
 

 
 PE450.376/ 1 

 PL 

 
 
 
 
15.10.2010 A7-0285/ 001-020 
 
 
POPRAWKI 001-020  
Poprawki złoŜyła Komisja Rozwoju 
 
Sprawozdanie 

Charles Goerens A7-0285/2010 

Instrument finansowania współpracy na rzecz rozwoju 
 
Wniosek dotyczący rozporządzenia (COM(2010)0102 – C7-0079/2010 – 2010/0059(COD)) 
 
 
 

_____________________________________________________________ 
 

Poprawka  1 

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający 

Punkt -1 preambuły (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

  (-1) Polityka Unii Europejskiej (UE) w 

dziedzinie rozwoju ma na celu 

zmniejszenie, a ostatecznie 

wyeliminowanie ubóstwa. 

 

Poprawka  2 

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający 

Punkt 1 preambuły  

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(1) Unia Europejska, jako członek 
Światowej Organizacji Handlu, jest 
zaangaŜowana we włączanie handlu w 
strategie na rzecz rozwoju oraz w 
propagowanie handlu międzynarodowego 
w celu przyspieszenia rozwoju i 
zmniejszenia ubóstwa na świecie. 

(1) Unia Europejska, jako członek 
Światowej Organizacji Handlu, jest 
zaangaŜowana we włączanie handlu w 
strategie na rzecz rozwoju oraz w 
propagowanie handlu międzynarodowego 
w celu przyspieszenia rozwoju i 
zmniejszenia oraz, w dłuŜszej 

perspektywie, wyeliminowania ubóstwa na 
świecie. 
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Uzasadnienie 

Art. 208 TFUE podkreśla, Ŝe głównym celem polityki Unii w zakresie współpracy na rzecz 

rozwoju jest zmniejszenie, oraz, w dłuŜszej perspektywie, pozbycie się ubóstwa. Poza tym 

stanowi on, Ŝe przy realizacji strategii, które mogłyby mieć wpływ na kraje rozwijające się, 

Unia bierze pod uwagę cele współpracy na rzecz rozwoju. 

 

Poprawka  3 

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający 

Punkt 3 preambuły  

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(3) UE jest zaangaŜowana we wspieranie 
sprawnej i stopniowej integracji krajów 
rozwijających się do gospodarki światowej 
w celu osiągnięcia przez nie trwałego 
rozwoju. Kraje AKP będące głównymi 
eksporterami bananów mogą napotykać 
trudności w związku ze zmieniającymi się 
ustaleniami dotyczącymi handlu, przede 
wszystkim w wyniku liberalizacji KNU w 
ramach WTO. Środki towarzyszące 
odnoszące się do bananów powinny zatem 
zostać włączone do obowiązującego 
rozporządzenia (WE) nr 1905/2006 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 
grudnia 2006 r. ustanawiającego 
instrument finansowania współpracy na 
rzecz rozwoju6. 

(3) UE jest zaangaŜowana we wspieranie 
sprawnej i stopniowej integracji krajów 
rozwijających się do gospodarki światowej 
w celu osiągnięcia przez nie trwałego 
rozwoju. Kraje AKP będące głównymi 
eksporterami bananów będą napotykać 
trudności w związku ze zmieniającymi się 
ustaleniami dotyczącymi handlu, przede 
wszystkim w wyniku liberalizacji taryf 
KNU w ramach WTO oraz w wyniku 

umów dwustronnych lub regionalnych 

zawartych lub w trakcie zawierania 

między Unią Europejską i krajami 

Ameryki Łacińskiej. Środki towarzyszące 
odnoszące się do bananów powinny zatem 
zostać włączone do obowiązującego 
rozporządzenia (WE) nr 1905/2006 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 
grudnia 2006 r. ustanawiającego 
instrument finansowania współpracy na 
rzecz rozwoju6. 

