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Poprawka 387
Elly Schlein, Norbert Neuser

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Umocowanie 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej, w szczególności jego 
art. 209, 212 i 322 ust. 1,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej, w szczególności jego 
art. 208, 209, 212 i art. 322 ust. 1,

Or. en

Poprawka 388
Judith Sargentini, Michel Reimon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw -1 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(-1) Zgodnie z art. 3 ust. 5 Traktatu o 
Unii Europejskiej w stosunkach 
zewnętrznych Unia powinna umacniać i 
propagować swoje wartości i interesy oraz 
wnosić wkład w ochronę swoich 
obywateli. Powinna przyczyniać się do 
pokoju, bezpieczeństwa, trwałego rozwoju 
Ziemi, do solidarności i wzajemnego 
szacunku między narodami, do 
swobodnego i uczciwego handlu, do 
wyeliminowania ubóstwa oraz do ochrony 
praw człowieka, w szczególności praw 
dziecka, a także do ścisłego przestrzegania 
i rozwoju prawa międzynarodowego, w 
szczególności zasad Karty Narodów 
Zjednoczonych.

Or. en

Poprawka 389
Judith Sargentini, Michel Reimon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Motyw -1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(-1a) Zgodnie z art. 21 Traktatu o Unii 
Europejskiej działania Unii na arenie 
międzynarodowej powinny być oparte na 
zasadach, które leżą u podstaw jej 
utworzenia, rozwoju i rozszerzenia oraz 
które Unia zamierza wspierać na świecie: 
demokracji, państwa prawnego, 
powszechności i niepodzielności praw 
człowieka i podstawowych wolności, 
poszanowania godności ludzkiej, zasad 
równości i solidarności oraz 
poszanowania zasad Karty Narodów 
Zjednoczonych oraz prawa 
międzynarodowego. Unia powinna 
czuwać nad spójnością różnych dziedzin 
jej działań zewnętrznych oraz nad ich 
spójnością z innymi politykami Unii. Unia 
powinna dążyć do zapewnienia wysokiego 
stopnia współpracy we wszelkich 
dziedzinach stosunków 
międzynarodowych. Szeroka gama działań 
wspieranych na podstawie niniejszego 
rozporządzenia powinna przyczynić się do 
osiągnięcia celów określonych w
rzeczonym artykule Traktatu.

Or. en

Poprawka 390
Judith Sargentini, Michel Reimon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw -1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(-1b) Zgodnie z art. 11 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
wymogi ochrony środowiska powinny być 
włączane w określanie i wdrażanie 
unijnych polityk i działań, w szczególności 
w celu wspierania zrównoważonego 
rozwoju.
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Or. en

Poprawka 391
Judith Sargentini, Michel Reimon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw -1 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(-1c) Zgodnie z art. 8 ust. 1 Traktatu o
Unii Europejskiej Unia powinna rozwijać 
szczególne stosunki z państwami z nią 
sąsiadującymi, dążąc do utworzenia 
przestrzeni dobrobytu i dobrego 
sąsiedztwa opartej na wartościach Unii i
charakteryzującej się bliskimi i
pokojowymi stosunkami opartymi na 
współpracy.

Or. en

Poprawka 392
Judith Sargentini, Michel Reimon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw -1 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(-1d) Agenda na rzecz zrównoważonego 
rozwoju 2030 przyjęta przez wszystkie 
państwa członkowskie ONZ w 2015 r. 
zawiera wspólny plan działania na rzecz 
pokoju i dobrobytu dla ludzi i planety dziś 
i w przyszłości. 17 celów zrównoważonego 
rozwoju stanowi wyraz uznania, że 
wyeliminowaniu ubóstwa, co jest 
pierwszym z celów zrównoważonego 
rozwoju, a także wyeliminowaniu innych 
form deprywacji muszą towarzyszyć 
strategie mające na celu poprawę zdrowia 
i kształcenia, zmniejszenie nierówności 
oraz stymulację wzrostu gospodarczego, a 
jednocześnie przeciwdziałanie zmianie 
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klimatu i praca na rzecz zachowania 
naszych oceanów i lasów.

Or. en

Poprawka 393
Marietje Schaake

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Celem ogólnym programu
„Instrument Sąsiedztwa oraz Współpracy 
Międzynarodowej i Rozwojowej” (dalej
„Instrument”) powinno być umacnianie i
propagowanie wartości i interesów 
unijnych na całym świecie, tak aby dążyć 
do realizacji celów i zasad działań 
zewnętrznych Unii określonych w art. 3 
ust. 5, art. 8 i art. 21 Traktatu o Unii 
Europejskiej.

(1) Celem programu „Instrument 
Sąsiedztwa oraz Współpracy 
Międzynarodowej i Rozwojowej” (dalej
„Instrument”) powinno być zapewnienia 
ram finansowych na rzecz umacniania i 
propagowania wartości i interesów 
unijnych na całym świecie zgodnie z 
celami i zasadami działań zewnętrznych 
Unii określonych w art. 3 ust. 5, art. 8 i art. 
21 Traktatu o Unii Europejskiej, w tym 
poszanowaniem dla podstawowych praw i 
zasad, a także ochroną i propagowaniem 
praw człowieka, demokracji i państwa 
prawnego.

Or. en

Poprawka 394
Mirja Vehkaperä

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Celem ogólnym programu
„Instrument Sąsiedztwa oraz Współpracy 
Międzynarodowej i Rozwojowej” (dalej
„Instrument”) powinno być umacnianie i
propagowanie wartości i interesów 
unijnych na całym świecie, tak aby dążyć 
do realizacji celów i zasad działań 

(1) Celem ogólnym programu
„Instrument Sąsiedztwa oraz Współpracy 
Międzynarodowej i Rozwojowej” (dalej
„Instrument”) powinno być propagowanie 
zrównoważonego rozwoju, wnoszenie 
wkładu w eliminację ubóstwa, zwalczanie 
nierówności we wszystkich formach oraz
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zewnętrznych Unii określonych w art. 3 
ust. 5, art. 8 i art. 21 Traktatu o Unii 
Europejskiej.

umacnianie i propagowanie wartości i
interesów unijnych na całym świecie, tak 
aby dążyć do realizacji celów i zasad 
działań zewnętrznych Unii określonych w
art. 3 ust. 5, art. 8 i art. 21 Traktatu o Unii 
Europejskiej, a także art. 208 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Or. en

Poprawka 395
Mireille D'Ornano, Florian Philippot

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Celem ogólnym programu
„Instrument Sąsiedztwa oraz Współpracy 
Międzynarodowej i Rozwojowej” (dalej
„Instrument”) powinno być umacnianie i
propagowanie wartości i interesów 
unijnych na całym świecie, tak aby dążyć 
do realizacji celów i zasad działań 
zewnętrznych Unii określonych w art. 3 
ust. 5, art. 8 i art. 21 Traktatu o Unii 
Europejskiej.

(1) Celem ogólnym programu
„Instrument Sąsiedztwa oraz Współpracy 
Międzynarodowej i Rozwojowej” (dalej
„Instrument”) powinno być umacnianie i
propagowanie wartości i interesów 
unijnych na całym świecie, tak aby dążyć 
do realizacji celów i zasad działań 
zewnętrznych Unii określonych w art. 3 
ust. 5, art. 8 i art. 21 Traktatu o Unii 
Europejskiej. Należy zaznaczyć, że w 
ramach prowadzonej przez Unię 
Europejską polityki wewnętrznej wartości, 
które pragnie ona umacniać na szczeblu 
międzynarodowym, są regularnie 
lekceważone.

Or. fr

Poprawka 396
Lola Sánchez Caldentey, Guillaume Balas, Sabine Lösing, Ricardo Serrão Santos, 
Kathleen Van Brempt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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(1) Celem ogólnym programu
„Instrument Sąsiedztwa oraz Współpracy 
Międzynarodowej i Rozwojowej” (dalej
„Instrument”) powinno być umacnianie i
propagowanie wartości i interesów 
unijnych na całym świecie, tak aby dążyć 
do realizacji celów i zasad działań 
zewnętrznych Unii określonych w art. 3 
ust. 5, art. 8 i art. 21 Traktatu o Unii 
Europejskiej.

(1) Celem ogólnym programu
„Instrument Sąsiedztwa oraz Współpracy 
Międzynarodowej i Rozwojowej” (dalej
„Instrument”) powinno być umacnianie i 
propagowanie zrównoważonego rozwoju, 
ochrony środowiska i różnorodności 
biologicznej, przeciwdziałania zmianie 
klimatu, eliminacji ubóstwa i zwalczania 
nierówności, co stanowi element wartości 
i interesów unijnych na całym świecie, tak 
aby dążyć do realizacji celów i zasad 
działań zewnętrznych Unii określonych w
art. 3 ust. 5, art. 8, art. 21 i art. 208
Traktatu o Unii Europejskiej.

Or. en

Poprawka 397
Elly Schlein, Norbert Neuser

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Celem ogólnym programu
„Instrument Sąsiedztwa oraz Współpracy 
Międzynarodowej i Rozwojowej” (dalej
„Instrument”) powinno być umacnianie i
propagowanie wartości i interesów 
unijnych na całym świecie, tak aby dążyć 
do realizacji celów i zasad działań 
zewnętrznych Unii określonych w art. 3 
ust. 5, art. 8 i art. 21 Traktatu o Unii 
Europejskiej.

(1) Celem ogólnym programu
„Instrument Sąsiedztwa oraz Współpracy 
Międzynarodowej i Rozwojowej” (dalej
„Instrument”) powinno być propagowanie 
zrównoważonego rozwoju, wnoszenie 
wkładu w eliminację ubóstwa, zwalczanie 
nierówności oraz umacnianie i 
propagowanie wartości i interesów 
unijnych na całym świecie, tak aby dążyć 
do realizacji celów i zasad działań 
zewnętrznych Unii określonych w art. 3 
ust. 5, art. 8 i art. 21 Traktatu o Unii 
Europejskiej.

Or. en

Poprawka 398
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Celem ogólnym programu
„Instrument Sąsiedztwa oraz Współpracy 
Międzynarodowej i Rozwojowej” (dalej
„Instrument”) powinno być umacnianie i
propagowanie wartości i interesów 
unijnych na całym świecie, tak aby dążyć 
do realizacji celów i zasad działań 
zewnętrznych Unii określonych w art. 3 
ust. 5, art. 8 i art. 21 Traktatu o Unii 
Europejskiej.

(1) Celem ogólnym programu
„Instrument Sąsiedztwa oraz Współpracy 
Międzynarodowej i Rozwojowej” (dalej
„Instrument”) powinno być propagowanie 
zrównoważonego rozwoju, wnoszenie 
wkładu w eliminację ubóstwa, zwalczanie 
nierówności we wszystkich formach oraz
umacnianie i propagowanie wartości i
interesów unijnych na całym świecie, tak 
aby dążyć do realizacji celów i zasad 
działań zewnętrznych Unii określonych w
art. 3 ust. 5, art. 8 i art. 21 Traktatu o Unii 
Europejskiej.

Or. en

Poprawka 399
Doru-Claudian Frunzulică

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Celem ogólnym programu
„Instrument Sąsiedztwa oraz Współpracy 
Międzynarodowej i Rozwojowej” (dalej
„Instrument”) powinno być umacnianie i
propagowanie wartości i interesów 
unijnych na całym świecie, tak aby dążyć 
do realizacji celów i zasad działań 
zewnętrznych Unii określonych w art. 3 
ust. 5, art. 8 i art. 21 Traktatu o Unii 
Europejskiej.

(1) Celem ogólnym programu
„Instrument Sąsiedztwa oraz Współpracy 
Międzynarodowej i Rozwojowej” (dalej
„Instrument”) powinno być propagowanie 
zrównoważonego rozwoju, wnoszenie 
wkładu w eliminację ubóstwa, zwalczanie 
nierówności we wszystkich formach oraz
umacnianie i propagowanie wartości i
interesów unijnych na całym świecie, tak 
aby dążyć do realizacji celów i zasad 
działań zewnętrznych Unii określonych w
art. 3 ust. 5, art. 8 i art. 21 Traktatu o Unii 
Europejskiej.

Or. en

Poprawka 400
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Judith Sargentini, Michel Reimon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Celem ogólnym programu
„Instrument Sąsiedztwa oraz Współpracy 
Międzynarodowej i Rozwojowej” (dalej
„Instrument”) powinno być umacnianie i
propagowanie wartości i interesów 
unijnych na całym świecie, tak aby dążyć 
do realizacji celów i zasad działań 
zewnętrznych Unii określonych w art. 3 
ust. 5, art. 8 i art. 21 Traktatu o Unii 
Europejskiej.

(1) Celem ogólnym programu
„Instrument Sąsiedztwa oraz Współpracy 
Międzynarodowej i Rozwojowej” (dalej
„Instrument”) powinno być umacnianie i
propagowanie wartości, zasad i
podstawowych interesów unijnych na 
całym świecie, tak aby dążyć do realizacji 
celów i zasad działań zewnętrznych Unii 
określonych w art. 3 ust. 5, art. 8 i art. 21 
Traktatu o Unii Europejskiej.

Or. en

Poprawka 401
Judith Sargentini, Michel Reimon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Zgodnie z art. 21 Traktatu o Unii 
Europejskiej Unia dąży do osiągnięcia 
spójności między poszczególnymi 
obszarami swoich działań zewnętrznych, a
także między tymi a innymi politykami, a
ponadto dąży do zapewnienia wysokiego 
poziomu współpracy we wszystkich 
dziedzinach stosunków 
międzynarodowych. Szeroka gama działań 
wspieranych na podstawie niniejszego 
rozporządzenia powinna przyczynić się do 
osiągnięcia celów określonych w
rzeczonym artykule Traktatu.

(2) Zgodnie z art. 21 Traktatu o Unii 
Europejskiej działania Unii na arenie 
międzynarodowej oparte są na zasadach, 
które leżą u podstaw jej utworzenia, 
rozwoju i rozszerzenia oraz które zamierza 
ona wspierać na świecie: demokracji, 
państwa prawnego, powszechności i 
niepodzielności praw człowieka i 
podstawowych wolności, poszanowania 
godności ludzkiej, zasad równości i 
solidarności oraz poszanowania zasad 
Karty Narodów Zjednoczonych oraz 
prawa międzynarodowego. Unia dąży do 
osiągnięcia spójności między 
poszczególnymi obszarami swoich działań 
zewnętrznych, a także między tymi a
innymi politykami, a ponadto dąży do 
zapewnienia wysokiego poziomu 
współpracy we wszystkich dziedzinach 
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stosunków międzynarodowych. Szeroka 
gama działań wspieranych na podstawie 
niniejszego rozporządzenia powinna 
przyczynić się do osiągnięcia celów 
określonych w rzeczonym artykule 
Traktatu.

