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POPRAWKI

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

Poprawka 1
Younous Omarjee

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 10a
Krajowy komitet monitorujący

Państwa członkowskie ustanawiają 
komitet monitorujący celem zapewnienia 
skutecznego i optymalnego wdrożenia 
Funduszu i swoich programów 
operacyjnych. W skład krajowego 
komitetu monitorującego wchodzą organy 
krajowe, regionalne, lokalne i inne 
właściwe , wszystkie organizacje 
partnerskie oraz organizacje lub jednostki 
społeczeństwa obywatelskiego 
zaangażowane w zwalczanie ubóstwa i 
dyskryminacji.

Or. fr

Poprawka 2
Younous Omarjee

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 1 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Zgodnie z konkluzjami Rady 
Europejskiej z dnia 17 czerwca 2010 r., w 

(1) Dostawy żywności i produktów rolnych 
mają dużą wartość i stanowią pomoc dla 
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których przyjęto unijną strategię na rzecz 
inteligentnego, trwałego wzrostu 
gospodarczego sprzyjającego włączeniu 
społecznemu, Unia i państwa członkowskie 
wyznaczyły sobie cel, jakim jest 
zmniejszenie do roku 2020 o co najmniej 
20 milionów liczby osób zagrożonych 
ubóstwem bądź wykluczeniem 
społecznym.

osób najbardziej potrzebujących, zaś 
zgodnie z konkluzjami Rady Europejskiej z 
dnia 17 czerwca 2010 r., w których 
przyjęto unijną strategię na rzecz 
inteligentnego, trwałego wzrostu 
gospodarczego sprzyjającego włączeniu 
społecznemu, Unia i państwa członkowskie 
wyznaczyły sobie cel, jakim jest 
zmniejszenie do roku 2020 o co najmniej 
20 milionów liczby osób zagrożonych 
ubóstwem bądź wykluczeniem 
społecznym.

Or. fr

Poprawka 3
Younous Omarjee

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 1 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) W następstwie wyjątkowo ostrej zimy 
1986/1987 w 1987 r. Wspólnota 
Europejska przez wiele miesięcy stosowała 
środki, w ramach których różne artykuły 
spożywcze były przekazywane 
organizacjom charytatywnym celem 
rozdysponowania pomiędzy osoby 
najbardziej potrzebujące we Wspólnocie, a 
także przyjęła rozporządzenie z myślą o 
nadaniu temu wsparciu charakteru 
stałego.

Or. fr

Poprawka 4
Younous Omarjee

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 1 b preambuły (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1b) Dnia 29 października 1992 r. 
skonsolidowano europejski program 
pomocy osobom najbardziej 
potrzebującym (PEAD) w drodze 
rozporządzenia wykonawczego.

Or. fr

Poprawka 5
Younous Omarjee

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 1 c preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1c) Wyrok Trybunału Sprawiedliwości 
Unii Europejskiej z dnia 13 kwietnia 
2011 r. zobligował Komisję Europejską do 
położenia kresu PEAD w ówczesnej 
formie, anulując postanowienia 
rozporządzenia, które zezwalały na 
bezpośrednie nabywanie żywności na 
rynku.

Or. fr

Poprawka 6
Younous Omarjee

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 2 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Liczba osób dotkniętych deprywacją 
materialną lub nawet ciężką deprywacją 
materialną w Unii wzrasta, a osoby te 
często zbyt długo znajdują się w sytuacji 
wykluczenia, aby móc skorzystać ze 
środków aktywizacji proponowanych w 

(2) Liczba osób dotkniętych deprywacją
żywnościową i materialną lub nawet ciężką 
deprywacją żywnościową i materialną w 
Unii wzrasta, a osoby te często wykluczone 
są również z możliwości korzystania ze 
środków aktywizacji proponowanych w 
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rozporządzeniu (UE) nr [CPR], a w 
szczególności w rozporządzeniu (UE) nr 
[...EFS].

rozporządzeniu (UE) nr [CPR], a w 
szczególności w rozporządzeniu (UE) nr 
[...EFS].

Or. fr

Poprawka 7
Younous Omarjee

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 2 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2a) W 2010 r. blisko jedna czwarta 
Europejczyków (119,6 mln) była 
zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym w Unii Europejskiej. Liczba ta 
jest większa o 4 mln w porównaniu z 
2009 r. Z tych 119,6 mln osób 18 mln jest 
uzależnionych prawie codziennie od 
paczek żywnościowych bądź posiłków 
rozdawanych przez stowarzyszenia 
wolontariuszy.

Or. fr

Poprawka 8
Younous Omarjee

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Europejski Fundusz Pomocy 
Najbardziej Potrzebującym (zwany dalej
„Funduszem”) powinien zwiększyć 
spójność społeczną, przyczyniając się do 
ograniczenia skali ubóstwa w Unii poprzez 
wspieranie systemów krajowych 
świadczących pomoc inną niż finansowa 
osobom najbardziej potrzebującym, aby 
wpływać na zmniejszenie niedoboru 

(4) Europejski Fundusz Pomocy 
Najbardziej Potrzebującym (zwany dalej
„Funduszem”) ma na celu zwiększenie 
spójności społecznej, przyczyniając się do 
ograniczenia skali ubóstwa w Unii poprzez 
wspieranie systemów krajowych 
świadczących pomoc inną niż finansowa 
osobom najbardziej potrzebującym, aby 
wpływać na zmniejszenie niedoboru 
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żywności oraz skali bezdomności i 
deprywacji materialnej dzieci.

żywności oraz skali bezdomności i 
deprywacji materialnej dzieci.

Or. fr

Poprawka 9
Younous Omarjee

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Przepisy te zapewniają również 
zgodność wspieranych działań z 
obowiązującym prawem unijnym i 
krajowym, przede wszystkim pod 
względem bezpieczeństwa produktów 
rozdzielanych osobom najbardziej 
potrzebującym.

(6) Przepisy te zapewniają również 
zgodność wspieranych działań z 
obowiązującym prawem unijnym i 
krajowym, przede wszystkim pod 
względem bezpieczeństwa produktów i 
jakości artykułów spożywczych
rozdzielanych osobom najbardziej 
potrzebującym.

Or. fr

Poprawka 10
Younous Omarjee

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Aby określić odpowiednie ramy 
finansowe, Komisja powinna ustanowić, w 
drodze aktów wykonawczych, roczny 
podział zasobów ogólnych na państwo 
członkowskie, za pomocą obiektywnej i 
przejrzystej metody odzwierciedlającej 
różnice pod względem ubóstwa i 
deprywacji materialnej.