 

Uzasadnienie 

NaleŜy równieŜ uwzględnić skutki dwustronnych i regionalnych umów handlowych zawartych 

między Unią Europejską i krajami Ameryki Łacińskiej.  Kraje Ameryki Łacińskiej są w istocie 

głównymi eksporterami bananów na rynek Unii Europejskiej. Tak więc zmniejszenie taryf 

celnych na banany zawartych w umowach handlowych podpisanych z Ameryką Łacińską ma 

wpływ na wywóz bananów pochodzących z krajów AKP. 

 

Poprawka  4 
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Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający 

Punkt 4 preambuły  

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(4) Środki pomocy finansowej, jakie 
naleŜy przyjąć w ramach tego programu, 
mają na celu wsparcie dostosowania lub 

restrukturyzacji obszarów zaleŜnych od 
eksportu bananów poprzez ukierunkowane 
wsparcie finansowe lub konkretne 
działania. Środki te będą zmierzać do 
ustanowienia polityki kształtowania 
odporności socjalnej, dywersyfikacji 
gospodarczej lub inwestycji w poprawę 
konkurencyjności, w przypadkach, w 
których taka strategia wydaje się 
efektywna biorąc pod uwagę rezultaty i 
doświadczenia uzyskane w ramach 
specjalnego systemu pomocy dla krajów 
AKP będących tradycyjnymi dostawcami 
bananów7 oraz specjalnych ram pomocy 
dla tych państw8. 

(4) Środki pomocy finansowej, jakie 
naleŜy przyjąć w ramach tego programu, 
powinny mieć na celu poprawę poziomu i 

warunków Ŝycia ludzi zamieszkujących 

obszary uprawy bananów oraz 

uczestniczących w łańcuchach wartości w 

sektorze bananów, zwłaszcza drobnych 

rolników i małych gospodarstw, a takŜe 

zgodność z normami bezpieczeństwa i 

higieny pracy oraz normami jakości 

środowiska, szczególnie normami 

dotyczącymi stosowania pestycydów i 

naraŜenia na kontakt z nimi, poprzez 

wsparcie dostosowania i w stosownych 

przypadkach restrukturyzację obszarów 
zaleŜnych od eksportu bananów poprzez 
ukierunkowane wsparcie finansowe lub 
konkretne działania. Środki te powinny 
zmierzać do ustanowienia polityki 
kształtowania odporności socjalnej, 
dywersyfikacji gospodarczej lub inwestycji 
w poprawę konkurencyjności, w 
przypadkach, w których wydaje się to 

efektywne, biorąc pod uwagę rezultaty i 
doświadczenia uzyskane w ramach 
specjalnego systemu pomocy dla krajów 
AKP będących tradycyjnymi dostawcami 
bananów7 oraz specjalnych ram pomocy 
dla tych państw8. UE uznaje znaczenie 

propagowania sprawiedliwszego podziału 

dochodów pochodzących z sektora 

bananów. 

 
 

Poprawka  5 

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający 

Punkt 5 preambuły  

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(5) Program powinien towarzyszyć 
procesowi dostosowania w krajach AKP, 
które w ostatnich latach eksportowały do 

(5) Program powinien towarzyszyć 
procesowi dostosowania w krajach AKP, 
które w ostatnich latach eksportowały do 
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UE znaczne ilości bananów i które będą 
odczuwały skutki liberalizacji w ramach 
WTO9. Program opiera się o specjalne 
ramy pomocy dla krajów AKP będących 
tradycyjnymi dostawcami bananów. 
Program jest zgodny ze zobowiązaniami 
międzynarodowymi UE w ramach WTO i 
jest przeznaczony bezpośrednio na cele 
restrukturyzacji, a zatem ma określoną 
długość trwania, która wynosi 
maksymalnie cztery lata (2010-2013), 

UE znaczne ilości bananów i które będą 
odczuwały skutki liberalizacji w ramach 
WTO9

 oraz w wyniku umów 

dwustronnych lub regionalnych 

zawartych lub będących w trakcie 

zawierania między Unią Europejską i 

krajami Ameryki Łacińskiej. Program 
opiera się o specjalne ramy pomocy dla 
krajów AKP będących tradycyjnymi 
dostawcami bananów. Program jest zgodny 
ze zobowiązaniami międzynarodowymi 
UE w ramach WTO i jest przeznaczony na 
cele restrukturyzacji oraz poprawy 

konkurencyjności, a zatem ma określoną 
długość trwania, która wynosi 
maksymalnie cztery lata (2010-2013), Rok 

przed zakończeniem programu zostanie 

dokonana ocena programu i postępów 

państw, która będzie zawierać zalecenia 

co do przewidywanych ewentualnych 

działań i ich charakteru.  