Or. en

Poprawka 402
Marietje Schaake

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Zgodnie z art. 21 Traktatu o Unii 
Europejskiej Unia dąży do osiągnięcia 
spójności między poszczególnymi 
obszarami swoich działań zewnętrznych, a
także między tymi a innymi politykami, a
ponadto dąży do zapewnienia wysokiego 
poziomu współpracy we wszystkich 
dziedzinach stosunków 
międzynarodowych. Szeroka gama działań 
wspieranych na podstawie niniejszego 
rozporządzenia powinna przyczynić się do 
osiągnięcia celów określonych w
rzeczonym artykule Traktatu.

(2) Zgodnie z art. 21 Traktatu o Unii 
Europejskiej różne cele i polityki działań 
zewnętrznych UE powinny być spójne z 
innymi jej politykami. Należy 
zagwarantować komplementarność z 
innymi instrumentami finansowania 
zewnętrznego, w szczególności z 
Instrumentem Pomocy Przedakcesyjnej 
(IPA III), dzięki wysokiemu poziomowi 
koordynacji. W niniejszym rozporządzeniu 
należy wyznaczyć cele i umożliwić 
działania w celu utworzenia polityki 
zewnętrznej UE opartej na zasadach i 
wartościach oraz zapewnienia wysokiego 
poziomu współpracy we wszystkich 
dziedzinach stosunków 
międzynarodowych.

Or. en

Poprawka 403
María Teresa Giménez Barbat, Marietje Schaake, Silvia Costa

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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(2) Zgodnie z art. 21 Traktatu o Unii 
Europejskiej Unia dąży do osiągnięcia 
spójności między poszczególnymi 
obszarami swoich działań zewnętrznych, a
także między tymi a innymi politykami, a
ponadto dąży do zapewnienia wysokiego 
poziomu współpracy we wszystkich 
dziedzinach stosunków 
międzynarodowych. Szeroka gama działań 
wspieranych na podstawie niniejszego 
rozporządzenia powinna przyczynić się do 
osiągnięcia celów określonych w
rzeczonym artykule Traktatu.

(2) Zgodnie z art. 21 Traktatu o Unii 
Europejskiej Unia dąży do osiągnięcia 
spójności między poszczególnymi 
obszarami swoich działań zewnętrznych, a 
także między tymi a innymi politykami, a 
ponadto dąży do zapewnienia wysokiego 
poziomu współpracy we wszystkich 
dziedzinach stosunków 
międzynarodowych, w tym w ich wymiarze 
kulturalnym. Szeroka gama działań 
wspieranych na podstawie niniejszego 
rozporządzenia powinna przyczynić się do 
osiągnięcia celów określonych w
rzeczonym artykule Traktatu.

Or. en

Poprawka 404
Marietje Schaake

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2a) Prawa człowieka stanowią jedną z 
podstawowych zasad działań 
zewnętrznych UE. Niniejszy instrument 
powinien między innymi wyznaczyć cele 
na rzecz promowania i ochrony praw 
człowieka, demokracji, państwa 
prawnego, podstawowych wolności, 
poszanowania godności ludzkiej, równości 
i solidarności, poszanowania dla zasad 
Karty Narodów Zjednoczonych oraz 
prawa międzynarodowego, a jednocześnie 
uwzględniać aspekt zasad praw człowieka 
we wszystkich innych działaniach 
określonych na podstawie niniejszego 
rozporządzenia lub podjętych w jego 
ramach.

Or. en

Poprawka 405



AM\1172161PL.docx 13/178 PE632.090v01-00

PL

Judith Sargentini, Michel Reimon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Zgodnie z art. 8 Traktatu o Unii 
Europejskiej Unia rozwija szczególne 
stosunki z państwami z nią sąsiadującymi, 
dążąc do utworzenia przestrzeni 
dobrobytu i dobrego sąsiedztwa opartej na 
wartościach Unii i charakteryzującej się 
bliskimi i pokojowymi stosunkami 
opartymi na współpracy. Niniejsze 
rozporządzenie powinno przyczynić się do 
osiągnięcia tego celu.

skreśla się

Or. en

Uzasadnienie

Motyw nie został skreślony, lecz przeniesiony wyżej.

Poprawka 406
Doru-Claudian Frunzulică

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Zgodnie z art. 8 Traktatu o Unii 
Europejskiej Unia rozwija szczególne 
stosunki z państwami z nią sąsiadującymi, 
dążąc do utworzenia przestrzeni dobrobytu 
i dobrego sąsiedztwa opartej na 
wartościach Unii i charakteryzującej się 
bliskimi i pokojowymi stosunkami 
opartymi na współpracy. Niniejsze 
rozporządzenie powinno przyczynić się do 
osiągnięcia tego celu.

(3) Zgodnie z art. 8 Traktatu o Unii 
Europejskiej Unia rozwija szczególne 
stosunki z państwami z nią sąsiadującymi, 
dążąc do wyeliminowania nierówności i 
różnic w traktowaniu kobiet i mężczyzn 
oraz utworzenia przestrzeni dobrobytu i
dobrego sąsiedztwa opartej na wartościach 
Unii i charakteryzującej się bliskimi i
pokojowymi stosunkami opartymi na 
współpracy. Niniejsze rozporządzenie 
powinno przyczynić się do osiągnięcia tego 
celu.

Or. en
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Poprawka 407
Marietje Schaake

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Zgodnie z art. 8 Traktatu o Unii 
Europejskiej Unia rozwija szczególne 
stosunki z państwami z nią sąsiadującymi, 
dążąc do utworzenia przestrzeni dobrobytu
i dobrego sąsiedztwa opartej na 
wartościach Unii i charakteryzującej się 
bliskimi i pokojowymi stosunkami 
opartymi na współpracy. Niniejsze 
rozporządzenie powinno przyczynić się do 
osiągnięcia tego celu.

(3) Zgodnie z art. 8 Traktatu o Unii 
Europejskiej Unia utrzymuje szczególne 
stosunki z państwami z nią sąsiadującymi, 
dążąc do utworzenia przestrzeni dobrobytu, 
praw, zasad oraz dobrego sąsiedztwa 
opartej na wartościach Unii i
charakteryzującej się bliskimi i
pokojowymi stosunkami opartymi na 
współpracy. Niniejsze rozporządzenie 
powinno przyczynić się do osiągnięcia tego 
celu.

Or. en

Poprawka 408
Doru-Claudian Frunzulică

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Głównym celem unijnej polityki 
rozwoju, określonym w art. 208 Traktatu o
funkcjonowaniu Unii Europejskiej, jest 
zmniejszenie, a docelowo, likwidacja
ubóstwa. Polityka Unii w zakresie 
współpracy na rzecz rozwoju przyczynia 
się również do osiągnięcia celów działań 
zewnętrznych Unii, w szczególności 
polegających na wspieraniu trwałego 
rozwoju gospodarczego, społecznego i
środowiskowego krajów rozwijających się, 
przyjmując za nadrzędny cel likwidację 
ubóstwa, jak przewidziano w art. 21 ust. 2 
lit. d) Traktatu o Unii Europejskiej.

(4) Głównym celem unijnej polityki 
rozwoju, określonym w art. 208 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej, jest 
zmniejszenie, a docelowo likwidacja, 
ubóstwa i cel ten powinien stanowić 
uzupełnienie i wzmocnienie polityki 
współpracy na rzecz rozwoju państw 
członkowskich. Polityka Unii w zakresie 
współpracy na rzecz rozwoju przyczynia 
się również do osiągnięcia celów działań 
zewnętrznych Unii, w szczególności 
polegających na wspieraniu trwałego 
rozwoju gospodarczego, społecznego i
środowiskowego krajów rozwijających się, 
przyjmując za nadrzędny cel likwidację 
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ubóstwa, jak przewidziano w art. 21 ust. 2 
lit. d) Traktatu o Unii Europejskiej.

Or. en

Poprawka 409
María Teresa Giménez Barbat, Marietje Schaake, Silvia Costa

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Głównym celem unijnej polityki 
rozwoju, określonym w art. 208 Traktatu o
funkcjonowaniu Unii Europejskiej, jest 
zmniejszenie, a docelowo, likwidacja 
ubóstwa. Polityka Unii w zakresie 
współpracy na rzecz rozwoju przyczynia 
się również do osiągnięcia celów działań 
zewnętrznych Unii, w szczególności 
polegających na wspieraniu trwałego 
rozwoju gospodarczego, społecznego i 
środowiskowego krajów rozwijających się, 
przyjmując za nadrzędny cel likwidację 
ubóstwa, jak przewidziano w art. 21 ust. 2 
lit. d) Traktatu o Unii Europejskiej.

(4) Głównym celem unijnej polityki 
rozwoju, określonym w art. 208 Traktatu o
funkcjonowaniu Unii Europejskiej, jest 
zmniejszenie, a docelowo, likwidacja 
ubóstwa. Polityka Unii w zakresie 
współpracy na rzecz rozwoju przyczynia 
się również do osiągnięcia celów działań 
zewnętrznych Unii, w szczególności 
polegających na wspieraniu trwałego 
rozwoju gospodarczego, społecznego, 
kulturalnego, edukacyjnego i 
środowiskowego krajów rozwijających się, 
przyjmując za nadrzędny cel likwidację 
ubóstwa, jak przewidziano w art. 21 ust. 2 
lit. d) Traktatu o Unii Europejskiej, a także 
na utrzymaniu trwałego pokoju, 
zapobieganiu konfliktom i umacnianiu 
bezpieczeństwa międzynarodowego, jak 
przewidziano w art. 21 ust. 2 lit. c) 
Traktatu o Unii Europejskiej.

Or. en

Poprawka 410
Mireille D'Ornano, Florian Philippot

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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(4) Głównym celem unijnej polityki 
rozwoju, określonym w art. 208 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej, jest 
zmniejszenie, a docelowo, likwidacja 
ubóstwa. Polityka Unii w zakresie 
współpracy na rzecz rozwoju przyczynia 
się również do osiągnięcia celów działań 
zewnętrznych Unii, w szczególności 
polegających na wspieraniu trwałego 
rozwoju gospodarczego, społecznego i 
środowiskowego krajów rozwijających się, 
przyjmując za nadrzędny cel likwidację 
ubóstwa, jak przewidziano w art. 21 ust. 2 
lit. d) Traktatu o Unii Europejskiej.

(4) Głównym celem unijnej polityki 
rozwoju, określonym w art. 208 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej, jest 
zmniejszenie, a docelowo likwidacja 
ubóstwa; w obecnej sytuacji cel ten 
pozostaje całkowicie niemożliwy do 
zrealizowania. Polityka Unii w zakresie 
współpracy na rzecz rozwoju przyczynia 
się również do osiągnięcia celów działań 
zewnętrznych Unii, w szczególności 
polegających na wspieraniu trwałego 
rozwoju gospodarczego, społecznego i 
środowiskowego krajów rozwijających się, 
przyjmując za nadrzędny cel likwidację 
ubóstwa, jak przewidziano w art. 21 ust. 2 
lit. d) Traktatu o Unii Europejskiej.

Or. fr

Poprawka 411
Judith Sargentini, Michel Reimon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4a) Ubóstwo dotyczy wszystkich 
obszarów, w których ludzie obu płci żyją w 
niedostatku i są postrzegani w różnych 
środowiskach i kontekstach lokalnych 
jako pozbawieni możliwości. Podstawowe 
wymiary ubóstwa obejmują możliwości 
ekonomiczne, możliwości człowieka oraz 
możliwości polityczne, społeczno-
kulturowe i dotyczące zapewnienia 
ochrony. Ubóstwo wpływa na możliwości 
człowieka w takich obszarach jak 
konsumpcja i bezpieczeństwo 
żywnościowe, zdrowie, edukacja, prawa, 
możliwość bycia wysłuchanym, poczucie 
bezpieczeństwa, zwłaszcza dla ludzi 
ubogich, godność i godna praca. Dlatego 
zwalczanie ubóstwa zakończy się 
sukcesem tylko wówczas, gdy nada się 
równe znaczenie inwestowaniu w ludzi 
(przede wszystkim w zdrowie i edukację, a 
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także w dziedzinie HIV/AIDS), ochronie 
naturalnych zasobów (m.in. lasów, wody, 
zasobów morskich i gleby), tak by 
zapewnić źródła utrzymania na obszarach 
wiejskich, oraz inwestowaniu w tworzenie 
bogactwa (ze szczególnym naciskiem na 
takie zagadnienia jak przedsiębiorczość, 
tworzenie miejsc pracy, dostęp do 
kredytów, prawa własności i 
infrastruktura). Wzmocnienie pozycji 
kobiet jest kluczowym czynnikiem 
wszelkiego rozwoju, a równouprawnienie 
płci powinno stanowić zasadniczy trzon 
strategii w każdej dziedzinie polityki.

Or. en

Poprawka 412
Judith Sargentini, Michel Reimon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Unia zapewnia spójność polityki na 
rzecz rozwoju zgodnie z wymogiem 
określonym w art. 208 Traktatu o
funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Unia 
powinna uwzględniać cele współpracy na 
rzecz rozwoju w politykach, które mogą 
wpływać na kraje rozwijające się, co 
będzie stanowiło najważniejszy element 
strategii na rzecz osiągnięcia celów 
zrównoważonego rozwoju określonych w 
Agendzie na rzecz zrównoważonego 
rozwoju 2030 („agenda 2030”) przyjętej 
przez Organizację Narodów 
Zjednoczonych we wrześniu 2015 r.45

Zapewnienie spójności polityki na rzecz 
zrównoważonego rozwoju, zapisane w 
agendzie 2030, wymaga uwzględnienia 
oddziaływania wszystkich polityk na 
zrównoważony rozwój na wszystkich 
szczeblach – na szczeblu krajowym, w 
obrębie UE, w innych krajach i na szczeblu 
globalnym.

(5) Unia zapewnia spójność polityki na 
rzecz rozwoju zgodnie z wymogiem 
określonym w art. 208 Traktatu o
funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Unia 
powinna uwzględniać cele współpracy na 
rzecz rozwoju w politykach, które mogą 
wpływać na kraje rozwijające się, co 
będzie stanowiło najważniejszy element 
strategii na rzecz osiągnięcia celów 
zrównoważonego rozwoju określonych w 
Agendzie na rzecz zrównoważonego 
rozwoju 2030 („agenda 2030”) przyjętej 
przez Organizację Narodów 
Zjednoczonych we wrześniu 2015 r.45

Zapewnienie spójności polityki na rzecz 
zrównoważonego rozwoju, zapisane w 
agendzie 2030, wymaga uwzględnienia 
oddziaływania wszystkich polityk na 
zrównoważony rozwój na wszystkich 
szczeblach – na szczeblu krajowym, w 
obrębie UE, w innych krajach i na szczeblu 
globalnym. Unia powinna również 
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uwzględnić wpływ wszystkich polityk na 
dynamikę konfliktów przez promowanie 
podejścia uwzględniającego sytuacje 
konfliktu, które jest oparte na rzetelnej 
analizie konfliktu, we wszystkich 
działaniach i programach przewidzianych 
w ramach niniejszego rozporządzenia, aby 
unikać negatywnych skutków i 
maksymalizować pozytywne skutki.

