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Poprawka 81
Heidi Hautala

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Wdrożenie niniejszego 
rozporządzenia powinno odbywać się 
z uwzględnieniem pięciu priorytetów 
ustanowionych w globalnej strategii na 
rzecz polityki zagranicznej 
i bezpieczeństwa Unii Europejskiej 
(„globalna strategia”)59 przedstawionej 
w dniu 19 czerwca 2016 r., która stanowi 
wizję Unii i ramy dla zjednoczonego 
i odpowiedzialnego zaangażowania 
w partnerstwo z innymi w celu wspierania 
jej wartości i interesów. Unia powinna 
zachęcać do zawierania partnerstw, 
upowszechniać dialog merytoryczny oraz 
wspólne podejście do wyzwań 
ogólnoświatowych. Działania Unii 
powinny być ukierunkowane na wspieranie 
jej interesów i wartości we wszystkich 
aspektach, w tym na utrzymywanie pokoju, 
zapobieganie konfliktom, umacnianie 
bezpieczeństwa międzynarodowego, 
zwalczanie podstawowych przyczyn 
nielegalnej migracji, niesienie pomocy 
narodom, krajom i regionom dotkniętym 
klęskami żywiołowymi lub katastrofami 
spowodowanymi przez człowieka, 
wspieranie polityki handlowej, dyplomacji 
gospodarczej i współpracy gospodarczej, 
propagowanie rozwiązań i technologii 
cyfrowych oraz upowszechnianie 
międzynarodowego wymiaru polityk Unii. 
Wspierając swoje interesy Unia powinna 
stosować się do zasad poszanowania 
wysokich standardów społecznych 
i środowiskowych, rządów prawa, prawa 
międzynarodowego i praw człowieka, 
jednocześnie promując te zasady.

(8) Wdrożenie niniejszego 
rozporządzenia powinno odbywać się 
z uwzględnieniem pięciu priorytetów 
ustanowionych w globalnej strategii na 
rzecz polityki zagranicznej 
i bezpieczeństwa Unii Europejskiej 
(„globalna strategia”)59 przedstawionej 
w dniu 19 czerwca 2016 r., która stanowi 
wizję Unii i ramy dla zjednoczonego 
i odpowiedzialnego zaangażowania 
w partnerstwo z innymi w celu wspierania 
jej wartości i interesów. Unia powinna 
zachęcać do zawierania partnerstw, 
upowszechniać dialog merytoryczny oraz 
wspólne podejście do wyzwań 
ogólnoświatowych. Działania Unii 
powinny być ukierunkowane na wspieranie 
jej interesów i wartości we wszystkich 
aspektach, w tym na utrzymywanie pokoju, 
zapobieganie konfliktom, umacnianie 
bezpieczeństwa międzynarodowego, 
zwalczanie podstawowych przyczyn 
przymusowej migracji i przymusowego 
wysiedlenia, niesienie pomocy narodom, 
krajom i regionom dotkniętym klęskami 
żywiołowymi lub katastrofami 
spowodowanymi przez człowieka, 
wspieranie polityki handlowej, dyplomacji 
gospodarczej i współpracy gospodarczej, 
propagowanie rozwiązań i technologii 
cyfrowych oraz upowszechnianie 
międzynarodowego wymiaru polityk Unii. 
Wspierając swoje interesy Unia powinna 
stosować się do zasad poszanowania 
wysokich standardów społecznych 
i środowiskowych, rządów prawa, prawa 
międzynarodowego i praw człowieka, 
jednocześnie promując te zasady.

Or. en
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Poprawka 82
Heidi Hautala

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 19

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Europejska polityka sąsiedztwa, 
zrewidowana w 2015 r.62, ma na celu 
zapewnienie stabilizacji w państwach 
sąsiedzkich oraz wzmocnienie odporności, 
w szczególności w drodze pobudzania 
rozwoju gospodarczego, jako główny 
priorytet Unii. Aby osiągnąć swoje cele, 
zrewidowana europejska polityka 
sąsiedztwa skupiona jest na czterech 
obszarach priorytetowych, jakimi są: dobre 
rządy, demokracja, rządy prawa i prawa 
człowieka, ze szczególnym 
uwzględnieniem dalszej współpracy ze 
społeczeństwem obywatelskim,  rozwój 
gospodarczy; bezpieczeństwo, migracja 
i mobilność, w tym zwalczanie 
podstawowych przyczyn migracji. 
Charakterystycznymi cechami nowej 
europejskiej polityki sąsiedztwa są 
zróżnicowanie i większa współwłasność, 
uznanie różnych poziomów zaangażowania 
oraz uwzględnienie interesów każdego 
państwa w kontekście charakteru 
i ukierunkowania jego partnerstwa z Unią.