 

Uzasadnienie 

La Commission européenne a récemment conclu (Colombie/Pérou) ou est en voie de conclure 

(Amérique centrale) des accords commerciaux bilatéraux, qui consacrent encore davantage le 

démantèlement du tarif douanier de la banane négocié à l'OMC en décembre 2009. Ces 

concessions douanières auront donc un impact durable dans les pays ACP encore exportateurs 

de bananes, concurrents des pays NPF de loin les leaders de ce marché. En conséquence, 

l'Union européenne doit, par l'intermédiaire de cet instrument financier, soutenir en priorité la 

compétitivité des pays ACP encore exportateurs de bananes, tout en permettant aux pays 

désireux de sortir de la dépendance de ce produit, de restructurer et de diversifier une partie de 

leur économie. Enfin, et comme la Commission s'y était engagée par écrit vis-à vis du ministre 

du commerce du Cameroun (coordinateur des ACP sur la banane), selon la situation des 

filières bananes ACP à l'horizon 2013, il conviendra d'envisager de maintenir ce type 

d'instrument afin de répondre aux effets induits par la poursuite de la réduction du droit de 

douane. 

 

Poprawka  6 

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający 

Punkt 5 a preambuły (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

  (5a) Według wniosków z opracowywanego 

co dwa lata sprawozdania w sprawie 

specjalnych ram pomocy udzielanej 
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tradycyjnym dostawcom bananów z 

krajów AKP programy pomocy 

realizowane w przeszłości znacząco 

przyczyniły się do poprawy zdolności 

skutecznego zróŜnicowania 

gospodarczego, chociaŜ nie moŜna jeszcze 

określić ich pełnego wpływu, zaś trwałość 

eksportu bananów z krajów AKP 

pozostaje niepewna. 

 

Poprawka  7 

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający 

Punkt 5 b preambuły (nowy)  

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (5b) Komisja dokonała oceny specjalnych 

ram pomocy i nie przeprowadziła oceny 

wpływu środków towarzyszących w 

sektorze bananów. 

 

La Commission européenne a récemment conclu (Colombie/Pérou) ou est en voie de conclure 

(Amérique centrale) des accords commerciaux bilatéraux, qui consacrent encore davantage le 

démantèlement du tarif douanier de la banane négocié à l'OMC en décembre 2009. Ces 

concessions douanières impacteront donc durablement les pays ACP encore exportateurs de 

bananes, concurrents des pays NPF de loin les leaders de ce marché. En conséquence, l'Union 

européenne doit, par l'intermédiaire de cet instrument financier, soutenir en priorité la 

compétitivité des pays ACP encore exportateurs de bananes, tout en permettant aux pays 

désireux de sortir de la dépendance de ce produit, de restructurer et de diversifier une partie de 

leur économie. Enfin, et comme la Commission s'y était engagée par écrit au Ministre du 

Commerce du Cameroun (coordinateur des ACP sur la banane), selon la situation des filières 

bananes ACP à l'horizon 2013, il conviendra d'envisager de maintenir ce type d'instrument afin 

de répondre aux effets induits par la poursuite de la réduction du droit de douane. 

 

Poprawka  8 

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający 

Punkt 5 c preambuły (nowy)  

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (5c) Do obowiązków Komisji naleŜy 

skuteczna koordynacja tego programu z 

indykatywnymi programami regionalnymi 

i krajowymi realizowanymi w krajach 

korzystających z pomocy, zwłaszcza w 
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zakresie realizacji celów o charakterze 

gospodarczym, rolniczym, społecznym i 

środowiskowym. 

