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5.6.2013 A7-0183/71 

Poprawka  71 

Marian Harkin 

w imieniu grupy ALDE 

Marije Cornelissen 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A7-0183/2013 

Emer Costello 

Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym 

COM(2012)0617 – C7-0358/2012 – 2012/0295(COD) 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 6 – ustęp 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Komisja przyjmuje, w drodze aktów 

wykonawczych, decyzję w sprawie 

rocznego podziału zasobów ogólnych 

między państwa członkowskie, zgodnie z 

art. 84 ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 

…(rozporządzenie w sprawie wspólnych 

przepisów – ang. common provisions 

regulation (CPR)), bez uszczerbku dla 

przepisów ust. 4 niniejszego artykułu, z 

uwzględnieniem następujących 

wskaźników ustanowionych przez 

Eurostat: 

3. W oparciu o notyfikacje państw 

członkowskich Komisja przyjmuje, 

w drodze aktów wykonawczych, decyzję 

w sprawie rocznego podziału zasobów 

ogólnych między państwa członkowskie 

dla kaŜdego uczestniczącego państwa 

członkowskiego, zgodnie z art. 84 ust. 5 

rozporządzenia (UE) nr … (rozporządzenie 

w sprawie wspólnych przepisów – ang. 

common provisions regulation (CPR)), bez 

uszczerbku dla przepisów ust. 4 

niniejszego artykułu, na podstawie 

najnowszych wskaźników ustanowionych 

przez Eurostat, dotyczących: 

(a) liczba osób w sytuacji powaŜnej 

deprywacji materialnej; 

(a) liczby osób w sytuacji powaŜnej 

deprywacji materialnej wyraŜonej jako 

procent całej populacji; 

(b) liczba osób Ŝyjących w gospodarstwie 

domowym o bardzo małej intensywności 

pracy. 

(b) zmian liczby osób Ŝyjących 

w gospodarstwie domowym o bardzo małej 

intensywności pracy. 

 Przydzielone i niewykorzystane przez 

jedno z uczestniczących państw 

członkowskich środki udostępniane są 

innym uczestniczącym państwom 

członkowskim. 

Or. en 
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5.6.2013 A7-0183/72 

Poprawka  72 

Marian Harkin 

w imieniu grupy ALDE 

Marije Cornelissen 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A7-0183/2013 

Emer Costello 

Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym 

COM(2012)0617 – C7-0358/2012 – 2012/0295(COD) 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 7 – ustęp 1 – zdanie wprowadzające  

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. KaŜde państwo członkowskie 

przedkłada Komisji, w ciągu trzech 

miesięcy od wejścia w Ŝycie niniejszego 

rozporządzenia, jeden program operacyjny, 

obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2014 

r. do dnia 31 grudnia 2020 r., z podaniem 

następujących informacji: 

1. KaŜde państwo członkowskie pragnące 

uruchomić Fundusz przedkłada Komisji, 

w ciągu trzech miesięcy od wejścia w Ŝycie 

niniejszego rozporządzenia, jeden program 

operacyjny, obejmujący okres od dnia 1 

stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., 

z podaniem następujących informacji: 

Or. en 
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5.6.2013 A7-0183/73 

Poprawka  73 

Marian Harkin 

w imieniu grupy ALDE 

Marije Cornelissen 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A7-0183/2013 

Emer Costello 

Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym 

COM(2012)0617 – C7-0358/2012 – 2012/0295(COD) 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Do korzystania z Funduszu mają prawo 

wszystkie państwa członkowskie. Fakt 

uczestnictwa w Funduszu lub jego braku 

nie wpływa na całkowitą pulę środków 

finansowych, jakimi państwa 

członkowskie dysponują na cele związane 

ze spójnością. KaŜde państwo 

członkowskie powiadamia Komisję, 

miesiąc po opublikowaniu niniejszego 

rozporządzenia w Dzienniku Urzędowym 

Unii Europejskiej, o zamiarze korzystania 

z zasobów tego Funduszu. 

Or. en 

 

 


