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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

IPA odgrywa ważną rolę w rozszerzeniu, ponieważ stanowi główny instrument 
umożliwiający kandydatom i potencjalnym kandydatom przygotowanie się do procesu 
negocjacyjnego i uzyskania pełnego członkostwa. Proces rozszerzenia umacnia pokój, 
demokrację i stabilność w Europie; dzięki niemu Unia zyskuje lepszą pozycję, by mierzyć się 
z globalnymi wyzwaniami. 

W budżecie UE IPA stanowi kluczowy element polityki działań zewnętrznych, który 
powinien być blisko powiązany z innymi programami działań zewnętrznych. Ponadto 
konieczne jest zapewnienie spójności z innymi stosownymi unijnymi obszarami polityki 
i programami. 

W IPA III uwzględniono nowe wyzwania, takie jak migracja, bezpieczeństwo, ochrona 
środowiska i zmiana klimatu, dlatego sprawozdawczyni popiera złożoną przez Komisję 
Europejską propozycję przeznaczenia na nowy IPA 1,2 razy więcej środków niż na IPA II w 
bieżących WRF na lata 2014–2020. Sprawozdawczyni podkreśla znaczenie strategicznego 
programowania i pomiarów wyników w IPA III, a także potrzebę większej elastyczności przy 
reagowaniu na nieprzewidziane wyzwania i kryzysy. 

IPA II przyczynił się do przeprowadzenia reform w kluczowych obszarach, takich jak 
sądownictwo, walka z korupcją, administracja publiczna i włączenie społeczne, a ponadto 
wspomagał stopniowe dostosowywanie się do przepisów i norm UE; w przypadku IPA III 
potrzebne jest większe wsparcie w zakresie zwracania szczególnej uwagi na rozwój 
gospodarczy i poprawę konkurencyjności oraz wzmacniania instytucji demokratycznych i 
reformy administracji publicznej. 

Komisja powinna podjąć odpowiednie działania z myślą o przyspieszeniu wykorzystywania 
funduszy IPA, w szczególności w pierwszych latach, w celu zapobieżenia strukturalnym 
zaległościom w zawieraniu umów i płatnościach. Należy uprościć ogólną strukturę 
instrumentów oraz procedur administracyjnych i finansowych; konieczne jest także 
zapewnienie większej pomocy technicznej ukierunkowanej na budowanie zdolności, 
przygotowywanie projektów, zawieranie umów oraz wdrażanie.

Sprawozdawczyni podkreśla ważną rolę spójności i komplementarności między polityką 
wewnętrzną i zewnętrzną Unii, a także między samymi instrumentami zewnętrznymi, dla 
uzyskania efektu synergii i dużej wartości dodanej dla UE.

POPRAWKI

Komisja Budżetowa zwraca się do Komisji Spraw Zagranicznych, jako komisji 
przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 7
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Pomoc powinna również być 
udzielana zgodnie z umowami 
zawieranymi przez Unię z beneficjentami 
wymienionymi w załączniku I. Pomoc 
powinna przed wszystkim pozwolić 
beneficjentom wymienionym w załączniku 
I wzmocnić demokratyczne instytucje oraz 
praworządność, przeprowadzić reformę 
sądownictwa i administracji publicznej, 
zapewnić poszanowanie praw 
podstawowych oraz propagować równość 
płci, tolerancję, włączenie społeczne 
i niedyskryminację. Pomoc powinna także 
wspierać kluczowe zasady i prawa 
określone w Europejskim filarze praw 
socjalnych17. Pomoc powinna nadal 
wspierać wysiłki beneficjentów na rzecz 
zacieśniania regionalnej, makroregionalnej 
i transgranicznej współpracy, jak również 
przyspieszenia rozwoju terytorialnego, 
w tym poprzez realizowanie unijnych 
strategii makroregionalnych. Powinna 
również wspomagać ich rozwój 
gospodarczy i społeczny oraz zarządzanie 
gospodarką, ugruntowując agendę na rzecz 
inteligentnego, trwałego wzrostu 
gospodarczego sprzyjającego włączeniu 
społecznemu, w tym poprzez wdrożenie 
rozwoju regionalnego, rozwoju rolnictwa 
i obszarów wiejskich, polityki społecznej 
i polityki zatrudnienia oraz rozwój 
gospodarki cyfrowej i społeczeństwa 
cyfrowego, zgodnie także z inicjatywą 
przewodnią „Agenda cyfrowa dla 
Bałkanów Zachodnich”.