_________________ _________________

45 „Przekształcamy nasz świat: Agenda na 
rzecz zrównoważonego rozwoju 2030” 
przyjęta podczas szczytu Organizacji 
Narodów Zjednoczonych w sprawie 
zrównoważonego rozwoju w dniu 25 
września 2015 r. (A/RES/70/1).

45 „Przekształcamy nasz świat: Agenda na 
rzecz zrównoważonego rozwoju 2030” 
przyjęta podczas szczytu Organizacji 
Narodów Zjednoczonych w sprawie 
zrównoważonego rozwoju w dniu 25 
września 2015 r. (A/RES/70/1).

Or. en

Poprawka 413
Judith Sargentini, Michel Reimon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5a) Unia zdecydowanie opowiada się 
za traktowaniem równouprawnienia płci 
jako jednego z praw człowieka, kwestii 
sprawiedliwości społecznej i jednej z
podstawowych wartości unijnej polityki 
zewnętrznej. Artykuł 8 TFUE ustanawia 
zasadę uwzględniania aspektu płci we 
wszystkich działaniach UE. Właściwe 
wdrożenie tej zasady wymaga przydziału 
odpowiednich zasobów i przejrzystości 
linii budżetowych przeznaczonych na 
wspieranie równouprawnienia płci i 
zwalczanie dyskryminacji ze względu na 
płeć.

Or. en
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Poprawka 414
Marietje Schaake

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Światowym kontekstem działań jest 
dążenie do ustanowienia opartego na 
określonych zasadach porządku 
światowego, w którym multilateralizm 
stanowi kluczową zasadę, a którego 
elementem centralnym jest Organizacja 
Narodów Zjednoczonych. Agenda 2030 i
porozumienie klimatyczne z Paryża57 oraz 
Program działań z Addis Abeby58 są 
odpowiedzią wspólnoty międzynarodowej 
na globalne wyzwania i tendencje 
związane ze zrównoważonym rozwojem. 
Agenda 2030, której centralnym 
elementem są cele zrównoważonego 
rozwoju, stanowi ramy dla przemian 
mających na celu eliminację ubóstwa i
osiągnięcie zrównoważonego rozwoju w
skali globalnej. Ma ona uniwersalny 
zasięg i zapewnia kompleksowe wspólne 
ramy działań mające zastosowanie do 
Unii, jej państw członkowskich i
partnerów. Zapewnia ona równowagę 
między gospodarczymi, społecznymi i
ekologicznymi aspektami trwałego 
rozwoju i uznaje zasadnicze znaczenie 
wzajemnych powiązań między celami 
ogólnymi i szczegółowymi. Agenda 2030 
dąży do tego, by nikogo nie pozostawić bez 
pomocy. Realizacja agendy 2030 będzie 
ściśle skoordynowana z wdrażaniem 
innych odnośnych międzynarodowych 
zobowiązań Unii. W ramach działań 
podjętych na mocy niniejszego 
rozporządzenia należy zwrócić szczególną 
uwagę na wzajemne powiązania między 
celami zrównoważonego rozwoju oraz na 
zintegrowane działania, które mogą 
przynieść dodatkowe korzyści i w spójny 
sposób posłużyć wielu celom.

(7) Światowym kontekstem działań jest 
dążenie do ustanowienia opartego na 
określonych zasadach i wartościach
porządku światowego, w którym 
multilateralizm stanowi kluczową zasadę, a
którego elementem centralnym jest 
Organizacja Narodów Zjednoczonych. W 
tym celu ramy polityki niniejszego 
rozporządzenia należy oprzeć na 
porozumieniach zarówno europejskich, 
jak i międzynarodowych, w tym na 
agendzie 2030, porozumieniu 
klimatycznym z Paryża, Programie działań 
z Addis Abeby, globalnej strategii na rzecz 
polityki zagranicznej i bezpieczeństwa 
Unii Europejskiej oraz nowym 
Europejskim konsensusie w sprawie 
rozwoju.

_________________



PE632.090v01-00 20/178 AM\1172161PL.docx

PL

57 Podpisane w Nowym Jorku w dniu 22 
kwietnia 2016 r.

58 „Program działań z Addis Abeby 
przyjęty na trzeciej Międzynarodowej 
Konferencji w sprawie Finansowania 
Rozwoju” w dniu 16 czerwca 2015 r. i 
zatwierdzony przez Zgromadzenie Ogólne 
Organizacji Narodów Zjednoczonych w 
dniu 27 lipca 2015 r. (A/RES/69/313).

Or. en

Poprawka 415
Judith Sargentini, Michel Reimon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Światowym kontekstem działań jest 
dążenie do ustanowienia opartego na 
określonych zasadach porządku 
światowego, w którym multilateralizm 
stanowi kluczową zasadę, a którego 
elementem centralnym jest Organizacja 
Narodów Zjednoczonych. Agenda 2030 i
porozumienie klimatyczne z Paryża57 oraz 
Program działań z Addis Abeby58 są 
odpowiedzią wspólnoty międzynarodowej 
na globalne wyzwania i tendencje 
związane ze zrównoważonym rozwojem. 
Agenda 2030, której centralnym 
elementem są cele zrównoważonego 
rozwoju, stanowi ramy dla przemian 
mających na celu eliminację ubóstwa i
osiągnięcie zrównoważonego rozwoju w
skali globalnej. Ma ona uniwersalny zasięg 
i zapewnia kompleksowe wspólne ramy 
działań mające zastosowanie do Unii, jej 
państw członkowskich i partnerów. 
Zapewnia ona równowagę między 
gospodarczymi, społecznymi i
ekologicznymi aspektami trwałego 
rozwoju i uznaje zasadnicze znaczenie 
wzajemnych powiązań między celami 
ogólnymi i szczegółowymi. Agenda 2030 

(7) Światowym kontekstem działań jest 
dążenie do ustanowienia opartego na 
określonych zasadach porządku 
światowego, w którym multilateralizm 
stanowi kluczową zasadę, a którego 
elementem centralnym jest Organizacja 
Narodów Zjednoczonych. Agenda 2030 i
porozumienie klimatyczne z Paryża57 oraz 
Program działań z Addis Abeby58 są 
odpowiedzią wspólnoty międzynarodowej 
na globalne wyzwania i tendencje 
związane ze zrównoważonym rozwojem. 
Agenda 2030, której centralnym 
elementem są cele zrównoważonego 
rozwoju, stanowi ramy dla przemian 
mających na celu eliminację ubóstwa i 
osiągnięcie zrównoważonego rozwoju w 
skali globalnej oraz wspieranie 
pokojowych, sprawiedliwych i 
integracyjnych społeczeństw. Ma ona 
uniwersalny zasięg i zapewnia 
kompleksowe wspólne ramy działań 
mające zastosowanie do Unii, jej państw 
członkowskich i partnerów. Zapewnia ona 
równowagę między gospodarczymi, 
społecznymi i ekologicznymi aspektami 
trwałego rozwoju i uznaje zasadnicze 
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dąży do tego, by nikogo nie pozostawić 
bez pomocy. Realizacja agendy 2030 
będzie ściśle skoordynowana z
wdrażaniem innych odnośnych 
międzynarodowych zobowiązań Unii. W
ramach działań podjętych na mocy 
niniejszego rozporządzenia należy zwrócić 
szczególną uwagę na wzajemne 
powiązania między celami 
zrównoważonego rozwoju oraz na 
zintegrowane działania, które mogą 
przynieść dodatkowe korzyści i w spójny 
sposób posłużyć wielu celom.

znaczenie wzajemnych powiązań między 
celami ogólnymi i szczegółowymi. Agenda 
2030 dąży do tego, by nikogo nie 
pozostawić bez pomocy oraz by w 
pierwszej kolejności dotrzeć do tych, 
którzy najbardziej tego potrzebują. 
Realizacja agendy 2030 będzie ściśle 
skoordynowana z wdrażaniem innych 
odnośnych międzynarodowych 
zobowiązań Unii. W ramach działań 
podjętych na mocy niniejszego 
rozporządzenia należy zwrócić szczególną 
uwagę na wzajemne powiązania między 
celami zrównoważonego rozwoju oraz na 
zintegrowane działania, które mogą 
przynieść dodatkowe korzyści i w spójny 
sposób posłużyć wielu celom, nie 
utrudniając osiągnięcia pozostałych 
celów.

_________________ _________________

57 Podpisane w Nowym Jorku w dniu 22 
kwietnia 2016 r.

57 Podpisane w Nowym Jorku w dniu 22 
kwietnia 2016 r.

58 „Program działań z Addis Abeby 
przyjęty na trzeciej Międzynarodowej 
Konferencji w sprawie Finansowania 
Rozwoju” w dniu 16 czerwca 2015 r. i 
zatwierdzony przez Zgromadzenie Ogólne 
Organizacji Narodów Zjednoczonych w 
dniu 27 lipca 2015 r. (A/RES/69/313).

58 „Program działań z Addis Abeby 
przyjęty na trzeciej Międzynarodowej 
Konferencji w sprawie Finansowania 
Rozwoju” w dniu 16 czerwca 2015 r. i 
zatwierdzony przez Zgromadzenie Ogólne 
Organizacji Narodów Zjednoczonych w 
dniu 27 lipca 2015 r. (A/RES/69/313).

Or. en

Poprawka 416
Patrizia Toia

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Światowym kontekstem działań jest 
dążenie do ustanowienia opartego na 
określonych zasadach porządku 
światowego, w którym multilateralizm 
stanowi kluczową zasadę, a którego 
elementem centralnym jest Organizacja 

(7) Światowym kontekstem działań jest 
dążenie do ustanowienia opartego na 
określonych zasadach porządku 
światowego, w którym multilateralizm 
stanowi kluczową zasadę, a którego 
elementem centralnym jest Organizacja 
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Narodów Zjednoczonych. Agenda 2030 i
porozumienie klimatyczne z Paryża57 oraz 
Program działań z Addis Abeby58 są 
odpowiedzią wspólnoty międzynarodowej 
na globalne wyzwania i tendencje 
związane ze zrównoważonym rozwojem. 
Agenda 2030, której centralnym 
elementem są cele zrównoważonego 
rozwoju, stanowi ramy dla przemian 
mających na celu eliminację ubóstwa i
osiągnięcie zrównoważonego rozwoju w
skali globalnej. Ma ona uniwersalny zasięg 
i zapewnia kompleksowe wspólne ramy 
działań mające zastosowanie do Unii, jej 
państw członkowskich i partnerów. 
Zapewnia ona równowagę między 
gospodarczymi, społecznymi i 
ekologicznymi aspektami trwałego 
rozwoju i uznaje zasadnicze znaczenie 
wzajemnych powiązań między celami 
ogólnymi i szczegółowymi. Agenda 2030 
dąży do tego, by nikogo nie pozostawić 
bez pomocy. Realizacja agendy 2030 
będzie ściśle skoordynowana z
wdrażaniem innych odnośnych 
międzynarodowych zobowiązań Unii. W
ramach działań podjętych na mocy 
niniejszego rozporządzenia należy zwrócić 
szczególną uwagę na wzajemne 
powiązania między celami 
zrównoważonego rozwoju oraz na 
zintegrowane działania, które mogą 
przynieść dodatkowe korzyści i w spójny 
sposób posłużyć wielu celom.

Narodów Zjednoczonych. Agenda 2030 i
porozumienie klimatyczne z Paryża57 oraz 
Program działań z Addis Abeby58 są 
odpowiedzią wspólnoty międzynarodowej 
na globalne wyzwania i tendencje 
związane ze zrównoważonym rozwojem. 
Agenda 2030, której centralnym 
elementem są cele zrównoważonego 
rozwoju, stanowi ramy dla przemian 
mających na celu eliminację ubóstwa i
osiągnięcie zrównoważonego rozwoju w
skali globalnej. Ma ona uniwersalny zasięg 
i zapewnia kompleksowe wspólne ramy 
działań mające zastosowanie do Unii, jej 
państw członkowskich i partnerów. 
Zapewnia ona równowagę między 
gospodarczymi, społecznymi i 
ekologicznymi aspektami trwałego 
rozwoju i uznaje zasadnicze znaczenie 
wzajemnych powiązań między celami 
ogólnymi i szczegółowymi. Agenda 2030 
dąży do tego, by nikogo nie pozostawić 
bez pomocy. Realizacja agendy 2030 
będzie ściśle skoordynowana z
wdrażaniem innych odnośnych 
międzynarodowych zobowiązań Unii. W
ramach działań podjętych na mocy 
niniejszego rozporządzenia należy opierać 
się na zasadach i celach zawartych w 
wyżej wymienionych porozumieniach oraz
zwrócić szczególną uwagę na wzajemne 
powiązania między celami 
zrównoważonego rozwoju oraz na 
zintegrowane działania, które mogą 
przynieść dodatkowe korzyści i w spójny 
sposób posłużyć wielu celom.

_________________ _________________

57 Podpisane w Nowym Jorku w dniu 22 
kwietnia 2016 r.

57 Podpisane w Nowym Jorku w dniu 22 
kwietnia 2016 r.

58 „Program działań z Addis Abeby 
przyjęty na trzeciej Międzynarodowej 
Konferencji w sprawie Finansowania 
Rozwoju” w dniu 16 czerwca 2015 r. i 
zatwierdzony przez Zgromadzenie Ogólne 
Organizacji Narodów Zjednoczonych w 
dniu 27 lipca 2015 r. (A/RES/69/313).

58 „Program działań z Addis Abeby 
przyjęty na trzeciej Międzynarodowej 
Konferencji w sprawie Finansowania 
Rozwoju” w dniu 16 czerwca 2015 r. i 
zatwierdzony przez Zgromadzenie Ogólne 
Organizacji Narodów Zjednoczonych w 
dniu 27 lipca 2015 r. (A/RES/69/313).
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Or. it

Uzasadnienie

Należy wyraźnie podkreślić znaczenie międzynarodowych porozumień dotyczących 
zrównoważonego rozwoju.