(19) Europejska polityka sąsiedztwa, 
zrewidowana w 2015 r.62, ma na celu 
zapewnienie stabilizacji w państwach 
sąsiedzkich oraz wzmocnienie odporności, 
w szczególności w drodze pobudzania 
rozwoju gospodarczego, jako główny 
priorytet Unii. Aby osiągnąć swoje cele, 
zrewidowana europejska polityka 
sąsiedztwa skupiona jest na czterech 
obszarach priorytetowych, jakimi są: dobre 
rządy, demokracja, rządy prawa i prawa 
człowieka, ze szczególnym 
uwzględnieniem dalszej współpracy ze 
społeczeństwem obywatelskim, rozwój 
gospodarczy; bezpieczeństwo, migracja 
i mobilność, w tym zwalczanie 
podstawowych przyczyn przymusowej 
migracji i przymusowego wysiedlenia. 
Charakterystycznymi cechami nowej 
europejskiej polityki sąsiedztwa są 
zróżnicowanie i większa współwłasność, 
uznanie różnych poziomów zaangażowania 
oraz uwzględnienie interesów każdego 
państwa w kontekście charakteru 
i ukierunkowania jego partnerstwa z Unią.

Or. en

Poprawka 83
Heidi Hautala

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 28

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28) Odzwierciedlając znaczenie (28) Odzwierciedlając znaczenie 
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przeciwdziałania zmianie klimatu zgodnie 
z zobowiązaniami Unii do wdrożenia 
porozumienia klimatycznego z Paryża oraz 
celów zrównoważonego rozwoju 
Organizacji Narodów Zjednoczonych 
rozporządzenie powinno przyczynić się do 
włączenia działań w dziedzin klimatu do 
głównego nurtu polityki Unii i do 
osiągnięcia ogólnego celu w postaci 
przeznaczania 25 % wydatków Unii na 
cele klimatyczne. Oczekuje się, że 
w ramach niniejszego rozporządzenia 25 % 
całkowitej puli środków finansowych na 
działania zostanie przeznaczonych na cele 
klimatyczne. Podczas wykonywania 
niniejszego rozporządzenia zostaną 
określone właściwe działania, a całkowity 
wkład z niniejszego rozporządzenia 
powinien być przedmiotem odpowiednich 
procesów oceny i przeglądu.

przeciwdziałania zmianie klimatu oraz 
promując zrównoważenie środowiskowe 
zgodnie z art. 11 TUE i z zobowiązaniami 
Unii do wdrożenia porozumienia 
klimatycznego z Paryża oraz celów 
zrównoważonego rozwoju Organizacji 
Narodów Zjednoczonych, niniejsze
rozporządzenie powinno spowodować 
włączenie działań w dziedzinie klimatu i 
środowiska do głównego nurtu polityki 
Unii i przyczynić się do osiągnięcia 
ogólnego celu w postaci przeznaczania 50
% wydatków Unii na cele klimatyczne i 
środowiskowe. Oczekuje się, że w ramach 
niniejszego rozporządzenia 45% całkowitej 
puli środków finansowych na działania 
zostanie przeznaczonych na cele 
klimatyczne i środowiskowe. Obejmuje to 
cel polegający na przeznaczaniu 10 % 
ogólnej puli środków przewidzianych w 
niniejszym rozporządzeniu na 
różnorodność biologiczną. Podczas 
wykonywania niniejszego rozporządzenia 
zostaną określone właściwe działania, 
a całkowity wkład z niniejszego 
rozporządzenia powinien być przedmiotem 
odpowiednich procesów oceny i przeglądu. 
Działania Unii w tym obszarze powinny 
sprzyjać przestrzeganiu postanowień 
porozumienia paryskiego i konwencji z 
Rio.

Or. en

Poprawka 84
Heidi Hautala

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 29

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(29) Konieczne jest dalsze pogłębienie 
współpracy z krajami partnerskimi 
w zakresie migracji z myślą o czerpaniu 
korzyści z dobrze zarządzanej i legalnej 
migracji oraz skutecznym rozwiązaniu 

(29) Konieczne jest dalsze pogłębienie 
współpracy z krajami partnerskimi 
w zakresie migracji z myślą o czerpaniu 
korzyści z dobrze zarządzanej i legalnej 
migracji oraz skutecznym rozwiązaniu 
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problemu nielegalnej migracji. Taka 
współpraca powinna przyczynić się do 
zapewnienia dostępu do ochrony 
międzynarodowej, wyeliminowania 
pierwotnych przyczyn nielegalnej migracji, 
poprawy zarządzania granicami oraz do 
prowadzenia działań w ramach walki 
z nielegalną migracją, handlem ludźmi 
i przemytem nielegalnych imigrantów, 
a także, w stosownych przypadkach, 
poprawy w zakresie powrotów, readmisji 
i reintegracji, w oparciu o wzajemną 
rozliczalność i pełne przestrzeganie 
zobowiązań w dziedzinie pomocy 
humanitarnej i praw człowieka. Dlatego 
nieodłącznym elementem ogólnych zasad 
niniejszego rozporządzenia powinna być 
skuteczna współpraca między państwami 
trzecimi a Unią. W celu zapewnienia, aby 
pomoc rozwojowa wspierała kraje 
partnerskie w skuteczniejszym zarządzaniu 
migracją, ważna jest wzmocniona spójność 
pomiędzy polityką migracyjną a polityką 
współpracy na rzecz rozwoju. Niniejsze 
rozporządzenie powinno przyczynić się do 
przyjęcia skoordynowanego, całościowego 
i usystematyzowanego podejścia do 
migracji, dzięki maksymalizacji synergii 
i stosowaniu niezbędnych środków 
nacisku.