 

Uzasadnienie 

Aby zapewnić spójność polityki, naleŜy koniecznie przypomnieć, Ŝe programowanie i 

wprowadzanie w Ŝycie środków towarzyszących w sektorze bananów (BAM) wymaga 

koordynacji z programowaniem EFR za pośrednictwem krajowych i regionalnych programów 

indykatywnych. 

 

Poprawka  9 

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający 

Punkt 5 d preambuły (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

  (5d) Prawie 2 % światowego handlu 

bananami ma certyfikat organizacji 

producentów sprawiedliwego handlu. 

Minimalne ceny w sprawiedliwym handlu 

ustala się na podstawie obliczenia 

„trwałych kosztów produkcji”, które 

ustala się po konsultacji z podmiotami 

uczestniczącymi w celu zinternalizowania 

kosztów dostosowania do odpowiednich 

norm socjalnych i ekologicznych oraz 

uzyskania rozsądnego zysku, dzięki 

któremu producenci mogą zainwestować 

w długoterminową stabilność swojej 

działalności. 

 

Poprawka  10 

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający 

Punkt 5 e preambuły (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

  (5e) Gałąź produkcyjna w sektorze 

bananów powinna uzgodnić sprawiedliwy 

podział dochodów uzyskiwanych w tym 

sektorze, Ŝeby uniknąć wyzysku lokalnych 

pracowników. 
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Poprawka  11 

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający 

Artykuł 1 – punkt -1 (nowy)  

Rozporządzenie (WE) nr 1905/2006 
Punkt 27 preambuły 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 -1) motyw 27 otrzymuje brzmienie: 

 „(27) W odniesieniu do geograficznych 

dokumentów strategicznych, wieloletnich 

programów indykatywnych oraz 

dokumentów strategicznych dotyczących 

programów tematycznych i środków 

towarzyszących Komisja powinna być 

uprawniona do przyjmowania aktów 

delegowanych zgodnie z art. 290 Traktatu 

o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

poniewaŜ dokumenty te uzupełniają 

niniejsze rozporządzenie i mają zasięg 

ogólny. Jest szczególnie istotne, by 

Komisja prowadziła odpowiednie 

konsultacje przez cały okres trwania prac 

przygotowawczych, takŜe na poziomie 

eksperckim.” 

 
 

Poprawka  12 

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający 

Artykuł 1 – punkt 2 

Rozporządzenie (WE) nr 1905/2006 
Artykuł 17 a, ustęp 1, wprowadzenie 
 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Kraje AKP będące dostawcami 
bananów, wymienione w załączniku IIIa, 
korzystają ze środków towarzyszących 
odnoszących się do bananów. Unijna 
pomoc dla tych krajów ma na celu 
wsparcie ich procesu dostosowania w 
związku z liberalizacją rynku bananów w 
UE w ramach Światowej Organizacji 
Handlu. Pomoc unijna bierze pod uwagę 
strategie dostosowywania tych krajów i 
ukierunkowana jest w szczególności na 

1. Kraje AKP będące dostawcami 
bananów, wymienione w załączniku IIIa, 
korzystają ze środków towarzyszących 
odnoszących się do bananów. Unijna 
pomoc dla tych krajów ma na celu 
wsparcie ich procesu dostosowania w 
związku z liberalizacją rynku bananów w 
UE w ramach Światowej Organizacji 
Handlu. Pomoc unijna jest w 

szczególności przeznaczana na zwalczanie 

ubóstwa poprzez poprawę poziomu i 
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następujące obszary współpracy: warunków Ŝycia rolników i 

zainteresowanych osób, w stosownych 

przypadkach małych gospodarstw, w tym 

poprzez dbanie o zgodność z normami 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz z 

normami jakości środowiska, w tym 

normami dotyczącymi stosowania 

pestycydów i naraŜenia na kontakt z nimi. 

