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POPRAWKI

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwraca się do Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony 
Konsumentów, jako komisji przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących 
poprawek:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Rynek wewnętrzny musi wciąż 
dostosowywać się do otoczenia szybko 
zmieniającego się pod wpływem rewolucji 
cyfrowej i globalizacji. Nowa epoka 
innowacji cyfrowych w dalszym ciągu 
zapewnia przedsiębiorstwom i osobom 
prywatnym możliwości przyczynia się do 
tworzenia nowych produktów i modeli 
działalności, ale również stanowi 
wyzwanie w zakresie regulacji 
i egzekwowania prawa.

(2) Rynek wewnętrzny musi stale 
dostosowywać się do szybko 
zmieniającego się otoczenia cyfrowego i 
globalizacji. Nowa era w dziedzinie 
innowacji cyfrowych w dalszym ciągu 
stwarza możliwości dla przedsiębiorstw i 
osób fizycznych, zapewniając dostęp do 
finansowania przeznaczonego na 
technologie najnowszej generacji, 
przyczynia się do tworzenia nowych 
produktów i modeli działalności 
gospodarczej, ale w równym stopniu 
stanowi wyzwanie w zakresie regulacji i 
egzekwowania. Z drugiej strony wszystkie 
podmioty na rynku wymagają większej 
przejrzystości w łańcuchu dostaw.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Funkcjonowanie rynku 
wewnętrznego odbywa się na podstawie 
dużej części unijnego prawodawstwa. 
Dotyczy to w szczególności 
konkurencyjności, normalizacji, ochrony 
konsumentów, nadzoru rynku i regulacji 
dotyczących łańcucha żywnościowego, ale 
także przepisów w sprawie działalności 
gospodarczej, handlu i transakcji 

(3) Funkcjonowanie rynku 
wewnętrznego odbywa się na podstawie 
znacznej części unijnego prawodawstwa. 
Dotyczy to w szczególności 
konkurencyjności, normalizacji, ochrony 
konsumentów, nadzoru rynku i regulacji 
dotyczących łańcucha żywnościowego, ale 
także przepisów w sprawie działalności 
gospodarczej, handlu i transakcji 
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finansowych oraz wspierania uczciwej 
konkurencji zapewniającej równe szanse 
niezbędne do funkcjonowania rynku 
wewnętrznego.

finansowych oraz wspierania uczciwej 
konkurencji zapewniającej równe szanse 
poprzez zwalczanie nieuczciwych praktyk, 
co jest niezbędne do funkcjonowania rynku 
wewnętrznego.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Opracowywanie, tworzenie 
i rozpowszechnianie statystyk europejskich 
stanowi przedmiot odrębnego 
Europejskiego programu statystycznego 
ustanowionego rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
nr 99/201347. W celu zapewnienia ciągłości 
tworzenia i rozpowszechniania statystyk 
europejskich nowy program powinien 
również obejmować działania objęte 
wchodzące w zakres Europejskiego 
programu statystycznego, zapewniając 
ramy w zakresie opracowywania, 
tworzenia i rozpowszechniania statystyk 
europejskich. Ponadto w ramach nowego 
programu powinno się ustanowić ramy 
finansowe potrzebne do dostarczania 
wysokiej jakości, porównywalnych 
i wiarygodnych europejskich statystyk 
w celu wsparcia opracowywania, 
wdrażania, monitorowania i oceny 
wszystkich unijnych polityk.

(6) Opracowywanie, tworzenie 
i rozpowszechnianie statystyk europejskich 
jest przedmiotem odrębnego Europejskiego 
programu statystycznego ustanowionego 
rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 99/201347. 
W celu zapewnienia ciągłości tworzenia 
i rozpowszechniania statystyk europejskich 
nowy program powinien również 
obejmować działania wchodzące w zakres 
Europejskiego programu statystycznego, 
zapewniając ramy w zakresie 
opracowywania, tworzenia 
i rozpowszechniania statystyk 
europejskich. W nowym programie należy 
ustanowić ramy finansowe dla statystyk 
europejskich, aby zapewnić najnowsze, 
porównywalne i wiarygodne wysokiej 
jakości dane statystyczne dotyczące 
Europy, w formie łatwo dostępnej dla 
użytkowników, w celu wsparcia 
opracowywania, wdrażania, 
monitorowania i oceny wszystkich 
unijnych polityk.

_________________ _________________
47 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 99/2013 
z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie 
Europejskiego programu statystycznego 
2013–2017 (Dz.U. L 39 z 9.2.2013, s. 12).

47 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 99/2013 
z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie 
Europejskiego programu statystycznego 
2013–2017 (Dz.U. L 39 z 9.2.2013, s. 12).
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Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Właściwe jest zatem ustanowienie 
programu na rzecz rynku wewnętrznego, 
konkurencyjności przedsiębiorstw, w tym 
mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, 
oraz statystyki europejskiej („programu”). 
Program powinien zostać ustanowiony na 
okres siedmiu lat od 2021 do 2027 r.

(7) Właściwe jest zatem ustanowienie 
programu na rzecz rynku wewnętrznego, 
konkurencyjności przedsiębiorstw, w tym 
mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, 
oraz statystyki europejskiej („programu”). 
Program powinien zostać ustanowiony na 
okres siedmiu lat od 2021 do 2027 r., 
odpowiadający okresowi obowiązywania 
WRF.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Nowoczesny rynek wewnętrzny 
sprzyja konkurencji i przynosi korzyści 
konsumentom, przedsiębiorcom 
i pracownikom. Lepsze wykorzystanie 
ulegającego ciągłym zmianom jednolitego 
rynku usług pomoże europejskim 
przedsiębiorstwom w tworzeniu miejsc 
pracy i rozwoju poza granicami 
macierzystego kraju, co z kolei zaowocuje 
szerszym wyborem usług po lepszych 
cenach przy równoczesnym zachowaniu 
wysokich standardów dla konsumentów 
i pracowników. Aby osiągnąć ten cel, 
program powinien przyczynić się do 
usunięcia istniejących przeszkód 
i zapewnić ramy regulacyjne, w których 
będą mogły funkcjonować nowe 
innowacyjne modele biznesowe.

(9) Nowoczesny rynek wewnętrzny 
sprzyja konkurencji i przynosi korzyści 
konsumentom, przedsiębiorcom 
i pracownikom. Lepsze wykorzystanie 
stale rozwijającego się wewnętrznego 
rynku usług powinno pomóc europejskim 
przedsiębiorstwom, niezależnie od ich 
wielkości, tworzyć nowe miejsca pracy i 
rozwijać się ponad granicami, oferować 
szerszy wybór usług po lepszych cenach 
oraz utrzymać wysokie standardy dla 
konsumentów i pracowników. Aby to 
osiągnąć, program powinien przyczynić się 
do usunięcia pozostałych barier oraz 
zapewnić ramy regulacyjne uwzględniające 
nowe innowacyjne modele działalności 
gospodarczej i inicjatywy typu start-up.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Przeszkody regulacyjne na rynku 
wewnętrznym zostały usunięte 
w przypadku wielu produktów 
przemysłowych poprzez zastosowanie 
mechanizmów zapobiegawczych, przyjęcie 
wspólnych przepisów oraz, w przypadku 
braku takich przepisów unijnych, poprzez 
zasadę wzajemnego uznawania. 
W obszarach, gdzie nie istnieje 
prawodawstwo Unii, zasada wzajemnego 
uznawania oznacza, że towary, które są 
wprowadzane do obrotu zgodnie z prawem 
w jednym państwie członkowskim, 
korzystają z prawa do swobodnego 
przepływu i mogą być sprzedawane 
w innym państwie członkowskim. 
Jednakże niewłaściwe stosowanie zasady 
wzajemnego uznawania utrudnia 
przedsiębiorstwom dostęp do rynków 
w innych państwach członkowskich. 
Pomimo wysokiego stopnia integracji 
rynku w dziedzinie towarów, prowadzi to 
do utraconych możliwości dla całej 
gospodarki. W związku z tym program 
powinien zmierzać do poprawy stosowania 
zasady wzajemnego uznawania 
w dziedzinie towarów i do ograniczenia 
liczby nielegalnych i niezgodnych 
z wymogami produktów wprowadzanych 
na rynek.

(10) Usunięto przeszkody regulacyjne 
na rynku wewnętrznym w odniesieniu do 
wielu produktów przemysłowych poprzez 
zastosowanie mechanizmów 
zapobiegawczych, przyjęcie wspólnych 
przepisów, a w przypadkach, w których 
takie przepisy unijne nie istnieją, poprzez 
zasadę wzajemnego uznawania. 
W obszarach, gdzie nie istnieje 
prawodawstwo Unii, zasada wzajemnego 
uznawania oznacza, że towary, które są 
wprowadzane do obrotu zgodnie z prawem 
w jednym państwie członkowskim, 
korzystają z prawa do swobodnego 
przepływu i mogą być sprzedawane 
w innym państwie członkowskim. Jednak 
niewłaściwe stosowanie zasady 
wzajemnego uznawania utrudnia 
przedsiębiorstwom dostęp do rynków w 
innych państwach członkowskich, 
zwłaszcza w przypadku przedsiębiorstw 
prowadzących działalność transgraniczną. 
Pomimo wysokiego stopnia integracji 
rynku w dziedzinie towarów, prowadzi to 
do utraconych możliwości dla całej 
gospodarki. W związku z tym program 
powinien zmierzać do poprawy stosowania 
zasady wzajemnego uznawania w zakresie 
towarów i do ograniczenia liczby 
nielegalnych i niezgodnych z wymogami 
towarów wprowadzanych na rynek lub 
towarów, które mogą mieć wpływ na 
zdrowie konsumentów.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Nowe wyzwania dotyczące 
regulacji i egzekwowania prawa mają 
związek z tym, że w epoce rewolucji 
cyfrowej środowisko szybko się zmienia 

(11) Nowe wyzwania w zakresie 
regulacji i egzekwowania wiążą się z 
szybko zmieniającym się otoczeniem 
zdominowanym przez rewolucję cyfrową i 
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w odniesieniu do takich kwestii jak 
bezpieczeństwo cybernetyczne, internet 
rzeczy czy sztuczna inteligencja. Na 
wypadek szkód niezbędne są surowe 
przepisy w zakresie bezpieczeństwa 
produktów i odpowiedzialności, aby 
zapewnić reakcję polityczną, która 
umożliwia obywatelom europejskim, 
w tym konsumentom i przedsiębiorstwom, 
skorzystanie z tych przepisów. W związku 
z tym program powinien przyczynić się do 
szybkiego dostosowania i egzekwowania 
unijnego systemu odpowiedzialności za 
produkt, co wspiera innowacje.

dotyczą takich kwestii jak 
cyberbezpieczeństwo, internet rzeczy czy 
sztuczna inteligencja. W razie wystąpienia 
szkody rygorystyczne przepisy dotyczące 
bezpieczeństwa produktów i 
odpowiedzialności, sformułowane w 
sposób jasny i zrozumiały, mają 
zasadnicze znaczenie dla zapewnienia 
reakcji politycznej umożliwiającej 
obywatelom europejskim, w tym 
konsumentom i przedsiębiorstwom, 
skorzystanie z takich przepisów. 
W związku z tym program powinien 
przyczynić się do szybkiego dostosowania 
i egzekwowania unijnego systemu 
odpowiedzialności za produkt, co wspiera 
innowacje.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Wprowadzanie do obrotu 
produktów, które nie są zgodne z prawem 
Unii, stawia w niekorzystnej sytuacji tych, 
którzy przestrzegają przepisów, i może 
stanowić zagrożenie dla konsumentów. 
Wiele przedsiębiorców lekceważy przepisy 
w wyniku niewiedzy lub umyślnie w celu 
zdobycia przewagi konkurencyjnej. 
Organy nadzoru rynku są często 
niedofinansowane i mogą działać jedynie 
w granicach swojego kraju, podczas gdy 
przedsiębiorcy prowadzą działalność 
handlową na poziomie Unii, a nawet 
globalnym. W szczególności w przypadku 
handlu elektronicznego organy nadzoru 
rynku mają duży problem ze śledzeniem 
przywożonych z państw trzecich 
produktów niezgodnych z wymogami 
i określeniem odpowiedzialnego podmiotu 
w ramach swojej jurysdykcji. W związku 
z tym niniejszy program powinien mieć na 
celu wzmocnienie zgodności produktów 
z wymogami poprzez zapewnienie 