Poprawka 417
Mireille D'Ornano, Florian Philippot

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Światowym kontekstem działań jest 
dążenie do ustanowienia opartego na 
określonych zasadach porządku 
światowego, w którym multilateralizm
stanowi kluczową zasadę, a którego 
elementem centralnym jest Organizacja 
Narodów Zjednoczonych. Agenda 2030 i 
porozumienie klimatyczne z Paryża57 oraz 
Program działań z Addis Abeby58 są 
odpowiedzią wspólnoty międzynarodowej 
na globalne wyzwania i tendencje 
związane ze zrównoważonym rozwojem. 
Agenda 2030, której centralnym 
elementem są cele zrównoważonego 
rozwoju, stanowi ramy dla przemian 
mających na celu eliminację ubóstwa i
osiągnięcie zrównoważonego rozwoju w
skali globalnej. Ma ona uniwersalny zasięg 
i zapewnia kompleksowe wspólne ramy 
działań mające zastosowanie do Unii, jej 
państw członkowskich i partnerów. 
Zapewnia ona równowagę między 
gospodarczymi, społecznymi i
ekologicznymi aspektami trwałego 
rozwoju i uznaje zasadnicze znaczenie 
wzajemnych powiązań między celami 
ogólnymi i szczegółowymi. Agenda 2030 
dąży do tego, by nikogo nie pozostawić 
bez pomocy. Realizacja agendy 2030 
będzie ściśle skoordynowana z 
wdrażaniem innych odnośnych 
międzynarodowych zobowiązań Unii. W 
ramach działań podjętych na mocy 

(7) Światowym kontekstem działań jest 
dążenie do ustanowienia opartego na 
określonych zasadach porządku 
światowego, w którym multilateralizm i 
suwerenność narodów stanowią kluczowe 
zasady, a którego elementem centralnym 
jest Organizacja Narodów Zjednoczonych. 
Agenda 2030 i porozumienie klimatyczne z 
Paryża57 oraz Program działań z Addis 
Abeby58 są odpowiedzią wspólnoty 
międzynarodowej na globalne wyzwania i 
tendencje związane ze zrównoważonym 
rozwojem. Agenda 2030, której centralnym 
elementem są cele zrównoważonego 
rozwoju, stanowi ramy dla przemian 
mających na celu eliminację ubóstwa i
osiągnięcie zrównoważonego rozwoju w
skali globalnej. Ma ona uniwersalny zasięg 
i zapewnia kompleksowe wspólne ramy 
działań mające zastosowanie do Unii, jej 
państw członkowskich i partnerów. 
Zapewnia ona równowagę między 
gospodarczymi, społecznymi i
ekologicznymi aspektami trwałego 
rozwoju i uznaje zasadnicze znaczenie 
wzajemnych powiązań między celami 
ogólnymi i szczegółowymi. Agenda 2030 
dąży do tego, by nikogo nie pozostawić 
bez pomocy. Realizacja agendy 2030 
będzie ściśle skoordynowana z 
wdrażaniem innych odnośnych 
międzynarodowych zobowiązań Unii. W 
ramach działań podjętych na mocy 
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niniejszego rozporządzenia należy zwrócić 
szczególną uwagę na wzajemne 
powiązania między celami 
zrównoważonego rozwoju oraz na 
zintegrowane działania, które mogą 
przynieść dodatkowe korzyści i w spójny 
sposób posłużyć wielu celom.

niniejszego rozporządzenia należy zwrócić 
szczególną uwagę na wzajemne 
powiązania między celami 
zrównoważonego rozwoju oraz na 
zintegrowane działania, które mogą 
przynieść dodatkowe korzyści i w spójny 
sposób posłużyć wielu celom.

_________________ _________________

57 Podpisane w Nowym Jorku w dniu 22 
kwietnia 2016 r.

57 Podpisane w Nowym Jorku w dniu 22 
kwietnia 2016 r.

58 „Program działań z Addis Abeby 
przyjęty na trzeciej Międzynarodowej 
Konferencji w sprawie Finansowania 
Rozwoju” w dniu 16 czerwca 2015 r. i
zatwierdzony przez Zgromadzenie Ogólne 
Organizacji Narodów Zjednoczonych w
dniu 27 lipca 2015 r. (A/RES/69/313).

58 „Program działań z Addis Abeby 
przyjęty na trzeciej Międzynarodowej 
Konferencji w sprawie Finansowania 
Rozwoju” w dniu 16 czerwca 2015 r. i
zatwierdzony przez Zgromadzenie Ogólne 
Organizacji Narodów Zjednoczonych w
dniu 27 lipca 2015 r. (A/RES/69/313).

Or. fr

Poprawka 418
María Teresa Giménez Barbat, Marietje Schaake, Silvia Costa

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Światowym kontekstem działań jest 
dążenie do ustanowienia opartego na 
określonych zasadach porządku 
światowego, w którym multilateralizm 
stanowi kluczową zasadę, a którego 
elementem centralnym jest Organizacja 
Narodów Zjednoczonych. Agenda 2030 i
porozumienie klimatyczne z Paryża57 oraz 
Program działań z Addis Abeby58 są 
odpowiedzią wspólnoty międzynarodowej 
na globalne wyzwania i tendencje 
związane ze zrównoważonym rozwojem. 
Agenda 2030, której centralnym 
elementem są cele zrównoważonego 
rozwoju, stanowi ramy dla przemian 
mających na celu eliminację ubóstwa i
osiągnięcie zrównoważonego rozwoju w
skali globalnej. Ma ona uniwersalny zasięg 

(7) Światowym kontekstem działań jest 
dążenie do ustanowienia opartego na 
określonych zasadach porządku 
światowego, w którym multilateralizm 
stanowi kluczową zasadę, a którego 
elementem centralnym jest Organizacja 
Narodów Zjednoczonych. Agenda 2030 i
porozumienie klimatyczne z Paryża57 oraz 
Program działań z Addis Abeby58 są 
odpowiedzią wspólnoty międzynarodowej 
na globalne wyzwania i tendencje 
związane ze zrównoważonym rozwojem. 
Agenda 2030, której centralnym 
elementem są cele zrównoważonego 
rozwoju, stanowi ramy dla przemian 
mających na celu eliminację ubóstwa i
osiągnięcie zrównoważonego rozwoju w
skali globalnej. Ma ona uniwersalny zasięg 
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i zapewnia kompleksowe wspólne ramy 
działań mające zastosowanie do Unii, jej 
państw członkowskich i partnerów. 
Zapewnia ona równowagę między 
gospodarczymi, społecznymi i
ekologicznymi aspektami trwałego 
rozwoju i uznaje zasadnicze znaczenie 
wzajemnych powiązań między celami 
ogólnymi i szczegółowymi. Agenda 2030 
dąży do tego, by nikogo nie pozostawić 
bez pomocy. Realizacja agendy 2030 
będzie ściśle skoordynowana z
wdrażaniem innych odnośnych 
międzynarodowych zobowiązań Unii. W
ramach działań podjętych na mocy 
niniejszego rozporządzenia należy zwrócić 
szczególną uwagę na wzajemne 
powiązania między celami
zrównoważonego rozwoju oraz na 
zintegrowane działania, które mogą 
przynieść dodatkowe korzyści i w spójny 
sposób posłużyć wielu celom.

i zapewnia kompleksowe wspólne ramy 
działań mające zastosowanie do Unii, jej 
państw członkowskich i partnerów. 
Zapewnia ona równowagę między 
gospodarczymi, społecznymi, 
kulturalnymi, edukacyjnymi i 
ekologicznymi aspektami trwałego 
rozwoju i uznaje zasadnicze znaczenie 
wzajemnych powiązań między celami 
ogólnymi i szczegółowymi. Agenda 2030 
dąży do tego, by nikogo nie pozostawić 
bez pomocy. Realizacja agendy 2030 
będzie ściśle skoordynowana z
wdrażaniem innych odnośnych 
międzynarodowych zobowiązań Unii. W
ramach działań podjętych na mocy 
niniejszego rozporządzenia należy
przyczynić się do osiągania celów
zrównoważonego rozwoju oraz
zintegrowanych działań, które mogą 
przynieść dodatkowe korzyści i w spójny 
sposób posłużyć wielu celom.

_________________ _________________

57 Podpisane w Nowym Jorku w dniu 22 
kwietnia 2016 r.

57 Podpisane w Nowym Jorku w dniu 22 
kwietnia 2016 r.

58 „Program działań z Addis Abeby 
przyjęty na trzeciej Międzynarodowej 
Konferencji w sprawie Finansowania 
Rozwoju” w dniu 16 czerwca 2015 r. i 
zatwierdzony przez Zgromadzenie Ogólne 
Organizacji Narodów Zjednoczonych w 
dniu 27 lipca 2015 r. (A/RES/69/313).

58 „Program działań z Addis Abeby 
przyjęty na trzeciej Międzynarodowej 
Konferencji w sprawie Finansowania 
Rozwoju” w dniu 16 czerwca 2015 r. i 
zatwierdzony przez Zgromadzenie Ogólne 
Organizacji Narodów Zjednoczonych w 
dniu 27 lipca 2015 r. (A/RES/69/313).

Or. en

Poprawka 419
Marietje Schaake

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7a) Agenda 2030 i porozumienie 
klimatyczne z Paryża1a oraz Program 
działań z Addis Abeby2a są odpowiedzią 
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wspólnoty międzynarodowej na globalne 
wyzwania i tendencje związane ze 
zrównoważonym rozwojem. Agenda 2030, 
której centralnym elementem są cele 
zrównoważonego rozwoju, stanowi ramy 
dla przemian mających na celu eliminację 
ubóstwa i osiągnięcie zrównoważonego 
rozwoju w skali globalnej. Ma ona 
uniwersalny zasięg i zapewnia 
kompleksowe wspólne ramy działań 
mające zastosowanie do Unii, jej państw 
członkowskich i partnerów. Zapewnia ona 
równowagę między gospodarczymi, 
społecznymi i ekologicznymi aspektami 
trwałego rozwoju i uznaje zasadnicze 
znaczenie wzajemnych powiązań między 
celami ogólnymi i szczegółowymi. Agenda 
2030 dąży do tego, by nikogo nie 
pozostawić bez pomocy. Realizacja agendy 
2030 będzie ściśle skoordynowana z
wdrażaniem innych odnośnych 
międzynarodowych zobowiązań Unii. W
ramach celów ustanowionych i działań 
podjętych na mocy niniejszego 
rozporządzenia należy zwrócić szczególną 
uwagę na wzajemne powiązania między 
celami zrównoważonego rozwoju oraz na 
zintegrowane działania, które mogą 
przynieść dodatkowe korzyści i w spójny 
sposób posłużyć wielu celom.

_________________

1a Podpisane w Nowym Jorku w dniu 22 
kwietnia 2016 r.

2a „Program działań z Addis Abeby 
przyjęty na trzeciej Międzynarodowej 
Konferencji w sprawie Finansowania 
Rozwoju” w dniu 16 czerwca 2015 r. i 
zatwierdzony przez Zgromadzenie Ogólne 
Organizacji Narodów Zjednoczonych w 
dniu 27 lipca 2015 r. (A/RES/69/313).

Or. en

Poprawka 420
Louis Michel
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7a) Mając na uwadze, że kraje Afryki 
Subsaharyjskiej zamieszkują głównie 
nastolatki i ludzie młodzi oraz że do 
kompetencji każdego kraju należy 
decydowanie o swojej polityce 
demograficznej, kwestią dynamiki zmian 
demograficznych należy zająć się w skali 
globalnej, aby zapewnić obecnym i 
przyszłym pokoleniom możliwości 
wykorzystania w pełni ich potencjału w 
zrównoważony sposób.

Or. fr

Poprawka 421
Judith Sargentini, Michel Reimon

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, 

(8) Agenda ONZ na rzecz
zrównoważonego rozwoju 2030, 
porozumienie klimatyczne z Paryża, 
Europejski konsensus w sprawie rozwoju, 
Program działań z Addis Abeby oraz 
globalna strategia na rzecz polityki 
zagranicznej i bezpieczeństwa Unii 
Europejskiej („globalna strategia”)59

stanowią elementy ram służących 
stosowaniu niniejszego rozporządzenia. 
Unia powinna zachęcać do zawierania 
partnerstw, upowszechniać dialog 
merytoryczny oraz wspólne podejście do 
wyzwań ogólnoświatowych. Działania 
Unii powinny być ukierunkowane na 
wspieranie jej podstawowych interesów, 
zasad i wartości we wszystkich aspektach, 
w tym na propagowanie demokracji i
praw człowieka, utrzymywanie i 
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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.

budowanie pokoju, zapobieganie 
konfliktom, zapewnianie bezpieczeństwa 
jądrowego, umacnianie bezpieczeństwa 
międzynarodowego, mierzenie się z 
podstawowymi przyczynami wymuszonej
migracji i przymusowych wysiedleń, 
niesienie pomocy narodom, krajom i
regionom dotkniętym klęskami 
żywiołowymi lub katastrofami 
spowodowanymi przez człowieka,
stworzenie warunków umożliwiających 
utworzenie międzynarodowych ram 
prawnych na rzecz ochrony osób 
wysiedlonych z powodu zmiany klimatu i 
degradacji środowiska, wspieranie walki 
ze zmianą klimatu, sprawiedliwej, 
zrównoważonej środowiskowo i zgodnej z 
prawami człowieka polityki handlowej, 
dyplomacji gospodarczej i współpracy 
gospodarczej oraz upowszechnianie 
międzynarodowego wymiaru polityk Unii. 
Wspierając swoje podstawowe interesy, 
zasady i wartości, Unia powinna stosować 
się do zasad poszanowania wysokich 
standardów społecznych, pracowniczych i 
środowiskowych, rządów prawa, prawa 
międzynarodowego i praw człowieka, 
jednocześnie promując te zasady.
Zobowiązanie do poszanowania, 
propagowania oraz ochrony praw 
człowieka i zasad demokracji jest 
zasadniczym elementem stosunków 
umownych Unii z państwami trzecimi.

_________________ _________________

59 „Wspólna wizja, wspólne działanie: 
Silniejsza Europa. Globalna strategia na 
rzecz polityki zagranicznej i 
bezpieczeństwa Unii Europejskiej”, 
czerwiec 2016 r.

59 „Wspólna wizja, wspólne działanie: 
Silniejsza Europa. Globalna strategia na 
rzecz polityki zagranicznej i 
bezpieczeństwa Unii Europejskiej”, 
czerwiec 2016 r.

Or. en

Poprawka 422
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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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 ram polityki unijnej 
współpracy na rzecz rozwoju, określonych 
w traktacie lizbońskim, Agendzie na rzecz 
zrównoważonego rozwoju 2030 i 
porozumieniu klimatycznym z Paryża. 
Powinno również 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 przyczynianie się do 
eliminacji ubóstwa, walki z nierównością 
we wszystkich postaciach, w szczególności 
z różnicami w traktowaniu kobiet i 
mężczyzn, utrzymywanie pokoju, 
zapobieganie konfliktom, umacnianie 
bezpieczeństwa międzynarodowego, 
zwalczanie podstawowych przyczyn 
nielegalnej migracji i przymusowych 
wysiedleń, niesienie pomocy narodom, 
krajom i regionom dotkniętym klęskami 
żywiołowymi lub katastrofami 
spowodowanymi przez człowieka, 
wspieranie uczciwej, respektującej prawa 
człowieka i równouprawnienie płci
polityki handlowej, dyplomacji 
gospodarczej i współpracy gospodarczej, 
propagowanie rozwiązań i technologii 
cyfrowych oraz upowszechnianie 
międzynarodowego wymiaru polityk Unii. 
Wspierając swoje interesy, Unia powinna 
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stosować się do wysokich standardów 
społecznych i środowiskowych, rządów 
prawa, prawa międzynarodowego i praw 
człowieka, jednocześnie promując te 
zasady.

_________________ _________________

59 „Wspólna wizja, wspólne działanie: 
Silniejsza Europa. Globalna strategia na 
rzecz polityki zagranicznej i 
bezpieczeństwa Unii Europejskiej”, 
czerwiec 2016 r.

59 „Wspólna wizja, wspólne działanie: 
Silniejsza Europa. Globalna strategia na 
rzecz polityki zagranicznej i 
bezpieczeństwa Unii Europejskiej”, 
czerwiec 2016 r.