(7) Pomoc powinna również być 
udzielana zgodnie z umowami 
zawieranymi przez Unię z beneficjentami 
wymienionymi w załączniku I. Pomoc 
powinna przed wszystkim pozwolić 
beneficjentom wymienionym w załączniku 
I wzmocnić demokratyczne instytucje oraz 
praworządność, przeprowadzić reformę 
sądownictwa i administracji publicznej, 
zapewnić poszanowanie praw 
podstawowych oraz propagować równość 
płci, tolerancję, włączenie społeczne 
i niedyskryminację. Pomoc powinna także 
wspierać kluczowe zasady i prawa 
określone w Europejskim filarze praw 
socjalnych17. Pomoc powinna nadal 
wspierać wysiłki beneficjentów na rzecz 
zacieśniania regionalnej, makroregionalnej 
i transgranicznej współpracy, jak również 
przyspieszenia rozwoju terytorialnego, 
w tym poprzez realizowanie unijnych 
strategii makroregionalnych w celu 
przezwyciężenia barier geograficznych i 
kulturowych, rozwijania dobrych 
stosunków sąsiedzkich i doprowadzenia 
do pojednania. Powinna również 
wspomagać ich rozwój gospodarczy 
i społeczny oraz zarządzanie gospodarką, 
ugruntowując agendę na rzecz 
inteligentnego, trwałego wzrostu 
gospodarczego sprzyjającego włączeniu 
społecznemu, w tym poprzez wdrożenie 
rozwoju regionalnego, rozwoju rolnictwa 
i obszarów wiejskich, polityki społecznej 
i polityki zatrudnienia oraz rozwój 
gospodarki cyfrowej i społeczeństwa 
cyfrowego, zgodnie także z inicjatywą 
przewodnią „Agenda cyfrowa dla 
Bałkanów Zachodnich”

__________________ __________________

17 Europejski filar praw socjalnych 
uroczyście ogłoszony dnia 17 listopada 
2017 r. przez Parlament Europejski, Radę 
i Komisję na Szczycie Społecznym na 
rzecz Sprawiedliwego Zatrudnienia 

17 Europejski filar praw socjalnych 
uroczyście ogłoszony dnia 17 listopada 
2017 r. przez Parlament Europejski, Radę 
i Komisję na Szczycie Społecznym na 
rzecz Sprawiedliwego Zatrudnienia 
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i Wzrostu Gospodarczego w Göteborgu. i Wzrostu Gospodarczego w Göteborgu.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Wzmocniona współpraca 
strategiczna i operacyjna dotycząca 
bezpieczeństwa pomiędzy Unią 
a beneficjentami wymienionymi 
w załączniku I ma kluczowe znaczenie dla 
skutecznego i efektywnego zwalczania 
zagrożeń dla bezpieczeństwa i zagrożeń 
terrorystycznych.

(9) Wzmocniona współpraca 
strategiczna i operacyjna dotycząca 
bezpieczeństwa i kwestii związanych z 
obroną pomiędzy Unią a beneficjentami 
wymienionymi w załączniku I ma 
kluczowe znaczenie dla skutecznego i
efektywnego zwalczania zagrożeń dla 
bezpieczeństwa i zagrożeń 
terrorystycznych.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Beneficjenci wymienieni 
w załączniku I muszą być lepiej 
przygotowani na globalne wyzwania, takie 
jak zrównoważony rozwój i zmiana 
klimatu, oraz wspierać wysiłki Unii 
ukierunkowane na rozwiązanie tych 
kwestii. Odzwierciedlając znaczenie 
przeciwdziałania zmianie klimatu zgodnie 
ze zobowiązaniami Unii do wdrożenia 
porozumienia klimatycznego z Paryża oraz 
celów zrównoważonego rozwoju, program 
powinien przyczynić się do włączenia 
działań w dziedzinie klimatu do głównego 
nurtu polityki Unii i do osiągnięcia 
ogólnego celu końcowego na poziomie 
25 % wydatków UE na cele klimatyczne. 
Oczekuje się, że w ramach programu 16 % 
całkowitej puli środków finansowych 
zostanie przeznaczonych na cele 
klimatyczne. Podczas przygotowywania 
i wdrażania programu zostaną określone 