(12) Wprowadzanie do obrotu 
produktów, które nie są zgodne z prawem 
Unii lub nie posiadają homologacji typu, 
stawia w niekorzystnej sytuacji tych, 
którzy przestrzegają przepisów, i może 
stanowić zagrożenie dla konsumentów. 
Wiele przedsiębiorców lekceważy przepisy 
w wyniku niewiedzy lub umyślnie w celu 
zdobycia przewagi konkurencyjnej. 
Organy nadzoru rynku są często 
niedofinansowane i mogą działać jedynie 
w granicach swojego kraju, podczas gdy 
przedsiębiorcy prowadzą działalność 
handlową na poziomie Unii, na poziomie 
transgranicznym, a nawet globalnym. 
W szczególności w przypadku handlu 
elektronicznego organy nadzoru rynku 
mają duży problem ze śledzeniem 
przywożonych z państw trzecich 
produktów niezgodnych z wymogami 
i określeniem odpowiedzialnego podmiotu 
w ramach swojej jurysdykcji. W związku 
z tym niniejszy program powinien mieć na 



PE623.920v02-00 8/45 AD\1174021PL.docx

PL

właściwych zachęt dla przedsiębiorców, 
wzmożenie kontroli przestrzegania 
przepisów i propagowanie ściślejszej 
współpracy transgranicznej między 
organami egzekwowania prawa. Program 
ten powinien się również przyczyniać do 
konsolidacji obowiązujących ram nadzoru 
rynku, zachęcać organy nadzoru rynku 
z różnych państw członkowskich do 
wspólnych działań, ulepszać wymianę 
informacji oraz promować ściślejszą 
integrację i konwergencję w zakresie 
nadzoru rynku.

celu wzmocnienie zgodności produktów 
z wymogami poprzez zapewnienie 
właściwych zachęt dla przedsiębiorców, 
wzmożenie kontroli przestrzegania 
przepisów i propagowanie ściślejszej 
współpracy transgranicznej między 
organami egzekwowania prawa. Program 
ten powinien się również przyczyniać do 
konsolidacji obowiązujących ram nadzoru 
rynku, zachęcać organy nadzoru rynku 
z różnych państw członkowskich do 
wspólnych działań, ulepszać wymianę 
informacji oraz promować ściślejszą 
integrację i konwergencję w zakresie 
nadzoru rynku.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Ponieważ wraz z rozwojem handlu 
elektronicznego i usług dla podróżnych 
rynki konsumenckie stały się rynkami bez 
granic, należy zadbać o to, aby konsumenci 
zamieszkujący w Unii mogli korzystać 
z odpowiedniej ochrony podczas przywozu 
towarów i usług od przedsiębiorców 
mających siedzibę w państwach trzecich. 
W związku z tym program powinien 
w razie konieczności umożliwiać 
wspieranie współpracy z właściwymi 
organami z siedzibą w państwach trzecich 
będących najważniejszymi partnerami 
handlowymi Unii.

(14) Ponieważ wraz ze stałym szybkim 
rozwojem handlu elektronicznego i usług 
dla podróżnych rynki konsumenckie stały 
się rynkami bez granic, należy zadbać o to, 
aby konsumenci zamieszkujący w Unii 
mogli korzystać z odpowiedniej ochrony 
podczas przywozu towarów i usług od 
przedsiębiorców mających siedzibę w 
państwach trzecich. W związku z tym 
program powinien umożliwiać wspieranie 
współpracy z właściwymi organami 
z siedzibą w państwach trzecich będących 
najważniejszymi partnerami handlowymi 
Unii.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Aby zrealizować cele programu 
oraz ułatwić życie obywatelom 

(16) Aby zrealizować cele programu 
oraz ułatwić życie obywatelom i 
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i przedsiębiorstwom, należy wprowadzić 
w życie wysokiej jakości usługi publiczne 
zorientowane na użytkownika. Oznacza to, 
że administracje publiczne powinny zacząć 
stosować nowe metody pracy, 
wyeliminować podziały między różnymi 
częściami administracji i zaangażować się 
we współtworzenie tych usług publicznych 
z udziałem obywateli i przedsiębiorstw. 
Ponadto ciągły i stały wzrost działalności 
transgranicznej na rynku wewnętrznym 
wymaga zapewnienia aktualnych 
informacji na temat praw przedsiębiorstw 
i obywateli, ale również informacji 
wyjaśniających formalności 
administracyjne. Ponadto zasadniczego 
znaczenia nabiera udzielanie porad 
prawnych oraz pomocy w rozwiązaniu 
problemów, które występują na szczeblu 
międzynarodowym. Niezbędne jest także 
połączenie krajowych administracji 
w prosty i skuteczny sposób, jak również 
ocena sposobu funkcjonowania rynku 
wewnętrznego w terenie. Program 
powinien zatem wspierać istniejące 
narzędzia służące do zarządzania rynkiem 
wewnętrznym, tj.: portal „Twoja Europa”, 
który powinien być podstawą przyszłego 
jednolitego portalu cyfrowego, portal 
„Twoja Europa – Porady”, system 
SOLVIT, system wymiany informacji na 
rynku wewnętrznym oraz tabela wyników 
jednolitego rynku w celu ułatwienia życia 
obywatelom i handlu transgranicznego 
przedsiębiorstwom.

przedsiębiorstwom, należy we wszystkich 
dziedzinach wprowadzić w życie wysokiej 
jakości usługi publiczne zorientowane na 
użytkownika. Oznacza to, że administracje 
publiczne powinny zacząć stosować nowe 
metody pracy, wyeliminować podziały 
między różnymi częściami administracji i 
zaangażować się we współtworzenie tych 
usług publicznych na szczeblu lokalnym, 
regionalnym, transgranicznym i 
krajowym z udziałem obywateli i 
przedsiębiorstw, a także zagwarantować 
łatwiej dostępne strony internetowe władz 
publicznych, gdzie będzie można szybciej 
znaleźć niezbędne informacje (AM61, 
ECR). Ponadto ciągły i stały wzrost 
działalności transgranicznej na rynku 
wewnętrznym wymaga zapewnienia 
regularnie aktualizowanych informacji na 
temat praw i obowiązków przedsiębiorstw i 
obywateli, ale również informacji 
wyjaśniających formalności 
administracyjne oraz opodatkowanie 
właściwe dla danej rodzajami działalności. 
Ponadto zasadniczego znaczenia nabiera 
udzielanie porad prawnych oraz pomocy 
w rozwiązaniu problemów, które 
występują na szczeblu międzynarodowym. 
Niezbędne jest także łączenie, w 
stosownych przypadkach, administracji 
regionalnych i krajowych w prosty i 
skuteczny sposób, jak również ocena 
sposobu funkcjonowania rynku 
wewnętrznego w terenie. Program 
powinien zatem wspierać istniejące 
narzędzia służące do zarządzania rynkiem 
wewnętrznym, tj.: portal „Twoja Europa”, 
który powinien być podstawą przyszłego 
jednolitego portalu cyfrowego, portal 
„Twoja Europa – Porady”, system 
SOLVIT, system wymiany informacji na 
rynku wewnętrznym oraz tabela wyników 
jednolitego rynku w celu ułatwienia życia 
obywatelom i handlu transgranicznego 
przedsiębiorstwom.

Poprawka 11
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) Program powinien również 
wspierać prawidłowe i pełne wdrożenie 
i stosowanie unijnych ram prawnych 
dotyczących przeciwdziałania praniu 
pieniędzy i finansowaniu terroryzmu przez 
państwa członkowskie oraz rozwój 
przyszłych polityk, aby stawić czoła 
nowym wyzwaniom w tej dziedzinie. 
Powinien również wspierać istotne 
działania międzynarodowych organizacji 
o znaczeniu europejskim, takich jak 
Komitet Ekspertów ds. Oceny Środków 
Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy 
i Finansowaniu Terroryzmu przy Radzie 
Europy.

(18) Program powinien również 
wspierać prawidłowe i pełne wdrożenie i 
stosowanie przez państwa członkowskie 
unijnych ram prawnych dotyczących 
przeciwdziałania praniu pieniędzy i 
finansowaniu terroryzmu, a także rozwój 
przyszłych strategii politycznych 
podejmujących nowe wyzwania w tej 
dziedzinie, aby z maksymalną 
dokładnością określać i wdrażać środki na 
potrzeby zapobiegania tym zjawiskom i ich 
zwalczania. Powinien również wspierać 
istotne działania międzynarodowych 
organizacji o znaczeniu europejskim, 
takich jak Komitet Ekspertów ds. Oceny 
Środków Przeciwdziałania Praniu 
Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu przy 
Radzie Europy.

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 20

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) Biorąc pod uwagę fakt, że rynek 
wewnętrzny zdefiniowany w art. 3 
Traktatu o Unii Europejskiej obejmuje 
system zapewniający niezakłóconą 
konkurencję, program powinien wspierać 
unijną politykę konkurencji, sieci 
i współpracę z krajowymi organami 
i sądami, a także działania informacyjne 
skierowane do szerszej grupy 
zainteresowanych stron polegające na 
informowaniu o prawach, korzyściach 
i obowiązkach wynikających z polityki 
konkurencji oraz na ich wyjaśnianiu.

(20) Biorąc pod uwagę fakt, że rynek 
wewnętrzny zdefiniowany w art. 3 
Traktatu o Unii Europejskiej obejmuje 
system zapewniający niezakłóconą 
konkurencję, program powinien wspierać 
unijną politykę konkurencji, sieci 
i współpracę z krajowymi i 
międzynarodowymi organami i sądami, 
a także działania informacyjne skierowane 
do szerszej grupy zainteresowanych stron 
polegające na informowaniu o prawach, 
korzyściach i obowiązkach wynikających 
z polityki konkurencji oraz na ich 
wyjaśnianiu.
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Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 23

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23) Przed MŚP stoją wspólne 
wyzwania, które nie wpływają w takim 
samym stopniu na większe 
przedsiębiorstwa. Są to trudności 
z pozyskiwaniem finansowania, 
znalezieniem wykwalifikowanych 
pracowników, zmniejszeniem obciążeń 
administracyjnych, rozwijaniem 
kreatywności i innowacji, z dostępem do 
rynków i umiędzynarodowieniem 
działalności. Program powinien w sposób 
proporcjonalny korygować 
niedoskonałości rynku, a jednocześnie nie 
zakłócać konkurencji na rynku 
wewnętrznym.