Pomoc unijna bierze pod uwagę strategie 
dostosowywania tych krajów, jak równieŜ 

ich uwarunkowania regionalne (pod 

względem odległości od regionów 

peryferyjnych UE oraz krajów i terytoriów 

zamorskich) i ukierunkowana jest w 
szczególności na następujące obszary 
współpracy: 

 

Poprawka  13 

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający 

Artykuł 1 – punkt 2  

Rozporządzenie (WE) nr 1905/2006 
Artykuł 17 a – ustęp 1 – litera b) 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) działanie na rzecz zróŜnicowania 
gospodarczego w obszarach zaleŜnych od 
bananów; 

b) działanie na rzecz zróŜnicowania 
gospodarczego w obszarach zaleŜnych od 
bananów w przypadkach, w których taka 

strategia będzie efektywna; 

 

Uzasadnienie 

Podobnie jak w przypadku wsparcia konkurencyjności, Komisja będzie musiała zwrócić 

szczególną uwagę, aby zróŜnicowanie gospodarcze w obszarach zaleŜnych od bananów 

stosowane było tylko w przypadkach, w których taka opcja została przewidziana w 

dokumentach dotyczących wieloletniej strategii krajowej. Niektóre przykłady z poprzedniego 

programu pomocy krajom AKP produkującym banany (w latach 1999-2008) pokazują, Ŝe 

wykorzystanie środków przeznaczonych na zróŜnicowanie gospodarcze nie zawsze odnosiło 

oczekiwane skutki. 

 

Poprawka  14 

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający 

Artykuł 1 – punkt 2  

Rozporządzenie (WE) nr 1905/2006 
Artykuł 2 a – ustęp 17 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. W ramach kwoty, o której mowa w 
załączniku IV, Komisja określa 
maksymalną kwotę dostępną dla kaŜdego 
kwalifikującego się w oparciu o szereg 

obiektywnych wskaźników kraju AKP 
będącego dostawcą bananów na cele 

finansowania działań, o których mowa w 
ust. 1. Wskaźniki obejmują wartość 
wymiany handlowej w zakresie bananów z 
UE; znaczenie eksportu bananów dla 
gospodarki danego kraju AKP; poziom 
rozwoju danego kraju. Pomiar kryteriów 
przydziału opiera się na danych z lat 
poprzedzających rok 2009. 

2. W ramach kwoty, o której mowa w 
załączniku IV, Komisja określa 
maksymalną kwotę dostępną dla kaŜdego 
kraju AKP będącego dostawcą bananów, o 
których mowa w ust. 1 w oparciu o 

następujące obiektywne i wywaŜone 
wskaźniki: na pierwszym miejscu wartość 
wymiany handlowej w zakresie bananów z 
UE; na drugim miejscu znaczenie eksportu 
bananów dla gospodarki danego kraju AKP 

oraz poziom jego rozwoju. Pomiar 
kryteriów przydziału opiera się na 
reprezentatywnych danych z lat 
poprzedzających rok 2010, obejmujących 

okres nie dłuŜszy niŜ pięć lat, oraz na 

przeprowadzonych przez Komisję 

badaniach zawierających ocenę skutków, 

jakie dla krajów AKP ma umowa zawarta 

w ramach WTO oraz umowy dwustronne 

lub regionalne zawarte lub będące w 

trakcie zawierania między Unią 

Europejską i krajami Ameryki Łacińskiej, 

będącymi głównymi eksporterami 

bananów. 

 

Uzasadnienie 

Les critères permettant de répartir l'aide doivent être transparents. Ainsi pour une meilleure 

transparence dans l'allocation des aides, il paraît nécessaire de pondérer les critères. En outre, 

l'allocation doit être fonction des besoins des pays. L'objectif des mesures d'accompagnement 

est principalement de permettre aux pays ACP producteurs de bananes de s'adapter à la 

réduction de leurs préférences tarifaires. Les ressources devraient ainsi viser en priorité les 

pays ACP qui souhaitent effectivement maintenir leur secteur bananier eu égard au rôle du 

secteur de la banane dans le développement durable de leur pays. 