problemu nielegalnej migracji. Taka 
współpraca powinna przyczynić się do 
zapewnienia dostępu do ochrony 
międzynarodowej, wyeliminowania 
pierwotnych przyczyn nielegalnej migracji, 
poprawy zarządzania granicami oraz do 
prowadzenia działań w ramach walki 
z przymusową migracją i przymusowym 
wysiedleniem, handlem ludźmi 
i przemytem nielegalnych imigrantów, 
a także, w stosownych przypadkach, 
poprawy w zakresie powrotów, readmisji 
i reintegracji, w oparciu o wzajemną 
rozliczalność i pełne przestrzeganie 
zobowiązań w dziedzinie pomocy 
humanitarnej i praw człowieka. Dlatego 
nieodłącznym elementem ogólnych zasad 
niniejszego rozporządzenia powinna być 
skuteczna współpraca między państwami 
trzecimi a Unią. W celu zapewnienia, aby 
pomoc rozwojowa wspierała kraje 
partnerskie w skuteczniejszym zarządzaniu 
migracją, ważna jest wzmocniona spójność 
pomiędzy polityką migracyjną a polityką 
współpracy na rzecz rozwoju. Niniejsze 
rozporządzenie powinno przyczynić się do 
przyjęcia skoordynowanego, całościowego 
i usystematyzowanego podejścia do 
migracji, dzięki maksymalizacji synergii 
i stosowaniu niezbędnych środków 
nacisku.

Or. en

Poprawka 85
Heidi Hautala

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 30

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(30) Niniejsze rozporządzenie powinno 
umożliwić Unii reagowanie na wyzwania, 
potrzeby i możliwości związane 
z migracją, stanowiąc uzupełnienie polityki 
migracyjnej Unii. W tym celu i bez 

(30) Niniejsze rozporządzenie powinno 
umożliwić Unii reagowanie na wyzwania, 
potrzeby i możliwości związane 
z migracją, stanowiąc uzupełnienie polityki 
migracyjnej Unii. W tym celu i bez 
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uszczerbku dla nieprzewidzianych 
okoliczności oczekuje się przeznaczenia 
10 % puli środków finansowych w ramach 
niniejszego rozporządzenia na potrzeby 
związane z wyeliminowaniem pierwotnych 
przyczyn nielegalnej migracji 
i przymusowego wysiedlenia oraz wsparcie 
zarządzania migracjami, w tym ochrony 
praw uchodźców i migrantów w zakresie 
celów niniejszego rozporządzenia.

uszczerbku dla nieprzewidzianych 
okoliczności oczekuje się przeznaczenia 
10 % puli środków finansowych w ramach 
niniejszego rozporządzenia na potrzeby 
związane z wyeliminowaniem pierwotnych 
przyczyn przymusowej migracji 
i przymusowego wysiedlenia oraz wsparcie 
zarządzania migracjami, w tym ochrony 
praw uchodźców i migrantów w zakresie 
celów niniejszego rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 86
Heidi Hautala

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 34

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(34) EFZR+ powinien mieć na celu 
wsparcie inwestycji jako środek 
przyczyniający się do osiągnięcia celów 
zrównoważonego rozwoju przez 
wspieranie trwałego i sprzyjającego 
włączeniu społecznemu rozwoju 
gospodarczego i społecznego oraz 
promowanie społeczno-ekonomicznej 
odporności w krajach partnerskich, ze 
szczególnym naciskiem na eliminację 
ubóstwa, zrównoważony wzrost 
sprzyjający włączeniu społecznemu,
tworzenie godziwych miejsc pracy 
i możliwości gospodarczych, rozwijanie 
umiejętności i przedsiębiorczości, a także 
sektory społeczno-gospodarcze oraz mikro-
, małe i średnie przedsiębiorstwa, jak 
również wyeliminowanie konkretnych 
społeczno-ekonomicznych pierwotnych 
przyczyn nielegalnej migracji, zgodnie 
z właściwymi indykatywnymi 
dokumentami programowymi. Należy 
zwrócić szczególną uwagę na państwa 
wskazane jako doświadczające 
niestabilności lub konfliktu, kraje 
najsłabiej rozwinięte i głęboko zadłużone 