(13) Beneficjenci wymienieni 
w załączniku I muszą być lepiej 
przygotowani na globalne wyzwania, takie 
jak zrównoważony rozwój i zmiana 
klimatu, oraz wspierać wysiłki Unii 
ukierunkowane na rozwiązanie tych 
kwestii. Odzwierciedlając znaczenie 
przeciwdziałania zmianie klimatu zgodnie 
ze zobowiązaniami Unii do wdrożenia 
porozumienia klimatycznego z Paryża oraz 
celów zrównoważonego rozwoju, program 
powinien przyczynić się do włączenia 
działań w dziedzinie klimatu do głównego 
nurtu polityki Unii i do osiągnięcia 
ogólnego celu końcowego na poziomie co 
najmniej 25 % wydatków UE na cele 
klimatyczne w WRF na lata 2021–2027 
oraz rocznego celu na poziomie 30 % jak 
najszybciej, a najpóźniej do 2027 r. 
Oczekuje się, że w ramach programu 20 % 
całkowitej puli środków finansowych 



PE626.961v02-00 6/17 AD\1169182PL.docx

PL

właściwe działania, a całkowity wkład 
z niniejszego programu powinien być 
objęty odpowiednimi procesami oceny 
i przeglądu.

zostanie przeznaczonych na cele 
klimatyczne. W przypadku 
transgranicznego zanieczyszczenia środki 
z IPA powinno się przeznaczać przede 
wszystkim na opracowywanie i wdrażanie 
projektów, które doprowadzą do 
wyeliminowania transgranicznego 
zanieczyszczenia. Podczas 
przygotowywania i wdrażania programu 
zostaną określone właściwe działania, 
a całkowity wkład z niniejszego programu 
powinien być objęty odpowiednimi 
procesami oceny i przeglądu.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Działania w ramach tego 
Instrumentu powinny wspierać wdrożenie 
Agendy Organizacji Narodów 
Zjednoczonych na rzecz Zrównoważonego 
Rozwoju 2030 jako uniwersalnej agendy, 
w którą w pełni zaangażowana jest UE i jej 
państwa członkowskie i którą zatwierdzili 
wszyscy beneficjenci wymienieni 
w załączniku I.

(14) Działania w ramach tego 
Instrumentu powinny wspierać wdrożenie 
Agendy Organizacji Narodów 
Zjednoczonych na rzecz Zrównoważonego 
Rozwoju 2030 jako uniwersalnej agendy, 
w którą w pełni zaangażowana jest UE i jej 
państwa członkowskie i którą zatwierdzili 
wszyscy beneficjenci wymienieni 
w załączniku I. W tym kontekście 
szczególną uwagę należy poświęcić celom 
zrównoważonego rozwoju: nr 1 
„Eliminacja ubóstwa”, nr 5 „Równość 
płci”, nr 7 „Czysta i dostępna energia”, nr 
8 „Wzrost gospodarczy i godna praca”, nr 
9 „Innowacyjność, przemysł i 
infrastruktura”, nr 10 „Zmniejszanie 
nierówności”, nr 11 „Zrównoważone 
miasta i społeczności”, nr 13 „Działania w 
dziedzinie klimatu” oraz nr 16 „Pokój, 
sprawiedliwość i silne instytucje”.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 16
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Komisja oraz państwa 
członkowskie powinny zapewnić 
zgodność, spójność oraz 
komplementarność swojej pomocy, 
w szczególności poprzez regularne 
konsultacje oraz częste wymiany 
informacji na poszczególnych etapach 
cyklu pomocy. Należy również podjąć 
kroki niezbędne do zapewnienia lepszej 
koordynacji i komplementarności z innymi 
darczyńcami, w tym poprzez regularne 
konsultacje. Społeczeństwo obywatelskie 
powinno odgrywać większą rolę zarówno 
w programach realizowanych za 
pośrednictwem organów rządowych, jak 
i w przypadku otrzymywania pomocy Unii 
jako bezpośredni beneficjent.

