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Finansowanie wspólnej polityki rolnej *

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie projektu rozporządzenia Rady w spra-
wie sposobów finansowania wspólnej polityki rolnej (COM(2004)0489 — C6-0166/2004 — 2004/

0164(CNS))

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

— uwzględniając projekt Komisji przedstawiony Radzie (COM(2004)0489) (1),

— uwzględniając art. 37 ust. 2 akapit trzeci Traktatu WE, na mocy którego Rada skonsultowała się z
Parlamentem (C6-0166/2004),

— uwzględniając art. 51 Regulaminu,

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz opinię Komisji Kontroli Budżetowej
(A6-0127/2005),

1. zatwierdza projekt Komisji po poprawkach;

2. zwraca się do Komisji o odpowiednią zmianę jej projektu, zgodnie z art. 250 ust. 2 Traktatu WE;

3. zwraca się do Rady, jeśli ta uznałaby za stosowne oddalić się od przyjętego przez Parlament tekstu, o
poinformowanie go o tym fakcie;

4. zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem, jeśli ta uznałaby za stosowne
wprowadzenie znaczących zmian do projektu Komisji;

5. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

TEKST PROPONOWANY
PRZEZ KOMISJĘ

POPRAWKI
PARLAMENTU

Poprawka 1
Artykuł 5 litera a)

a) konieczne działania z zakresu analizy, zarządzania, monito-
rowania, wymiany informacji oraz wprowadzenia w życie
wspólnej polityki rolnej, jak również te odnoszące się do
wdrażania systemów kontroli oraz pomocy technicznej i
administracyjnej;

a) konieczne działania z zakresu analizy, zarządzania, monito-
rowania, wymiany informacji oraz wprowadzenia w życie
wspólnej polityki rolnej, jak również te odnoszące się do
wdrażania systemów kontroli oraz pomocy technicznej i
administracyjnej, z wyjątkiem wydatków, które zgodnie z
art. 13 nie są finansowane z EFGR;

Poprawka 2
Artykuł 16 ustęp 2

Jednakże płatności bezpośrednie nie mogą w żadnym wypadku
przekroczyć daty 15 października w danym roku budżetowym.

skreślony

Poprawka 3
Artykuł 31 ustęp 4 litera a)

a) wydatków określonych w art. 3 ust. 1, dokonanych wcześ-
niej niż 36 miesięcy przed pisemnym zawiadomieniem
zainteresowanego Państwa Członkowskiego przez Komisję
o wynikach kontroli;

a) wydatków określonych w art. 3 ust. 1, dokonanych wcześ-
niej niż 24 miesiące przed pisemnym zawiadomieniem
zainteresowanego Państwa Członkowskiego przez Komisję
o wynikach kontroli;

(1) Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.
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Poprawka 4
Artykuł 31 ustęp 4 litera b)

b) wydatków związanych ze środkami wieloletnimi stanowią-
cymi część wydatków określonych w art. 3 ust. 1, dla któ-
rych ostatnie narzucone beneficjentowi zobowiązanie nastą-
piło wcześniej niż 36 miesięcy przed pisemnym
zawiadomieniem zainteresowanego Państwa Członkow-
skiego przez Komisję o wynikach kontroli;

b) wydatków związanych ze środkami wieloletnimi stanowią-
cymi część wydatków określonych w art. 3 ust. 1, dla któ-
rych ostatnie narzucone beneficjentowi zobowiązanie nastą-
piło wcześniej niż 24 miesiące przed pisemnym
zawiadomieniem zainteresowanego Państwa Członkow-
skiego przez Komisję o wynikach kontroli;

Poprawka 5
Artykuł 31 ustęp 4 litera c)

c) wydatków związanych z programami określonymi w art. 4,
dla których ostatnia płatność salda nastąpiła wcześniej niż
36 miesięcy przed pisemnym zawiadomieniem zaintereso-
wanego Państwa Członkowskiego przez Komisję o wyni-
kach kontroli.

c) wydatków związanych z programami określonymi w art. 4,
dla których ostatnia płatność salda nastąpiła wcześniej niż
24 miesiące przed pisemnym zawiadomieniem zaintereso-
wanego Państwa Członkowskiego przez Komisję o wyni-
kach kontroli.

Poprawka 6
Artykuł 32 ustęp 5, akapit pierwszy

5. Jeżeli odzyskanie nie następuje w terminie czterech lat od
dnia pierwszego ustalenia administracyjnego lub sądowego lub
sześciu lat, jeżeli windykacja jest przedmiotem postępowania
przed sądami krajowymi, konsekwencje finansowe braku odzys-
kania ponosi w 50% dane Państwo Członkowskie oraz w 50%
budżet Wspólnoty, po zastosowaniu potrącenia przewidzianego
w ust. 2.

5. Jeżeli odzyskanie nie następuje w terminie czterech lat od
dnia pierwszego ustalenia administracyjnego lub sześciu mie-
sięcy po opublikowaniu ostatecznego orzeczenia sądowego,
konsekwencje finansowe braku odzyskania ponosi w 50%
dane Państwo Członkowskie oraz w 50% budżet Wspólnoty,
po zastosowaniu potrącenia przewidzianego w ust. 2.

Poprawka 7
Artykuł 43

Do dnia 1 września każdego roku następującego po roku
budżetowym Komisja sporządza sprawozdanie finansowe z
zarządzania EGFR i EFFROW w minionym roku budżetowym.

Do dnia 1 września każdego roku następującego po roku
budżetowym Komisja przedkłada Parlamentowi Europejskiemu
i Radzie sprawozdanie finansowe z zarządzania EGFR i
EFFROW w minionym roku budżetowym.

P6_TA(2005)0194

Rewizja porozumienia ramowego w sprawie stosunków między Parlamentem
Europejskim a Komisją

Decyzja Parlamentu Europejskiego w sprawie nowelizacji porozumienia ramowego między Parla-
mentem Europejskim a Komisją (2005/2076(ACI))

Parlament Europejski,

— uwzględniając art. 10 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską oraz Deklarację nr 3 załączoną
do aktu końcowego Konferencji Międzyrządowej, podczas której uchwalono Traktat z Nicei,

— uwzględniając art. III-397 Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy,

— uwzględniając porozumienie ramowe w sprawie stosunków między Parlamentem Europejskim a Komi-
sją z dnia 5 lipca 2000 r. (1),

— uwzględniając swoją rezolucję z dnia 18 listopada 2004 r. w sprawie powołania nowej Komisji (2),

— uwzględniając decyzję Konferencji Przewodniczących z dnia 14 kwietnia 2005 r.,

(1) Dz.U. C 121 z 24.4.2001, str. 122.
(2) Teksty przyjęte w tym dniu, P6_TA(2004)0063.
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PRZEZ KOMISJĘ
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