(34) EFZR+ powinien mieć na celu 
wsparcie inwestycji jako środek 
przyczyniający się do osiągnięcia celów 
zrównoważonego rozwoju przez 
wspieranie trwałego i sprzyjającego 
włączeniu społecznemu rozwoju 
gospodarczego i społecznego oraz 
promowanie społeczno-ekonomicznej 
odporności w krajach partnerskich, ze 
szczególnym naciskiem na eliminację 
ubóstwa, zrównoważony wzrost 
sprzyjający włączeniu społecznemu, 
tworzenie godziwych miejsc pracy i
możliwości gospodarczych, rozwijanie 
umiejętności i przedsiębiorczości, a także 
sektory społeczno-gospodarcze oraz mikro-
, małe i średnie przedsiębiorstwa, jak 
również wyeliminowanie konkretnych 
społeczno-ekonomicznych pierwotnych 
przyczyn przymusowej migracji i 
przymusowego wysiedlenia, zgodnie z
właściwymi indykatywnymi dokumentami 
programowymi. Należy zwrócić 
szczególną uwagę na państwa wskazane 
jako doświadczające niestabilności lub 
konfliktu, kraje najsłabiej rozwinięte 
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kraje ubogie. i głęboko zadłużone kraje ubogie.

Or. en

Poprawka 87
Heidi Hautala

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 35

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(35) EFZR+ powinien zwiększać 
dodatkowość finansowania, eliminować 
niedoskonałości rynku i nieoptymalne 
sytuacje w zakresie inwestycji, tworzyć 
innowacyjne produkty oraz pozyskiwać 
środki z sektora prywatnego. 
Zaangażowanie sektora prywatnego we 
współpracę Unii z krajami partnerskimi 
w ramach EFZR+ powinno skutkować 
wymiernym i dodatkowym wpływem na 
rozwój, bez zakłócania rynku, i powinno 
być racjonalne pod względem kosztów 
w oparciu o wzajemną rozliczalność oraz 
podział ryzyka i kosztów. EFZR+ 
powinien funkcjonować jako „punkt 
kompleksowej obsługi” mający na celu 
odbieranie propozycji finansowania od 
instytucji finansowych i inwestorów 
publicznych lub prywatnych oraz 
zapewnianie szeroko zakrojonego wsparcia 
finansowego kwalifikującym się 
inwestycjom.

(35) EFZR+ powinien zwiększać 
dodatkowość finansowania, eliminować 
niedoskonałości rynku i nieoptymalne 
sytuacje w zakresie inwestycji, tworzyć 
innowacyjne produkty oraz pozyskiwać 
środki z sektora prywatnego, tak aby 
zoptymalizować wkład finasowania 
prywatnego w zrównoważony rozwój na 
szczeblu lokalnym. Zaangażowanie sektora 
prywatnego we współpracę Unii z krajami 
partnerskimi w ramach EFZR+ powinno 
skutkować wymiernym i dodatkowym 
wpływem na rozwój, przy pełnym 
poszanowaniu środowiska, praw 
społeczności lokalnych i źródeł 
utrzymania oraz bez zakłócania rynku
lokalnego i bez nieuczciwej konkurencji z 
lokalnymi podmiotami gospodarczymi. 
Powinno ono być racjonalne pod 
względem kosztów w oparciu o wzajemną 
rozliczalność oraz podział ryzyka 
i kosztów. EFZR+ powinien funkcjonować 
jako „punkt kompleksowej obsługi” 
mający na celu odbieranie propozycji 
finansowania od instytucji finansowych 
i inwestorów publicznych lub prywatnych 
oraz zapewnianie szeroko zakrojonego 
wsparcia finansowego kwalifikującym się 
inwestycjom.

Or. en
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Poprawka 88
Heidi Hautala

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Celem ogólnym niniejszego 
rozporządzenia jest umacnianie 
i propagowanie wartości i interesów Unii 
na całym świecie, tak aby dążyć do 
realizacji celów i zasad działań 
zewnętrznych Unii określonych w art. 3 
ust. 5, art. 8 i 21 Traktatu o Unii 
Europejskiej.

1. Celem ogólnym niniejszego 
rozporządzenia jest umacnianie 
i propagowanie wartości, zasad i interesów 
Unii na całym świecie, tak aby dążyć do 
realizacji celów i zasad działań 
zewnętrznych Unii określonych w art. 3 
ust. 5, art. 8 i 21 Traktatu o Unii 
Europejskiej, a także w art. 208 i 11 
TFUE.

Or. en

Poprawka 89
Heidi Hautala

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Przynajmniej 92 % wydatków 
w ramach niniejszego rozporządzenia 
spełnia kryteria oficjalnej pomocy 
rozwojowej ustanowione przez Komitet 
Pomocy Rozwojowej Organizacji 
Współpracy Gospodarczej i Rozwoju.

