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6.3.2013 B7-0082/223 

Poprawka  223 

Bas Eickhout 

w imieniu grupy Verts/ALE 

Charles Goerens, Birgit Schnieber-Jastram, Michèle Striffler, Andrea Zanoni, Helmut 

Scholz i inni 

 

Mandat w postaci poprawek ustawodawczych dotyczący B7-0082/2013 

negocjacji międzyinstytucjonalnych 

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Decyzja w sprawie rozpoczęcia negocjacji międzyinstytucjonalnych i określenia mandatu 

negocjacyjnego w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i 

monitorowania jej - 2011/0288(COD) 

(COM(2011)0628 final/2 – C7-0341/2011 – COM(2012)0551 final – C7-0312/2012 – 

2011/0288(COD) – 2013/2531(RSP)) 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 1 a (nowy) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 1a) Zgodnie z art. 208 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
(TFUE) we WPR uwzględniać naleŜy cele 
współpracy na rzecz rozwoju, wraz z 
celami zatwierdzonymi w ramach ONZ i 
innych organizacji międzynarodowych. 
Środki podejmowane na podstawie 
niniejszego rozporządzenia nie powinny 
zagraŜać zdolnościom w zakresie 
produkcji Ŝywności ani 
długoterminowemu bezpieczeństwu 
Ŝywnościowemu krajów rozwijających się, 
zwłaszcza krajów najsłabiej rozwiniętych 
(krajów LDC), oraz powinny przyczyniać 
się do realizacji zobowiązań Unii do 
łagodzenia zmian klimatu. 

Or. en 

(Poprawka 1 z opinii komisji DEVE.) 
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6.3.2013 B7-0082/224 

Poprawka  224 

Ingeborg Gräßle i inni 

 

Mandat w postaci poprawek ustawodawczych dotyczący B7-0082/2013 

negocjacji międzyinstytucjonalnych 

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Decyzja w sprawie rozpoczęcia negocjacji międzyinstytucjonalnych i określenia mandatu 

negocjacyjnego w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i 

monitorowania jej - 2011/0288(COD) 

(COM(2011)0628 final/2 – C7-0341/2011 – COM(2012)0551 final – C7-0312/2012 – 

2011/0288(COD) – 2013/2531(RSP)) 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 43 – ustęp 2 – akapit pierwszy 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Komisja moŜe – w drodze aktów 

wykonawczych – zmniejszyć lub zawiesić 

płatności miesięczne lub płatności 

okresowe na rzecz państwa 

członkowskiego jeŜeli spełnione są 
wszystkie następujące warunki:  

Komisja moŜe – w drodze aktów 

wykonawczych – zmniejszyć lub zawiesić 

płatności miesięczne lub płatności 

okresowe na rzecz państwa 

członkowskiego, jeŜeli co najmniej jeden 
kluczowy element przedmiotowego 
krajowego systemu kontroli nie istnieje 
lub działa nieskutecznie ze względu na 
wagę lub trwałość stwierdzonych 
nieprawidłowości, lub teŜ nieprawidłowe 
płatności nie są odzyskiwane z 
zachowaniem naleŜytej staranności, i 
jeŜeli spełniony jest jeden z następujących 
warunków:  

a) co najmniej jeden kluczowy element 
przedmiotowego systemu kontroli nie 
istnieje lub działa nieskutecznie ze 
względu na wagę lub trwałość 
stwierdzonych nieprawidłowości, lub teŜ 
nieprawidłowe płatności nie są 
odzyskiwane z zachowaniem naleŜytej 
staranności; 

 

b) nieprawidłowości, o których mowa w lit. 
a), mają stały charakter i stanowiły 

podstawę przyjęcia co najmniej dwóch 

aktów wykonawczych na mocy art. 54 

b) nieprawidłowości, o których mowa 
wyŜej, mają stały charakter i stanowiły 

podstawę przyjęcia co najmniej dwóch 

aktów wykonawczych na mocy art. 54 
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stanowiących o wyłączeniu z finansowania 

unijnego wydatków poniesionych przez 

dane państwo członkowskie; oraz 

stanowiących o wyłączeniu z finansowania 

unijnego wydatków poniesionych przez 

dane państwo członkowskie; lub 

c) Komisja stwierdza, Ŝe dane państwo 

członkowskie nie jest w stanie wdroŜyć 

niezbędnych środków w celu zaradzenia 
tej sytuacji w bezpośredniej przyszłości.  