(23) Przed MŚP stoją wspólne 
wyzwania, które nie wpływają w takim 
samym stopniu na większe 
przedsiębiorstwa. Są to trudności 
z pozyskiwaniem finansowania, 
znalezieniem wykwalifikowanych 
pracowników, zmniejszeniem obciążeń 
administracyjnych, rozwijaniem 
kreatywności i innowacji, z dostępem do 
rynków i umiędzynarodowieniem 
działalności. Należy zwrócić szczególną 
uwagę na MŚP w regionach borykających 
się z ograniczeniami, takich jak regiony 
górskie i najbardziej oddalone, gdzie MŚP 
są jedynym źródłem działalności 
gospodarczej i zatrudnienia. Program 
powinien w sposób proporcjonalny 
korygować niedoskonałości rynku, 
a jednocześnie nie zakłócać konkurencji na 
rynku wewnętrznym.

Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 24

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24) Wiele unijnych problemów 
z konkurencyjnością wiąże się 
z trudnościami MŚP z uzyskaniem dostępu 
do finansowania – mają one kłopoty 
z wykazaniem zdolności kredytowej oraz 
wystarczającym zabezpieczeniem. Inne 
trudności związane z finansowaniem 
wynikają z tego, że w celu zachowania 
konkurencyjności MŚP muszą 
podejmować działania w zakresie 
cyfryzacji, umiędzynarodowienia 
i innowacji oraz podnoszenia kwalifikacji 
swoich pracowników. Ograniczony dostęp 

(24) Wiele unijnych problemów 
z konkurencyjnością wiąże się 
z trudnościami MŚP z uzyskaniem dostępu 
do finansowania – mają one kłopoty 
z wykazaniem zdolności kredytowej oraz 
wystarczającym zabezpieczeniem. Inne 
trudności związane z finansowaniem 
wynikają z tego, że w celu zachowania 
konkurencyjności MŚP muszą 
podejmować działania w zakresie 
cyfryzacji, umiędzynarodowienia 
i innowacji oraz podnoszenia kwalifikacji 
swoich pracowników. Ograniczony dostęp 
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do finansowania wpływa negatywnie na 
wskaźnik tworzenia, wzrostu i przetrwania 
przedsiębiorstw, jak też na gotowość 
nowych przedsiębiorców do przejmowania 
rentownych przedsiębiorstw w kontekście 
sukcesji.

do finansowania wpływa negatywnie na 
tworzenie przedsiębiorstw, wzrost 
gospodarczy, gospodarkę lokalną i 
wskaźniki przetrwania przedsiębiorstw, jak 
też na gotowość nowych przedsiębiorców 
do przejmowania rentownych 
przedsiębiorstw w kontekście 
dziedziczenia przedsiębiorstw.

Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 27

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(27) Program powinien zapewnić MŚP 
skuteczne wsparcie w podczas całego 
cyklu ich życia. Wsparcie to powinno być 
oparte na wyjątkowej wiedzy teoretycznej 
i fachowej na temat małych i średnich 
przedsiębiorstw oraz sektorów przemysłu, 
jak również na długoletnim doświadczeniu 
we współpracy z zainteresowanymi 
podmiotami na poziomie europejskim, 
krajowym i regionalnym. Powinno się ono 
również opierać się na osiągnięciach sieci 
Enterprise Europe Network jako punktu 
kompleksowej obsługi, który pomaga MŚP 
zwiększać konkurencyjność i rozwijać 
działalność gospodarczą na jednolitym 
rynku i poza nim. Sieć ta zamierza 
kontynuować świadczenie usług w ramach 
innych programów unijnych, 
w szczególności programu „Horyzont 
2020”, z wykorzystaniem środków 
finansowych tych programów. Również 
program doradztwa dla młodych 
przedsiębiorców powinien nadal być 
narzędziem umożliwiającym nowym albo 
przyszłym przedsiębiorcom zdobywanie 
doświadczenia w biznesie poprzez 
współpracę z doświadczonym 
przedsiębiorcą z innego kraju, a tym 
samym zwiększenie swoich zdolności 
w zakresie przedsiębiorczości. Program 
powinien w dalszym ciągu dążyć do tego, 
by się rozwijać i rozszerzać swój zasięg 

(27) Program powinien zapewniać 
skuteczne wsparcie dla MŚP w całym ich 
cyklu życia, bez dyskryminacji ze względu 
na płeć oraz z poświęceniem szczególnej 
uwagi zachęcaniu młodych osób z 
obszarów wiejskich do prowadzenia 
działalności gospodarczej, tak by zapobiec 
wyludnianiu się obszarów wiejskich. 
Wsparcie to powinno być oparte na 
wyjątkowej wiedzy teoretycznej i fachowej 
na temat małych i średnich przedsiębiorstw 
oraz sektorów przemysłu, jak również na 
długoletnim doświadczeniu we współpracy 
z zainteresowanymi podmiotami na 
poziomie europejskim, krajowym 
i regionalnym.  Powinno się ono również 
opierać się na osiągnięciach sieci 
Enterprise Europe Network jako punktu 
kompleksowej obsługi, który pomaga MŚP 
zwiększać konkurencyjność i rozwijać 
działalność gospodarczą na jednolitym 
rynku i poza nim. Sieć ta zamierza 
kontynuować świadczenie usług w ramach 
innych programów unijnych, 
w szczególności programu „Horyzont 
2020”, z wykorzystaniem środków 
finansowych tych programów. Również 
program doradztwa dla młodych 
przedsiębiorców powinien nadal być 
narzędziem umożliwiającym nowym albo 
przyszłym przedsiębiorcom zdobywanie 
doświadczenia w biznesie poprzez 
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geograficzny, i tym samym móc 
zaoferować przedsiębiorcom szerszą gamę 
możliwości współpracy, w stosownych 
przypadkach w połączeniu z innymi 
inicjatywami Unii.

współpracę z doświadczonym 
przedsiębiorcą z innego kraju, a tym 
samym zwiększenie swoich zdolności 
w zakresie przedsiębiorczości. Program 
powinien w dalszym ciągu dążyć do tego, 
by się rozwijać i rozszerzać swój zasięg 
geograficzny, i tym samym móc 
zaoferować przedsiębiorcom szerszą gamę 
możliwości współpracy, w stosownych 
przypadkach w połączeniu z innymi 
inicjatywami Unii.

Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 28

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28) Klastry są narzędziem 
o strategicznym znaczeniu dla wspierania 
konkurencyjności i rozwoju MŚP, 
ponieważ zapewniają one sprzyjające 
otoczenie biznesowe. Wspólne inicjatywy 
na rzecz klastrów powinny osiągnąć masę 
krytyczną w celu przyspieszenia wzrostu 
MŚP. Poprzez łączenie 
wyspecjalizowanych ekosystemów klastry 
tworzą nowe możliwości biznesowe dla 
MŚP i lepiej je integrują z europejskimi 
i globalnymi strategicznymi łańcuchami 
wartości. Należy zapewnić wsparcie na 
potrzeby rozwoju transnarodowych 
strategii partnerstwa oraz realizację 
wspólnych działań wspieranych przez 
Europejską Platformę Współpracy 
Klastrów. Należy wspierać trwałe 
partnerstwa, w przypadku których 
finansowanie będzie kontynuowane, jeśli 
osiągnięte zostaną cele pośrednie. 
Bezpośrednie wsparcie dla MŚP powinno 
być przekazywane za pośrednictwem 
klastrów w następujących sytuacjach: 
upowszechnianie zaawansowanych 
technologii, nowych modeli biznesowych, 
niskoemisyjnych i zasobooszczędnych 
rozwiązań, kreatywność i projektowanie, 
podnoszenie kwalifikacji, pozyskiwanie 

(28) Klastry są narzędziem 
o strategicznym znaczeniu dla wspierania 
konkurencyjności i rozwoju MŚP, 
ponieważ zapewniają one sprzyjające 
otoczenie biznesowe. Wspólne inicjatywy 
na rzecz klastrów powinny osiągnąć masę 
krytyczną w celu przyspieszenia wzrostu 
MŚP. Poprzez łączenie 
wyspecjalizowanych ekosystemów klastry 
tworzą nowe możliwości biznesowe dla 
MŚP i lepiej je integrują z europejskimi 
i globalnymi strategicznymi łańcuchami 
wartości. Należy zapewnić wsparcie na 
potrzeby rozwoju transnarodowych 
strategii partnerstwa oraz realizację 
wspólnych działań wspieranych przez 
Europejską Platformę Współpracy 
Klastrów. Należy wspierać trwałe 
partnerstwa, w przypadku których 
finansowanie będzie kontynuowane, jeśli 
osiągnięte zostaną cele pośrednie. 
Bezpośrednie wsparcie dla MŚP powinno 
być przekazywane za pośrednictwem 
klastrów w następujących sytuacjach: 
upowszechnianie zaawansowanych 
technologii, nowych modeli biznesowych, 
niskoemisyjnych i zasobooszczędnych 
rozwiązań, kreatywność i projektowanie, 
podnoszenie kwalifikacji, pozyskiwanie 
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utalentowanych pracowników, 
przyśpieszenie przedsiębiorczości 
i internacjonalizacja. Do działań powinny 
zostać włączone inne wyspecjalizowane 
podmioty wspierające MŚP w celu 
ułatwienia transformacji przemysłowej 
i realizacji strategii inteligentnej 
specjalizacji. Program powinien zatem 
przyczyniać się do wzrostu i tworzenia 
powiązań z unijnymi (cyfrowymi) centrami 
innowacji i inwestycji ustanowionymi 
w ramach polityki spójności i programu 
„Horyzont Europa”. Okres trwania 
wniosku/inicjatywy i jego wpływ 
finansowy

utalentowanych pracowników, 
przyśpieszenie przedsiębiorczości 
i internacjonalizacja. Do działań powinny 
zostać włączone inne wyspecjalizowane 
podmioty wspierające MŚP w celu 
ułatwienia transformacji przemysłowej 
i realizacji strategii inteligentnej 
specjalizacji. Program powinien zatem 
przyczyniać się do wzrostu i tworzenia 
powiązań z unijnymi (cyfrowymi) centrami 
innowacji i inwestycji ustanowionymi 
w ramach polityki spójności, programu 
Erasmus i programu „Horyzont Europa”. 
Można również dążyć do osiągnięcia 
efektu synergii z programem Erasmus.

Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 44

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(44) Aby umożliwić sprawne 
funkcjonowanie rynku wewnętrznego, 
niezbędny jest wysoki poziom ochrony 
zdrowia w ramach łańcucha dostaw 
żywności. Bezpieczny i zgodny z zasadami 
zrównoważonego rozwoju łańcuch dostaw 
żywności jest warunkiem wstępnym dla 
społeczeństwa i rynku wewnętrznego. 
Międzynarodowe sytuacje kryzysowe 
w zakresie zdrowia i afery żywnościowe 
powodują zakłócenia w funkcjonowaniu 
rynku wewnętrznego poprzez ograniczenie 
przepływu osób i towarów oraz przerwy 
w produkcji.

(44) Aby umożliwić sprawne 
funkcjonowanie rynku wewnętrznego, 
niezbędny jest wysoki poziom ochrony 
zdrowia w ramach łańcucha dostaw 
produktów rolnych i żywności. 
Bezpieczny i zgodny z zasadami 
zrównoważonego rozwoju łańcuch dostaw 
produktów rolnych i żywności jest 
warunkiem wstępnym dla społeczeństwa i 
rynku wewnętrznego. Międzynarodowe 
sytuacje kryzysowe w zakresie zdrowia 
i afery żywnościowe powodują zakłócenia 
w funkcjonowaniu rynku wewnętrznego 
poprzez ograniczenie przepływu osób 
i towarów oraz przerwy w produkcji. Aby 
zapobiegać transgranicznym sytuacjom 
kryzysowym w zakresie zdrowia i aferom 
żywnościowym, program powinien 
wspierać konkretne działania, takie jak 
ustanawianie środków nadzwyczajnych na 
wypadek kryzysów i nieprzewidzianych 
zdarzeń mających wpływ na zdrowie 
zwierząt i roślin, tworząc mechanizm 
bezpośredniego dostępu do unijnej 
rezerwy kryzysowej, aby szybciej, 
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skutecznie i efektywniej radzić sobie z 
tymi sytuacjami nadzwyczajnymi. W 
związku z tym kluczowym priorytetem 
powinno być zapobieganie nowym i 
nieznanym szkodnikom i chorobom.

Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 45

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(45) Ogólnym celem prawa Unii 
w dziedzinie łańcucha żywnościowego jest 
przyczynianie się do zapewnienia 
wysokiego poziomu zdrowia ludzi, 
zwierząt i roślin na wszystkich etapach 
łańcucha żywnościowego, wspieranie 
poprawy dobrostanu zwierząt, 
przyczynienie się do wysokiego poziomu 
ochrony konsumentów oraz zapewniania 
im odpowiednich informacji, a także 
wysokiego poziomu ochrony środowiska, 
w tym ochrony różnorodności biologicznej, 
przy jednoczesnym zapewnieniu bardziej 
ekologicznej żywności i pasz, zaostrzenie 
norm jakości w całej Unii, zwiększenie 
konkurencyjności unijnego przemysłu 
spożywczego i paszowego oraz sprzyjanie 
tworzeniu miejsc pracy.

(45) Ogólnym celem prawa Unii w 
dziedzinie łańcucha żywnościowego jest 
przyczynianie się do zapewnienia 
wysokiego poziomu zdrowia ludzi, 
zwierząt i roślin na wszystkich etapach 
łańcucha żywnościowego, zapewnienie 
dostaw produktów żywnościowych po 
rozsądnych cenach, wspieranie poprawy 
dobrostanu zwierząt, zapewnienie 
godziwego dochodu ludności wiejskiej, 
stabilizacja rynków oraz przyczynianie się 
do wysokiego poziomu ochrony 
konsumentów i zapewniania im 
odpowiednich informacji, a także 
wysokiego poziomu ochrony środowiska, 
w tym ochrony różnorodności biologicznej, 
przy jednoczesnym zapewnieniu bardziej 
ekologicznej żywności i pasz, 
zmniejszaniu ilości odpadów spożywczych, 
zaostrzeniu norm jakości w całej Unii, 
zwiększaniu konkurencyjności unijnego 
przemysłu spożywczego i paszowego oraz 
sprzyjaniu tworzeniu miejsc pracy.

Poprawka 19

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 46

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(46) Zważywszy na szczególny 
charakter działań związanych 
z zapewnieniem wysokiego poziomu 

(46) Zważywszy na szczególny 
charakter działań związanych 
z zapewnieniem wysokiego poziomu 
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ochrony zdrowia ludzi, zwierząt i roślin 
w całym łańcuchu żywnościowym, 
w niniejszym rozporządzeniu należy 
określić specjalne kryteria 
kwalifikowalności dotyczące udzielania 
dotacji i zamówień publicznych. 
W szczególności, na zasadzie odstępstwa 
od rozporządzenia (UE, Euratom) 
Parlamentu Europejskiego i Rady61 
(„rozporządzenie finansowe”), w drodze 
wyjątku od zasady nieretroakcji, koszty 
środków nadzwyczajnych, ze względu na 
ich pilny i nieprzewidywalny charakter, 
powinny być kwalifikowalne i obejmować 
również koszty, które zostały poniesione 
w przypadku podejrzenia wystąpienia 
choroby lub szkodników, pod warunkiem 
że jej wystąpienie zostanie następnie 
potwierdzone i zgłoszone Komisji. 
Odpowiadające im zobowiązania 
budżetowe i płatności wydatków 
kwalifikowalnych powinny być 
dokonywane przez Komisję po podpisaniu 
zobowiązań prawnych i po 
przeprowadzeniu oceny wniosków 
o płatności przedłożonych przez państwa 
członkowskie. Za kwalifikowalne należy 
również uznać koszty dotyczące środków 
ochrony zastosowanych w przypadku 
bezpośredniego zagrożenia dla statusu 
zdrowia w Unii w wyniku wystąpienia lub 
rozwoju na terytorium państwa trzeciego, 
państwa członkowskiego lub kraju 
i terytorium zamorskiego jednej z chorób 
zwierząt i chorób odzwierzęcych, jak 
również w dotyczące środków ochronnych 
lub innych istotnych działań podjętych 
w celu wspierania statusu zdrowia roślin 
w Unii.

ochrony zdrowia ludzi, zwierząt i roślin 
w całym łańcuchu żywnościowym, 
w niniejszym rozporządzeniu należy 
określić specjalne kryteria 
kwalifikowalności dotyczące udzielania 
dotacji i zamówień publicznych. 
W szczególności, na zasadzie odstępstwa 
od rozporządzenia (UE, Euratom) 
Parlamentu Europejskiego i Rady61 
(„rozporządzenie finansowe”), w drodze 
wyjątku od zasady nieretroakcji, koszty 
środków nadzwyczajnych, ze względu na 
ich pilny i nieprzewidywalny charakter, 
powinny być kwalifikowalne i obejmować 
również koszty, które zostały poniesione 
w przypadku podejrzenia wystąpienia 
choroby lub szkodników, pod warunkiem 
że jej wystąpienie zostanie następnie 
potwierdzone i zgłoszone Komisji. 
Odpowiadające im zobowiązania 
budżetowe i płatności wydatków 
kwalifikowalnych powinny być 
dokonywane przez Komisję po podpisaniu 
zobowiązań prawnych i po 
przeprowadzeniu oceny wniosków 
o płatności przedłożonych przez państwa 
członkowskie. W przypadkach gdy 
sytuacje nadzwyczajne w zakresie zdrowia 
ludzi, zwierząt i roślin w łańcuchu 
żywnościowym mogą wynikać ze 
szczególnych praktyk unijnych, należy 
przyjąć środki mające na celu korektę 
tych praktyk. Za kwalifikowalne należy 
również uznać koszty dotyczące środków 
zapobiegawczych i ochronnych 
zastosowanych w przypadku 
bezpośredniego zagrożenia dla statusu 
zdrowia w Unii w wyniku wystąpienia lub 
rozwoju na terytorium państwa trzeciego, 
państwa członkowskiego lub kraju i 
terytorium zamorskiego jednej z chorób 
zwierząt i chorób odzwierzęcych, jak 
również dotyczące środków ochronnych 
lub innych istotnych działań podjętych w 
celu wspierania statusu zdrowia roślin w 
Unii.

_________________ _________________
61 [do uzupełnienia] 61 [do uzupełnienia]
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Poprawka 20

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 47

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(47) Kontrole urzędowe 
przeprowadzane przez państwa 
członkowskie są kluczowym narzędziem 
służącym sprawdzaniu i monitorowaniu 
wdrażania, przestrzegania i egzekwowania 
stosownych wymogów unijnych. 
Skuteczność i wydajność systemów 
kontroli urzędowych ma zasadnicze 
znaczenie dla utrzymania wysokiego 
poziomu bezpieczeństwa ludzi, zwierząt 
i roślin w całym łańcuchu żywnościowym, 
przy jednoczesnym zapewnieniu 
wysokiego poziomu ochrony środowiska. 
Należy udostępnić wkład finansowy Unii 
dla takich środków kontrolnych. 
W szczególności należy udostępnić 
wsparcie finansowe dla laboratoriów 
referencyjnych Unii, aby pomóc im 
w ponoszeniu kosztów związanych 
z wdrażaniem programów prac 
zatwierdzanych przez Komisję. Ponadto, 
z uwagi na fakt, że skuteczność kontroli 
urzędowych zależy również od dostępności 
dla organów kontrolnych dobrze 
wyszkolonych pracowników posiadających 
odpowiednią znajomość prawa Unii, Unia 
powinna móc wnieść wkład w ich 
szkolenie i stosowne programy wymiany 
organizowane przez właściwe organy.

(47) Ze względu na coraz bardziej 
zglobalizowany łańcuch dostaw 
produktów rolnych i żywności kontrole 
urzędowe przeprowadzane przez państwa 
członkowskie są kluczowym narzędziem 
służącym sprawdzaniu i monitorowaniu 
wdrażania, przestrzegania i egzekwowania 
stosownych wymogów unijnych, w 
szczególności w odniesieniu do 
importowanych produktów rolnych i 
spożywczych. Skuteczność i wydajność 
systemów kontroli urzędowych ma 
zasadnicze znaczenie dla utrzymania 
wysokiego poziomu bezpieczeństwa ludzi, 
zwierząt i roślin w całym łańcuchu 
żywnościowym, przy jednoczesnym 
zapewnieniu wysokiego poziomu ochrony 
środowiska. Należy udostępnić wkład 
finansowy Unii dla takich środków 
kontrolnych. W szczególności należy 
udostępnić wsparcie finansowe dla 
laboratoriów referencyjnych Unii, aby 
pomóc im w ponoszeniu kosztów 
związanych z wdrażaniem programów prac 
zatwierdzanych przez Komisję. Ponadto, 
z uwagi na fakt, że skuteczność kontroli 
urzędowych zależy również od dostępności 
dla organów kontrolnych dobrze 
wyszkolonych pracowników posiadających 
odpowiednią znajomość prawa Unii, Unia 
powinna móc wnieść wkład w ich 
szkolenie i stosowne programy wymiany 
organizowane przez właściwe organy.

Poprawka 21

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 70
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(70) Ponadto działania w odniesieniu do 
łańcucha żywnościowego, takie jak środki 
weterynaryjne i fitosanitarne w przypadku 
sytuacji kryzysowych dotyczących zdrowia 
zwierząt i roślin mogą zostać uzupełnione 
o interwencje rynkowe z unijnej wspólnej 
polityki rolnej ustanowionej na mocy 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) nr [...]78.

(70) Ponadto działania w odniesieniu do 
łańcucha żywnościowego, takie jak środki 
weterynaryjne i fitosanitarne w przypadku 
sytuacji kryzysowych dotyczących zdrowia 
zwierząt i roślin mogą zostać uzupełnione 
o interwencje rynkowe z unijnej wspólnej 
polityki rolnej ustanowionej na mocy 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) nr [...]78, wyłącznie w 
przypadkach gdy jest to bezwzględnie 
konieczne i leży w nadrzędny interesie 
sektora.

__________________ __________________
78 COM(2018) 393 final. 78 COM(2018) 393 final.

Poprawka 22

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 76

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(76) Na podstawie chorób zwierzęcych, 
o których mowa w rozdziale 2 części I 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2016/42981, rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 
nr 2160/200382 oraz rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 
nr 999/200183 należy ustanowić wykaz 
chorób zwierzęcych i odzwierzęcych, które 
kwalifikują się do finansowania w ramach 
środków nadzwyczajnych oraz do 
finansowania w ramach programów 
zwalczania, kontroli i nadzoru.

(76) Na podstawie chorób zwierzęcych, 
o których mowa w rozdziale 2 części I 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2016/42981, rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 
nr 2160/200382 oraz rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 
nr 999/200183 należy ustanowić otwarty 
wykaz chorób zwierzęcych 
i odzwierzęcych, które kwalifikują się do 
finansowania w ramach środków 
nadzwyczajnych oraz do finansowania 
w ramach programów zwalczania, kontroli 
i nadzoru.

_________________ _________________
81 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 
z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie 
przenośnych chorób zwierząt oraz 
zmieniające i uchylające niektóre akty 
w dziedzinie zdrowia zwierząt („Prawo 

81 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 
z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie 
przenośnych chorób zwierząt oraz 
zmieniające i uchylające niektóre akty 
w dziedzinie zdrowia zwierząt („Prawo 
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o zdrowiu zwierząt”) (Dz.U. L 84 
z 31.3.2016, s. 1).

o zdrowiu zwierząt”) (Dz.U. L 84 
z 31.3.2016, s. 1).