(7) Aby określić odpowiednie ramy 
finansowe, Komisja powinna ustanowić, w 
drodze aktów wykonawczych, roczny 
podział zasobów ogólnych na państwo 
członkowskie, za pomocą obiektywnej i 
przejrzystej metody odzwierciedlającej 
różnice pod względem ubóstwa i 
deprywacji materialnej istniejące w 
każdym państwie członkowskim oraz z 
uwzględnieniem w przypadku każdego 
państwa członkowskiego liczby osób, które 
można uznać za najbardziej potrzebujące, 
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jak i kwot przyznanych państwom 
członkowskim uczestniczącym w PEAD.

Or. fr

Poprawka 11
Younous Omarjee

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) W programie operacyjnym każdego 
państwa członkowskiego powinno się 
określić i uzasadnić formy deprywacji 
materialnej, objęte pomocą oraz opisać 
cele i cechy pomocy osobom najbardziej 
potrzebującym, która zostanie udzielona ze 
wsparciem systemów krajowych. Powinien 
on również zawierać elementy niezbędne 
do zapewnienia skutecznego i sprawnego 
wdrożenia programu operacyjnego.

(8) W programie operacyjnym każdego 
państwa członkowskiego powinno się 
określić i uzasadnić formy deprywacji
żywnościowej i materialnej, objęte pomocą,
oraz opisać cele i cechy pomocy osobom 
najbardziej potrzebującym, która zostanie 
udzielona ze wsparciem systemów 
krajowych. Powinien on również zawierać 
elementy niezbędne do zapewnienia 
skutecznego i sprawnego wdrożenia 
programu operacyjnego.

Or. fr

Poprawka 12
Younous Omarjee

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Istotną wartość dodaną wnosi 
wymiana doświadczeń i najlepszych 
praktyk, zatem Komisja powinna ułatwiać
takie działania.

(10) Istotną wartość dodaną wnosi 
wymiana doświadczeń i najlepszych 
praktyk, zatem Komisja powinna
promować takie działania.

Or. fr
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Poprawka 13
Younous Omarjee

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 16 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) W całej Unii należy stosować 
jednolite i sprawiedliwe zasady dotyczące 
okresu kwalifikowalności, operacji i 
wydatków w ramach Funduszu. Warunki 
kwalifikowalności powinny odzwierciedlać 
szczególny charakter celów Funduszu i 
jego grupy docelowej, zwłaszcza poprzez 
odpowiednie warunki kwalifikowalności 
operacji, jak i rodzaje wsparcia oraz zasady 
i warunki zwrotu wydatków.

(16) W całej Unii należy stosować 
jednolite, sprawiedliwe i proste zasady 
dotyczące okresu kwalifikowalności,
operacji i wydatków w ramach Funduszu.
Warunki kwalifikowalności powinny 
odzwierciedlać szczególny charakter celów 
Funduszu i jego grupy docelowej, 
zwłaszcza poprzez odpowiednie i 
uproszczone warunki kwalifikowalności 
operacji, jak i rodzaje wsparcia oraz zasady 
i warunki zwrotu wydatków.

Or. fr

Poprawka 14
Younous Omarjee

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 17 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) [Wniosek w sprawie] rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
ustanawiającego wspólną organizację 
rynków produktów rolnych
(rozporządzenie o jednolitej wspólnej 
organizacji rynków; CMO) stanowi, że 
zbyt produktów zakupionych w ramach 
interwencji publicznej może odbyć się 
przez udostępnienie ich w ramach 
programu dystrybucji żywności osobom 
najbardziej potrzebującym w Unii, jeśli 
przedmiotowy program tak stanowi.
Biorąc pod uwagę, w zależności od 
okoliczności, że pozyskiwanie żywności w 
wyniku użytkowania, przetwarzania lub 
sprzedaży takich zapasów może być opcją

(17) [Wniosek w sprawie] rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
ustanawiającego wspólną organizację 
rynków produktów rolnych
(rozporządzenie o jednolitej wspólnej 
organizacji rynków; CMO) stanowi, że 
zbyt produktów zakupionych w ramach 
interwencji publicznej może odbyć się 
przez udostępnienie ich w ramach 
programu dystrybucji żywności osobom 
najbardziej potrzebującym w Unii. Biorąc
pod uwagę, w zależności od okoliczności, 
że pozyskiwanie żywności w wyniku 
użytkowania, przetwarzania lub sprzedaży 
takich zapasów pozostaje korzystną opcją, 
należy zezwolić na taką możliwość w 
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najkorzystniejszą pod względem 
ekonomicznym, należy zezwolić na taką 
możliwość w niniejszym rozporządzeniu.
Kwoty pochodzące z transakcji dotyczącej 
zapasów powinny zostać wykorzystane na 
rzecz osób najbardziej potrzebujących i nie 
powinny być wykorzystywane w sposób 
zmniejszający zobowiązanie państw 
członkowskich do współfinansowania 
programu. Aby zapewnić najbardziej 
wydajne wykorzystanie zapasów 
interwencyjnych oraz kwot pochodzących 
z transakcji dotyczących zapasów, 
Komisja powinna, zgodnie z art. 19 lit. e) 
rozporządzenia (UE) nr [CMO], przyjąć 
akty wykonawcze ustanawiające procedury 
umożliwiające użytkowanie, przetwarzanie
lub sprzedaż produktów pochodzących z 
zapasów interwencyjnych dla celów 
programu na rzecz osób najbardziej 
potrzebujących.

niniejszym rozporządzeniu. Kwoty 
pochodzące z transakcji dotyczącej 
zapasów powinny zostać wykorzystane na 
rzecz osób najbardziej potrzebujących.
Aby zapewnić najbardziej wydajne 
wykorzystanie zapasów interwencyjnych, 
Komisja powinna, zgodnie z art. 19 lit. e) 
rozporządzenia (UE) nr [CMO], przyjąć 
akty wykonawcze ustanawiające procedury 
umożliwiające użytkowanie, 
przetwarzanie, sprzedaż po korzystnych 
cenach i/lub darowanie produktów 
pochodzących z zapasów interwencyjnych 
dla celów programu na rzecz osób 
najbardziej potrzebujących.

Or. fr

Poprawka 15
Younous Omarjee

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 17 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17a) Aby zapewnić szerokie wsparcie 
osobom najbardziej potrzebującym, 
państwa członkowskie eliminują wszelkie 
przeszkody mogące niepotrzebnie 
ograniczać darowizny w postaci żywności i 
dóbr podstawowych przekazywane przez 
przedsiębiorstwa bankom żywnościowym i 
organizacjom niekomercyjnym, których 
główną działalność stanowi pomoc 
osobom najbardziej potrzebującym.

Or. fr
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Poprawka 16
Younous Omarjee

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 22 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) Instytucja zarządzająca ponosi główną 
odpowiedzialność za skuteczne i sprawne 
wdrażanie Funduszu, a zatem pełni 
znaczną liczbę funkcji odnoszących się do 
zarządzania programem operacyjnym i 
jego monitorowania, zarządzania i kontroli 
finansowych, jak również wyboru 
projektów. Należy określić również jej 
obowiązki i funkcje.