(16) Komisja oraz państwa 
członkowskie powinny zapewnić 
zgodność, spójność oraz 
komplementarność swojej pomocy, 
w szczególności poprzez regularne 
konsultacje oraz częste wymiany 
informacji na poszczególnych etapach 
cyklu pomocy. Należy również podjąć 
kroki niezbędne do zapewnienia lepszej 
koordynacji i komplementarności z innymi 
darczyńcami, w tym poprzez regularne 
konsultacje. W ramach pomocy należy 
zapewnić zgodność z unijną strategią na 
rzecz inteligentnego, zrównoważonego 
wzrostu sprzyjającego włączeniu 
społecznemu, rozwiązania dotyczące 
zasady partnerstwa oraz zintegrowane 
podejście do rozwoju terytorialnego. 
Społeczeństwo obywatelskie powinno 
odgrywać większą rolę zarówno 
w programach realizowanych za 
pośrednictwem organów rządowych, jak 
i w przypadku otrzymywania pomocy Unii 
jako bezpośredni beneficjent.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) Pomoc beneficjentom 
wymienionym w załączniku I w ich 
dążeniach do wdrożenia reform w związku 
z członkostwem w Unii leży w interesie 
Unii. Zarządzanie pomocą powinno być 
silnie zorientowane na wyniki i obejmować 
zachęty dla państw, które dowiodą 
zaangażowania na rzecz reform poprzez 
skuteczne wdrażanie pomocy
przedakcesyjnej i postępy w spełnianiu 
kryteriów członkostwa.

(18) Pomoc beneficjentom 
wymienionym w załączniku I w ich 
dążeniach do wdrożenia reform w związku 
z członkostwem w Unii leży w interesie 
Unii. Zarządzanie pomocą powinno być 
silnie zorientowane na wyniki i obejmować 
zachęty do bardziej skutecznego i 
efektywnego wykorzystywania środków dla 
państw, które dowiodą zaangażowania na 
rzecz reform poprzez skuteczne wdrażanie 
pomocy przedakcesyjnej i postępy 
w spełnianiu kryteriów członkostwa i 
wywołają tym samym pozytywne zmiany w 
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ich środowisku społeczno-gospodarczym, 
a także reakcję na bieżące wyzwania.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 19

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Przejście od bezpośredniego 
zarządzania środkami przedakcesyjnymi 
przez Komisję do zarządzania pośredniego 
przez beneficjentów wymienionych 
w załączniku I powinno następować 
stopniowo i uwzględniać możliwości 
tych beneficjentów. W toku świadczenia 
pomocy należy nadal korzystać ze struktur 
i instrumentów, które okazały się 
przydatne w procesie przedakcesyjnym.

(19) Przejście od bezpośredniego 
zarządzania środkami przedakcesyjnymi 
przez Komisję do zarządzania pośredniego 
przez beneficjentów wymienionych 
w załączniku I powinno następować 
stopniowo i uwzględniać możliwości 
tych beneficjentów. Przejście do 
zarządzania pośredniego przez 
beneficjentów należy zawiesić lub 
odwrócić, jeżeli możliwości te rozwijają się 
w niekorzystny sposób. W toku 
świadczenia pomocy należy nadal 
korzystać ze struktur i instrumentów, które 
okazały się przydatne w procesie 
przedakcesyjnym.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 19 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19a) Wdrażanie powinno zostać 
przyspieszone, natomiast Komisja 
powinna zapewnić beneficjentom pomoc 
techniczną umożliwiającą ustanowienie 
systemu należytego zarządzania finansami 
i kontroli oraz budowanie zdolności w 
zakresie przygotowywania serii projektów, 
zawierania umów i procedur 
monitorowania oraz wdrażania reform 
strukturalnych, które pomogą w 
osiągnięciu celów i poprawią wyniki IPA. 
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Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 20