82 Rozporządzenie (WE) nr 2160/2003 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 
listopada 2003 r. w sprawie zwalczania 
salmonelli i innych określonych 
odzwierzęcych czynników 
chorobotwórczych przenoszonych przez 
żywność (Dz.U. L 325 z 12.12.2003, s. 1).

82 Rozporządzenie (WE) nr 2160/2003 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 
listopada 2003 r. w sprawie zwalczania 
salmonelli i innych określonych 
odzwierzęcych czynników 
chorobotwórczych przenoszonych przez 
żywność (Dz.U. L 325 z 12.12.2003, s. 1).

83 Rozporządzenie (WE) nr 999/2001 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 
maja 2001 r. ustanawiające przepisy 
dotyczące zapobiegania, kontroli 
i zwalczania niektórych pasażowalnych 
encefalopatii gąbczastych (Dz.U. L 147 
z 31.5.2001, s. 1).

83 Rozporządzenie (WE) nr 999/2001 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 
maja 2001 r. ustanawiające przepisy 
dotyczące zapobiegania, kontroli 
i zwalczania niektórych pasażowalnych 
encefalopatii gąbczastych (Dz.U. L 147 
z 31.5.2001, s. 1).

Poprawka 23

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 77 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(77a) Należy wziąć pod uwagę wpływ 
ekstremalnych zjawisk klimatycznych w 
różnych państwach członkowskich na 
rozprzestrzenianie się szkodników i 
chorób zwierząt oraz skutki zmiany 
klimatu dla państw członkowskich, 
prowadzące do coraz szerszego zakresu 
potencjalnych zagrożeń, które muszą być 
traktowane nie jako odstępstwo od normy, 
lecz uznawane za fakt na poziomie 
europejskim.

Poprawka 24

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 85 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(85a) Z myślą o ocenie wspólnych celów 
należy unikać składania wniosków 
wprowadzających zbędne nowe środki 
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biurokratyczne. Nie należy na przykład 
wymagać od państw członkowskich, by 
liczyły one pomyślnie zrealizowane 
programy krajowe w dziedzinie zdrowia 
zwierząt i roślin bądź by opracowywały w 
tym celu odpowiednie wskaźniki. Takie 
dane liczbowe nie odzwierciedlają 
dokładnie, czy strategie zapobiegania 
chorobom wdrożone przez dane państwo 
członkowskie były skuteczne ani czy były 
zgodne ze strategiami 
ogólnoeuropejskimi, co mogłoby 
skutkować zafałszowaniem danych.

Poprawka 25

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
program na rzecz poprawy 
funkcjonowania rynku wewnętrznego 
i zwiększenia konkurencyjności 
przedsiębiorstw, w tym 
mikroprzedsiębiorstw oraz małych 
i średnich przedsiębiorstw, oraz ramy na 
potrzeby finansowania opracowywania, 
tworzenia i rozpowszechniania statystyk 
europejskich w rozumieniu art. 13 
rozporządzenia (WE) nr 223/2009 
(„program”).

Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
program na rzecz jednolitego rynku z 
myślą o wzmocnieniu rynku 
wewnętrznego i poprawie jego 
funkcjonowania w dziedzinach 
konkurencyjności przedsiębiorstw, 
zwłaszcza mikroprzedsiębiorstw oraz 
małych i średnich przedsiębiorstw, 
łańcucha dostaw produktów rolnych i 
żywności oraz ramy na potrzeby 
finansowania opracowywania, tworzenia i 
rozpowszechniania statystyk europejskich 
(„program”).

Poprawka 26

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) poprawa funkcjonowania rynku 
wewnętrznego, a w szczególności ochrona 
i wzmocnienie pozycji obywateli, 
konsumentów i przedsiębiorstw, 
szczególnie mikroprzedsiębiorstw oraz 

a) poprawa funkcjonowania rynku 
wewnętrznego, promowanie spójności 
terytorialnej, a w szczególności ochrona i 
wzmocnienie pozycji obywateli, 
konsumentów i przedsiębiorstw, 
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małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), 
poprzez egzekwowanie prawa Unii, 
ułatwienie dostępu do rynku, ustanawianie 
norm oraz działania na rzecz zdrowia 
ludzi, zdrowia zwierząt i roślin oraz 
dobrostanu zwierząt; wzmocnienie 
współpracy między właściwymi organami 
państw członkowskich oraz między 
właściwymi organami państw 
członkowskich a Komisją i agencjami 
zdecentralizowanymi Unii;

szczególnie mikroprzedsiębiorstw oraz 
małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), 
poprzez wspieranie ich zrównoważonego 
charakteru, egzekwowanie prawa Unii, 
gwarantowanie równych warunków 
działania, ułatwienie dostępu do rynku, 
ustanawianie norm oraz ochronę i 
wzmacnianie zdrowia ludzi, zdrowia 
zwierząt i roślin, dobrostanu zwierząt i 
poszanowania środowiska; wzmocnienie 
współpracy między właściwymi organami 
państw członkowskich oraz między 
właściwymi organami państw 
członkowskich a Komisją i agencjami 
zdecentralizowanymi Unii;

Poprawka 27

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) zapewnienie porównywalnych 
i wiarygodnych danych statystycznych 
wysokiej jakości dotyczących Europy, 
stanowiących podstawę opracowywania, 
monitorowania i oceny wszystkich polityk 
Unii oraz ułatwiających podmiotom 
zaangażowanym w kształtowanie polityki, 
przedsiębiorstwom, przedstawicielom 
środowiska akademickiego, obywatelom 
i mediom podejmowanie świadomych 
decyzji i aktywne uczestniczenie 
w procesie demokratycznym.

b) zapewnienie najnowszych, 
porównywalnych, zaktualizowanych i 
wiarygodnych danych statystycznych 
wysokiej jakości dotyczących Europy, 
zharmonizowanych między wszystkimi 
państwami członkowskimi i ich 
odpowiednimi krajowymi i regionalnymi 
organami statystycznymi, stanowiących 
podstawę opracowywania, monitorowania 
i oceny wszystkich polityk Unii oraz 
ułatwiających podmiotom zaangażowanym 
w kształtowanie polityki, 
przedsiębiorstwom, przedstawicielom 
środowiska akademickiego, związkom 
zawodowym, obywatelom i mediom 
podejmowanie świadomych decyzji 
i aktywne uczestniczenie w procesie 
demokratycznym.

Poprawka 28

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera a
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) zwiększenie skuteczności rynku 
wewnętrznego, ułatwienie zapobiegania 
powstawaniu przeszkód na tym rynku oraz 
ich usuwania, wspieranie opracowywania, 
wdrażania i egzekwowania prawa Unii 
w dziedzinach rynku wewnętrznego 
towarów i usług, zamówień publicznych 
i nadzoru rynku, jak również 
w dziedzinach prawa spółek oraz prawa 
umów i prawa stosunków pozaumownych, 
przeciwdziałania praniu pieniędzy, 
swobodnego przepływu kapitału, usług 
finansowych i konkurencji, w tym 
opracowywania narzędzi zarządzania;

a) zwiększenie skuteczności rynku 
wewnętrznego, ułatwienie zapobiegania 
powstawaniu przeszkód na tym rynku oraz 
ich usuwania, łącznie z barierami 
geograficznymi w regionach najbardziej 
oddalonych, wspieranie opracowywania, 
wdrażania i egzekwowania prawa Unii 
w dziedzinach rynku wewnętrznego 
towarów i usług, zamówień publicznych 
i nadzoru rynku, jak również 
w dziedzinach prawa spółek oraz prawa 
umów i prawa stosunków pozaumownych, 
przeciwdziałania praniu pieniędzy, 
zapobiegania oszustwom i uchylaniu się 
od opodatkowania, swobodnego 
przepływu kapitału, usług finansowych 
i konkurencji, w tym opracowywania 
narzędzi zarządzania;

Poprawka 29

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) zwiększenie konkurencyjności 
przedsiębiorstw, ze szczególnym 
uwzględnieniem MŚP, oraz osiągnięcie 
dodatkowości poprzez środki zapewniające 
różne formy wsparcia dla MŚP, dostęp do 
rynków, w tym internacjonalizację MŚP, 
sprzyjające MŚP otoczenie biznesu, 
konkurencyjność sektorową, modernizację 
przemysłu oraz propagowanie 
przedsiębiorczości;

b) zwiększenie konkurencyjności 
przedsiębiorstw, ze szczególnym 
uwzględnieniem MŚP, oraz osiągnięcie 
dodatkowości poprzez środki zapewniające 
różne formy wsparcia dla MŚP, dostęp do 
rynków, w tym internacjonalizację MŚP, 
sprzyjające MŚP otoczenie biznesu, 
konkurencyjność sektorową, modernizację 
przemysłu oraz propagowanie 
przejrzystości rynku i przedsiębiorczości, 
ze zwróceniem szczególnej uwagi na 
przedsiębiorczość kobiet i osób młodych 
na obszarach wiejskich, aby przyczynić się 
do ich pozostania na obszarach wiejskich 
i uniknąć wyludnienia tych obszarów; 

Poprawka 30
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera c – podpunkt ii

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) wspierają opracowywanie wysokiej 
jakości międzynarodowych standardów 
sprawozdawczości finansowej i rewizji 
finansowej, ułatwiają ich włączenie do 
prawa Unii oraz wspierają innowacje 
i rozwój najlepszych praktyk w zakresie 
sprawozdawczości przedsiębiorstw;

(ii) wspierają opracowywanie wysokiej 
jakości międzynarodowych standardów 
sprawozdawczości finansowej i rewizji 
finansowej, ułatwiają ich włączenie do 
prawa Unii oraz wspierają innowacje i 
rozwój najlepszych praktyk oraz 
przejrzystości w zakresie 
sprawozdawczości przedsiębiorstw;

Poprawka 31

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera d – podpunkt i

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) wzmocnienie pozycji, wspieranie 
i edukowanie konsumentów, 
przedsiębiorstw i społeczeństwa 
obywatelskiego; zapewnienie wysokiego 
poziomu ochrony konsumentów, 
zrównoważonej konsumpcji 
i bezpieczeństwa produktów, 
w szczególności przez wspieranie 
właściwych organów egzekwowania prawa 
i organizacji reprezentujących 
konsumentów oraz działań w zakresie 
współpracy; zapewnienie wszystkim 
konsumentom dostępu do środków 
dochodzenia roszczeń; oraz zapewnienie 
odpowiednich informacji o rynku 
i konsumentach;

(i) wzmocnienie pozycji, wspieranie, 
informowanie i edukowanie 
konsumentów, przedsiębiorstw, związków 
zawodowych i społeczeństwa 
obywatelskiego, na przykład za 
pośrednictwem ogólnodostępnych stron 
władz publicznych; zapewnienie 
wysokiego poziomu ochrony 
konsumentów, zrównoważonej konsumpcji 
i bezpieczeństwa produktów, 
w szczególności przez wspieranie 
właściwych organów egzekwowania prawa 
i organizacji reprezentujących 
konsumentów oraz działań w zakresie 
współpracy między państwami 
członkowskimi i na szczeblu 
międzynarodowym oraz wymiany dobrych 
praktyk i informacji, aby chronić 
europejskie produkty na rynku 
wewnętrznym przed nieuczciwą 
konkurencją zewnętrzną; zapewnienie 
wszystkim konsumentom dostępu do 
arbitrażu i dochodzenia roszczeń oraz 
zapewnienie odpowiednich informacji 
o rynku, konsumentach i sposobach 
rozwiązywania konfliktów;
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Poprawka 32