(22) Instytucja zarządzająca ponosi główną 
odpowiedzialność za skuteczne i sprawne 
wdrażanie Funduszu, w sposób 
powodujący jak najmniej utrudnień dla 
podmiotów-beneficjentów, a zatem pełni 
znaczną liczbę funkcji odnoszących się do 
zarządzania programem operacyjnym i 
jego monitorowania, zarządzania i kontroli 
finansowych, jak również wyboru 
projektów. Należy określić również jej 
obowiązki i funkcje.

Or. fr

Poprawka 17
Younous Omarjee

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 23 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23) Instytucja certyfikująca powinna 
sporządzać i przekazywać Komisji wnioski 
o płatność. Powinna sporządzać roczne 
sprawozdania finansowe, poświadczając 
kompletność, dokładność i prawdziwość
przedłożonych rocznych sprawozdań 
finansowych oraz to, że wydatki ujęte w 
sprawozdaniu finansowym są zgodne z 
obowiązującymi przepisami unijnymi i 
krajowymi. Należy określić również jej 
obowiązki i funkcje.

(23) Instytucja certyfikująca powinna 
sporządzać i przekazywać Komisji wnioski 
o płatność. Powinna sporządzać roczne 
sprawozdania finansowe, poświadczając
ich kompletność, dokładność i 
prawdziwość oraz to, że wydatki ujęte w 
sprawozdaniu finansowym są zgodne z 
obowiązującymi przepisami unijnymi i 
krajowymi. Instytucja certyfikująca stara 
się nie nakładać na podmioty-
beneficjentów zbyt dużych, 
skomplikowanych i nadmiernych 
ograniczeń. Należy określić również jej 
obowiązki i funkcje.

Or. fr
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Poprawka 18
Younous Omarjee

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 24 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24) Instytucja audytowa zapewnia 
przeprowadzanie audytów systemów 
zarządzania i kontroli na podstawie
stosownej próby operacji oraz rocznego 
sprawozdania finansowego. Należy 
określić również jej obowiązki i funkcje.

(24) Instytucja audytowa zapewnia 
przeprowadzanie audytów systemów 
zarządzania i kontroli, rozsądnej próbki
operacji oraz rocznego sprawozdania 
finansowego. Dba również o to, aby 
systemy zarządzania i kontroli były jak 
najprostsze dla podmiotów-beneficjentów. 
Należy określić również jej obowiązki i 
funkcje.

Or. fr

Poprawka 19
Younous Omarjee

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 25 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25) Bez uszczerbku dla uprawnień 
Komisji w zakresie kontroli finansowej 
należy zapewnić współpracę między 
państwami członkowskimi a Komisją w 
ramach niniejszego rozporządzenia oraz 
ustalić kryteria, które pozwolą Komisji 
określić w kontekście przyjętej przez nią 
strategii kontroli systemów krajowych 
poziom gwarancji, które powinna ona 
uzyskać ze strony krajowych instytucji 
audytowych.

(25) Bez uszczerbku dla uprawnień 
Komisji w zakresie kontroli finansowej 
należy zapewnić współpracę między 
państwami członkowskimi a Komisją w 
ramach niniejszego rozporządzenia oraz 
ustalić kryteria, które pozwolą Komisji 
określić w kontekście przyjętej przez nią 
strategii kontroli systemów krajowych 
poziom gwarancji, które powinna ona 
uzyskać ze strony krajowych instytucji 
audytowych. Biorąc pod uwagę charakter 
Funduszu oraz to, że podmioty 
partnerskie działają w dużej mierze na 
zasadzie wolontariatu, Komisja 
dopilnowuje, aby wymagany poziom 
gwarancji nie pociągał za sobą 
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dodatkowych ograniczeń dla podmiotów 
partnerskich.

Or. fr

Poprawka 20
Younous Omarjee

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 27 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(27) Zobowiązania budżetowe Unii 
powinny być wykonywane jednorocznie.
W celu zapewnienia skutecznego 
zarządzania programem konieczne jest 
ustanowienie wspólnych zasad dla 
wniosków o płatność okresową, płatność 
salda rocznego oraz salda końcowego.

(27) Zobowiązania budżetowe Unii 
powinny być wykonywane jednorocznie.
W celu zapewnienia skutecznego 
zarządzania programem konieczne jest 
ustanowienie wspólnych prostych zasad 
dla wniosków o płatność okresową, 
płatność salda rocznego oraz salda 
końcowego.

Or. fr

Poprawka 21
Younous Omarjee

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 32 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(32) W celu zagwarantowania, że wydatki 
finansowane z unijnego budżetu w danym 
roku budżetowym są wykorzystywane 
zgodnie z obowiązującymi przepisami 
należy stworzyć właściwe podstawy do 
rocznej analizy i zatwierdzania sprawozdań 
finansowych. W oparciu o te podstawy 
wyznaczone organy powinny przekazywać 
Komisji – w odniesieniu do programu 
operacyjnego – oświadczenie dotyczące 
zarządzania wraz z poświadczonym 
rocznym sprawozdaniem finansowym, 

(32) W celu zagwarantowania, że wydatki 
finansowane z unijnego budżetu w danym 
roku budżetowym są wykorzystywane 
zgodnie z obowiązującymi przepisami 
należy stworzyć właściwe i proste
podstawy do rocznej analizy i 
zatwierdzania sprawozdań finansowych. W 
oparciu o te podstawy wyznaczone organy 
powinny przekazywać Komisji – w 
odniesieniu do programu operacyjnego –
oświadczenie dotyczące zarządzania wraz 
z poświadczonym rocznym sprawozdaniem 



PE505.979v02-00 14/44 PA\928358PL.doc

PL

rocznym podsumowaniem końcowych 
sprawozdań z audytu i przeprowadzonych 
kontroli oraz niezależną opinią pokontrolną 
i sprawozdaniem audytowym.

finansowym, rocznym podsumowaniem 
końcowych sprawozdań z audytu i 
przeprowadzonych kontroli oraz niezależną 
opinią pokontrolną i sprawozdaniem 
audytowym.

Or. fr

Poprawka 22
Younous Omarjee

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 35 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(35) Częstotliwość audytów operacji 
powinna być proporcjonalna do zakresu 
unijnego wsparcia z Funduszu. W 
szczególności liczba przeprowadzanych 
audytów powinna być ograniczona, jeżeli 
łączne wydatki kwalifikowalne na operację 
nie przekraczają 100 000 EUR. Niemniej 
powinna istnieć możliwość 
przeprowadzenia audytu w dowolnym 
momencie w sytuacji, gdy istnieją dowody 
na istnienie nieprawidłowości lub 
nadużycia finansowego, lub w ramach 
audytu próby. Aby zakres audytów 
przeprowadzanych przez Komisję był 
proporcjonalny do ryzyka, Komisja 
powinna móc ograniczyć swoje audyty 
związane z programami operacyjnymi, 
jeżeli nie występują poważne 
niedociągnięcia lub jeżeli instytucja 
audytowa jest wiarygodna. Zakres audytów 
powinien dodatkowo w pełni uwzględniać 
cel i specyfikę grupy docelowej Funduszu.