3. Przynajmniej 97% wydatków 
w ramach niniejszego rozporządzenia 
spełnia kryteria oficjalnej pomocy 
rozwojowej ustanowione przez Komitet 
Pomocy Rozwojowej Organizacji 
Współpracy Gospodarczej i Rozwoju.

Or. en

Poprawka 90
Heidi Hautala

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

a) 68 000 mln EUR na programy 
geograficzne:

a) 71 000 mln EUR na programy 
geograficzne:

Or. en

Poprawka 91
Heidi Hautala

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2 – litera a – tiret 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– Afryka Subsaharyjska: co najmniej 
32 000 mln EUR,

– Afryka Subsaharyjska: co najmniej 
35 100 mln EUR,

Or. en

Poprawka 92
Heidi Hautala

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2 – litera b – tiret 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– prawa człowieka i demokracja: 1 
500 mln EUR,

– prawa człowieka i demokracja: 3 
000 mln EUR,

Or. en

Poprawka 93
Heidi Hautala

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2 – litera b – tiret 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– organizacje społeczeństwa – organizacje społeczeństwa 
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obywatelskiego: 1 500 mln EUR, obywatelskiego: 2 800 mln EUR,

Or. en

Poprawka 94
Heidi Hautala

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2 – litera b – tiret 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– stabilność i pokój: 1 000 mln EUR, – budowanie pokoju, zapobieganie 
konfliktom i stabilność: 2 000 mln EUR,

Or. en

Poprawka 95
Heidi Hautala

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2 – litera b – tiret 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– globalne wyzwania: 3 000 mln 
EUR;

– globalne wyzwania: 5 800 mln 
EUR;

Or. en

Poprawka 96
Heidi Hautala

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) równość płci i wzmocnienie pozycji 
kobiet: 1 000 mln EUR;

Or. en
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Poprawka 97
Heidi Hautala

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) 4 000 mln EUR na działania 
szybkiego reagowania.

c) 6 100 mln EUR na działania 
szybkiego reagowania.

Or. en

Poprawka 98
Heidi Hautala

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2 – litera c – tiret 1 (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

- z czego 4 600 mln EUR na 
reagowanie kryzysowe, jak określono w 
art. 4 ust. 4 lit. a) i w załączniku IV część 
1

Or. en

Poprawka 99
Heidi Hautala

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Kwota wynosząca w przybliżeniu 
10 % puli środków finansowych określonej 
w art. 4 ust. 2 lit. a), stanowiącej 
uzupełnienie krajowych przydziałów 
środków finansowych, o których mowa 
w art. 12, zostaje przydzielona do krajów 
partnerskich wymienionych w załączniku I 

1. Kwota wynosząca w przybliżeniu 
10 % puli środków finansowych określonej 
w art. 4 ust. 2 lit. a), stanowiącej 
uzupełnienie krajowych przydziałów 
środków finansowych, o których mowa 
w art. 12, zostaje przydzielona do krajów 
partnerskich wymienionych w załączniku I 
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w celu wdrożenia podejścia opartego na 
wynikach. Przydziały środków w ramach 
podejścia opartego na wynikach określa się 
na podstawie postępów w dziedzinie 
demokracji, praw człowieka, rządów 
prawa, współpracy w kwestii migracji, 
zarządzania gospodarczego i reform. 
Postępy krajów partnerskich podlegają 
ocenie rocznej.

w celu wdrożenia podejścia opartego na 
wynikach. Przydziały środków w ramach 
podejścia opartego na wynikach określa się 
na podstawie postępów w dziedzinie 
demokracji, praw człowieka, rządów 
prawa, zarządzania gospodarczego 
i reform. Postępy krajów partnerskich 
podlegają ocenie rocznej.

Or. en

Poprawka 100
Heidi Hautala

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 7 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) udziału w kosztach uczestnictwa 
państw w unijnych programach 
i działaniach realizowanych przez agencje 
i organy unijne, a także organy lub osoby 
upoważnione do wdrażania działań 
szczególnych w ramach wspólnej polityki 
zagranicznej i bezpieczeństwa, zgodnie 
z tytułem V Traktatu o Unii Europejskiej.

e) udziału w kosztach uczestnictwa 
państw w unijnych programach 
i działaniach realizowanych przez agencje 
i organy unijne.