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera d – podpunkt ii

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) zwiększenie udziału konsumentów, 
innych użytkowników końcowych usług 
finansowych oraz społeczeństwa 
obywatelskiego w kształtowaniu polityki 
w dziedzinie usług finansowych; 
wspieranie lepszego zrozumienia sektora 
finansowego;

(ii) zwiększenie udziału konsumentów, 
innych użytkowników końcowych usług 
finansowych, związków zawodowych oraz 
społeczeństwa obywatelskiego w 
kształtowaniu polityki w dziedzinie usług 
finansowych; wspieranie lepszego 
zrozumienia sektora finansowego;

Poprawka 33

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) przyczynianie się do wysokiego 
poziomu zdrowia ludzi, zwierząt i roślin na 
wszystkich etapach łańcucha 
żywnościowego i w obszarach 
powiązanych, w tym przez zapobieganie 
występowaniu chorób i organizmów 
szkodliwych oraz ich zwalczanie, 
wspieranie poprawy dobrostanu zwierząt 
oraz zrównoważonej produkcji 
i konsumpcji żywności;

e) przyczynianie się do wysokiego 
poziomu zdrowia ludzi, zwierząt i roślin na 
wszystkich etapach łańcucha dostaw 
produktów rolnych i żywności oraz w 
obszarach powiązanych, w tym przez 
zapobieganie występowaniu chorób i 
organizmów szkodliwych oraz ich 
zwalczanie, jak również stosowanie 
środków nadzwyczajnych na wypadek 
sytuacji kryzysowych na dużą skalę i 
nieprzewidzianych zdarzeń mających 
wpływ na zdrowie roślin i zwierząt, 
wspieranie poprawy dobrostanu zwierząt 
oraz zrównoważonej produkcji i 
konsumpcji rolno-spożywczej w 
przystępnych cenach, ograniczenie 
marnotrawienia żywności, zwiększenie 
świadomości konsumentów i 
wykorzystanie korzyści płynących z 
gospodarki o obiegu zamkniętym; tym 
samym skoncentrowanie się na 
pobudzaniu badań, innowacji i wymiany 
najlepszych praktyk między 
zainteresowanymi podmiotami we 
wszystkich wyżej wymienionych 
obszarach;
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Poprawka 34

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera e a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) pomoc w tworzeniu otoczenia 
sprzyjającego zakładaniu nowych MŚP w 
regionach o niekorzystnej sytuacji, takich 
jak regiony górskie i najbardziej 
oddalone, przez zapewnienie 
przeznaczenia 10 % wszystkich 
dostępnych środków finansowych dla 
takich regionów.

Poprawka 35

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) tworzenie i przekazywanie 
wysokiej jakości danych statystycznych 
dotyczących Europy w sposób terminowy, 
bezstronny i wydajny pod względem 
kosztów, za pośrednictwem zacieśnionych 
partnerstw w ramach Europejskiego 
Systemu Statystycznego, o którym mowa 
w art. 4 rozporządzenia (WE) nr 223/2009, 
oraz ze wszystkimi stosownymi stronami 
zewnętrznymi, przy wykorzystaniu wielu 
źródeł danych, zaawansowanych metod 
analizy danych, systemów inteligentnych 
oraz technologii cyfrowych.

f) tworzenie i przekazywanie 
wysokiej jakości danych statystycznych 
dotyczących Europy w sposób terminowy, 
bezstronny i wydajny pod względem 
kosztów, za pośrednictwem zacieśnionych 
partnerstw w ramach Europejskiego 
Systemu Statystycznego, o którym mowa 
w art. 4 rozporządzenia (WE) nr 223/2009, 
oraz ze wszystkimi stosownymi stronami 
zewnętrznymi, w ramach skutecznej 
współpracy z organami statystycznymi w 
państwach członkowskich, przy 
wykorzystaniu wielu źródeł danych, 
zaawansowanych metod analizy danych, 
systemów inteligentnych i technologii 
cyfrowych oraz połączonych zasobów w 
celu uzyskania wiarygodnych i możliwie 
jak najbardziej aktualnych informacji.
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Poprawka 36

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Pula środków finansowych na 
realizację programu na lata 2021–2027 
wynosi 4 088 580 000 EUR w cenach 
bieżących.

1. Pula środków finansowych na 
realizację programu na lata 2021–2027 
wynosi 4 608 580 000 EUR w cenach 
bieżących.

Poprawka 37

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) 1 680 000 000 EUR na cel, 
o którym mowa w art. 3 ust. 2 lit. e);

c) 2 200 000 000 EUR na cel, o 
którym mowa w art. 3 ust. 2 lit. f).

Poprawka 38

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. W celu zagwarantowania 
finansowania środków określonych w art. 
3 ust. 2 lit. e) należy wprowadzić specjalny 
mechanizm dający łańcuchowi 
żywnościowemu bezpośredni dostęp do 
rezerwy kryzysowej Komisji Europejskiej 
w przypadku sytuacji nadzwyczajnych na 
dużą skalę.

Poprawka 39

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Środki przydzielone państwom 6. Środki przydzielone państwom 
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członkowskim w ramach zarządzania 
dzielonego mogą, na ich wniosek, zostać 
przeniesione do programu. Komisja 
wykonuje te środki bezpośrednio zgodnie 
z art. 62 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 
finansowego lub pośrednio zgodnie z lit. c) 
tego artykułu. W miarę możliwości środki 
te wykorzystuje się na rzecz danego 
państwa członkowskiego.

członkowskim w ramach zarządzania 
dzielonego mogą, na ich wniosek, zostać 
przeniesione do programu jedynie w 
przypadkach, w których podjęte 
zobowiązania nie zostaną zrealizowane. 
Pozostałe programy objęte zarządzaniem 
dzielonym nie powinny być w żadnym 
wypadku osłabione cięciami w ich 
budżetach. Komisja wykonuje te środki 
bezpośrednio zgodnie z art. 62 ust. 1 lit. a) 
rozporządzenia finansowego lub pośrednio 
zgodnie z lit. c) tego artykułu. W miarę 
możliwości środki te wykorzystuje się na 
rzecz danego państwa członkowskiego.

Poprawka 40

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit 1 – litera d – podpunkt i a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ia) dąży do zapewnienia harmonizacji 
prawodawstwa europejskiego i zgodności 
z nim;

Poprawka 41

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Program może zapewniać 
finansowanie w dowolnej formie 
przewidzianej w rozporządzeniu 
finansowym, w szczególności w postaci 
dotacji, nagród i zamówień. Może również 
zapewniać finansowanie w formie 
instrumentów finansowych w ramach 
działań łączonych.

2. Program może zapewniać 
finansowanie w dowolnej formie 
przewidzianej w rozporządzeniu 
finansowym, w szczególności w postaci 
dotacji, nagród i zamówień. Może również 
zapewniać finansowanie w formie 
instrumentów finansowych w ramach 
działań łączonych, zapewniając dostęp do 
wielu programów finansowania;

Poprawka 42

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Artykuł 7 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dotacje w ramach programu są 
przyznawane i zarządzane zgodnie 
z tytułem VIII rozporządzenia 
finansowego.

Dotacje w ramach programu są 
przyznawane i zarządzane zgodnie 
z tytułem VIII rozporządzenia 
finansowego. Komisja publikuje programy 
prac przyjęte dla każdego z celów 
szczegółowych, o których mowa w art. 2 
ust. 2, określające wysokość dotacji do 
przydziału.

Uzasadnienie

Jest to utrwalona praktyka w ramach zarządzania programami UE.

Poprawka 43

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) tworzenie właściwych warunków 
wzmocnienia pozycji wszystkich 
podmiotów rynku wewnętrznego, w tym 
przedsiębiorstw, obywateli, konsumentów, 
społeczeństwa obywatelskiego i organów 
publicznych, poprzez przejrzyste kampanie 
informacyjne i uświadamiające, wymianę 
najlepszych praktyk, promowanie dobrych 
praktyk, wymianę i upowszechnianie 
wiedzy specjalistycznej oraz 
organizowanie szkoleń;

a) tworzenie właściwych warunków 
wzmocnienia pozycji wszystkich 
podmiotów rynku wewnętrznego, w tym 
przedsiębiorstw, związków zawodowych, 
obywateli i konsumentów, społeczeństwa 
obywatelskiego i organów publicznych, 
poprzez przejrzyste kampanie 
informacyjne i uświadamiające, wymianę 
najlepszych praktyk, promowanie dobrych 
praktyk, wymianę i upowszechnianie 
wiedzy specjalistycznej oraz 
organizowanie szkoleń;

Poprawka 44

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) zapewnienie mechanizmów 
umożliwiających obywatelom, 
konsumentom, użytkownikom końcowym 

b) zapewnienie mechanizmów 
umożliwiających obywatelom, 
pracownikom, konsumentom, 
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oraz przedstawicielom społeczeństwa 
obywatelskiego i przedsiębiorstw z Unii 
wnoszenie wkładu w dyskusje polityczne, 
strategie polityczne i proces podejmowania 
decyzji, poprzez wspieranie 
funkcjonowania organizacji 
przedstawicielskich na poziomie krajowym 
i unijnym;

użytkownikom końcowym oraz 
przedstawicielom społeczeństwa 
obywatelskiego i przedsiębiorstw z Unii 
wnoszenie wkładu w dyskusje polityczne, 
strategie polityczne i proces podejmowania 
decyzji, poprzez wspieranie 
funkcjonowania organizacji 
przedstawicielskich na poziomie krajowym 
i unijnym;

Poprawka 45

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 3 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) eliminowanie barier rynkowych, 
obciążeń administracyjnych oraz kosztów 
wynikających z wyspiarskiego charakteru 
i oddalenia od rynku europejskiego w 
regionach najbardziej oddalonych oraz 
tworzenie korzystnego otoczenia 
biznesowego dla MŚP, aby mogły one 
czerpać korzyści z rynku wewnętrznego;

Poprawka 46

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 3 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) promowanie otoczenia biznesu 
sprzyjającego przedsiębiorczości oraz 
kultury przedsiębiorczości, obejmujące 
program mentoringu dla początkujących 
przedsiębiorców oraz wspieranie 
przedsiębiorstw typu start-up, stabilnego 
rozwoju działalności oraz przedsiębiorstw 
typu scale-up.

f) promowanie otoczenia biznesu 
sprzyjającego przedsiębiorczości oraz 
kultury przedsiębiorczości, zwłaszcza 
wśród kobiet i osób młodych, w 
szczególności osób młodych 
mieszkających na obszarach wiejskich, 
obejmujące program mentoringu dla 
początkujących przedsiębiorców oraz 
wspieranie przedsiębiorstw typu start-up, 
stabilnego rozwoju działalności oraz 
przedsiębiorstw typu scale-up, a także 
tworzenie nowych usług; skupienie się na 
rozwoju inicjatyw biznesowych, takich jak 
„Młodzi Przedsiębiorcy”, w środowisku 
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uniwersyteckim oraz uznanie tej koncepcji 
na poziomie europejskim.