Or. en

Poprawka 423
Elly Schlein, Norbert Neuser

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 

(8) Wdrożenie niniejszego
rozporządzenia powinno odbywać się w 
oparciu o ramy polityki unijnej 
współpracy na rzecz rozwoju określone w 
traktacie lizbońskim, Agendzie na rzecz 
zrównoważonego rozwoju 2030 i 
porozumieniu klimatycznym z Paryża. 
Powinno również 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 
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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.

aspektach, w tym na przyczynianie się do 
eliminacji ubóstwa, walki z 
nierównościami we wszystkich postaciach,
utrzymywanie pokoju, zapobieganie 
konfliktom, umacnianie bezpieczeństwa 
międzynarodowego, zwalczanie 
podstawowych przyczyn przymusowych 
wysiedleń, niesienie pomocy narodom, 
krajom i regionom dotkniętym klęskami 
żywiołowymi lub katastrofami 
spowodowanymi przez człowieka, 
wspieranie uczciwej, zrównoważonej, 
respektującej prawa człowieka i 
równouprawnienie płci polityki 
handlowej, dyplomacji gospodarczej i
współpracy gospodarczej, propagowanie 
rozwiązań cyfrowych i włączających
technologii oraz upowszechnianie 
międzynarodowego wymiaru polityk Unii. 
Wspierając swoje interesy, Unia powinna 
stosować się do wysokich standardów 
społecznych i środowiskowych, rządów 
prawa, prawa międzynarodowego i praw 
człowieka, jednocześnie promując te 
zasady.

_________________ _________________

59 „Wspólna wizja, wspólne działanie: 
Silniejsza Europa. Globalna strategia na 
rzecz polityki zagranicznej i 
bezpieczeństwa Unii Europejskiej”, 
czerwiec 2016 r.

59 „Wspólna wizja, wspólne działanie: 
Silniejsza Europa. Globalna strategia na 
rzecz polityki zagranicznej i 
bezpieczeństwa Unii Europejskiej”, 
czerwiec 2016 r.

Or. en

Poprawka 424
María Teresa Giménez Barbat, Marietje Schaake, Silvia Costa

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 

(8) Wdrożenie niniejszego 
rozporządzenia powinno odbywać się z 
uwzględnieniem pięciu priorytetów 
ustanowionych w globalnej strategii na 
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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.

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
trwałego pokoju, zapobieganie konfliktom, 
umacnianie bezpieczeństwa 
międzynarodowego, zwalczanie 
podstawowych przyczyn nielegalnej 
migracji i wysiedleń ludności, niesienie 
pomocy narodom, krajom i regionom 
dotkniętym klęskami żywiołowymi lub 
katastrofami spowodowanymi przez 
człowieka, upowszechnianie włączającej i 
sprawiedliwej edukacji wysokiej jakości 
jako narzędzia na rzecz rozwoju i 
eliminacji ubóstwa, wspieranie polityki 
handlowej, dyplomacji gospodarczej i
kulturalnej oraz współpracy gospodarczej, 
propagowanie innowacyjnych rozwiązań i 
technologii cyfrowych, ochrona 
dziedzictwa kulturowego, szczególnie na 
obszarach dotkniętych konfliktami, 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.

_________________ _________________

59 „Wspólna wizja, wspólne działanie: 
Silniejsza Europa. Globalna strategia na 
rzecz polityki zagranicznej i 
bezpieczeństwa Unii Europejskiej”, 
czerwiec 2016 r.

59 „Wspólna wizja, wspólne działanie: 
Silniejsza Europa. Globalna strategia na 
rzecz polityki zagranicznej i 
bezpieczeństwa Unii Europejskiej”, 
czerwiec 2016 r.



AM\1172161PL.docx 33/178 PE632.090v01-00

PL

Or. en

Poprawka 425
Marietje Schaake

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) Cele ustanowione w ramach
niniejszego rozporządzenia powinny 
opierać się między innymi na pięciu
priorytetach 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 i jej 
partnerzy propagują zasady poszanowania 
wysokich standardów społecznych i 
środowiskowych, rządów prawa, prawa 
międzynarodowego i praw człowieka.
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_________________ _________________

59 „Wspólna wizja, wspólne działanie: 
Silniejsza Europa. Globalna strategia na 
rzecz polityki zagranicznej i 
bezpieczeństwa Unii Europejskiej”, 
czerwiec 2016 r.

59 „Wspólna wizja, wspólne działanie: 
Silniejsza Europa. Globalna strategia na 
rzecz polityki zagranicznej i 
bezpieczeństwa Unii Europejskiej”, 
czerwiec 2016 r.

Or. en

Poprawka 426
Mireille D'Ornano, Florian Philippot

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 

(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 
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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.

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. W 
ramach podejmowanych przez siebie 
działań zewnętrznych Unia Europejska 
powinna szanować suwerenność państw.

_________________ _________________

59 „Wspólna wizja, wspólne działanie: 
Silniejsza Europa. Globalna strategia na 
rzecz polityki zagranicznej i 
bezpieczeństwa Unii Europejskiej”, 
czerwiec 2016 r.

59 „Wspólna wizja, wspólne działanie: 
Silniejsza Europa. Globalna strategia na 
rzecz polityki zagranicznej i 
bezpieczeństwa Unii Europejskiej”, 
czerwiec 2016 r.

Or. fr

Poprawka 427
Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Rebecca Harms, Charles Tannock, Laima 
Liucija Andrikienė, Clare Moody

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 

(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 
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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.

aspektach, w tym na utrzymywanie pokoju, 
zapobieganie konfliktom, zapewnianie 
bezpieczeństwa jądrowego, 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.

_________________ _________________

59 „Wspólna wizja, wspólne działanie: 
Silniejsza Europa. Globalna strategia na 
rzecz polityki zagranicznej i 
bezpieczeństwa Unii Europejskiej”, 
czerwiec 2016 r.

59 „Wspólna wizja, wspólne działanie: 
Silniejsza Europa. Globalna strategia na 
rzecz polityki zagranicznej i 
bezpieczeństwa Unii Europejskiej”, 
czerwiec 2016 r.

Or. en

Poprawka 428
Lola Sánchez Caldentey, Guillaume Balas, Sabine Lösing, Ricardo Serrão Santos, 
Kathleen Van Brempt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Nowy Europejski konsensus w
sprawie rozwoju („konsensus”)60

podpisany w dniu 7 czerwca 2017 r. 
zapewnia ramy wspólnego podejścia do 
współpracy na rzecz rozwoju między Unią 
a jej państwami członkowskimi w celu 
wdrożenia agendy 2030 i Programu działań 
z Addis Abeby. Eliminacja ubóstwa, 

(9) Nowy Europejski konsensus w
sprawie rozwoju („konsensus”)60

podpisany w dniu 7 czerwca 2017 r. 
zapewnia ramy wspólnego podejścia do 
współpracy na rzecz rozwoju między Unią 
a jej państwami członkowskimi w celu 
wdrożenia agendy 2030 i Programu działań 
z Addis Abeby. Eliminacja ubóstwa, 
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zwalczanie dyskryminacji i nierówności, 
niepomijanie nikogo i wzmacnianie 
odporności stanowią trzon polityki 
współpracy na rzecz rozwoju.

zwalczanie dyskryminacji i nierówności,
ochrona środowiska i różnorodności 
biologicznej, walka ze zmianą klimatu,
niepomijanie nikogo i wzmacnianie 
odporności stanowią trzon polityki 
współpracy na rzecz rozwoju.

_________________ _________________

60 Nowy europejski konsensus w sprawie 
rozwoju „Nasz świat, nasza godność, nasza 
przyszłość”. Wspólne oświadczenie Rady i
przedstawicieli rządów państw 
członkowskich zebranych w Radzie, 
Parlamencie Europejskim i Komisji 
Europejskiej z dnia 8 czerwca 2017 r.

60 Nowy europejski konsensus w sprawie 
rozwoju „Nasz świat, nasza godność, nasza 
przyszłość”. Wspólne oświadczenie Rady i
przedstawicieli rządów państw 
członkowskich zebranych w Radzie, 
Parlamencie Europejskim i Komisji 
Europejskiej z dnia 8 czerwca 2017 r.

Or. en

Poprawka 429
Judith Sargentini, Michel Reimon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Nowy Europejski konsensus w
sprawie rozwoju („konsensus”)60

podpisany w dniu 7 czerwca 2017 r. 
zapewnia ramy wspólnego podejścia do 
współpracy na rzecz rozwoju między Unią 
a jej państwami członkowskimi w celu 
wdrożenia agendy 2030 i Programu działań 
z Addis Abeby. Eliminacja ubóstwa, 
zwalczanie dyskryminacji i nierówności, 
niepomijanie nikogo i wzmacnianie 
odporności stanowią trzon polityki 
współpracy na rzecz rozwoju.

(9) Nowy Europejski konsensus w
sprawie rozwoju („konsensus”)60

podpisany w dniu 7 czerwca 2017 r. 
zapewnia ramy wspólnego podejścia do 
współpracy na rzecz rozwoju między Unią 
a jej państwami członkowskimi w celu 
wdrożenia agendy 2030 i Programu działań 
z Addis Abeby. Eliminacja ubóstwa, 
zwalczanie dyskryminacji i nierówności,
ochrona środowiska i walka ze zmianą 
klimatu, niepomijanie nikogo i 
wzmacnianie odporności stanowią trzon 
polityki współpracy na rzecz rozwoju.

_________________ _________________

60 Nowy europejski konsensus w sprawie 
rozwoju „Nasz świat, nasza godność, nasza 
przyszłość”. Wspólne oświadczenie Rady i
przedstawicieli rządów państw 
członkowskich zebranych w Radzie, 

60 Nowy europejski konsensus w sprawie 
rozwoju „Nasz świat, nasza godność, nasza 
przyszłość”. Wspólne oświadczenie Rady i
przedstawicieli rządów państw 
członkowskich zebranych w Radzie, 
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Parlamencie Europejskim i Komisji 
Europejskiej z dnia 8 czerwca 2017 r.

Parlamencie Europejskim i Komisji 
Europejskiej z dnia 8 czerwca 2017 r.

Or. en

Poprawka 430
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Nowy Europejski konsensus w
sprawie rozwoju („konsensus”)60

podpisany w dniu 7 czerwca 2017 r. 
zapewnia ramy wspólnego podejścia do 
współpracy na rzecz rozwoju między Unią 
a jej państwami członkowskimi w celu 
wdrożenia agendy 2030 i Programu działań 
z Addis Abeby. Eliminacja ubóstwa, 
zwalczanie dyskryminacji i nierówności, 
niepomijanie nikogo i wzmacnianie 
odporności stanowią trzon polityki 
współpracy na rzecz rozwoju.

(9) Nowy Europejski konsensus w
sprawie rozwoju („konsensus”)60

podpisany w dniu 7 czerwca 2017 r. 
zapewnia ramy wspólnego podejścia do 
współpracy na rzecz rozwoju między Unią 
a jej państwami członkowskimi w celu 
wdrożenia agendy 2030 i Programu działań 
z Addis Abeby. Eliminacja ubóstwa, 
zwalczanie dyskryminacji i nierówności, 
niepomijanie nikogo, ochrona środowiska, 
walka ze zmianą klimatu i wzmacnianie 
odporności stanowią trzon polityki 
współpracy na rzecz rozwoju.

_________________ _________________

60 Nowy europejski konsensus w sprawie 
rozwoju „Nasz świat, nasza godność, nasza 
przyszłość”. Wspólne oświadczenie Rady i
przedstawicieli rządów państw 
członkowskich zebranych w Radzie, 
Parlamencie Europejskim i Komisji 
Europejskiej z dnia 8 czerwca 2017 r.

60 Nowy europejski konsensus w sprawie 
rozwoju „Nasz świat, nasza godność, nasza 
przyszłość”. Wspólne oświadczenie Rady i
przedstawicieli rządów państw 
członkowskich zebranych w Radzie, 
Parlamencie Europejskim i Komisji 
Europejskiej z dnia 8 czerwca 2017 r.

Or. en

Poprawka 431
Patrizia Toia

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Nowy Europejski konsensus w 
sprawie rozwoju („konsensus”)60

podpisany w dniu 7 czerwca 2017 r. 
zapewnia ramy wspólnego podejścia do 
współpracy na rzecz rozwoju między Unią 
a jej państwami członkowskimi w celu 
wdrożenia agendy 2030 i Programu działań 
z Addis Abeby. Eliminacja ubóstwa, 
zwalczanie dyskryminacji i nierówności, 
niepomijanie nikogo i wzmacnianie 
odporności stanowią trzon polityki 
współpracy na rzecz rozwoju.

(9) Nowy Europejski konsensus w 
sprawie rozwoju („konsensus”)60

podpisany w dniu 7 czerwca 2017 r. 
zapewnia ramy wspólnego podejścia do 
współpracy na rzecz rozwoju między Unią 
a jej państwami członkowskimi w celu 
wdrożenia agendy 2030 i Programu działań 
z Addis Abeby. Należy uznać eliminację
ubóstwa, zwalczanie dyskryminacji i
nierówności, niepomijanie nikogo i
wzmacnianie odporności za podstawę 
wdrożenia rozporządzenia.

_________________ _________________

60 Nowy europejski konsensus w sprawie 
rozwoju „Nasz świat, nasza godność, nasza 
przyszłość”. Wspólne oświadczenie Rady i
przedstawicieli rządów państw 
członkowskich zebranych w Radzie, 
Parlamencie Europejskim i Komisji 
Europejskiej z dnia 8 czerwca 2017 r.

60 Nowy europejski konsensus w sprawie 
rozwoju „Nasz świat, nasza godność, nasza 
przyszłość”. Wspólne oświadczenie Rady i
przedstawicieli rządów państw 
członkowskich zebranych w Radzie, 
Parlamencie Europejskim i Komisji 
Europejskiej z dnia 8 czerwca 2017 r.

Or. it

Uzasadnienie

Konsensus należy uznać za kamień węgielny unijnych działań na rzecz rozwoju.

Poprawka 432
Marietje Schaake

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Z myślą o wdrożeniu nowych ram 
międzynarodowych ustanowionych na 
mocy agendy 2030, globalnej strategii i
konsensusu celem niniejszego 
rozporządzenia powinno być zwiększenie 
spójności i zapewnienie skuteczności 
działań zewnętrznych Unii przez 
skoncentrowanie jej wysiłków z
wykorzystaniem sprawnego instrumentu na 

(10) Agenda 2030, globalna strategia i
konsensus stanowią razem ramy polityki
niniejszego rozporządzenia, którego celem 
jest zwiększenie spójności, zgodności i 
skuteczności działań zewnętrznych Unii 
przez skoncentrowanie jej wysiłków z
wykorzystaniem sprawnego instrumentu na 
realizacji poszczególnych polityk w
zakresie działań zewnętrznych oraz ciągłe 
branie pod uwagę podejścia do stosunków 
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realizacji poszczególnych polityk w
zakresie działań zewnętrznych.

zewnętrznych opartego na wartościach i 
prawach UE.