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) Unia powinna dążyć do jak 
najskuteczniejszego wykorzystania 
dostępnych zasobów w celu optymalizacji 
wpływu prowadzonych przez nią działań 
zewnętrznych. Powinno się to osiągać 
dzięki spójności i komplementarności 
unijnych instrumentów na rzecz działań 
zewnętrznych oraz stworzeniu synergii 
między innymi politykami i programami 
Unii. W stosownych przypadkach 
obejmuje to spójność i komplementarność 
z pomocą makrofinansową.

(20) Unia powinna dążyć do jak 
najskuteczniejszego wykorzystania 
dostępnych zasobów w celu optymalizacji 
wpływu prowadzonych przez nią działań 
zewnętrznych, unikając przy tym 
podwójnego ukierunkowania i 
powielania. Powinno się to osiągać dzięki 
zgodności, dużej spójności 
i komplementarności unijnych 
instrumentów na rzecz działań 
zewnętrznych oraz stworzeniu synergii 
między innymi politykami i działaniami 
zewnętrznymi, zasobami finansowymi 
oraz programami Unii. W stosownych 
przypadkach obejmuje to spójność 
i komplementarność z pomocą 
makrofinansową.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 26

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26) Działania zewnętrzne są często 
realizowane w bardzo zmiennym 
środowisku, wymagającym ciągłego 
i szybkiego dostosowania do 
zmieniających się potrzeb partnerów UE 
oraz do globalnych wyzwań, takich jak 
prawa człowieka, demokracja i dobre 
rządy, bezpieczeństwo i stabilność, zmiana 
klimatu i ochrona środowiska, migracja 
nieuregulowana i jej podstawowe 
przyczyny. Pogodzenie zasady 
przewidywalności z potrzebą szybkiego 
reagowania na nowe potrzeby oznacza 
w konsekwencji dostosowanie realizacji 
finansowej programów. Aby zwiększyć 
zdolność Unii do reagowania na 

(26) Działania zewnętrzne są często 
realizowane w bardzo zmiennym 
środowisku, wymagającym ciągłego 
i szybkiego dostosowania do 
zmieniających się potrzeb partnerów UE 
oraz do globalnych wyzwań, takich jak 
prawa człowieka, demokracja i dobre 
rządy, bezpieczeństwo, obrona
i stabilność, zmiana klimatu i ochrona 
środowiska, migracja nieuregulowana i jej 
podstawowe przyczyny. Pogodzenie 
zasady przewidywalności z potrzebą 
szybkiego reagowania na nowe potrzeby 
oznacza w konsekwencji dostosowanie 
realizacji finansowej programów. Aby 
zwiększyć zdolność Unii do reagowania na 
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nieprzewidziane potrzeby, przy 
jednoczesnym poszanowaniu zasady 
jednoroczności budżetu UE, niniejsze 
rozporządzenie powinno zachować 
możliwość zastosowania mechanizmów 
elastyczności już dopuszczonych na mocy 
rozporządzenia finansowego w ramach 
innych polityk, mianowicie w odniesieniu 
do przeniesień i ponownego przydzielania 
niewykorzystanych środków, w celu 
zapewnienia wydajnego wykorzystania 
funduszy UE zarówno na rzecz obywateli 
UE, jak i beneficjentów wymienionych 
w załączniku I, i maksymalnego 
zwiększenia w ten sposób puli funduszy 
UE dostępnych na potrzeby interwencji 
w ramach działań zewnętrznych UE.