(35) Częstotliwość audytów operacji 
powinna być proporcjonalna do zakresu 
unijnego wsparcia z Funduszu. W 
szczególności liczba przeprowadzanych 
audytów powinna być ograniczona, jeżeli 
łączne wydatki kwalifikowalne na operację 
nie przekraczają 100 000 EUR. Niemniej 
powinna istnieć możliwość 
przeprowadzenia audytu w dowolnym 
momencie w sytuacji, gdy istnieją dowody 
na istnienie nieprawidłowości lub 
nadużycia finansowego, lub w ramach 
audytu próby. Aby zakres audytów 
przeprowadzanych przez Komisję był 
proporcjonalny do ryzyka, Komisja 
powinna móc ograniczyć swoje audyty 
związane z programami operacyjnymi, 
jeżeli nie występują poważne 
niedociągnięcia lub jeżeli instytucja 
audytowa jest wiarygodna. Zakres audytów 
powinien dodatkowo w pełni uwzględniać 
cel, specyfikę grupy docelowej Funduszu
oraz fakt, że podmioty korzystające z 
Funduszu działają na zasadzie 
wolontariatu.

Or. fr
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Poprawka 23
Younous Omarjee

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 40 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. fr

Poprawka 24
Younous Omarjee

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 41 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(41) Niniejsze rozporządzenie respektuje (41) Niniejsze rozporządzenie respektuje 
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prawa podstawowe i jest zgodne z 
zasadami uznanymi w Karcie praw 
podstawowych Unii Europejskiej, w tym z 
zasadą poszanowania godności ludzkiej 
oraz życia prywatnego i rodzinnego, 
prawem do ochrony danych osobowych, 
prawami dziecka, prawami osób w 
podeszłym wieku, zasadą równości 
mężczyzn i kobiet oraz zakazem 
dyskryminacji. Niniejsze rozporządzenie 
należy stosować zgodnie z tymi prawami i 
zasadami.

prawa podstawowe i jest zgodne z 
zasadami uznanymi w Karcie praw 
podstawowych Unii Europejskiej, w tym z 
zasadą poszanowania godności ludzkiej 
oraz życia prywatnego i rodzinnego, 
prawem do ochrony danych osobowych, 
prawami dziecka, prawem do pomocy 
społecznej i do mieszkania, prawami osób 
w podeszłym wieku, zasadą równości 
mężczyzn i kobiet oraz zakazem 
dyskryminacji. Niniejsze rozporządzenie 
należy stosować zgodnie z tymi prawami i 
zasadami.

Or. fr

Poprawka 25
Younous Omarjee

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 42 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(42a) Fundusz uzupełnia działania, jakie 
podejmować ma każde państwo 
członkowskie Unii na rzecz 
przeciwdziałania bezdomności, zgodnie z 
rezolucją Parlamentu Europejskiego B7-
0475/2011.

Or. fr

Poprawka 26
Younous Omarjee

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W niniejszym rozporządzeniu ustanawia 
się Europejski Fundusz Pomocy 
Najbardziej Potrzebującym (zwany dalej

1. W niniejszym rozporządzeniu ustanawia 
się Europejski Fundusz Pomocy 
Najbardziej Potrzebującym (zwany dalej
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„Funduszem”) na okres od dnia 1 stycznia 
2014 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., określa 
cele Funduszu, zakres pomocy z jego 
środków, dostępne zasoby finansowe i 
kryteria ich alokacji, oraz ustanawia 
przepisy konieczne do zapewnienia 
skuteczności Funduszu.

„Funduszem”) na okres od dnia 1 stycznia 
2014 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., określa 
cele Funduszu, zakres pomocy z jego 
środków, dostępne zasoby finansowe i 
kryteria ich alokacji, oraz ustanawia 
przepisy konieczne do zapewnienia 
skuteczności i prostego charakteru
Funduszu.

Or. fr

Poprawka 27
Younous Omarjee

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1) „osoby najbardziej potrzebujące” 
oznaczają osoby fizyczne, w tym osoby 
żyjące samotnie, w rodzinie lub grupy 
złożone z takich osób, których potrzeba 
uzyskania pomocy została stwierdzona na 
podstawie obiektywnych kryteriów
przyjętych przez właściwe organy krajowe
lub ustalonych przez organizacje 
partnerskie i zatwierdzonych przez 
odnośne właściwe organy;

1) „osoby najbardziej potrzebujące” 
oznaczają osoby fizyczne, w tym jednostki, 
rodziny lub grupy złożone z takich osób, 
których potrzeba uzyskania pomocy 
została stwierdzona na podstawie 
obiektywnych kryteriów określonych przez 
właściwe organy krajowe w ścisłej 
współpracy z organizacjami partnerskimi, 
które są głównie organizacjami 
krajowymi, regionalnymi lub lokalnymi 
zajmującymi się dystrybucją żywności i 
produktów rolnych najbardziej 
potrzebującym;

Or. fr

Poprawka 28
Younous Omarjee

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2) „organizacje partnerskie” oznaczają 2) „organizacje partnerskie” oznaczają 
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podmioty publiczne lub organizacje 
niekomercyjne, które dostarczają, 
bezpośrednio lub za pośrednictwem innych 
organizacji partnerskich, żywność lub inne 
produkty osobom najbardziej 
potrzebującym, i których operacje zostały 
wybrane przez instytucję zarządzającą 
zgodnie z art. 29 ust. 3 lit. b);

podmioty publiczne lub organizacje 
niekomercyjne, które dostarczają, 
bezpośrednio lub za pośrednictwem innych 
organizacji partnerskich, żywność osobom 
najbardziej potrzebującym i których 
operacje zostały wybrane przez instytucję 
zarządzającą zgodnie z art. 29 ust. 3 lit. b);

Or. fr

Poprawka 29
Younous Omarjee

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6) „beneficjent” oznacza podmiot 
publiczny lub prywatny odpowiedzialny za 
rozpoczęcie operacji lub rozpoczynający i 
przeprowadzający operacje;

6) „beneficjent” oznacza podmiot 
publiczny lub organizację niekomercyjną 
odpowiedzialne za rozpoczęcie operacji 
lub rozpoczynający i przeprowadzający 
operacje;

