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Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający 

Artykuł 1 – punkt 2 

Rozporządzenie (WE) nr 1905/2006 

Artykuł 17a – ustęp 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Komisja przyjmuje wieloletnie strategie 

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. 

3. Komisja przyjmuje wieloletnie strategie 

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 

uwzględniający naleŜycie sektor bananów 

danego kraju i koncentrujący się m.in. na 

pestycydach; 

 b) informacje o osiągnięciach 

realizowanych w przeszłości programów 

pomocy w sektorze bananów; 

 c) wskaźniki oceny postępów w 

odniesieniu do warunków dokonywania 

wydatków, jeŜeli jako forma finansowania 

zostanie wybrane wsparcie z budŜetu; 
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 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. 

 Osiemnaście miesięcy przed zakończeniem 

dokonywana jest ocena programu i 

postępów poszczególnych krajów 

obejmująca zalecenia dotyczące 

ewentualnych niezbędnych działań i ich 

charakteru. 

 

Or. xm 

 

 

 