Or. en

Poprawka 101
Heidi Hautala

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Celem EFZR+ jako zintegrowanej koperty 
finansowej, zapewniającej zdolności 
finansowania w oparciu o metody 
wykonywania określone w art. 23 ust. 1 
lit. a), e), f) i g), jest wspieranie inwestycji 
oraz zwiększenie dostępu do finansowania 

Celem EFZR+ jako zintegrowanej koperty 
finansowej, zapewniającej zdolności 
finansowania w oparciu o metody 
wykonywania określone w art. 23 ust. 1 
lit. a), e), f) i g), jest wspieranie inwestycji 
oraz zwiększenie dostępu do finansowania 
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w celu wspierania trwałego i sprzyjającego 
włączeniu społecznemu rozwoju 
gospodarczego i społecznego oraz 
promowania społeczno-gospodarczej 
odporności krajów partnerskich, ze 
szczególnym naciskiem na eliminację 
ubóstwa, zrównoważony wzrost 
sprzyjający włączeniu społecznemu, 
tworzenie godnych miejsc pracy, 
możliwości gospodarczych, rozwijanie 
umiejętności i przedsiębiorczości, sektory 
społeczno-gospodarcze oraz mikro-, małe 
i średnie przedsiębiorstwa, a także 
eliminowanie określonych podstawowych, 
społeczno-ekonomicznych przyczyn 
migracji, zgodnie z właściwymi 
indykatywnymi dokumentami 
programowymi. Zwraca się szczególną 
uwagę na państwa wskazane jako 
doświadczające niestabilności lub 
konfliktu, kraje najsłabiej rozwinięte 
i głęboko zadłużone kraje ubogie.

w celu wspierania trwałego i sprzyjającego
włączeniu społecznemu rozwoju 
gospodarczego i społecznego oraz 
promowania społeczno-gospodarczej i 
środowiskowej odporności krajów 
partnerskich, ze szczególnym naciskiem na 
przystosowanie się do zmiany klimatu i 
łagodzenie jej skutków, eliminację 
ubóstwa, zrównoważony wzrost 
sprzyjający włączeniu społecznemu, 
tworzenie godnych miejsc pracy, 
możliwości gospodarczych, rozwijanie 
umiejętności i przedsiębiorczości, sektory 
społeczno-gospodarcze, spółdzielnie oraz 
mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, 
zgodnie z właściwymi indykatywnymi 
dokumentami programowymi. Zwraca się 
szczególną uwagę na państwa wskazane 
jako doświadczające niestabilności lub 
konfliktu, kraje najsłabiej rozwinięte 
i głęboko zadłużone kraje ubogie, 
pierwszeństwo należy przyznać lokalnym 
podmiotom gospodarczym. EFZR+ nie 
powinien zastępować odpowiedzialności 
rządów za zapewnianie podstawowych 
usług publicznych.

Or. en

Poprawka 102
Heidi Hautala

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 4 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wskaźnik tworzenia rezerw wynosi od 9 % 
do 50 % w zależności od rodzaju operacji.

Wskaźnik tworzenia rezerw wynosi od 9 % 
do 50 % w zależności od rodzaju operacji. 
Maksymalną kwotę 10 mld EUR należy 
zapewnić z budżetu UE za pośrednictwem 
specjalnej linii budżetowej w ramach 
rocznej procedury budżetowej lub 
przesunięcia budżetowego.

Or. en
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Poprawka 103
Heidi Hautala

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 2 – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) zapewniają dodatkowość 
finansową i rozwojową;

Or. en

Poprawka 104
Heidi Hautala

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 2 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) są zgodne z zasadami skuteczności 
pomocy rozwojowej określonymi w 
partnerstwie z Pusanu w sprawie 
skutecznej współpracy na rzecz rozwoju i 
potwierdzonymi w Nairobi w 2016 r., w 
tym z samoodpowiedzialnością, 
dostosowaniem, skupieniem na wynikach, 
przejrzystością i wzajemną 
rozliczalnością, a także z celem 
niewiązania pomocy;

Or. en

Poprawka 105
Heidi Hautala

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 2 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) są ukierunkowane na obszary z 
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wyraźnymi niedoskonałościami rynku, 
kierują kapitał prywatny do luk 
inwestycyjnych i koncentrują się na 
obszarach ryzyka, które nie przyciągają 
czysto prywatnych inwestycji;

Or. en

Poprawka 106
Heidi Hautala

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 2 – litera c b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

cb) są wdrażane z pełnym 
poszanowaniem konwencji praw 
człowieka, wytycznych OECD dla 
przedsiębiorstw wielonarodowych, 
wytycznych ONZ dotyczących biznesu i 
praw człowieka, konwencji i norm MOP 
oraz Konwencji ONZ w sprawie likwidacji 
wszelkich form dyskryminacji kobiet;

Or. en

Poprawka 107
Heidi Hautala

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 2 – litera c c (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

cc) zasady z Maastricht dotyczące 
eksterytorialnych zobowiązań państw w 
dziedzinie praw gospodarczych, 
społecznych i kulturalnych oraz 
dobrowolne wytyczne FAO w zakresie 
odpowiedzialnego zarządzania własnością 
gruntów, łowisk i lasów w kontekście 
krajowego bezpieczeństwa 
żywnościowego.
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Or. en

Poprawka 108
Heidi Hautala

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 5 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Kwalifikujący się partnerzy przestrzegają 
zasad i warunków określonych w art. 62 
ust. 2 lit. c) rozporządzenia finansowego. 
W przypadku podmiotów prawa 
prywatnego w państwie członkowskim lub 
w państwie trzecim, które wniosło wkład 
w gwarancję na działania zewnętrzne 
zgodnie z art. 28 niniejszego 
rozporządzenia, pierwszeństwo mają 
podmioty, które ujawniają informacje 
dotyczące kryteriów z zakresu ochrony 
środowiska, polityki społecznej i ładu 
korporacyjnego.