Or. fr

Poprawka 30
Younous Omarjee

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9) „instytucja pośrednicząca” oznacza 
każdy podmiot publiczny lub prywatny, za
którego działalność odpowiedzialność 
ponosi instytucja zarządzająca lub 
instytucja certyfikująca, bądź podmiot 
wykonujący obowiązki w imieniu takiej 
instytucji w odniesieniu do beneficjentów 
realizujących operacje;

9) „instytucja pośrednicząca” oznacza 
każdy podmiot publiczny lub organizację 
niekomercyjną, za których działalność 
odpowiedzialność ponosi instytucja 
zarządzająca lub instytucja certyfikująca, 
bądź które wykonują obowiązki w imieniu 
takiej instytucji w odniesieniu do 
beneficjentów realizujących operacje;
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Or. fr

Poprawka 31
Younous Omarjee

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. W ramach Funduszu udziela się 
wsparcia programom krajowym, w których 
dostarcza się osobom najbardziej 
potrzebującym zdrową żywność oraz 
podstawowe towary konsumpcyjne do 
osobistego użytku. Dystrybucja odbywa się
za pośrednictwem organizacji partnerskich 
wybranych przez państwa członkowskie,
których część działalności 
stowarzyszeniowej i/lub wolontariatu 
stanowi dystrybucja żywności i/lub 
produktów rolnych osobom najbardziej 
potrzebującym.

Or. fr

Poprawka 32
Younous Omarjee

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W ramach Funduszu można wspierać 
środki towarzyszące, które uzupełniają 
dostarczanie żywności i innych produktów 
oraz przyczyniają się do włączenia 
społecznego osób najbardziej 
potrzebujących.

2. W ramach Funduszu i za pośrednictwem 
organizacji partnerskich można wspierać 
środki towarzyszące, które uzupełniają 
dostarczanie żywności i innych produktów 
oraz przyczyniają się do włączenia 
społecznego i do poprawy jakości życia
osób najbardziej potrzebujących i/lub 
ochrony ich godności ludzkiej.

Or. fr
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Poprawka 33
Younous Omarjee

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8. Komisja i państwa członkowskie 
zapewniają skuteczność Funduszu, w 
szczególności przez monitorowanie, 
sprawozdawczość i ocenę.

8. Komisja i państwa członkowskie 
zapewniają skuteczność Funduszu, w 
szczególności przez monitorowanie, 
sprawozdawczość i ocenę. Dopilnowują 
również, aby jego wdrażanie było proste 
dla organizacji partnerskich i 
beneficjentów.

Or. fr

Poprawka 34
Younous Omarjee

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9. Komisja i państwa członkowskie pełnią 
właściwe dla nich role w odniesieniu do 
Funduszu w celu zmniejszenia obciążenia 
administracyjnego beneficjentów.

9. Biorąc pod uwagę, że organizacje 
partnerskie i/lub beneficjenci to 
stowarzyszenia działające na zasadzie 
wolontariatu, Komisja i państwa 
członkowskie pełnią właściwe dla nich role 
w odniesieniu do Funduszu w celu
ciągłego zmniejszania obciążenia 
administracyjnego beneficjentów oraz 
nieustannie dbając o maksymalne 
uproszczenie zasad i systemów 
zarządzania obowiązujących organizacje 
partnerskie i/lub beneficjentów.

Or. fr
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Poprawka 35
Younous Omarjee

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

10. Komisja i państwa członkowskie 
zapewniają promowanie zasady równości 
kobiet i mężczyzn oraz uwzględnienie 
problematyki płci na kolejnych etapach 
wdrażania Funduszu. Komisja i państwa 
członkowskie podejmują odpowiednie 
kroki w celu zapobiegania wszelkiej 
dyskryminacji w dostępie do Funduszu ze 
względu na płeć, rasę lub pochodzenie 
etniczne, religię lub światopogląd, 
niepełnosprawność, wiek lub orientację 
seksualną.

10. Komisja i państwa członkowskie 
zapewniają promowanie zasady równości 
kobiet i mężczyzn oraz uwzględnienie 
problematyki płci na kolejnych etapach 
wdrażania Funduszu. Komisja i państwa 
członkowskie podejmują odpowiednie 
kroki w celu zapobiegania wszelkiej 
dyskryminacji w dostępie do Funduszu i 
powiązanych programów czy operacji ze 
względu na płeć, rasę lub pochodzenie 
etniczne, religię lub światopogląd, 
niepełnosprawność, wiek lub orientację 
seksualną.

Or. fr

Poprawka 36
Younous Omarjee

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

12. Państwa członkowskie i beneficjenci 
wybierają produkty żywnościowe i inne 
produkty na podstawie obiektywnych 
kryteriów. Kryteria wyboru produktów 
żywnościowych zapewniają pierwszeństwo 
produktom pochodzenia europejskiego. 
Kryteria te określa się z myślą o 
umożliwieniu beneficjentom końcowym 
odżywiania się w sposób zdrowy i 
zrównoważony. Kryteria wyboru 
produktów żywnościowych oraz, w 
stosownych przypadkach, innych 
produktów uwzględniają również aspekty 
klimatyczne i ekologiczne, w 
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szczególności w celu ograniczenia 
marnotrawienia żywności.

Or. fr

Poprawka 37
Younous Omarjee

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Dostępne zasoby ogólne przeznaczone 
na zobowiązania budżetowe w ramach 
Funduszu w okresie 2014–2020 wynoszą
5 000 000 000 EUR według cen z 2011 r., 
zgodnie z rocznym podziałem 
przedstawionym w załączniku II.

Or. fr

Poprawka 38
Younous Omarjee

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 3 – litera (a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) liczba osób w sytuacji poważnej 
deprywacji materialnej;

(a) liczba osób dotkniętych niedostatkiem 
żywności

Or. fr

Poprawka 39
Younous Omarjee

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 3 – litera (a a) (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(aa) liczba osób w sytuacji poważnej 
deprywacji materialnej

Or. fr

Poprawka 40
Younous Omarjee

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 3 – litera (b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) liczba osób żyjących w gospodarstwie 
domowym o bardzo małej intensywności 
pracy.

(b) liczba osób żyjących w gospodarstwie 
domowym o bardzo niskim dochodzie.

Or. fr

Poprawka 41
Younous Omarjee

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Kwotę w wysokości 0,35 % zasobów 
ogólnych przeznacza się na pomoc 
techniczną z inicjatywy Komisji.

4. Kwotę w wysokości nieprzekraczającej 
0,35% zasobów ogólnych przeznacza się 
na pomoc techniczną z inicjatywy Komisji.