Or. en

Poprawka 433
Judith Sargentini, Michel Reimon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Z myślą o wdrożeniu nowych ram 
międzynarodowych ustanowionych na 
mocy agendy 2030, globalnej strategii i
konsensusu celem niniejszego 
rozporządzenia powinno być zwiększenie 
spójności i zapewnienie skuteczności 
działań zewnętrznych Unii przez 
skoncentrowanie jej wysiłków z
wykorzystaniem sprawnego instrumentu na 
realizacji poszczególnych polityk w
zakresie działań zewnętrznych.

(10) Z myślą o wdrożeniu nowych ram 
międzynarodowych ustanowionych na 
mocy agendy 2030, którą uzupełniają 
globalna strategia UE i konsensus, celem 
niniejszego rozporządzenia powinno być 
zwiększenie spójności i zapewnienie 
skuteczności działań zewnętrznych Unii 
przez skoncentrowanie jej wysiłków z
wykorzystaniem sprawnego instrumentu na 
realizacji poszczególnych polityk w
zakresie działań zewnętrznych.

Or. en

Poprawka 434
Marietje Schaake

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10a) Cele polityki wyznaczone w 
ramach polityki należy przekształcić w 
geograficzne i tematyczne ramy 
programowania ustanowione w drodze 
aktu delegowanego. Ramy te powinny 
zapewnić spójność między różnymi 
krajowymi, wielokrajowymi, regionalnymi 
i transregionalnymi dokumentami 
programowymi. Strategie krajowe i 
tematyczne powinny zawierać jasne i 
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mierzalne cele w podziale na obszary 
polityki, beneficjentów lub regiony. Cele 
te należy wdrożyć za pomocą środków i 
działań. Każdemu celowi powinien 
towarzyszyć co najmniej jeden wskaźnik 
skuteczności, by regularnie mierzyć 
postępy.

Or. en

Poprawka 435
Marietje Schaake

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Zgodnie z globalną strategią i
ramami z Sendai dotyczącymi ograniczania 
ryzyka klęsk żywiołowych w latach 2015–
2030 przyjętymi w dniu 18 marca 2015 r.61

należy uznać potrzebę odejścia od 
reagowania kryzysowego i działań 
zmierzających do wyjścia z kryzysu na 
rzecz bardziej strukturalnego, 
długoterminowego podejścia, które 
pozwala skuteczniej przeciwdziałać 
sytuacjom niestabilności, klęskom 
żywiołowym i katastrofom 
spowodowanym przez człowieka i
przedłużającym się sytuacjom 
kryzysowym. Należy zwiększyć nacisk na 
zmniejszenie, zapobieganie i ograniczenie 
ryzyka oraz gotowość, a w odniesieniu do 
tych kwestii stosować podejście zbiorowe. 
Konieczne są też dalsze wysiłki na rzecz 
wzmocnienia szybkiej reakcji i
zapewnienia trwałej poprawy sytuacji. 
Niniejsze rozporządzenie powinno zatem 
przyczynić się do wzmocnienia odporności 
i połączenia operacji humanitarnych z
działaniami na rzecz rozwoju dzięki 
działaniom szybkiego reagowania.

(11) Zgodnie z globalną strategią i
ramami z Sendai dotyczącymi ograniczania 
ryzyka klęsk żywiołowych w latach 2015–
2030 przyjętymi w dniu 18 marca 2015 r.61

należy uznać potrzebę odejścia od 
reagowania kryzysowego i działań 
zmierzających do wyjścia z kryzysu na 
rzecz bardziej strukturalnego, 
długoterminowego podejścia, które 
pozwala skuteczniej przeciwdziałać 
sytuacjom niestabilności, klęskom 
żywiołowym i katastrofom 
spowodowanym przez człowieka i
przedłużającym się sytuacjom 
kryzysowym. Należy zwiększyć nacisk na 
zmniejszenie, zapobieganie i ograniczenie 
ryzyka oraz gotowość, a w odniesieniu do 
tych kwestii stosować podejście zbiorowe. 
Konieczne są też dalsze wysiłki na rzecz 
wzmocnienia szybkiej reakcji i
zapewnienia trwałej poprawy sytuacji. 
Niniejsze rozporządzenie powinno zatem 
przyczynić się do wzmocnienia odporności 
i połączenia operacji humanitarnych z
działaniami na rzecz rozwoju dzięki 
działaniom szybkiego reagowania, z 
właściwym uwzględnieniem zasad 
rozliczalności, przejrzystości, spójności, 
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zgodności i komplementarności, o których 
mowa w niniejszym rozporządzeniu.

_________________ _________________

61 „Ramy z Sendai dotyczące ograniczania 
ryzyka klęsk żywiołowych” przyjęte w
dniu 18 marca 2015 r. i zatwierdzone przez 
Zgromadzenie Ogólne Organizacji 
Narodów Zjednoczonych w dniu 3 czerwca 
2015 r. (UNGA A/RES/69/283).

61 „Ramy z Sendai dotyczące ograniczania 
ryzyka klęsk żywiołowych” przyjęte w
dniu 18 marca 2015 r. i zatwierdzone przez 
Zgromadzenie Ogólne Organizacji 
Narodów Zjednoczonych w dniu 3 czerwca 
2015 r. (UNGA A/RES/69/283).

Or. en

Poprawka 436
Judith Sargentini, Michel Reimon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Zgodnie z globalną strategią i
ramami z Sendai dotyczącymi ograniczania 
ryzyka klęsk żywiołowych w latach 2015–
2030 przyjętymi w dniu 18 marca 2015 r.61

należy uznać potrzebę odejścia od 
reagowania kryzysowego i działań 
zmierzających do wyjścia z kryzysu na 
rzecz bardziej strukturalnego, 
długoterminowego podejścia, które 
pozwala skuteczniej przeciwdziałać 
sytuacjom niestabilności, klęskom 
żywiołowym i katastrofom 
spowodowanym przez człowieka i
przedłużającym się sytuacjom 
kryzysowym. Należy zwiększyć nacisk na 
zmniejszenie, zapobieganie i ograniczenie 
ryzyka oraz gotowość, a w odniesieniu do 
tych kwestii stosować podejście zbiorowe. 
Konieczne są też dalsze wysiłki na rzecz 
wzmocnienia szybkiej reakcji i
zapewnienia trwałej poprawy sytuacji. 
Niniejsze rozporządzenie powinno zatem 
przyczynić się do wzmocnienia odporności 
i połączenia operacji humanitarnych z
działaniami na rzecz rozwoju dzięki 
działaniom szybkiego reagowania.

(11) Zgodnie z globalną strategią i
ramami z Sendai dotyczącymi ograniczania 
ryzyka klęsk żywiołowych w latach 2015–
2030 przyjętymi w dniu 18 marca 2015 r.61

należy uznać potrzebę odejścia od 
reagowania kryzysowego i działań 
zmierzających do wyjścia z kryzysu na 
rzecz bardziej strukturalnego,
zapobiegawczego, długoterminowego 
podejścia, które pozwala skuteczniej 
przeciwdziałać sytuacjom niestabilności, 
klęskom żywiołowym i katastrofom 
spowodowanym przez człowieka i
przedłużającym się sytuacjom 
kryzysowym. Należy zwiększyć nacisk na 
zmniejszenie, zapobieganie i ograniczenie 
ryzyka oraz gotowość, a w odniesieniu do 
tych kwestii stosować podejście zbiorowe. 
Konieczne są też dalsze wysiłki na rzecz 
wzmocnienia szybkiej reakcji i
zapewnienia trwałej poprawy sytuacji. 
Niniejsze rozporządzenie powinno zatem 
przyczynić się do wzmocnienia odporności 
i połączenia operacji humanitarnych z
działaniami na rzecz rozwoju dzięki 
działaniom szybkiego reagowania.
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_________________ _________________

61 „Ramy z Sendai dotyczące ograniczania 
ryzyka klęsk żywiołowych” przyjęte w
dniu 18 marca 2015 r. i zatwierdzone przez 
Zgromadzenie Ogólne Organizacji 
Narodów Zjednoczonych w dniu 3 czerwca 
2015 r. (UNGA A/RES/69/283).

61 „Ramy z Sendai dotyczące ograniczania 
ryzyka klęsk żywiołowych” przyjęte w
dniu 18 marca 2015 r. i zatwierdzone przez 
Zgromadzenie Ogólne Organizacji 
Narodów Zjednoczonych w dniu 3 czerwca 
2015 r. (UNGA A/RES/69/283).

Or. en

Poprawka 437
Norbert Neuser, Juan Fernando López Aguilar, Cécile Kashetu Kyenge

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Zgodnie z globalną strategią i
ramami z Sendai dotyczącymi ograniczania 
ryzyka klęsk żywiołowych w latach 2015–
2030 przyjętymi w dniu 18 marca 2015 r.61

należy uznać potrzebę odejścia od 
reagowania kryzysowego i działań 
zmierzających do wyjścia z kryzysu na 
rzecz bardziej strukturalnego, 
długoterminowego podejścia, które 
pozwala skuteczniej przeciwdziałać 
sytuacjom niestabilności, klęskom 
żywiołowym i katastrofom 
spowodowanym przez człowieka i
przedłużającym się sytuacjom 
kryzysowym. Należy zwiększyć nacisk na 
zmniejszenie, zapobieganie i ograniczenie 
ryzyka oraz gotowość, a w odniesieniu do 
tych kwestii stosować podejście zbiorowe. 
Konieczne są też dalsze wysiłki na rzecz 
wzmocnienia szybkiej reakcji i
zapewnienia trwałej poprawy sytuacji. 
Niniejsze rozporządzenie powinno zatem 
przyczynić się do wzmocnienia odporności 
i połączenia operacji humanitarnych z
działaniami na rzecz rozwoju dzięki 
działaniom szybkiego reagowania.

(11) Zgodnie z globalną strategią i
ramami z Sendai dotyczącymi ograniczania 
ryzyka klęsk żywiołowych w latach 2015–
2030 przyjętymi w dniu 18 marca 2015 r.61

należy uznać potrzebę odejścia od 
reagowania kryzysowego i działań 
zmierzających do wyjścia z kryzysu na 
rzecz bardziej strukturalnego, 
długoterminowego podejścia, które 
pozwala skuteczniej przeciwdziałać 
sytuacjom niestabilności, klęskom 
żywiołowym i katastrofom 
spowodowanym przez człowieka i
przedłużającym się sytuacjom 
kryzysowym. Należy zwiększyć nacisk na 
zmniejszenie, zapobieganie i ograniczenie 
ryzyka oraz gotowość, a w odniesieniu do 
tych kwestii stosować podejście zbiorowe. 
Konieczne są też dalsze wysiłki na rzecz 
wzmocnienia szybkiej reakcji i
zapewnienia trwałej poprawy sytuacji. 
Niniejsze rozporządzenie powinno zatem 
przyczynić się do wzmocnienia odporności 
i połączenia operacji humanitarnych z
działaniami na rzecz rozwoju, w tym dzięki 
działaniom szybkiego reagowania.

_________________ _________________
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61 „Ramy z Sendai dotyczące ograniczania 
ryzyka klęsk żywiołowych” przyjęte w
dniu 18 marca 2015 r. i zatwierdzone przez 
Zgromadzenie Ogólne Organizacji 
Narodów Zjednoczonych w dniu 3 czerwca 
2015 r. (UNGA A/RES/69/283).

61 „Ramy z Sendai dotyczące ograniczania 
ryzyka klęsk żywiołowych” przyjęte w
dniu 18 marca 2015 r. i zatwierdzone przez 
Zgromadzenie Ogólne Organizacji 
Narodów Zjednoczonych w dniu 3 czerwca 
2015 r. (UNGA A/RES/69/283).

Or. en

Poprawka 438
Mireille D'Ornano, Florian Philippot

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Zgodnie z międzynarodowymi 
zobowiązaniami Unii dotyczącymi 
skuteczności pomocy rozwojowej 
przyjętymi w Pusanie w 2011 r., 
odnowionymi na forum wysokiego 
szczebla w Nairobi w 2016 r. i
przywołanymi w konsensusie, w ramach 
unijnej współpracy na rzecz rozwoju 
należy stosować zasady skuteczności 
pomocy rozwojowej, mianowicie 
odpowiedzialność krajów rozwijających się 
za priorytety w dziedzinie rozwoju, 
skoncentrowanie się na rezultatach, 
integracyjne partnerstwa na rzecz rozwoju, 
przejrzystość i rozliczalność.

(12) Zgodnie z międzynarodowymi 
zobowiązaniami Unii dotyczącymi 
skuteczności pomocy rozwojowej 
przyjętymi w Pusanie w 2011 r., 
odnowionymi na forum wysokiego 
szczebla w Nairobi w 2016 r. i
przywołanymi w konsensusie, w ramach 
unijnej współpracy na rzecz rozwoju 
należy stosować zasady skuteczności 
pomocy rozwojowej, mianowicie 
odpowiedzialność krajów rozwijających się 
za priorytety w dziedzinie rozwoju, 
skoncentrowanie się na rezultatach, 
integracyjne partnerstwa na rzecz rozwoju, 
przejrzystość i rozliczalność. Należy 
zaznaczyć, że skuteczność pomocy 
rozwojowej rośnie w przypadku gdy 
pomocy tej udziela podmiot posiadający 
silne związki kulturowe z danym krajem. 
Dlatego też państwa członkowskie mogą 
prowadzić ukierunkowane działania 
skuteczniej niż Unia Europejska z uwagi 
na posiadane związki historyczne i 
kulturowe z pewną liczbą krajów 
rozwijających się.

Or. fr
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Poprawka 439
Doru-Claudian Frunzulică

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Zgodnie z międzynarodowymi 
zobowiązaniami Unii dotyczącymi 
skuteczności pomocy rozwojowej 
przyjętymi w Pusanie w 2011 r., 
odnowionymi na forum wysokiego 
szczebla w Nairobi w 2016 r. i
przywołanymi w konsensusie, w ramach 
unijnej współpracy na rzecz rozwoju 
należy stosować zasady skuteczności 
pomocy rozwojowej, mianowicie 
odpowiedzialność krajów rozwijających się 
za priorytety w dziedzinie rozwoju, 
skoncentrowanie się na rezultatach, 
integracyjne partnerstwa na rzecz rozwoju, 
przejrzystość i rozliczalność.

(12) Zgodnie z międzynarodowymi 
zobowiązaniami Unii dotyczącymi 
skuteczności pomocy rozwojowej 
przyjętymi w Pusanie w 2011 r., 
odnowionymi na forum wysokiego 
szczebla w Nairobi w 2016 r. i
przywołanymi w konsensusie, w ramach 
unijnej współpracy na rzecz rozwoju 
należy stosować zasady skuteczności 
pomocy rozwojowej, mianowicie 
odpowiedzialność krajów rozwijających się 
za priorytety w dziedzinie rozwoju, 
skoncentrowanie się na rezultatach,
dostosowanie, harmonizację, integracyjne 
partnerstwa na rzecz rozwoju, 
przejrzystość i rozliczalność.