 

Poprawka  15 

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający 

Artykuł 1 – punkt 2  

Rozporządzenie (WE) nr 1905/2006 
Artykuł 17 a – ustęp 3 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Komisja przyjmuje wieloletnie strategie 3. Komisja przyjmuje wieloletnie strategie 
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wsparcia analogicznie do art. 19 i zgodnie 
z art. 21. Komisja zadba o to, aby 
strategiom tym towarzyszyły geograficzne 
dokumenty strategiczne danego kraju i aby 
środki towarzyszące odnoszące się do 
bananów miały charakter tymczasowy. 
Strategie wsparcia podlegają, w razie 
konieczności, przeglądowi ad hoc, ale nie 

są poddawane przeglądowi 

śródokresowemu. 

wsparcia analogicznie do art. 19 i zgodnie 
z art. 21. Komisja zadba o to, aby 
strategiom tym towarzyszyły geograficzne 
dokumenty strategiczne danego kraju i aby 
środki towarzyszące odnoszące się do 
bananów miały charakter tymczasowy. 

 Wieloletnie strategie wsparcia w 

odniesieniu do środków towarzyszących w 

sektorze bananów obejmują między 

innymi: 

 a) uaktualniony profil środowiskowy, ze 

zwróceniem naleŜytej uwagi na sektor 

bananów danego kraju, w tym szczególnie 

na pestycydy; 

 b) informacje o osiągnięciach programów 

pomocy w sektorze bananów 

realizowanych w przeszłości; 

 c) wskaźniki oceny postępów w 

odniesieniu do warunków dokonywania 

wydatków, jeŜeli na formę finansowania 

zostanie wybrane wsparcie z budŜetu; 

 d) oczekiwane wyniki pomocy; 

 e) harmonogram działań wspierających i 

oczekiwanych wydatków dla kaŜdego 

kraju korzystającego z pomocy; 

 f) sposoby osiągania i monitorowania 

postępów w przestrzeganiu uzgodnionych 

na szczeblu międzynarodowym 

podstawowych przepisów prawa pracy 

MOP i odpowiednich konwencji 

dotyczących bezpieczeństwa i higieny 

pracy, a takŜe stosownych, uzgodnionych 

na szczeblu międzynarodowym 

podstawowych norm jakości środowiska. 

 Strategie wsparcia podlegają niezaleŜnej 

ocenie ex ante i w razie konieczności 
przeglądowi ad hoc. 
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Poprawka  16 

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający 

Artykuł 1 – punkt 3 

Rozporządzenie (WE) nr 1905/2006 
Artykuł 21 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Dokumenty strategiczne i wieloletnie 
programy indykatywne, o których mowa w 
art. 19 i 20, oraz ich przeglądy, o których 
mowa w art. 19 ust. 2 oraz w art. 20 ust. 1, 
oraz środki towarzyszące, o których mowa 
odpowiednio w art. 17 oraz 17a, 
przyjmowane są przez Komisję zgodnie z 
procedurą, o której mowa w art. 35 ust. 2. 

Dokumenty strategiczne i wieloletnie 
programy indykatywne, o których mowa w 
art. 19 i 20, oraz ich przeglądy, o których 
mowa w art. 19 ust. 2 oraz w art. 20 ust. 1, 
oraz środki towarzyszące, o których mowa 
odpowiednio w art. 17 oraz 17a, 
przyjmowane są przez Komisję w drodze 

aktów delegowanych przyjmowanych 
zgodnie z art. 35 i z zastrzeŜeniem 

warunków ustanowionych w art. 35a i 

35b. 
 

Poprawka  17 

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający 

Artykuł 1 – punkt 3 a (nowy)  

Rozporządzenie (WE) nr 1905/2006 
Artykuł 25 – ustęp 2 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 3a) Artykuł 25 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

 „2. Pomocy Unii co do zasady nie 

wykorzystuje się w celu uiszczenia 

podatków, ceł i opłat w krajach 

korzystających z pomocy.” 