Or. fr

Poprawka 42
Younous Omarjee

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

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

Każde państwo członkowskie przedkłada 
Komisji, w ciągu trzech miesięcy od 
wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia, jeden program operacyjny 
obejmujący okres od dnia 1 stycznia 
2014 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.,
opracowany w ścisłej współpracy z
właściwymi organami regionalnymi, 
lokalnymi i innymi, organizacjami, które 
wcześniej były beneficjentami PEAD, 
głównymi organizacjami krajowymi, 
regionalnymi, lokalnymi i innymi 
zaangażowanymi w dystrybucję żywności 
osobom najbardziej potrzebującym, jak i z 
organizacjami reprezentującymi 
społeczeństwo obywatelskie i promującymi 
niedyskryminację, z podaniem 
następujących informacji:

Or. fr

Poprawka 43
Younous Omarjee

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) rodzaje deprywacji materialnej, które 
mają być objęte pomocą w ramach 
programu operacyjnego, uzasadnienie ich 
wyboru oraz opis każdego rodzaju
deprywacji materialnej objętego pomocą, 
głównych cech i celów dystrybucji 
żywności lub innych produktów oraz 
planowane środki towarzyszące, z 
uwzględnieniem wyników oceny ex ante 
przeprowadzonej zgodnie z art. 14;

a) rodzaje deprywacji żywnościowej i/lub
materialnej, które mają być objęte pomocą 
w ramach programu operacyjnego, opis
odnośnych rodzajów deprywacji
żywnościowej i/lub materialnej, jak 
również głównych cech i celów dystrybucji 
żywności, zwłaszcza świeżych produktów 
rolnych, jak mięso, ryby, owoce, warzywa, 
ziarna, wyroby mleczne, lub innych 
produktów i przewidzianych środków 
towarzyszących;

Or. fr
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Poprawka 44
Younous Omarjee

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) opis programów krajowych 
odpowiadających każdemu rodzajowi 
deprywacji materialnej objętej pomocą;

b) opis programów krajowych 
odpowiadających każdemu rodzajowi 
deprywacji żywnościowej i/lub materialnej 
objętej pomocą;

Or. fr

Poprawka 45
Younous Omarjee

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

c) opis kryteriów selekcji organizacji 
partnerskich uwzględniających fakt, że 
organizacje partnerskie muszą koniecznie 
dostarczać żywność osobom najbardziej
potrzebującym – bezpośrednio lub za 
pośrednictwem innych organizacji 
partnerskich;

Or. fr

Poprawka 46
Younous Omarjee

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) kryteria wyboru operacji i opis d) opis przepisów służących realizacji 
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mechanizmu wyboru, w razie potrzeby z 
podziałem na rodzaje deprywacji 
materialnej objęte pomocą;

programu operacyjnego, wskazujących 
instytucję zarządzającą, instytucję 
certyfikującą w stosownych przypadkach, 
instytucję audytową oraz organ mający 
otrzymywać płatności od Komisji, a także 
opis procedury monitorowania;

Or. fr

Poprawka 47
Younous Omarjee

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) kryteria wyboru organizacji 
partnerskich, w razie potrzeby z podziałem 
na rodzaje deprywacji materialnej objęte 
pomocą;

skreślona

Or. fr

Poprawka 48
Younous Omarjee

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera f)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) opis zastosowanego sposobu 
zapewnienia spójności z Europejskim 
Funduszem Społecznym;

skreślona

Or. fr

Poprawka 49
Younous Omarjee



PA\928358PL.doc 27/44 PE505.979v02-00

PL

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera g)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) opis przepisów służących realizacji 
programu operacyjnego, wskazujących 
instytucję zarządzającą, instytucję 
certyfikującą w stosownych przypadkach, 
instytucję audytową oraz organ mający 
otrzymywać płatności od Komisji oraz opis 
procedury monitorowania;

skreślona

Or. fr

Poprawka 50
Younous Omarjee

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera h)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

h) opis środków przedsięwziętych w celu 
zaangażowania właściwych regionalnych, 
lokalnych i innych organów publicznych, a 
także organów przedstawicielskich 
społeczeństwa obywatelskiego i organów 
odpowiedzialnych za promowanie 
równości i braku dyskryminacji w trakcie 
przygotowywania programu operacyjnego;

h) opis środków przedsięwziętych w celu 
zaangażowania właściwych regionalnych, 
lokalnych i innych organów publicznych,
organizacji, które wcześniej były 
beneficjentami PEAD, głównych 
organizacji zaangażowanych w
dystrybucję żywności i/lub dóbr 
materialnych osobom najbardziej 
potrzebującym, a także organów 
przedstawicielskich społeczeństwa 
obywatelskiego i organów 
odpowiedzialnych za promowanie 
równości i braku dyskryminacji w trakcie 
przygotowywania programu operacyjnego;

Or. fr

Poprawka 51
Younous Omarjee
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Organizacje partnerskie, o których mowa 
w lit. e), które dostarczają bezpośrednio 
żywność lub inne produkty, podejmują ze 
swej strony działania uzupełniające pomoc 
materialną, mające na celu włączenie 
społeczne osób najbardziej potrzebujących, 
bez względu na to, czy działania te są 
wspierane w ramach Funduszu.

Organizacje partnerskie, o których mowa 
w lit. e), które dostarczają bezpośrednio 
żywność lub inne produkty, i organizacje 
dostarczające również inne produkty
podejmują ze swej strony działania 
uzupełniające pomoc materialną, mające na 
celu włączenie społeczne osób najbardziej 
potrzebujących, bez względu na to, czy 
działania te są wspierane w ramach 
Funduszu.

Or. fr

Poprawka 52
Younous Omarjee

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja ocenia zgodność danego 
programu operacyjnego z niniejszym 
rozporządzeniem i sposób, w jaki program 
ten przyczynia się do osiągnięcia celów 
Funduszu, z uwzględnieniem oceny ex 
ante przeprowadzonej zgodnie z art. 14.

1. Komisja ocenia zgodność danego 
programu operacyjnego z niniejszym 
rozporządzeniem i sposób, w jaki program 
ten przyczynia się do osiągnięcia celów 
Funduszu.

Or. fr

Poprawka 53
Younous Omarjee

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

w ciągu dwóch miesięcy od daty 
przedłożenia programu operacyjnego.
Państwa członkowskie dostarczają Komisji 
wszelkich niezbędnych dodatkowych 
informacji oraz, w stosownych 
przypadkach, wprowadzają zmiany w 
projekcie programu operacyjnego.

Or. fr

Poprawka 54
Younous Omarjee

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. O ile wszelkie uwagi przedstawione 
przez Komisję zgodnie z ust. 2 zostały 
uwzględnione w sposób satysfakcjonujący, 
Komisja zatwierdza, w drodze aktów 
wykonawczych, program operacyjny 
najpóźniej sześć miesięcy po jego 
formalnym przedłożeniu przez państwo 
członkowskie, lecz nie wcześniej niż dnia 1 
stycznia 2014 r.