nieprzewidziane potrzeby, przy 
jednoczesnym poszanowaniu zasady 
jednoroczności budżetu UE, niniejsze 
rozporządzenie powinno zachować 
możliwość zastosowania mechanizmów 
elastyczności już dopuszczonych na mocy 
rozporządzenia finansowego w ramach 
innych polityk, mianowicie w odniesieniu 
do przeniesień i ponownego przydzielania 
niewykorzystanych środków, w celu 
zapewnienia wydajnego wykorzystania 
funduszy UE zarówno na rzecz obywateli 
UE, jak i beneficjentów wymienionych 
w załączniku I, i maksymalnego 
zwiększenia w ten sposób puli funduszy 
UE dostępnych na potrzeby interwencji 
w ramach działań zewnętrznych UE. 
Należy zezwolić na dodatkowe formy 
elastyczności, takie jak przesunięcia 
między priorytetami, projekty wielofazowe 
i zawieranie umów na kwoty 
przewyższające całkowitą przyznaną kwotę 
pomocy.

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) wzmocnienie rozwoju 
gospodarczego i społecznego, w tym
poprzez zwiększoną łączność i rozwój 
regionalny, rozwój rolnictwa i obszarów 
wiejskich oraz polityki społecznej 
i polityki zatrudnienia, wzmocnienie 
ochrony środowiska, zwiększenie 
odporności na zmiany klimatu, 
przyspieszenie transformacji w kierunku 
gospodarki niskoemisyjnej oraz rozwój 
gospodarki cyfrowej i społeczeństwa 
cyfrowego;

d) wzmocnienie rozwoju 
gospodarczego i społecznego oraz 
konkurencyjności poprzez zwiększoną 
łączność i rozwój regionalny, rozwój 
rolnictwa i obszarów wiejskich oraz 
polityki społecznej i polityki zatrudnienia, 
wzmocnienie ochrony środowiska, 
zwiększenie odporności na zmiany 
klimatu, przyspieszenie transformacji 
w kierunku gospodarki niskoemisyjnej,
rozwój gospodarki cyfrowej 
i społeczeństwa cyfrowego, poprawę 
klimatu dla przedsiębiorczości i inwestycji, 
promowanie inteligentnych specjalizacji, 
rozwój umiejętności, badania i innowacje 
oraz tworzenie możliwości zatrudnienia, 
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zwłaszcza dla ludzi młodych.

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Pula środków finansowych 
przeznaczonych na wdrożenie IPA III 
w latach 2021–2027 wynosi 14 500 000
000 EUR w cenach bieżących.

1. Pula środków finansowych 
przeznaczonych na wdrożenie IPA III 
w latach 2021–2027 wynosi 13 009 976 
000 EUR w cenach z 2018 r. (14 663 401
000 EUR w cenach bieżących).

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Kwota, o której mowa w ust. 1, 
może być wykorzystana na pomoc 
techniczną i administracyjną w ramach 
realizacji programu, taką jak działania 
przygotowawcze, monitorowanie, kontrola, 
audyt i ocena, w tym na systemy 
informatyczne dla przedsiębiorstw 
i wszelkie działania związane 
z przygotowaniem kolejnego programu 
pomocy przedakcesyjnej, zgodnie z art. 20 
[rozporządzenia ustanawiającego 
Instrument Sąsiedztwa oraz Współpracy 
Międzynarodowej i Rozwojowej].

2. Kwota, o której mowa w ust. 1, 
może być wykorzystana na pomoc 
techniczną i administracyjną w ramach 
realizacji programu, taką jak działania 
przygotowawcze (pomoc w przygotowaniu 
i ocenie projektów), wsparcie na potrzeby 
wzmocnienia instytucjonalnego i budowy 
zdolności administracyjnych na potrzeby 
skutecznego zarządzania, monitorowanie, 
kontrola, audyt i ocena, w tym na systemy 
informatyczne dla przedsiębiorstw 
i wszelkie działania związane 
z przygotowaniem kolejnego programu 
pomocy przedakcesyjnej, zgodnie z art. 20 
[rozporządzenia ustanawiającego 
Instrument Sąsiedztwa oraz Współpracy 
Międzynarodowej i Rozwojowej].

Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Programy i działania na podstawie 
niniejszego rozporządzenia uwzględniają 
kwestie zmiany klimatu, ochrony 
środowiska i równouprawnienia płci, a 
także uwzględniają wzajemne powiązania 
między celami zrównoważonego 
rozwoju34, tak aby propagować 
zintegrowane działania, które mogą 
przynosić dodatkowe korzyści i 
przyczyniać się do osiągania licznych 
celów w sposób spójny. 

2. Programy i działania na podstawie 
niniejszego rozporządzenia uwzględniają 
kwestie zmiany klimatu, ochrony 
środowiska i równouprawnienia płci, a 
także uwzględniają wzajemne powiązania 
między celami zrównoważonego 
rozwoju34, tak aby propagować 
zintegrowane działania, które mogą 
przynosić dodatkowe korzyści i 
przyczyniać się do osiągania licznych 
celów w sposób spójny. W przypadku 
transgranicznego zanieczyszczenia środki 
z IPA należy przeznaczać przede 
wszystkim na opracowywanie i wdrażanie 
projektów, które doprowadzą do 
wyeliminowania transgranicznego 
zanieczyszczenia.

__________________ __________________

34

https://ec.europa.eu/europeaid/policies/sust
ainable-development-goals_en

34

https://ec.europa.eu/europeaid/policies/sust
ainable-development-goals_en

Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja i państwa członkowskie 
współpracują w celu zapewnienia 
spójności między pomocą udzielaną na 
podstawie IPA III a inną pomocą udzielaną 
przez Unię, państwa członkowskie oraz 
Europejski Bank Inwestycyjny i dokładają 
starań, by pomoc ta nie powielała się; 
zgodnie z ustalonymi zasadami 
wzmocnienia koordynacji operacyjnej w 
obszarze pomocy zewnętrznej i w celu 
harmonizacji polityk i procedur, w 
szczególności międzynarodowych zasad 
skuteczności pomocy rozwojowej35. 
Koordynacja obejmuje regularne 
konsultacje, częstą wymianę informacji 

3. Komisja i państwa członkowskie 
współpracują w celu zapewnienia 
spójności między pomocą udzielaną na 
podstawie IPA III a inną pomocą udzielaną 
przez Unię, państwa członkowskie oraz 
Europejski Bank Inwestycyjny i dokładają 
starań, by pomoc ta nie powielała się; 
zgodnie z ustalonymi zasadami 
wzmocnienia koordynacji operacyjnej w 
obszarze pomocy zewnętrznej i w celu 
harmonizacji polityk i procedur, w 
szczególności międzynarodowych zasad 
skuteczności pomocy rozwojowej35. 
Koordynacja obejmuje regularne 
konsultacje, częstą wymianę informacji 
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w różnych fazach cyklu pomocy oraz 
spotkania z udziałem wszystkich 
zainteresowanych stron mające na celu 
koordynacje pomocy oraz stanowi 
zasadniczy etap procesu programowania 
Unii i państw członkowskich.

w różnych fazach cyklu pomocy oraz 
spotkania z udziałem wszystkich 
zainteresowanych stron mające na celu 
koordynacje pomocy oraz stanowi 
zasadniczy etap procesu programowania 
Unii i państw członkowskich. W ramach 
pomocy należy zapewnić zgodność z 
unijną strategią na rzecz inteligentnego, 
zrównoważonego wzrostu sprzyjającego 
włączeniu społecznemu, efektywne i 
sprawne wdrażanie funduszy, rozwiązania 
dotyczące zasady partnerstwa oraz 
zintegrowane podejście do rozwoju 
terytorialnego.

__________________ __________________

35

https://ec.europa.eu/europeaid/policies/eu-
approach-aid-effectiveness_en

35

https://ec.europa.eu/europeaid/policies/eu-
approach-aid-effectiveness_en

Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Współdziałając z państwami 
członkowskimi, Komisja podejmuje także 
niezbędne kroki w celu zapewnienia 
koordynacji i komplementarności 
z wielostronnymi i regionalnymi 
organizacjami i podmiotami, takimi jak 
organizacje międzynarodowe i instytucje 
finansowe, agencje oraz darczyńcy spoza 
UE.