 
 

Poprawka  18 

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający 

Artykuł 1 – punkt 5 a (nowy)  

Rozporządzenie (WE) nr 1905/2006 
Artykuł 35 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 5a) Artykuł 35 otrzymuje brzmienie: 
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 „Artykuł 35 

 Wykonywanie przekazanych uprawnień 

 1. Uprawnienia do przyjmowania aktów 

delegowanych, o których mowa w art. 17 

ust. 2, art. 17a i 21, przyznaje się Komisji 

na okres stosowania niniejszego 

rozporządzenia. 

 2. Niezwłocznie po przyjęciu aktu 

delegowanego Komisja powiadamia o tym 

równocześnie Parlament Europejski 

i Radę. 

 3. Uprawnienia do przyjmowania aktów 

delegowanych przyznaje się Komisji na 

warunkach określonych w art. 35a i 35b.” 

 
 

Poprawka  19 

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający 

Artykuł 1 – punkt 5 b (nowy)  

Rozporządzenie (WE) nr 1905/2006 
Artykuł 35 a (nowy) 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 5 b) Po art. 35 dodaje się artykuł 35a w 

brzmieniu: 

 „Artykuł 35a 

 Odwołanie przekazania uprawnień 

 1. Parlament Europejski lub Rada moŜe w 

dowolnym momencie odwołać przekazanie 

uprawnień, o którym mowa w art. 17 ust. 

2, art. 17a i 21. 

 2. Instytucja, która wszczęła procedurę 

wewnętrzną mającą na celu podjęcie 

decyzji o ewentualnym odwołaniu 

przekazanych uprawnień, dokłada starań 

by powiadomić drugą instytucję i Komisję 

w rozsądnym czasie, przed podjęciem 

ostatecznej decyzji, określając, które 

z przekazanych uprawnień mogłyby zostać 

odwołane, i wskazując ewentualne 

przyczyny takiego odwołania. 

 3. Decyzja o odwołaniu kończy 

przekazanie uprawnień określonych w tej 
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decyzji. Wchodzi ona w Ŝycie bezzwłocznie 

lub z dniem w niej określonym. Nie 

narusza ona waŜności juŜ obowiązujących 

aktów delegowanych. Zostaje 

opublikowana w Dzienniku Urzędowym 

Unii Europejskiej.”. 

 
 

Poprawka  20 

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający 

Artykuł 1 -punkt 5 c (nowy) 

Rozporządzenie (WE) nr 1905/2006 
Artykuł 35 b (nowy) 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

  5 c) Po art. 35a dodaje się artykuł 35b w 

brzmieniu: 

 „Artykuł 35b 

 Sprzeciw wobec aktów delegowanych 

 1. Parlament Europejski lub Rada moŜe 

wyrazić sprzeciw wobec aktu 

delegowanego w terminie dwóch miesięcy 

od daty powiadomienia. 

 Z inicjatywy Parlamentu Europejskiego 

lub Rady termin ten jest przedłuŜany o 

dwa miesiące. 

 2. JeŜeli przed upływem tego okresu ani 

Parlament Europejski, ani Rada nie 

wyraŜą sprzeciwu wobec aktu 

delegowanego, akt ten publikowany jest w 

Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i 

wchodzi w Ŝycie z dniem w nim 

określonym. 

 Akt delegowany moŜe zostać 

opublikowany w Dzienniku Urzędowym 

Unii Europejskiej i wejść w Ŝycie przed 

upływem tego terminu, jeŜeli Parlament 

Europejski i Rada poinformują Komisję, 

Ŝe nie zamierzają wyrazić sprzeciwu. 

 3. JeŜeli Parlament Europejski lub Rada 

wyraŜa sprzeciw wobec przyjętego aktu 

delegowanego, nie wchodzi on w Ŝycie. 

Instytucja, która wyraŜa sprzeciw wobec 

aktu delegowanego przedstawia powody 
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tego sprzeciwu.” 

 
 
 
 