3. O ile wszelkie uwagi przedstawione 
przez Komisję zgodnie z ust. 2 zostały 
uwzględnione w sposób satysfakcjonujący, 
Komisja zatwierdza, w drodze aktów 
wykonawczych, program operacyjny 
najpóźniej trzy miesiące po jego 
formalnym przedłożeniu przez państwo 
członkowskie, lecz nie wcześniej niż dnia 1 
stycznia 2014 r.

Or. fr

Poprawka 55
Younous Omarjee

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja dokonuje oceny informacji 
przekazanych zgodnie z ust. 1 z 
uwzględnieniem uzasadnienia 
przedstawionego przez państwo 
członkowskie. Komisja może poczynić 
uwagi, a państwo członkowskie 

2. Komisja dokonuje oceny informacji 
przekazanych zgodnie z ust. 1 z 
uwzględnieniem uzasadnienia 
przedstawionego przez państwo 
członkowskie. Komisja może w przeciągu 
dwóch miesięcy poczynić uwagi, a 
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przedstawia Komisji wszelkie niezbędne 
dodatkowe informacje.

państwo członkowskie przedstawia 
Komisji wszelkie niezbędne dodatkowe 
informacje.

Or. fr

Poprawka 56
Younous Omarjee

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. fr

Poprawka 57
Younous Omarjee

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja tworzy platformę na szczeblu 
unijnym, która ma ułatwiać wymianę 
doświadczeń, budowę potencjału i 
tworzenie sieci kontaktów, a także 
rozpowszechnianie istotnych wyników 
działań w zakresie niefinansowej pomocy
osobom najbardziej potrzebujących.

Komisja tworzy platformę na szczeblu 
unijnym, która ma ułatwiać wymianę 
doświadczeń i wiedzy fachowej, budowę 
potencjału i tworzenie sieci kontaktów,
tworzenie sieci dystrybucji na całym 
terytorium europejskim, a zwłaszcza na 
tych obszarach państw członkowskich, na 
których odnotowuje się najwyższe 
wskaźniki ubóstwa i wykluczenia, 
rozwijanie działalności ponadnarodowej i 
ponadgranicznej, a także 
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rozpowszechnianie istotnych i 
nowatorskich wyników działań w zakresie
dystrybucji żywności i innych produktów
osobom najbardziej potrzebującym.

Dzięki tej platformie Komisja integruje i 
łączy organizacje reprezentujące 
organizacje partnerskie na szczeblu Unii, 
jak również organizacje partnerskie i 
beneficjentów na szczeblu każdego 
państwa członkowskiego.
Tworzy ona również i prowadzi publiczną 
stronę internetową poświęconą specjalnie 
tej platformie. Na stronie tej przedstawia 
się różne organizacje partnerskie, ich 
działalność i rozmieszczenie na całym 
terytorium europejskim, łącznie z 
regionami najbardziej oddalonymi. Na 
stronie zapoznać się można również ze 
wszystkimi dokumentami i informacjami 
dotyczącymi funkcjonowania i prac 
platformy.

Or. fr

Poprawka 58
Younous Omarjee

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

W ramach tej platformy Komisja 
konsultuje się również, przynajmniej raz 
do roku, z organizacjami 
przedstawicielskimi organizacji 
partnerskich na szczeblu unijnym i 
głównych organizacji partnerskich na 
szczeblu każdego państwa 
członkowskiego, w kwestii wykorzystania i 
łatwości wykorzystania wsparcia z 
Funduszu. Na stronie poświęconej 
platformie przedstawia się podsumowanie 
i wyniki tych konsultacji.
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Or. fr

Poprawka 59
Younous Omarjee

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 3 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) sposób, w jaki oczekiwane produkty
przyczynią się do osiągnięcia wyników;

d) sposób, w jaki oczekiwane wyniki 
przyczynią się do realizacji celów 
Funduszu;

Or. fr

Poprawka 60
Younous Omarjee

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 3 – litera e a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) problemy związane z zarządzaniem 
Funduszem i jego praktycznym 
wdrażaniem z punktu widzenia 
organizacji partnerskich i beneficjentów.

Or. fr

Poprawka 61
Younous Omarjee

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja przeprowadza, z własnej 
inicjatywy, w ścisłej współpracy z 
państwami członkowskim i z pomocą 

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

ekspertów zewnętrznych, ocenę ex post 
skuteczności programów i łatwości 
zarządzania nimi, trwałości uzyskanych 
wyników, potrzeb finansowych 
zgłoszonych przez organizacje partnerskie 
i beneficjentów w odniesieniu do 
dystrybucji żywności osobom najbardziej 
potrzebującym, a także wartości dodanej 
Funduszu. Ocena ta zostaje zakończona do 
dnia 31 grudnia 2023 r.

Or. fr

Poprawka 62
Younous Omarjee

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie przekazują 
informacje o działaniach wspieranych w 
ramach Funduszu i propagują te działania. 
Informacje te kierowane są do osób 
najbardziej potrzebujących, mediów i 
ogółu społeczeństwa. Podkreślają one rolę 
Unii Europejskiej i zapewniają widoczność 
wkładu z Funduszu.

1. Komisja Europejska, zwłaszcza za 
pośrednictwem strony internetowej 
poświęconej platformie, oraz państwa
członkowskie przekazują informacje o 
działaniach wspieranych w ramach 
Funduszu i propagują te działania. 
Informacje te kierowane są do osób 
najbardziej potrzebujących, mediów i 
ogółu społeczeństwa Podkreślają one rolę 
Unii Europejskiej, zapewniają widoczność 
wkładu z Funduszu i uwidaczniają 
beneficjentów końcowych oraz 
wolontariuszy z organizacji-beneficjentów 
i partnerskich.

Or. fr

Poprawka 63
Younous Omarjee

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 2 – akapit pierwszy
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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 
informację o nazwie beneficjenta, adres i 
przydzieloną kwotę finansowania unijnego, 
jak również rodzaj deprywacji
żywnościowej i/lub materialnej objętej 
pomocą.

Or. fr

Poprawka 64
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 
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 organizacje-
beneficjenci i organizacje partnerskie
wywieszają flagę europejską albo plakat 
(o minimalnym formacie A3) z 
informacjami o danej operacji, w tym o 
wsparciu finansowym ze strony Unii.

Or. fr

Poprawka 65
Younous Omarjee
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Beneficjenci i organizacje partnerskie, 
które mają strony internetowe, 
zamieszczają tam również krótki opis 
operacji, obejmujący jej cele i wyniki, oraz 
podkreślający wsparcie finansowe ze 
strony Unii.

Beneficjenci i organizacje partnerskie, 
które mają strony internetowe, 
zamieszczają tam również krótki opis 
operacji, obejmujący jej cele i wyniki, oraz 
podkreślający wsparcie finansowe ze 
strony Unii i uwidaczniający 
beneficjentów końcowych oraz 
wolontariuszy z organizacji partnerskich.