c) Komisja stwierdza, Ŝe dane państwo 

członkowskie nie jest w stanie wdroŜyć 

niezbędnych środków naprawczych w 
najbliŜszej przyszłości, zgodnie z planem 
działania zawierającym jasne wskaźniki 
postępu, który ma zostać ułoŜony w 
konsultacji z Komisją.  

Or. en 
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6.3.2013 B7-0082/225 

Poprawka  225 

Ingeborg Gräßle i inni 

 

Mandat w postaci poprawek ustawodawczych dotyczący B7-0082/2013 

negocjacji międzyinstytucjonalnych 

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Decyzja w sprawie rozpoczęcia negocjacji międzyinstytucjonalnych i określenia mandatu 

negocjacyjnego w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i 

monitorowania jej - 2011/0288(COD) 

(COM(2011)0628 final/2 – C7-0341/2011 – COM(2012)0551 final – C7-0312/2012 – 

2011/0288(COD) – 2013/2531(RSP)) 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 56 – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera a 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) jeŜeli łączna kwota poniesionych i 

przewidywanych kosztów windykacji 

przewyŜsza kwotę do odzyskania; lub 

a) jeŜeli łączna kwota poniesionych i 

przewidywanych kosztów windykacji 

przewyŜsza kwotę do odzyskania; ten 
warunek uznaje się za spełniony, jeśli 
kwota do odzyskania przez beneficjenta w 
ramach pojedynczej płatności nie 
przekracza 100 EUR, lub 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0082/226 

Poprawka  226 

Ingeborg Gräßle i inni 

 

Mandat w postaci poprawek ustawodawczych dotyczący B7-0082/2013 

negocjacji międzyinstytucjonalnych 

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Decyzja w sprawie rozpoczęcia negocjacji międzyinstytucjonalnych i określenia mandatu 

negocjacyjnego w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i 

monitorowania jej - 2011/0288(COD) 

(COM(2011)0628 final/2 – C7-0341/2011 – COM(2012)0551 final – C7-0312/2012 – 

2011/0288(COD) – 2013/2531(RSP)) 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 110 a (nowy) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Artykuł 110a 

 Państwa członkowskie zapewniają 
coroczną publikację ex post wykazu 
beneficjentów funduszy EFRG 
i EFRROW. Czyniąc to, stosują 
odpowiednio art. 21 rozporządzenia 
delegowanego Komisji z dnia 29 
października 2012 r. w sprawie zasad 
stosowania rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 
nr 966/2012 w sprawie zasad finansowych 
mających zastosowanie do budŜetu 
ogólnego Unii. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0082/227 

Poprawka  227 

Jutta Haug i inni 

 

Mandat w postaci poprawek ustawodawczych dotyczący B7-0082/2013 

negocjacji międzyinstytucjonalnych 

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Decyzja w sprawie rozpoczęcia negocjacji międzyinstytucjonalnych i określenia mandatu 

negocjacyjnego w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i 

monitorowania jej - 2011/0288(COD) 

(COM(2011)0628 final/2 – C7-0341/2011 – COM(2012)0551 final – C7-0312/2012 – 

2011/0288(COD) – 2013/2531(RSP)) 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 65 a (nowy) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Artykuł 65a 

 Wycofania i zmniejszenia dotyczące 
płatności na rzecz praktyk rolniczych 
korzystnych dla klimatu i środowiska 

naturalnego 

 NiezaleŜnie od art. 65 suma wycofań 
i zmniejszeń stosowanych zgodnie z tym 
artykułem w wyniku niewywiązywania się 
z obowiązków, o których mowa w tytule 
III rozdział 2 rozporządzenia ... (Płatności 
bezpośrednie) moŜe przekraczać kwotę 
płatności, o której mowa we 
wspomnianym rozdziale. 

Or. en 

 

 