Or. en

Poprawka 440
Norbert Neuser, Juan Fernando López Aguilar, Elly Schlein, Cécile Kashetu Kyenge

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Zgodnie z międzynarodowymi 
zobowiązaniami Unii dotyczącymi 
skuteczności pomocy rozwojowej 
przyjętymi w Pusanie w 2011 r., 
odnowionymi na forum wysokiego 
szczebla w Nairobi w 2016 r. i
przywołanymi w konsensusie, w ramach
unijnej współpracy na rzecz rozwoju 
należy stosować zasady skuteczności 
pomocy rozwojowej, mianowicie 
odpowiedzialność krajów rozwijających się 
za priorytety w dziedzinie rozwoju, 

(12) Zgodnie z międzynarodowymi 
zobowiązaniami Unii dotyczącymi 
skuteczności pomocy rozwojowej 
przyjętymi w Pusanie w 2011 r., 
odnowionymi na forum wysokiego 
szczebla w Nairobi w 2016 r. i
przywołanymi w konsensusie, Unia 
powinna w kontekście oficjalnej pomocy 
rozwojowej, jakiej udziela, w ramach
wszystkich rodzajów pomocy stosować 
zasady skuteczności pomocy rozwojowej, 
mianowicie odpowiedzialność krajów 
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skoncentrowanie się na rezultatach, 
integracyjne partnerstwa na rzecz rozwoju, 
przejrzystość i rozliczalność.

rozwijających się za priorytety w
dziedzinie rozwoju, skoncentrowanie się na 
rezultatach, integracyjne partnerstwa na 
rzecz rozwoju, przejrzystość i
rozliczalność.

Or. en

Poprawka 441
Lola Sánchez Caldentey, Sabine Lösing

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Zgodnie z międzynarodowymi 
zobowiązaniami Unii dotyczącymi 
skuteczności pomocy rozwojowej 
przyjętymi w Pusanie w 2011 r., 
odnowionymi na forum wysokiego 
szczebla w Nairobi w 2016 r. i
przywołanymi w konsensusie, w ramach 
unijnej współpracy na rzecz rozwoju 
należy stosować zasady skuteczności 
pomocy rozwojowej, mianowicie 
odpowiedzialność krajów rozwijających się 
za priorytety w dziedzinie rozwoju, 
skoncentrowanie się na rezultatach, 
integracyjne partnerstwa na rzecz rozwoju, 
przejrzystość i rozliczalność.

(12) Zgodnie z międzynarodowymi 
zobowiązaniami Unii dotyczącymi 
skuteczności pomocy rozwojowej 
przyjętymi w Pusanie w 2011 r., 
odnowionymi na forum wysokiego 
szczebla w Nairobi w 2016 r. i
przywołanymi w konsensusie, w ramach 
unijnej współpracy na rzecz rozwoju 
należy stosować zasady skuteczności 
pomocy rozwojowej, mianowicie 
odpowiedzialność krajów rozwijających się 
za priorytety w dziedzinie rozwoju,
dostosowanie, harmonizację,
skoncentrowanie się na rezultatach, 
integracyjne partnerstwa na rzecz rozwoju,
wzajemną przejrzystość i rozliczalność.

Or. en

Poprawka 442
Mirja Vehkaperä

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Zgodnie z międzynarodowymi 
zobowiązaniami Unii dotyczącymi 

(12) Zgodnie z międzynarodowymi 
zobowiązaniami Unii dotyczącymi 
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skuteczności pomocy rozwojowej 
przyjętymi w Pusanie w 2011 r., 
odnowionymi na forum wysokiego 
szczebla w Nairobi w 2016 r. i
przywołanymi w konsensusie, w ramach 
unijnej współpracy na rzecz rozwoju 
należy stosować zasady skuteczności 
pomocy rozwojowej, mianowicie 
odpowiedzialność krajów rozwijających się 
za priorytety w dziedzinie rozwoju, 
skoncentrowanie się na rezultatach, 
integracyjne partnerstwa na rzecz rozwoju, 
przejrzystość i rozliczalność.

skuteczności pomocy rozwojowej 
przyjętymi w Pusanie w 2011 r., 
odnowionymi na forum wysokiego 
szczebla w Nairobi w 2016 r. i
przywołanymi w konsensusie, w ramach 
unijnej współpracy na rzecz rozwoju 
należy stosować zasady skuteczności 
pomocy rozwojowej, mianowicie 
odpowiedzialność krajów rozwijających się 
za priorytety w dziedzinie rozwoju,
dostosowanie, harmonizację,
skoncentrowanie się na rezultatach, 
integracyjne partnerstwa na rzecz rozwoju, 
przejrzystość i rozliczalność.

Or. en

Poprawka 443
Urmas Paet

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Zgodnie z celami zrównoważonego 
rozwoju niniejsze rozporządzenie powinno 
przyczynić się do osiągnięcia konkretnych 
rezultatów obejmujących efekty, wyniki i
wpływ w krajach partnerskich 
korzystających z zewnętrznej pomocy 
finansowej Unii. W szczególności, jak 
uzgodniono w konsensusie, oczekuje się, 
że działania w ramach niniejszego 
rozporządzenia wniosą wkład wynoszący 
20 % oficjalnej pomocy rozwojowej 
finansowanej na podstawie niniejszego 
rozporządzenia na rzecz włączenia 
społecznego i rozwoju społecznego, w tym 
równouprawnienia płci i wzmocnienia 
pozycji kobiet.

(13) Zgodnie z celami zrównoważonego 
rozwoju niniejsze rozporządzenie powinno 
przyczynić się do osiągnięcia konkretnych 
rezultatów obejmujących efekty, wyniki i
wpływ w krajach partnerskich 
korzystających z zewnętrznej pomocy 
finansowej Unii. Dostęp do podstawowych 
usług i ich świadczenie mają kluczowe 
znaczenie dla osiągnięcia rezultatów w
dziedzinie rozwoju i celów 
zrównoważonego rozwoju. Zgodnie z 
konsensusem UE zobowiązuje się 
pomagać partnerom w usprawnieniu 
kluczowych usług użyteczności publicznej, 
takich jak usługi dotyczące zdrowia, 
edukacji, żywienia, wody, kwestii 
sanitarnych i higieny, ochrony socjalnej, 
sprawiedliwego dostępu do bezpieczeństwa 
żywnościowego oraz dostępnego, 
przyzwoitego i przystępnego 
mieszkalnictwa, a także poprawiać jakość 
życia ludności obszarów miejskich, której 
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liczba szybko rośnie. W szczególności, jak 
uzgodniono w konsensusie, oczekuje się, 
że działania w ramach niniejszego 
rozporządzenia wniosą wkład wynoszący 
20 % oficjalnej pomocy rozwojowej 
finansowanej na podstawie niniejszego 
rozporządzenia na rzecz włączenia 
społecznego i rozwoju społecznego.

Or. en

Poprawka 444
Norbert Neuser, Vincent Peillon, Juan Fernando López Aguilar, Elly Schlein, Cécile 
Kashetu Kyenge

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Zgodnie z celami zrównoważonego 
rozwoju niniejsze rozporządzenie powinno 
przyczynić się do osiągnięcia konkretnych 
rezultatów obejmujących efekty, wyniki i
wpływ w krajach partnerskich 
korzystających z zewnętrznej pomocy 
finansowej Unii. W szczególności, jak 
uzgodniono w konsensusie, oczekuje się, 
że działania w ramach niniejszego 
rozporządzenia wniosą wkład wynoszący 
20 % oficjalnej pomocy rozwojowej 
finansowanej na podstawie niniejszego 
rozporządzenia na rzecz włączenia 
społecznego i rozwoju społecznego, w tym
równouprawnienia płci i wzmocnienia 
pozycji kobiet.

(13) Zgodnie z celami zrównoważonego 
rozwoju niniejsze rozporządzenie powinno 
przyczynić się do osiągnięcia konkretnych 
rezultatów obejmujących efekty, wyniki i
wpływ w krajach partnerskich 
korzystających z zewnętrznej pomocy 
finansowej Unii. W szczególności, jak 
uzgodniono w konsensusie, działania w
ramach niniejszego rozporządzenia
powinny wnosić wkład wynoszący co 
najmniej 20 % oficjalnej pomocy 
rozwojowej finansowanej na podstawie 
niniejszego rozporządzenia na włączenie 
społeczne i rozwój społeczny, z naciskiem 
na podstawowe usługi społeczne, w
szczególności usługi zdrowotne i
edukacyjne, z uwzględnieniem
równouprawnienia płci i wzmocnienia 
pozycji kobiet jako kwestii horyzontalnej.
10 % oficjalnej pomocy rozwojowej 
finansowanej na podstawie niniejszego 
rozporządzenia przeznacza się na 
edukację, a celem jest zwiększenie tego 
odsetka do 15 % do 2030 r.

Or. en
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Poprawka 445
Patrizia Toia

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Zgodnie z celami zrównoważonego 
rozwoju niniejsze rozporządzenie powinno 
przyczynić się do osiągnięcia konkretnych 
rezultatów obejmujących efekty, wyniki i
wpływ w krajach partnerskich 
korzystających z zewnętrznej pomocy 
finansowej Unii. W szczególności, jak 
uzgodniono w konsensusie, oczekuje się, 
że działania w ramach niniejszego 
rozporządzenia wniosą wkład wynoszący 
20 % oficjalnej pomocy rozwojowej 
finansowanej na podstawie niniejszego 
rozporządzenia na rzecz włączenia 
społecznego i rozwoju społecznego, w tym 
równouprawnienia płci i wzmocnienia 
pozycji kobiet.

(13) Zgodnie z celami zrównoważonego 
rozwoju niniejsze rozporządzenie powinno 
przyczynić się do osiągnięcia konkretnych 
rezultatów obejmujących efekty, wyniki i
wpływ w krajach partnerskich 
korzystających z zewnętrznej pomocy 
finansowej Unii. W szczególności, jak 
uzgodniono w konsensusie, oczekuje się, 
że działania w ramach niniejszego 
rozporządzenia wniosą wkład wynoszący 
20 % oficjalnej pomocy rozwojowej 
finansowanej na podstawie niniejszego 
rozporządzenia na rzecz włączenia 
społecznego i rozwoju społecznego, w tym 
równouprawnienia płci i wzmocnienia 
pozycji kobiet. Ponadto, zgodnie zarówno 
z konsensusem, jak i z planem działania 
UE w zakresie żywienia, szczególną 
uwagę należy zwrócić na zwalczanie 
niedożywienia.

Or. it

Uzasadnienie

Należy uwzględnić żywienie, ponieważ stanowi ono ważną kwestię w ramach wspierania 
rozwoju.

Poprawka 446
María Teresa Giménez Barbat, Marietje Schaake, Silvia Costa

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Zgodnie z celami zrównoważonego 
rozwoju niniejsze rozporządzenie powinno 

(13) Zgodnie z celami zrównoważonego 
rozwoju niniejsze rozporządzenie powinno 
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przyczynić się do osiągnięcia konkretnych 
rezultatów obejmujących efekty, wyniki i
wpływ w krajach partnerskich 
korzystających z zewnętrznej pomocy 
finansowej Unii. W szczególności, jak 
uzgodniono w konsensusie, oczekuje się, 
że działania w ramach niniejszego 
rozporządzenia wniosą wkład wynoszący 
20 % oficjalnej pomocy rozwojowej 
finansowanej na podstawie niniejszego 
rozporządzenia na rzecz włączenia 
społecznego i rozwoju społecznego, w tym 
równouprawnienia płci i wzmocnienia 
pozycji kobiet.

przyczynić się do osiągnięcia konkretnych 
rezultatów obejmujących efekty, wyniki i
wpływ w krajach partnerskich 
korzystających z zewnętrznej pomocy 
finansowej Unii. W szczególności, jak 
uzgodniono w konsensusie, oczekuje się, 
że działania w ramach niniejszego 
rozporządzenia wniosą wkład wynoszący 
20 % oficjalnej pomocy rozwojowej 
finansowanej na podstawie niniejszego 
rozporządzenia na rzecz włączenia 
społecznego i rozwoju społecznego, w tym
edukacji i kultury, równouprawnienia płci 
i wzmocnienia pozycji kobiet i dzieci w 
celu osiągnięcia zrównoważonego 
rozwoju.

Or. en

Poprawka 447
Judith Sargentini, Michel Reimon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Zgodnie z celami zrównoważonego 
rozwoju niniejsze rozporządzenie powinno 
przyczynić się do osiągnięcia konkretnych 
rezultatów obejmujących efekty, wyniki i
wpływ w krajach partnerskich 
korzystających z zewnętrznej pomocy 
finansowej Unii. W szczególności, jak 
uzgodniono w konsensusie, oczekuje się, 
że działania w ramach niniejszego 
rozporządzenia wniosą wkład wynoszący 
20 % oficjalnej pomocy rozwojowej 
finansowanej na podstawie niniejszego 
rozporządzenia na rzecz włączenia 
społecznego i rozwoju społecznego, w tym 
równouprawnienia płci i wzmocnienia 
pozycji kobiet.

(13) Zgodnie z celami zrównoważonego 
rozwoju niniejsze rozporządzenie powinno 
przyczynić się do osiągnięcia konkretnych 
rezultatów obejmujących efekty, wyniki i
wpływ w krajach partnerskich 
korzystających z zewnętrznej pomocy 
finansowej Unii. W szczególności, jak 
uzgodniono w konsensusie, działania w
ramach niniejszego rozporządzenia
powinny wnieść wkład wynoszący 20 % 
oficjalnej pomocy rozwojowej 
finansowanej na podstawie niniejszego 
rozporządzenia na rzecz włączenia 
społecznego i rozwoju społecznego.

Or. en
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Poprawka 448
Lola Sánchez Caldentey, Sabine Lösing

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Zgodnie z celami zrównoważonego 
rozwoju niniejsze rozporządzenie powinno 
przyczynić się do osiągnięcia konkretnych 
rezultatów obejmujących efekty, wyniki i
wpływ w krajach partnerskich 
korzystających z zewnętrznej pomocy 
finansowej Unii. W szczególności, jak 
uzgodniono w konsensusie, oczekuje się, 
że działania w ramach niniejszego 
rozporządzenia wniosą wkład wynoszący
20 % oficjalnej pomocy rozwojowej 
finansowanej na podstawie niniejszego 
rozporządzenia na rzecz włączenia 
społecznego i rozwoju społecznego, w tym
równouprawnienia płci i wzmocnienia 
pozycji kobiet.

(13) Zgodnie z celami zrównoważonego 
rozwoju niniejsze rozporządzenie powinno 
przyczynić się do osiągnięcia konkretnych 
rezultatów obejmujących efekty, wyniki i
wpływ w krajach partnerskich 
korzystających z zewnętrznej pomocy 
finansowej Unii. W szczególności, jak 
uzgodniono w konsensusie, 20 % oficjalnej 
pomocy rozwojowej finansowanej na 
podstawie niniejszego rozporządzenia
powinno przyczyniać się do włączenia 
społecznego i rozwoju społecznego, z
naciskiem na podstawowe usługi 
społeczne, mianowicie usługi zdrowotne,
w tym odżywianie, edukację i ochronę 
socjalną.