Or. fr

Poprawka 66
Younous Omarjee

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Przy wszelkich działaniach służących 
informowaniu i komunikacji beneficjent i 
organizacje partnerskie informują o 
wsparciu z Funduszu dla operacji przez 
umieszczenie godła Unii wraz z 
odniesieniem do Unii i Funduszu.

4. Przy działaniach służących 
informowaniu i komunikacji oraz 
powiązanych z operacją finansowaną 
przez Unię Europejską beneficjent i 
organizacje partnerskie informują o 
wsparciu z Funduszu dla operacji przez 
umieszczenie godła Unii wraz z 
odniesieniem do Unii i Funduszu.

Or. fr

Poprawka 67
Younous Omarjee

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Instytucja zarządzająca informuje 5. Instytucja zarządzająca informuje 
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beneficjentów o opublikowanym wykazie 
operacji zgodnie z ust. 2. Instytucja 
zarządzająca dostarcza zestawy 
informacyjne i promocyjne, w tym wzory 
w formie elektronicznej, aby pomóc 
beneficjentom i organizacjom partnerskim 
w wypełnianiu obowiązków określonych w 
ust. 3.

beneficjentów o opublikowanym wykazie 
operacji zgodnie z ust. 2. Instytucja 
zarządzająca dostarcza zestawy 
informacyjne i promocyjne, w tym wzory 
w formie elektronicznej i naklejki 
przedstawiające flagę Unii, aby pomóc 
beneficjentom i organizacjom partnerskim 
w wypełnianiu obowiązków określonych w 
ust. 3.

Or. fr

Poprawka 68
Younous Omarjee

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Współfinansowanie Finansowanie

Or. fr

Poprawka 69
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 70
Younous Omarjee
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Wsparcie Unii realizowane przez 
płatności okresowe i płatności salda nie 
jest wyższe niż wsparcie publiczne i 
maksymalna kwota wsparcia z Funduszu 
określone w decyzji Komisji o 
zatwierdzeniu programu operacyjnego.

Or. fr

Poprawka 71
Younous Omarjee

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 
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;
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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 72
Younous Omarjee

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Wydatki kwalifikują się do wsparcia ze 
środków programu operacyjnego, jeżeli 
zostały poniesione i uregulowane przez 
beneficjenta między dniem 1 stycznia 2014 
r. a dniem 31 grudnia 2022 r.

1. Wydatki kwalifikują się do wsparcia ze 
środków programu operacyjnego, jeżeli 
zostały poniesione i uregulowane przez 
beneficjenta między dniem 1 stycznia 2014 
r. a dniem 31 grudnia 2023 r.

Or. fr

Poprawka 73
Younous Omarjee

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

końcowych Funduszu mogą być 
kupowane przez same organizacje 
partnerskie.

Or. fr

Poprawka 74
Younous Omarjee

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 zastosowanie tej opcji nie 
opóźni dostarczenia produktów 
żywnościowych organizacjom partnerskim.
Każda kwota pochodząca z transakcji 
dotyczącej zapasów jest wykorzystywana 
na rzecz osób najbardziej potrzebujących.

Or. fr

Poprawka 75
Younous Omarjee

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/lub materialna 
dla osób najbardziej potrzebujących 
udzielana jest zazwyczaj bezpłatnie. W 
przypadku, gdy ta pomoc żywnościowa 
i/lub materialna udzielana osobom 
najbardziej potrzebującym ma na celu 
również integrację i rehabilitację 
społeczną, od beneficjentów końcowych 
można zażądać zapłaty nieprzekraczającej 
10% ceny rynkowej i w żadnym wypadku 
poziomu odpowiadającego kosztom 
poniesionym przez organizacje 
partnerskie przy wykonywaniu działania.

Or. fr

Poprawka 76
Younous Omarjee

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) płatności ryczałtowe nieprzekraczające 
100 000 EUR wsparcia publicznego;

b) płatności ryczałtowe nieprzekraczające 
100 000 EUR wsparcia publicznego
rocznie;

Or. fr

Poprawka 77
Younous Omarjee

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

c) finansowanie przyznane co najmniej
jednej kategorii kosztów.
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Or. fr

Poprawka 78
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 79
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 80
Younous Omarjee

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 1 – litera d)
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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 i/lub materialną 
bezpośrednio lub pośrednio beneficjentom 
końcowym, w zryczałtowanej wysokości 
5% kosztów, o których mowa w lit. a);

Or. fr

Poprawka 81
Younous Omarjee

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.

2. Z inicjatywy państw członkowskich ze 
środków programu operacyjnego można 
finansować, do pułapu 0,5% alokacji, jaką 
program otrzymuje z 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, w granicach 2% 
alokacji, jaką państwo członkowskie 
otrzymuje z Funduszu.

Or. fr

Poprawka 82
Younous Omarjee

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 – ustęp 1
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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 
90% kwoty całkowitej operacji, która 
odpowiada publicznym wydatkom 
kwalifikowalnym uwzględnionym we 
wniosku o płatność. Określa ona saldo 
roczne zgodnie z art. 47 ust. 2.

Or. fr

Poprawka 83
Younous Omarjee

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Niezależnie od przepisów art. 19 
wsparcie Unii realizowane przez płatności 
okresowe i płatność salda końcowego nie 
jest wyższe niż wsparcie publiczne i
maksymalna kwota wsparcia z Funduszu 
określone w decyzji Komisji o 
zatwierdzeniu programu operacyjnego.

2. Wsparcie Unii realizowane przez 
płatności okresowe i płatność salda 
końcowego nie jest wyższe niż 
maksymalna kwota wsparcia z Funduszu 
określona w decyzji Komisji o 
zatwierdzeniu programu operacyjnego.

Or. fr

Poprawka 84
Younous Omarjee

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Skumulowana suma płatności 
zaliczkowych i płatności okresowych oraz 
salda rocznego dokonywanych przez 

3. Skumulowana suma płatności 
zaliczkowych i płatności okresowych oraz 
salda rocznego dokonywanych przez 
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Komisję nie przekracza 95 % wkładu z 
Funduszu do danego programu 
operacyjnego.

Komisję nie przekracza wkładu z Funduszu 
do danego programu operacyjnego.

Or. fr

Poprawka 85
Younous Omarjee

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Po osiągnięciu pułapu 95 % państwa 
członkowskie nadal przekazują Komisji 
wnioski o płatność.

4. Po osiągnięciu pułapu państwa 
członkowskie nadal przekazują Komisji 
wnioski o płatność.

Or. fr

Poprawka 86
Younous Omarjee

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Kiedy Komisja Europejska zawiesza 
całość lub część płatności okresowych, 
sama dokonuje płatności okresowych, 
które pozostały do uregulowania 
względem organizacji-beneficjentów lub 
partnerskich.

Or. fr