4. Współdziałając z państwami 
członkowskimi, Komisja podejmuje także 
niezbędne kroki w celu zapewnienia 
koordynacji i komplementarności z
wielostronnymi i regionalnymi 
organizacjami i podmiotami, takimi jak 
organizacje międzynarodowe i instytucje 
finansowe, agencje, darczyńcy spoza UE
oraz podmioty społeczeństwa 
obywatelskiego.

Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Pomoc jest ukierunkowana i dostosowana 
do indywidualnej sytuacji beneficjentów 

Pomoc jest ukierunkowana i dostosowana 
do indywidualnej sytuacji beneficjentów 
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wymienionych w załączniku I, 
z uwzględnieniem dalszych działań 
niezbędnych do spełnienia kryteriów 
członkostwa oraz zdolności tych 
beneficjentów. Zakres i intensywność 
pomocy są zróżnicowane w zależności od 
potrzeb, zaangażowania na rzecz reform
i postępów w ich realizacji.

wymienionych w załączniku I,
z uwzględnieniem dalszych działań 
niezbędnych do spełnienia kryteriów 
członkostwa oraz zdolności tych 
beneficjentów. Zakres i intensywność 
pomocy są zróżnicowane w zależności od 
potrzeb, zaangażowania na rzecz 
reform, postępów w ich realizacji oraz 
wyników w zakresie wypełniania 
kryteriów akcesyjnych, pozytywnych 
zmian w środowisku społeczno-
gospodarczym i reakcji na bieżące 
wyzwania.

Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W przypadku wstrzymania 
programów współpracy transgranicznej 
zgodnie z art. 12 [rozporządzenia 
w sprawie EWT], wsparcie dla 
przerwanego programu, które pozostaje 
dostępne na mocy niniejszego 
rozporządzenia może być wykorzystane 
w celu finansowania innych działań 
kwalifikujących się do objęcia niniejszym 
rozporządzeniem.

4. W przypadku wstrzymania 
programów współpracy transgranicznej 
zgodnie z art. 12 [rozporządzenia 
w sprawie EWT], wsparcie dla 
przerwanego programu, które pozostaje 
dostępne na mocy niniejszego 
rozporządzenia może być wykorzystane 
w celu finansowania innych działań 
kwalifikujących się do objęcia niniejszym 
rozporządzeniem. W przypadku braku 
działań kwalifikujących się do objęcia
finansowaniem w bieżącym roku możliwe 
jest przeniesienie środków na kolejny rok.

Poprawka 19

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – akapit 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) Wzmocnienie zdolności Unii i jej 
partnerów w zakresie zapobiegania 
konfliktom, budowania pokoju 
i reagowania na sytuacje przedkryzysowe 
i pokryzysowe, w tym poprzez wczesne 

d) Wzmocnienie zdolności Unii i jej 
partnerów w zakresie zapobiegania 
konfliktom, budowania pokoju 
i reagowania na sytuacje przedkryzysowe 
i pokryzysowe, w tym poprzez wczesne 
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ostrzeganie oraz analizy ryzyka 
wystąpienia konfliktu; propagowanie 
tworzenia sieci kontaktów między ludźmi, 
pojednania, budowania pokoju i środków 
budowy zaufania; wspieranie budowania 
zdolności na rzecz bezpieczeństwa i 
rozwoju.

ostrzeganie oraz analizy ryzyka 
wystąpienia konfliktu; propagowanie 
tworzenia sieci kontaktów między ludźmi, 
pojednania, budowania pokoju i środków 
budowy zaufania; wspieranie budowania 
zdolności na rzecz bezpieczeństwa i 
rozwoju; wspieranie obrony i cyberobrony 
beneficjentów wymienionych w załączniku 
I; zwiększenie zdolności w zakresie 
komunikacji strategicznej w celu 
wspierania systematycznego ujawniania 
dezinformacji.
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