Kwalifikujący się partnerzy przestrzegają 
zasad i warunków określonych w art. 62 
ust. 2 lit. c) rozporządzenia finansowego. 
W przypadku podmiotów prawa 
prywatnego w państwie członkowskim lub 
w państwie trzecim, pierwszeństwo mają 
podmioty, które ujawniają informacje 
dotyczące kryteriów z zakresu ochrony 
środowiska, polityki społecznej i ładu 
korporacyjnego.

Or. en

Poprawka 109
Heidi Hautala

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8. Komisja dokonuje oceny operacji 
wspieranych w ramach gwarancji na 
działania zewnętrzne na podstawie 
kryteriów kwalifikowalności określonych 
w ust. 2 i 3, w miarę możliwości opierając 
się na istniejących systemach pomiaru 
rezultatów kwalifikujących się partnerów. 
Komisja podaje do publicznej wiadomości 
wyniki swojej oceny w odniesieniu do 
każdego okna inwestycyjnego w ujęciu 
rocznym.

8. Komisja dokonuje oceny operacji 
wspieranych w ramach gwarancji na 
działania zewnętrzne na podstawie 
kryteriów kwalifikowalności określonych 
w ust. 2 i 3. Komisja sporządza i podaje do 
wiadomości publicznej tabelę wskaźników, 
które będą wykorzystywane przez 
partnerów wykonawczych do wyboru 
projektów, a także przez Komisję 
Europejską w celu sprawdzenia należytej 
staranności przy wyborze projektów, aby 
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zapewnić niezależną i przejrzystą ocenę 
potencjalnego i rzeczywistego 
wykorzystania gwarancji UE zgodnie z 
kryteriami wymienionymi w art. 27 ust. 2. 
Komisja podaje do publicznej wiadomości 
wyniki wszystkich narzędzi 
gwarancyjnych i poszczególnych 
projektów w ramach swojej oceny 
w odniesieniu do każdego okna 
inwestycyjnego w ujęciu rocznym.

Or. en

Poprawka 110
Heidi Hautala

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 1 – akapit 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Na wniosek państw członkowskich ich 
wkład może zostać przeznaczony
na rozpoczęcie działań w konkretnych 
regionach, państwach, sektorach lub 
istniejących oknach inwestycyjnych.

Na wniosek państw członkowskich ich 
wkład można rozważyć do przeznaczenia
na rozpoczęcie działań w konkretnych 
regionach, państwach, sektorach lub 
istniejących oknach inwestycyjnych.

Or. en

Poprawka 111
Heidi Hautala

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 3 – litera g a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ga) jasną procedurę, zgodnie z którą 
Komisja Europejska przeprowadza 
kontrolę jakości w celu sprawdzenia 
stosowania należytej staranności przez 
partnerów wykonawczych na poziomie 
poszczególnych projektów, w tym w 
odniesieniu do oceny ex ante 
oddziaływania na środowisko i na prawa 
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człowieka, a także zwraca się do 
partnerów wykonawczych o wyjaśnienie i 
zmiany;

Or. en

Poprawka 112
Heidi Hautala

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Na wniosek Komisji kwalifikujący 
się partnerzy przekazują wszelkie 
dodatkowe informacje niezbędne Komisji 
do wypełniania jej obowiązków 
wynikających z niniejszego 
rozporządzenia.

7. Na wniosek Komisji kwalifikujący 
się partnerzy przekazują wszelkie 
dodatkowe informacje niezbędne Komisji 
do wypełniania jej obowiązków 
wynikających z niniejszego 
rozporządzenia, w szczególności dotyczące 
wdrażania zaleceń zawartych w ocenach 
ex ante oddziaływania na środowisko i na 
prawa człowieka oraz innych kryteriów 
wyboru wymienionych w art. 27.

Or. en

Poprawka 113
Heidi Hautala

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 29 a

Mechanizm rozpatrywania skarg i 
dochodzenia roszczeń

Komisja Europejska ustanawia 
scentralizowany unijny mechanizm 
rozpatrywania skarg w odniesieniu do 
wszystkich projektów zgodnie z rozdziałem 
IV niniejszego rozporządzenia. Z tego 
mechanizmu korzystają bezpośrednio 
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zainteresowane strony objęte operacjami, 
a także zainteresowane strony 
niezadowolone ze sposobu, w jaki 
rozpatrzono ich skargi w ramach 
mechanizmów rozpatrywania skarg 
funkcjonujących u partnerów. Komisja i 
delegatury Unii Europejskiej publikują na 
swoich stronach internetowych oraz w 
dokumentach związanych z projektem 
bezpośrednie odniesienia do 
mechanizmów rozpatrywania skarg 
funkcjonujących u odpowiednich 
partnerów, którzy zawarli umowy z 
Komisją, oraz do scentralizowanego 
unijnego mechanizmu rozpatrywania 
skarg.