Poprawka 47

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 2 – litera a – punkt i

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) państwo członkowskie lub 
powiązany z nim kraj lub terytorium 
zamorskie;

(i) państwo członkowskie, powiązany 
z nim kraj lub terytorium zamorskie lub 
region najbardziej oddalony;

Poprawka 48

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 7 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) krajowe urzędy statystyczne i inne 
organy krajowe, o których mowa w art. 5 
ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 223/2009;

a) krajowe urzędy statystyczne oraz 
ich regionalne odpowiedniki, jeśli takie 
istnieją, i inne organy krajowe, o których 
mowa w art. 5 ust. 2 rozporządzenia (WE) 
nr 223/2009;

Poprawka 49

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – akapit 1 – litera h

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

h) w przypadku działań służących 
realizacji celu szczegółowego, o którym 
mowa w art. 3 ust. 2 lit. f) niniejszego 
rozporządzenia – krajowe urzędy 
statystyczne i inne organy krajowe, 
o których mowa w art. 5 ust. 2 
rozporządzenia (WE) nr 223/2009.

h) w przypadku działań służących 
realizacji celu szczegółowego, o którym 
mowa w art. 3 ust. 2 lit. f) niniejszego 
rozporządzenia – krajowe i regionalne 
urzędy statystyczne i inne organy krajowe, 
o których mowa w art. 5 ust. 2 
rozporządzenia (WE) nr 223/2009.

Poprawka 50

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Artykuł 16 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Programy prac służące realizacji 
celu szczegółowego, o którym mowa 
w art. 3 ust. 2 lit. e), określone 
w załączniku I, są uchwalane przez 
Komisję w drodze aktów wykonawczych. 
Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie 
z procedurą sprawdzającą, o której mowa 
w art. 21 ust. 2.

2. Komisja posiada uprawnienia do 
przyjęcia, zgodnie z art. 20, aktów 
delegowanych uzupełniających niniejsze 
rozporządzenie przez przyjęcie programów 
prac zgodnie z celem szczegółowym, o 
którym mowa w art. 3 ust. 2 lit. e), jak 
określono w załączniku.

Poprawka 51

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja prowadzi działania 
informacyjne i komunikacyjne związane 
z programem, jego działaniami 
i rezultatami. Zasoby finansowe 
przydzielone na program przyczyniają się 
również do komunikacji instytucjonalnej 
w zakresie priorytetów politycznych Unii, 
o ile są one związane z celami, o których 
mowa w art. 3.

2. Komisja prowadzi działania 
informacyjne i komunikacyjne związane z 
programem w celu zwiększenia 
świadomości konsumentów, obywateli, 
przedsiębiorstw, w szczególności w 
łańcuchu dostaw produktów rolnych i 
żywności, o zasobach zapewnianych za 
pośrednictwem instrumentów 
finansowych przewidzianych w niniejszym 
rozporządzeniu, a także o powiązanych 
z nimi działaniach i rezultatach. Zasoby 
finansowe przydzielone na program 
przyczyniają się również do komunikacji 
instytucjonalnej w zakresie priorytetów 
politycznych Unii, o ile są one związane 
z celami, o których mowa w art. 3.

Poprawka 52

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja (EUROSTAT) prowadzi 
działania informacyjne i komunikacyjne 
związane z realizacją celu szczegółowego, 

3. Komisja (EUROSTAT) prowadzi 
działania informacyjne i komunikacyjne 
związane z realizacją celu szczegółowego, 
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o którym mowa w art. 3 ust. 2 lit. f), oraz 
z powiązanymi z nim działaniami 
i rezultatami, jeżeli dotyczą one 
opracowywania, tworzenia 
i rozpowszechniania statystyk 
europejskich, zgodnie z zasadami 
statystycznymi określonymi 
w rozporządzeniu (WE) nr 223/2009.

o którym mowa w art. 3 ust. 2 lit. f), oraz 
z powiązanymi z nim działaniami 
i rezultatami, jeżeli dotyczą one 
ujednolicenia badanych elementów, 
opracowywania, tworzenia 
i rozpowszechniania statystyk 
europejskich, zgodnie z zasadami 
statystycznymi określonymi 
w rozporządzeniu (WE) nr 223/2009.

Poprawka 53

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – akapit 1 – punkt 1 – punkt 1.2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) środki zwalczania agrofaga 
kwarantannowego dla UE, wprowadzone 
przez właściwy organ państwa 
członkowskiego na podstawie art. 16 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2016/2031105 lub na podstawie 
środków unijnych przyjętych zgodnie 
z art. 28 ust. 1 tego rozporządzenia;

a) środki prewencji, ograniczania 
rozprzestrzeniania się lub zwalczania 
agrofaga kwarantannowego dla UE, 
wprowadzone przez właściwy organ 
państwa członkowskiego na podstawie art. 
16 rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/2031105 
lub na podstawie środków unijnych 
przyjętych zgodnie z art. 28 ust. 1 tego 
rozporządzenia;

_________________ _________________
105 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/2031 
z dnia 26 października 2016 r. w sprawie 
środków ochronnych przeciwko agrofagom 
roślin, zmieniające rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
nr 228/2013, (UE) nr 652/2014 i (UE) 
nr 1143/2014 oraz uchylające dyrektywy 
Rady 69/464/EWG, 74/647/EWG, 
93/85/EWG, 98/57/WE, 2000/29/WE, 
2006/91/WE i 2007/33/WE (Dz.U. L 317 
z 23.11.2016, s. 4).

105 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/2031 
z dnia 26 października 2016 r. w sprawie 
środków ochronnych przeciwko agrofagom 
roślin, zmieniające rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
nr 228/2013, (UE) nr 652/2014 i (UE) 
nr 1143/2014 oraz uchylające dyrektywy 
Rady 69/464/EWG, 74/647/EWG, 
93/85/EWG, 98/57/WE, 2000/29/WE, 
2006/91/WE i 2007/33/WE (Dz.U. L 317 
z 23.11.2016, s. 4).

Uzasadnienie

Istotne jest, aby zapewnić kwalifikowalność środków zapobiegawczych i środków 
ograniczających rozprzestrzenianie się w taki sam sposób jak środków zwalczania.
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Poprawka 54

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – akapit 1 – punkt 1 – punkt 1.2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) środki zwalczania agrofaga 
niewymienionego jako agrofag 
kwarantannowy dla UE, wprowadzone 
przez właściwy organ państwa 
członkowskiego na podstawie art. 29 
rozporządzenia (UE) 2016/2031, który to 
agrofag może zostać zakwalifikowany jako 
agrofag kwarantannowy dla UE zgodnie 
z kryteriami, o których mowa w tym 
artykule lub w art. 30 ust. 1 tego 
rozporządzenia;

b) środki prewencji, ograniczania 
rozprzestrzeniania się lub zwalczania 
agrofaga niewymienionego jako agrofag 
kwarantannowy dla UE, wprowadzone 
przez właściwy organ państwa 
członkowskiego na podstawie art. 29 
rozporządzenia (UE) 2016/2031, który to 
agrofag może zostać zakwalifikowany jako 
agrofag kwarantannowy dla UE zgodnie z 
kryteriami, o których mowa w tym artykule 
lub w art. 30 ust. 1 tego rozporządzenia;

Uzasadnienie

Istotne jest, aby zapewnić kwalifikowalność środków zapobiegawczych i środków 
ograniczających rozprzestrzenianie się w taki sam sposób jak środków zwalczania.

Poprawka 55

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – akapit 1 – punkt 1 – punkt 1.2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) dodatkowe środki ochronne 
wprowadzone przeciwko 
rozprzestrzenianiu się agrofaga, przeciwko 
któremu wprowadzono środki unijne na 
podstawie art. 28 ust. 1 i art. 30 ust. 1 
rozporządzenia (UE) 2016/2031WE, inne 
niż środki zwalczania, o których mowa 
w lit. a), i środki ograniczające 
rozprzestrzenianie, o których mowa 
w lit. b), w przypadku gdy środki te są 
niezbędne do ochrony Unii przed dalszym 
rozprzestrzenianiem się tego agrofaga.

c) dodatkowe środki ochronne 
wprowadzone przeciwko 
rozprzestrzenianiu się agrofaga, przeciwko 
któremu wprowadzono środki unijne na 
podstawie art. 28 ust. 1 i art. 30 ust. 1 
rozporządzenia (UE) 2016/2031WE, inne 
niż środki, o których mowa w lit. a) i b), 
w przypadku gdy środki te są niezbędne do 
ochrony Unii przed dalszym 
rozprzestrzenianiem się tego agrofaga, w 
tym ograniczające w razie potrzeby 
swobodny obrót produktami, które są 
potencjalnymi nosicielami agrofaga, w 
otaczających państwach członkowskich.
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Poprawka 56

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – akapit 1 – punkt 1 – punkt 1.2 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) środki mające na celu zwalczenie 
agrofaga, który pojawił się nagle, nawet 
jeżeli nie jest on uznawany za agrofaga 
kwarantannowego dla Unii, lecz jest 
wynikiem ekstremalnych zjawisk 
klimatycznych lub zmiany klimatu w 
danym państwie członkowskim;

Poprawka 57

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – akapit 1 – punkt 1 – punkt 1.3 – punkt 1.3.4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1.3.4a. W przypadku podejrzenia 
wystąpienia ogniska choroby zwierzęcej 
lub pojawienia się organizmów 
szkodliwych należy w sposób zdecydowany 
nasilić kontrole i monitorowanie w całej 
UE w obrębie Unii lub na jej granicach 
zewnętrznych.

Poprawka 58

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – akapit 1 – punkt 1 – punkt 1.3 – punkt 1.3.4 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1.3.4b. Środki służące monitorowaniu 
pojawiania się znanych i nieznanych 
obecnie szkodników i chorób.

Poprawka 59

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – akapit 1 – punkt 2 – punkt 2.1 – wprowadzenie
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2.1. Roczne i wieloletnie weterynaryjne 
i fitosanitarne programy zwalczania, 
kontroli i nadzoru chorób zwierząt i chorób 
odzwierzęcych wymienionych 
w załączniku III, a także agrofagów roślin, 
należy realizować zgodnie z przepisami 
ustanowionymi w odpowiednim 
prawodawstwie Unii.

2.1. Roczne i wieloletnie weterynaryjne 
i fitosanitarne programy w zakresie 
profilaktyki, zwalczania, kontroli i nadzoru 
chorób zwierząt i chorób odzwierzęcych 
wymienionych w załączniku III, a także 
agrofagów roślin, należy realizować 
zgodnie z przepisami ustanowionymi 
w odpowiednim prawodawstwie Unii.

Poprawka 60

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – akapit 1 – punkt 2 – punkt 2.1 – akapit 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Programy te powinny odzwierciedlać 
nowe realia wynikające ze zmiany klimatu 
oraz z różnorodności realiów na poziomie 
europejskim; powinny one również pomóc 
w zapobieganiu erozji europejskiej 
różnorodności biologicznej.

Poprawka 61

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – akapit 1 – punkt 2 – punkt 2.3 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) środki zwalczania agrofaga 
kwarantannowego dla UE, wprowadzone 
przez właściwy organ państwa 
członkowskiego na podstawie art. 17 
rozporządzenia (UE) 2016/2031 lub na 
podstawie środków unijnych przyjętych 
zgodnie z art. 28 ust. 1 tego 
rozporządzenia;

c) środki prewencji, ograniczania 
rozprzestrzeniania się lub zwalczania 
agrofaga kwarantannowego dla UE, 
wprowadzone przez właściwy organ 
państwa członkowskiego na podstawie art. 
17 rozporządzenia (UE) 2016/2031 lub na 
podstawie środków unijnych przyjętych 
zgodnie z art. 28 ust. 1 tego 
rozporządzenia;

Uzasadnienie

Istotne jest, aby zapewnić kwalifikowalność środków zapobiegawczych i środków 
ograniczających rozprzestrzenianie się w taki sam sposób jak środków zwalczania.
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Poprawka 62

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – akapit 1 – punkt 2 – punkt 2.3 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) środki zwalczania agrofaga 
niewymienionego jako agrofag 
kwarantannowy dla UE, wprowadzone 
przez właściwy organ państwa 
członkowskiego na podstawie art. 29 
rozporządzenia (UE) 2016/2031, który to 
agrofag może zostać zakwalifikowany jako 
agrofag kwarantannowy dla UE zgodnie 
z kryteriami, o których mowa w tym 
artykule lub w art. 30 ust. 1 tego 
rozporządzenia;

d) środki prewencji, ograniczania 
rozprzestrzeniania się lub zwalczania 
agrofaga niewymienionego jako agrofag 
kwarantannowy dla UE, wprowadzone 
przez właściwy organ państwa 
członkowskiego na podstawie art. 29 
rozporządzenia (UE) 2016/2031, który to 
agrofag może zostać zakwalifikowany jako 
agrofag kwarantannowy dla UE zgodnie z 
kryteriami, o których mowa w tym artykule 
lub w art. 30 ust. 1 tego rozporządzenia;

Uzasadnienie

Istotne jest, aby zapewnić kwalifikowalność środków zapobiegawczych i środków 
ograniczających rozprzestrzenianie się w taki sam sposób jak środków zwalczania.

