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Instrument Sąsiedztwa oraz Współpracy
Międzynarodowej i Rozwojowej

Proponowane rozporządzenie ustanawiające Instrument Sąsiedztwa oraz Współpracy Międzynarodowej i
Rozwojowej jest objęte działem 6 „Sąsiedztwo i świat” nowych wieloletnich ram finansowych (WRF), w którym
określono główne priorytety działań zewnętrznych Unii Europejskiej na lata 2021–2027. Proponowany
instrument, którego budżet wynosi 70,8 mld EUR w cenach z 2018 r., łączy dziesięć odrębnych instrumentów i
funduszy istniejących w WRF na lata 2014–2020, a także Europejski Fundusz Rozwoju, który do tej pory
pozostawał poza budżetem ogólnym UE. Podczas pierwszej czerwcowej sesji plenarnej Parlament Europejski ma
głosować w drugim czytaniu nad tekstem uzgodnionym w wyniku negocjacji międzyinstytucjonalnych.

Kontekst
Proponowane usprawnienie struktury finansowania działań zewnętrznych UE ma pomóc Unii lepiej
reagować na rosnącą liczbę globalnych wyzwań, których złożoność również się zwiększyła, które są
wielowymiarowe i często szybko się zmieniają. W trakcie wdrażania WRF na lata 2014–2020 Komisja
Europejska stwierdziła, że struktura finansowania złożona z wielu instrumentów, wielu zestawów
priorytetów, wielu struktur zarządzania i wielu procedur sprawozdawczych nie była wystarczająco
skuteczna i elastyczna, jeśli chodzi o stawianie czoła nowym wyzwaniom.

Wniosek Komisji Europejskiej
Proponowane rozporządzenie składa się z trzech głównych komponentów: geograficznego, tematycznego
i szybkiego reagowania, a także z „rezerwy elastyczności” lub „rezerwy na nowe wyzwania i priorytety”. Ze
środków z komponentu geograficznego finansowana byłaby również rozbudowana wersja Europejskiego
Funduszu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju (EFZR+) i gwarancja na działania zewnętrzne, która byłaby
wykorzystywana do wspierania inwestycji w krajach partnerskich, przyczyniając się do osiągnięcia celów
zrównoważonego rozwoju.

Stanowisko Parlamentu Europejskiego
Zgodnie z art. 58 Regulaminu Parlamentu Europejskiego Komisja Rozwoju (DEVE) i Komisja Spraw
Zagranicznych (AFET) wspólnie pracowały nad wnioskiem. Parlament przyjął swoje stanowisko w
pierwszym czytaniu w marcu 2019 r. W tekście uzgodnionym w ramach negocjacji trójstronnych między
Radą a Parlamentem, sfinalizowanym w marcu 2021 r., stwierdzono, że Parlament będzie odgrywał większą
rolę w określaniu głównych strategicznych wyborów instrumentu w drodze aktu delegowanego i dwa razy
w roku – dialogu geopolitycznego. Komisja zobowiązała się do informowania Parlamentu przed
skorzystaniem z rezerwy. Parlament podkreślił, że wszelkie działania związane z migracją muszą być zgodne
z celami instrumentu. Negocjatorzy zgodzili się na umieszczenie w motywie odniesienia do obowiązujących
przepisów finansowych UE, które umożliwia zawieszenie pomocy, jeżeli dane państwo nie przestrzega
zasad demokracji, praw człowieka i praworządności. Ostatecznie wynegocjowany tekst został zatwierdzony
na wspólnym posiedzeniu komisji DEVE i AFET 18 marca. Rada przyjęła swoje stanowisko w pierwszym
czytaniu 26 maja 2021 r. Parlament musi teraz formalnie przyjąć tekst w drugim czytaniu, a głosowanie
zaplanowano na czerwcową sesję plenarną, na podstawie zalecenia komisji DEVE i AFET.
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Zalecenie do drugiego czytania: 2018/0243(COD); Komisje
przedmiotowo właściwe: AFET, DEVE (art. 58);
Sprawozdawcy: Michael Gahler (PPE, Niemcy), Rasa
Juknevičienė (PPE, Litwa), Maria Arena (S&D, Belgia), Charles
Goerens (Renew, Luksemburg). Więcej informacji można
znaleźć w briefingu z serii „Opracowywanie prawa UE”.
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