Or. en

Poprawka 114
Heidi Hautala

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Pula środków przeznaczona na programy 
geograficzne, o której mowa w art. 6 ust. 2 
lit. a), może zostać wykorzystana w celu 
wniesienia wkładu na poczet zasobów 
finansowych europejskich i innych 
instytucji finansowania rozwoju.

Pula środków przeznaczona na programy 
geograficzne, o której mowa w art. 6 ust. 2 
lit. a), może zostać wykorzystana w celu 
wniesienia wkładu na poczet zasobów 
finansowych europejskich instytucji 
finansowania rozwoju.

Or. en

Poprawka 115
Heidi Hautala

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Komisja publikuje na swojej 
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stronie internetowej informacje o 
operacjach w zakresie finansowania i 
inwestycji, w tym na poziomie 
poszczególnych projektów, oraz istotne 
elementy wszystkich umów gwarancji 
EFZR+, w tym informacje na temat 
tożsamości prawnej kwalifikujących się 
partnerów, oczekiwanych korzyści dla 
rozwoju oraz procedur rozpatrywania 
skarg, z uwzględnieniem ochrony 
poufnych informacji i szczególnie 
chronionych informacji handlowych.

Or. en

Poprawka 116
Heidi Hautala

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2b. Zgodnie z zasadami 
kwalifikujących się partnerów 
dotyczącymi przejrzystości oraz przepisami 
Unii w zakresie ochrony danych i dostępu 
do dokumentów i informacji kwalifikujący 
się partnerzy EFZR+ proaktywnie i 
systematycznie udostępniają na swoich 
stronach internetowych informacje 
dotyczące wszystkich operacji w zakresie 
finansowania i inwestycji objętych 
gwarancją na działania zewnętrzne, w 
szczególności dotyczące sposobu, w jaki 
operacje te przyczyniają się do osiągania 
celów i realizacji wymogów niniejszego 
rozporządzenia. Takie informacje muszą 
być rozbite na poziomie projektów. Takie 
informacje zawsze uwzględniają ochronę 
poufnych informacji i szczególnie 
chronionych informacji handlowych. 
Kwalifikujący się partnerzy także 
rozpowszechniają informacje o wsparciu 
Unii we wszystkich publikowanych przez 
siebie informacjach na temat operacji w 
zakresie finansowania i inwestycji 
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objętych gwarancją na działania 
zewnętrzne zgodnie z niniejszym 
rozporządzeniem.

Or. en

Poprawka 117
Heidi Hautala

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik V – punkt 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Operacje EFSD+ kwalifikujące się do 
wsparcia w ramach gwarancji dla działań 
zewnętrznych są ukierunkowane przede 
wszystkim na następujące obszary 
priorytetowe:

Operacje EFZR+ kwalifikujące się do 
wsparcia w ramach gwarancji dla działań 
zewnętrznych są ukierunkowane przede 
wszystkim na następujące obszary 
priorytetowe wymienione w ust. 1 i 
wykluczają operacje w zakresie 
finansowania i inwestycji wymienione w 
ust. 1a:

1. operacje kwalifikujące się to operacje, 
które:

Or. en

Poprawka 118
Heidi Hautala

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik V – punkt 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1 a. operacje niekwalifikujące się to 
operacje, które:

a) powiązane są z sektorem wojskowym 
lub bezpieczeństwa;

b) wspierają rozwój energii jądrowej;

c) promują uzależnienie od paliw 
kopalnych i węgla;



AM\1170668PL.docx 23/23 PE631.781v01-00

PL

d) wiążą się ze znacznymi zewnętrznymi 
kosztami środowiskowymi;

e) promują wykorzystywanie nasion 
zmodyfikowanych genetycznie;

f) promują wielkoobszarowe 
uprzemysłowione rolnictwo 
monokulturowe;

g) są powiązane z wielkimi zaporami 
wodnymi;

h) dotyczą sektorów lub projektów 
mogących zagrozić prawom człowieka w 
krajach partnerskich, np. gdy powodują 
masowy wykup i dzierżawę ziemi oraz 
przymusowe wysiedlenie ludności. 
Partnerzy wykonawczy przeprowadzą 
publicznie dostępną ocenę ex ante 
oddziaływania na środowisko i na prawa 
człowieka w celu rozpoznania takich 
zagrożeń, uwzględniając zasadę 
dobrowolnie i uprzednio wyrażonej zgody 
dotkniętych społeczności.

Or. en
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