Poprawka 63

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – akapit 1 – punkt 2 – punkt 2.3 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) dodatkowe środki ochronne 
wprowadzone przeciwko 
rozprzestrzenianiu się agrofaga, przeciwko 
któremu przyjęto środki unijne na 
podstawie art. 28 ust. 1 i art. 30 ust. 1 
rozporządzenia (UE) 2016/2031WE, inne 
niż środki zwalczania, o których mowa 
w lit. c), i środki ograniczające 
rozprzestrzenianie, o których mowa 
w lit. d), w przypadku gdy środki te są 
niezbędne do ochrony Unii przed dalszym 
rozprzestrzenianiem się tego agrofaga;

e) dodatkowe środki ochronne 
wprowadzone przeciwko 
rozprzestrzenianiu się agrofaga, przeciwko 
któremu przyjęto środki unijne na 
podstawie art. 28 ust. 1 i art. 30 ust. 1 
rozporządzenia (UE) 2016/2031WE, inne 
niż środki, o których mowa w lit. c) i d), w 
przypadku gdy środki te są niezbędne do 
ochrony Unii przed dalszym 
rozprzestrzenianiem się tego agrofaga.
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Uzasadnienie

Jest to poprawka techniczna mająca na celu zachowanie spójności tekstu z poprawkami, tak 
aby zapewnić kwalifikowalność środków zapobiegania i środków ograniczających 
rozprzestrzenianie się w taki sam sposób jak środków zwalczania.

Poprawka 64

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – akapit 1 – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Działania na rzecz poprawy 
dobrostanu zwierząt.

3. Działania na rzecz poprawy 
dobrostanu zwierząt, w tym środki mające 
na celu zapewnienie zgodności z normami 
dotyczącymi dobrostanu zwierząt i ich 
identyfikowalności w trakcie przewozu.

Poprawka 65

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – akapit 1 – punkt 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Działania wspomagające 
zrównoważoną produkcję i konsumpcję 
żywności

7. działania wspomagające produkcję 
agroekologiczną, zrównoważoną 
konsumpcję żywności, która nie szkodzi 
środowisku naturalnemu i różnorodności 
biologicznej oraz promowanie sprzedaży 
bezpośredniej i krótkich łańcuchów 
dostaw.

Poprawka 66

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – akapit 1 – punkt 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

11. Prace techniczne i naukowe, w tym 
badania i działania koordynacyjne, 
niezbędne do zapewnienia prawidłowego 
wdrożenia przepisów w obszarze 
związanym z celem szczegółowym, 

11. Prace techniczne i naukowe, w tym 
badania i działania koordynacyjne, 
niezbędne, by zagwarantować 
zapobieganie pojawieniu się nowych oraz 
nieznanych agrofagów i chorób, a także 
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o którym mowa w art. 3 ust. 2 lit. e), oraz 
do dostosowania tych przepisów do zmian 
naukowych, technologicznych 
i społecznych

by zapewnić prawidłowe wdrożenie 
przepisów w obszarze związanym z celem 
szczegółowym, o którym mowa w art. 3 
ust. 2 lit. e), oraz by dostosować te 
przepisy do zmian naukowych, 
technologicznych i społecznych.

Poprawka 67

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – akapit 1 – punkt 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

14. Wsparcie informacyjnych 
i uświadamiających inicjatyw Unii 
i państw członkowskich, mających na celu 
zapewnienie lepszej, zgodnej z przepisami 
i zasadami zrównoważonego rozwoju 
produkcji i konsumpcji żywności, 
obejmujących zapobieganie 
marnotrawieniu i fałszowaniu żywności, 
w ramach wdrażania przepisów w obszarze 
celu szczegółowego, o którym mowa 
w art. 3 ust. 2 lit. e)

14. Wsparcie informacyjnych 
i uświadamiających inicjatyw Unii 
i państw członkowskich, mających na celu 
zapewnienie lepszej, zgodnej z przepisami 
i zasadami zrównoważonego rozwoju 
produkcji i konsumpcji żywności, 
obejmujących zapobieganie 
marnotrawieniu żywności, związany z tym 
wkład w gospodarkę o obiegu zamkniętym 
i zapobieganie fałszowaniu żywności, 
w ramach wdrażania przepisów w obszarze 
celu szczegółowego, o którym mowa 
w art. 3 ust. 2 lit. e)

Poprawka 68

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – akapit 1 – akapit - 1 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Należy w coraz większym stopniu 
zapewniać wzajemne oddziaływanie 
między różnymi programami i funduszami 
europejskimi a programem jednolitego 
rynku.

Poprawka 69

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – akapit 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wdrożenie polityk Unii wymaga 
porównywalnych i wiarygodnych 
informacji statystycznych wysokiej jakości 
na temat spójności gospodarczej, 
społecznej, terytorialnej i środowiskowej 
w Unii Europejskiej. Ponadto europejskie 
dane statystyczne pozwalają obywatelom 
UE ze zrozumieniem uczestniczyć 
w demokratycznych procesach i debatach 
na temat obecnego i przyszłego stanu Unii.

Wdrożenie polityk Unii wymaga 
aktualnych, porównywalnych 
i wiarygodnych informacji statystycznych 
wysokiej jakości na temat spójności 
gospodarczej, społecznej, terytorialnej 
i środowiskowej w Unii Europejskiej. 
Ponadto europejskie dane statystyczne 
pozwalają obywatelom UE ze 
zrozumieniem uczestniczyć 
w demokratycznych procesach i debatach 
na temat obecnego i przyszłego stanu Unii.

Poprawka 70

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – tiret 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– monitorowanie postępów 
w realizacji celów zrównoważonego 
rozwoju;

– monitorowanie postępów w 
realizacji celów zrównoważonego rozwoju 
i porozumienia klimatycznego z Paryża;

Poprawka 71

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – tiret 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– dostarczanie terminowych 
i istotnych danych na potrzeby wspólnej 
polityki rolnej, wspólnej polityki 
rybołówstwa i polityki dotyczące 
środowiska, bezpieczeństwa żywności 
i dobrostanu zwierząt;

– dostarczanie terminowych 
i istotnych danych na potrzeby wspólnej 
polityki rolnej (w tym informacji 
pochodzących z Centrum Obserwacji 
Rynku Mleka, którego dane są potrzebne 
o wiele wcześniej), wspólnej polityki 
rybołówstwa i polityki dotyczące 
środowiska, bezpieczeństwa żywności 
i dobrostanu zwierząt;
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Poprawka 72

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – tiret 19

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– dostarczanie terminowych 
i kompleksowych wskaźników 
statystycznych z zakresu regionów, w tym 
unijnych regionów najbardziej oddalonych, 
miast i obszarów wiejskich, w celu 
monitorowania i oceny skuteczności 
polityk rozwoju terytorialnego, a także 
w celu oceny skutków terytorialnych 
polityk sektorowych;

– dostarczanie terminowych 
i kompleksowych wskaźników 
statystycznych z zakresu regionów, 
unijnych regionów najbardziej oddalonych, 
miast i obszarów wiejskich, w celu 
monitorowania i oceny skuteczności 
polityk rozwoju terytorialnego, a także 
w celu oceny skutków terytorialnych 
polityk sektorowych;

Poprawka 73

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wykaz chorób zwierząt i chorób 
odzwierzęcych

skreśla się

1) Afrykański pomór koni
2) Afrykański pomór świń
3) Wąglik
4) Grypa ptaków (wysoce zjadliwa)
5) Grypa ptaków (nisko zjadliwa)
6) Kampylobakterioza
7) Klasyczny pomór świń
8) Pryszczyca
9) Zaraza płucna kóz
10) Nosacizna
11) Zakażenie wirusem choroby 
niebieskiego języka (serotypy 1–24)
12) Zakażenia Brucella abortus, B. 
melitensis i B. suis
13) Zakażenie wirusem epizootycznej 
choroby krwotocznej
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14) Zakażenie wirusem choroby 
guzowatej skóry bydła
15) Zakażenie Mycoplasma mycoides 
subsp. mycoides SC (zaraza płucna bydła)
16) Zakażenie kompleksem 
Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. 
caprae i M. tuberculosis)
17) Zakażenie wirusem rzekomego 
pomoru drobiu
18) Zakażenie wirusem pomoru 
małych przeżuwaczy
19) Zakażenie wirusem wścieklizny
20) Zakażenie wirusem gorączki 
doliny Rift
21) Zakażenie wirusem księgosuszu
22) Zakażenie odzwierzęcymi 
serotypami Salmonella
23) Zakażenie Echinococcus spp.
24) Listerioza
25) Ospa owiec i kóz
26) Pasażowalne encefalopatie 
gąbczaste
27) Włośnica
28) Wenezuelskie zapalenie mózgu 
i rdzenia koni
29) Szczepy E. coli wytwarzające 
werotoksynę

Poprawka 74

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ZAŁĄCZNIK IIIa
Wykaz chorób zwierząt i chorób 
odzwierzęcych
Wykaz chorób zwierząt i chorób 
odzwierzęcych obejmuje:
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a) wykaz chorób ustanowiony na mocy 
rozdziału 2 część 1 rozporządzenia 
2016/429; 
b) salmonelle, choroby odzwierzęce i 
odzwierzęce czynniki chorobotwórcze 
objęte rozporządzeniem (WE) nr 
2160/2003 i dyrektywą 2003/99/WE;
c) pasażowalne encefalopatie gąbczaste.

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu uwzględnienie zmiany wykazu chorób na podstawie rozporządzenia 
2016/429, który może być aktualizowany przez Komisję Europejską, a także salmonelli, 
chorób odzwierzęcych i odzwierzęcych czynników chorobotwórczych.

Poprawka 75

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ZAŁĄCZNIK IVa
Cele określone w art. 3 ust. 2 lit. e)
1) Liczba pomyślne wdrożonych 
krajowych programów weterynaryjnych 
i fitosanitarnych
2) Liczba skutecznie rozwiązanych 
sytuacji nadzwyczajnych spowodowanych 
agrofagami;
3) Liczba skutecznie rozwiązanych 
sytuacji nadzwyczajnych spowodowanych 
chorobami;

Poprawka 76

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ZAŁĄCZNIK IVb
Cele określone w art. 3 ust. 2 lit. d) pkt i) 
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ppkt ii)
1. Wskaźnik sytuacji konsumentów;
2. Zmniejszenie liczby wpisów w systemie 
wczesnego ostrzegania;
3. Liczba dokumentów określających 
stanowisko i odpowiedzi na konsultacje 
publiczne w obszarze usług finansowych 
otrzymane od beneficjentów
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