych wkładów.

(37) W regionach, w których organizacja 
produkcji w sektorze owoców i warzyw 
jest słaba, zwłaszcza w regionach 
górskich, wyspiarskich lub też regionach 
należących do państw południa Unii, 
szczególnie dotkniętych anomaliami 
pogodowymi, takimi jak susza, powinna 
istnieć możliwość zapewnienia 
dodatkowego krajowego wkładu 
finansowego. W przypadku państw 
członkowskich, które pod względem 
struktur znajdują się w szczególnie 
niekorzystnej sytuacji i szczególnie cierpią 
z powodu obecnego kontekstu kryzysu 
gospodarczego i społecznego, powinna 
istnieć możliwość zwracania przez Unię 
wniesionych wkładów.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 54 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(54) Uwzględniając zapotrzebowanie 
konsumentów na dokładne i jasne 

(54) Uwzględniając zapotrzebowanie 
konsumentów na dokładne i jasne 
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informacje na temat produktów, powinno 
być możliwe ustalenie miejsca produkcji 
dla każdego produktu z osobna i na 
odpowiednim poziomie geograficznym, 
przy jednoczesnym uwzględnieniu 
specyfiki niektórych sektorów, w 
szczególności w odniesieniu do 
przetworzonych produktów rolnych.

informacje na temat produktów, powinno 
być możliwe ustalenie miejsca produkcji 
dla każdego produktu z osobna i na 
odpowiednim poziomie geograficznym, z 
uwzględnieniem wpływu, jaki niepełna i 
niepoprawna informacja może mieć dla 
tkanki gospodarczo-produkcyjnej 
odnośnego regionu, i przy jednoczesnym 
uwzględnieniu specyfiki niektórych 
sektorów na szczeblu regionalnym, w 
szczególności w odniesieniu do 
przetworzonych produktów rolnych.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja posiada uprawnienia do 
przyjęcia zgodnie z art. 160 aktów 
delegowanych, gdy jest to konieczne w 
celu zapewnienia przejrzystości rynku i 
określenia warunków, na jakich może 
podejmować decyzje o przyznaniu dopłat 
do prywatnego przechowywania 
produktów wymienionych w art. 16, 
uwzględniając notowane średnie ceny 
rynkowe w Unii oraz ceny referencyjne 
przedmiotowych produktów lub potrzebę 
zareagowania w szczególnie trudnej 
sytuacji na rynku lub na zmiany sytuacji 
gospodarczej sektora w jednym państwie 
członkowskim lub kilku państwach 
członkowskich.

1. Komisji powierza się uprawnienia do 
przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z 
art. 160, gdy jest to konieczne w celu 
zapewnienia przejrzystości rynku i 
określenia warunków, na jakich może 
podejmować decyzje o przyznaniu dopłat 
do prywatnego przechowywania 
produktów wymienionych w art. 16, 
uwzględniając notowane średnie ceny 
rynkowe w Unii oraz ceny referencyjne 
przedmiotowych produktów lub potrzebę 
zareagowania w szczególnie trudnej i 
ograniczającej sytuacji na rynku lub na 
zmiany sytuacji gospodarczej oraz 
sytuacje, które w znaczny sposób 
wpływają na produkcję i wprowadzanie 
produktów do obrotu w tym sektorze w 
regionach Unii, w jednym państwie 
członkowskim lub kilku państwach 
członkowskich.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 48 – ustęp 4 – litera a)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) 50 % w regionach słabiej rozwiniętych; (a) 60 % w regionach słabiej rozwiniętych;

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 48 – ustęp 4 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) 40 % w regionach innych niż regiony 
słabiej rozwinięte;

(b) 50 % w regionach innych niż regiony 
słabiej rozwinięte;

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 112 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Uwzględniając potrzebę zachęcenia 
organizacji, o których mowa w art. 106-
108, do podejmowania działań na rzecz 
dostosowania podaży do wymogów rynku, 
z wyjątkiem działań związanych 
z wycofywaniem z rynku, Komisja posiada 
uprawnienia do przyjęcia zgodnie z art. 
160 aktów delegowanych dotyczących 
następujących środków w odniesieniu do 
sektorów żywych roślin, wołowiny 
i cielęciny, wieprzowiny, mięsa baraniego 
i koziego, jaj oraz mięsa drobiowego:

Uwzględniając potrzebę zachęcenia 
organizacji, o których mowa w art. 106-
108, do podejmowania działań na rzecz 
dostosowania podaży do wymogów rynku, 
z wyjątkiem działań związanych 
z wycofywaniem z rynku, Komisja posiada 
uprawnienia do przyjęcia zgodnie z art. 
160 aktów delegowanych dotyczących 
następujących środków w odniesieniu do
wszystkich sektorów, o których mowa w 
art. 1 ust. 2, żywych roślin, wołowiny 
i cielęciny, wieprzowiny, mięsa baraniego 
i koziego, jaj oraz mięsa drobiowego:
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