Or. en

Poprawka 449
Mirja Vehkaperä

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Zgodnie z celami zrównoważonego 
rozwoju niniejsze rozporządzenie powinno 
przyczynić się do osiągnięcia konkretnych 
rezultatów obejmujących efekty, wyniki i
wpływ w krajach partnerskich 
korzystających z zewnętrznej pomocy 
finansowej Unii. W szczególności, jak 
uzgodniono w konsensusie, oczekuje się, 
że działania w ramach niniejszego 
rozporządzenia wniosą wkład wynoszący 
20 % oficjalnej pomocy rozwojowej 
finansowanej na podstawie niniejszego 

(13) Zgodnie z celami zrównoważonego 
rozwoju niniejsze rozporządzenie powinno 
przyczynić się do osiągnięcia konkretnych 
rezultatów obejmujących efekty, wyniki i
wpływ w krajach partnerskich 
korzystających z zewnętrznej pomocy 
finansowej Unii. W szczególności, jak 
uzgodniono w konsensusie, oczekuje się, 
że działania w ramach niniejszego 
rozporządzenia wniosą wkład wynoszący 
20 % oficjalnej pomocy rozwojowej 
finansowanej na podstawie niniejszego 
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rozporządzenia na rzecz włączenia 
społecznego i rozwoju społecznego, w tym 
równouprawnienia płci i wzmocnienia 
pozycji kobiet.

rozporządzenia na rzecz włączenia 
społecznego i rozwoju społecznego.

Or. en

Poprawka 450
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 13 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13a) Dzieci i młodzież w dużej mierze 
inicjują zmiany i wnoszą wkład w 
realizację agendy 2030, co dostrzeżono w 
Europejskim konsensusie w sprawie 
rozwoju oraz w art. 3 Traktatu o Unii 
Europejskiej. W działaniach zewnętrznych 
Unii prowadzonych na podstawie 
niniejszego rozporządzenia szczególną 
uwagę należy poświęcić ich potrzebom i 
wzmocnieniu ich pozycji, a ponadto 
działania te powinny przyczyniać się do 
realizacji ich potencjału jako kluczowych 
inicjatorów zmian przez inwestowanie w 
rozwój społeczny i włączenie społeczne.

Or. en

Poprawka 451
Norbert Neuser, Juan Fernando López Aguilar, Vincent Peillon, Doru-Claudian 
Frunzulică, Cécile Kashetu Kyenge, Elly Schlein

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 13 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13a) Dzieci i młodzież w dużej mierze 
inicjują zmiany i wnoszą wkład w 
realizację agendy 2030, co dostrzeżono w 
Europejskim konsensusie w sprawie 
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rozwoju oraz w art. 3 Traktatu o Unii 
Europejskiej. W działaniach zewnętrznych 
Unii prowadzonych na podstawie 
niniejszego rozporządzenia szczególną 
uwagę będzie poświęcać się prawom dzieci 
i młodzieży i wzmocnieniu ich pozycji, a 
ponadto działania te będą przyczyniać się 
do realizacji potencjału dzieci i młodzieży 
jako kluczowych inicjatorów zmian przez 
inwestowanie w rozwój społeczny i 
włączenie społeczne.

Or. en

Poprawka 452
Lola Sánchez Caldentey, Sabine Lösing

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 13 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13a) Zgodnie z istniejącymi 
zobowiązaniami wynikającymi z drugiego 
unijnego planu działania w sprawie 
równości płci w co najmniej 85 % 
programów finansowanych z oficjalnej 
pomocy rozwojowej (ODA) 
równouprawnienie płci powinno być 
celem głównym lub znaczącym. Ponadto 
w 20 % oficjalnej pomocy rozwojowej 
finansowanej na podstawie niniejszego 
rozporządzenia równouprawnienie płci 
powinno być celem głównym. 
Zobowiązania te znajdą odzwierciedlenie 
w szczegółowych celach wszystkich 
filarów instrumentu.

Or. en

Poprawka 453
Judith Sargentini, Michel Reimon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 13 a (nowy)



PE632.090v01-00 54/178 AM\1172161PL.docx

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13a) Zgodnie z istniejącymi 
zobowiązaniami wynikającymi z drugiego 
unijnego planu działania w sprawie 
równości płci w co najmniej 85 % 
programów finansowanych z oficjalnej 
pomocy rozwojowej (ODA) na podstawie 
niniejszego rozporządzenia 
równouprawnienie płci i prawa kobiet i 
dziewcząt oraz wzmocnienie ich pozycji 
powinny stanowić znaczący cel we 
wszystkich programach, geograficznych i 
tematycznych, rocznie i w czasie trwania 
działań.

Or. en

Poprawka 454
Mirja Vehkaperä

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 13 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13a) W co najmniej 85 % programów 
geograficznych i tematycznych 
finansowanych z oficjalnej pomocy 
rozwojowej równouprawnienie płci 
powinno być celem głównym lub 
znaczącym. Ponadto w 20 % oficjalnej 
pomocy rozwojowej równouprawnienie 
płci powinno być celem głównym.

Or. en

Poprawka 455
Marietje Schaake

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 13 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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(13a) Zgodnie z zasadą „więcej za 
więcej” zarówno pozytywne, jak i 
negatywne zachęty finansowe stosowane 
będą w odniesieniu do tych państw, które 
podjęły pozytywne lub negatywne kroki w 
dziedzinie demokracji, praw człowieka i 
rządów prawa.

Or. en

Poprawka 456
Marietje Schaake

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 13 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13b) Dzieci i młodzież w dużej mierze 
inicjują zmiany i wnoszą wkład w 
realizację agendy 2030, co dostrzeżono w 
Europejskim konsensusie w sprawie 
rozwoju oraz w art. 3 Traktatu o Unii 
Europejskiej. W działaniach zewnętrznych 
Unii prowadzonych na podstawie 
niniejszego rozporządzenia szczególną 
uwagę będzie poświęcać się potrzebom 
dzieci i młodzieży i wzmocnieniu ich 
pozycji, a ponadto działania te będą 
przyczyniać się do realizacji potencjału 
dzieci i młodzieży jako kluczowych 
inicjatorów zmian przez inwestowanie w 
rozwój społeczny i włączenie społeczne.

Or. en

Poprawka 457
Norbert Neuser, Juan Fernando López Aguilar, Vincent Peillon, Doru-Claudian 
Frunzulică, Cécile Kashetu Kyenge, Elly Schlein

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 13 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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(13b) Zgodnie z istniejącymi 
zobowiązaniami wynikającymi z drugiego 
unijnego planu działania w sprawie 
równości płci w co najmniej 85 % 
programów finansowanych z oficjalnej 
pomocy rozwojowej (ODA) 
równouprawnienie płci powinno być 
celem głównym lub znaczącym. Ponadto 
w 20 % oficjalnej pomocy rozwojowej 
finansowanej na podstawie niniejszego 
rozporządzenia równouprawnienie płci 
powinno być celem głównym. 
Zobowiązania te znajdą odzwierciedlenie 
w szczegółowych celach wszystkich 
filarów instrumentu.

Or. en

Poprawka 458
Lola Sánchez Caldentey, Sabine Lösing

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 13 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13b) W niniejszym rozporządzeniu 
szczególną uwagę zwraca się na prawa 
oraz wzmocnienie pozycji dzieci i 
młodzieży, w szczególności dziewcząt i 
młodych kobiet; niniejsze rozporządzenie 
przyczyni się do realizacji ich potencjału 
jako kluczowych inicjatorów zmian w 
drodze inwestycji w rozwój społeczny i 
włączenie społeczne.

Or. en

Poprawka 459
Judith Sargentini, Michel Reimon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 13 b (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13b) W polityce rozwojowej Unii 
prowadzonej na podstawie niniejszego 
rozporządzenia szczególną uwagę będzie 
poświęcać się potrzebom i wzmocnieniu 
pozycji dzieci i młodzieży; polityka ta 
będzie się przyczyniać do realizacji ich 
potencjału jako kluczowych inicjatorów 
zmian przez inwestowanie w rozwój 
społeczny i włączenie społeczne.

Or. en

Poprawka 460
Norbert Neuser, Juan Fernando López Aguilar, Vincent Peillon, Doru-Claudian 
Frunzulică, Cécile Kashetu Kyenge, Elly Schlein

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 13 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13c) W niniejszym rozporządzeniu 
szczególną uwagę zwraca się na prawa 
oraz wzmocnienie pozycji dzieci i 
młodzieży, w szczególności dziewcząt i 
młodych kobiet; niniejsze rozporządzenie 
przyczyni się do realizacji ich potencjału 
jako kluczowych inicjatorów zmian w 
drodze inwestycji w rozwój społeczny i 
włączenie społeczne.

Or. en

Poprawka 461
Marietje Schaake

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Jeżeli jest to możliwe i stosowne, 
rezultaty działań zewnętrznych Unii 

(14) Komisja powinna ustanowić jasne 
mechanizmy monitorowania i oceny w 
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należy monitorować i oceniać na 
podstawie uprzednio zdefiniowanych, 
przejrzystych, właściwych dla danego 
państwa i mierzalnych wskaźników, 
dostosowanych do specyfiki i celów 
Instrumentu oraz w oparciu o ramy 
dotyczące wyników stosowane w kraju 
partnerskim.

celu zapewnienia, by cele i działania 
ustanowione w niniejszym rozporządzeniu 
i wdrażane na jego podstawie nadal były 
odpowiednie i wykonalne, oraz w celu 
regularnego mierzenia postępów. Z tego 
względu każdemu celowi powinien 
towarzyszyć jeden albo więcej niż jeden
uprzednio zdefiniowany, przejrzysty, 
właściwy dla danego państwa i mierzalny 
wskaźnik skuteczności, w miarę 
możliwości oparty na specyfice kraju 
partnerskiego lub beneficjenta. Postępy 
należy monitorować co najmniej raz w 
roku, by ustalić, czy zastosowanie ma 
nagroda za wyniki, a o wynikach 
monitorowania należy informować 
Parlament Europejski w równie 
systematyczny sposób.

Or. en

Poprawka 462
Bogusław Sonik, Maurice Ponga

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Jeżeli jest to możliwe i stosowne,
rezultaty działań zewnętrznych Unii należy 
monitorować i oceniać na podstawie 
uprzednio zdefiniowanych, przejrzystych, 
właściwych dla danego państwa i
mierzalnych wskaźników, dostosowanych 
do specyfiki i celów Instrumentu oraz w
oparciu o ramy dotyczące wyników 
stosowane w kraju partnerskim.

(14) Rezultaty działań zewnętrznych 
Unii należy monitorować i oceniać na 
podstawie uprzednio zdefiniowanych, 
przejrzystych, właściwych dla danego 
państwa oraz mierzalnych wskaźników, 
dostosowanych do specyfiki i celów 
Instrumentu oraz w oparciu o ramy 
dotyczące wyników stosowane w kraju 
partnerskim. Oceny będą systematycznie 
przekazywane Parlamentowi 
Europejskiemu i upubliczniane.

Or. en

Poprawka 463
Urmas Paet



AM\1172161PL.docx 59/178 PE632.090v01-00

PL

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14a) Dzieci i młodzież w dużej mierze 
inicjują zmiany i wnoszą wkład w 
realizację agendy 2030, co dostrzeżono w 
Europejskim konsensusie w sprawie 
rozwoju oraz w art. 3 Traktatu o Unii 
Europejskiej. W działaniach zewnętrznych 
Unii prowadzonych na podstawie 
niniejszego rozporządzenia szczególną 
uwagę będzie poświęcać się potrzebom 
dzieci i młodzieży i wzmocnieniu ich 
pozycji, a ponadto działania te będą 
przyczyniać się do realizacji potencjału 
dzieci i młodzieży jako kluczowych 
inicjatorów zmian przez inwestowanie w 
rozwój społeczny i włączenie społeczne.

Or. en

Poprawka 464
Elly Schlein, Norbert Neuser

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Niniejsze rozporządzenie powinno
przyczyniać się do wspólnego celu Unii, 
jakim jest zapewnienie 0,7 % dochodu 
narodowego brutto jako oficjalnej pomocy 
rozwojowej w ramach czasowych agendy 
2030. W tym względzie przynajmniej 92 %
puli środków finansowych utworzonej na 
mocy niniejszego rozporządzenia powinno 
być przeznaczonych na działania 
opracowane w taki sposób, aby spełniały 
kryteria oficjalnej pomocy rozwojowej 
ustanowione przez Komitet Pomocy 
Rozwojowej Organizacji Współpracy 
Gospodarczej i Rozwoju.

(15) Niniejsze rozporządzenie musi
przyczyniać się do wspólnego celu Unii, 
jakim jest zapewnienie 0,7 % dochodu 
narodowego brutto jako oficjalnej pomocy 
rozwojowej w ramach czasowych agendy 
2030. Zobowiązanie to powinno być 
oparte na jasnym planie działania dla 
Unii i państw członkowskich, w którym 
określone zostaną terminy i sposoby jego 
realizacji. W tym względzie przynajmniej
95 % puli środków finansowych 
utworzonej na mocy niniejszego 
rozporządzenia powinno być 
przeznaczonych na działania opracowane 
w taki sposób, aby spełniały kryteria 
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oficjalnej pomocy rozwojowej 
ustanowione przez Komitet Pomocy 
Rozwojowej Organizacji Współpracy 
Gospodarczej i Rozwoju.

Or. en

Poprawka 465
Judith Sargentini, Michel Reimon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Niniejsze rozporządzenie powinno 
przyczyniać się do wspólnego celu Unii, 
jakim jest zapewnienie 0,7 % dochodu 
narodowego brutto jako oficjalnej pomocy 
rozwojowej w ramach czasowych agendy 
2030. W tym względzie przynajmniej 92 %
puli środków finansowych utworzonej na 
mocy niniejszego rozporządzenia powinno 
być przeznaczonych na działania 
opracowane w taki sposób, aby spełniały 
kryteria oficjalnej pomocy rozwojowej 
ustanowione przez Komitet Pomocy 
Rozwojowej Organizacji Współpracy 
Gospodarczej i Rozwoju.

(15) Niniejsze rozporządzenie powinno 
przyczyniać się do wspólnego celu Unii, 
jakim jest zapewnienie 0,7 % dochodu 
narodowego brutto jako oficjalnej pomocy 
rozwojowej w ramach czasowych agendy 
2030. W tym względzie przynajmniej 97 %
puli środków finansowych utworzonej na 
mocy niniejszego rozporządzenia powinno 
być przeznaczonych na działania 
opracowane w taki sposób, aby spełniały 
kryteria oficjalnej pomocy rozwojowej 
ustanowione przez Komitet Pomocy 
Rozwojowej Organizacji Współpracy 
Gospodarczej i Rozwoju.

Or. en

Poprawka 466
Elly Schlein, Norbert Neuser

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) W celu zapewnienia, aby środki 
były skierowane tam, gdzie są najbardziej 
potrzebne, w szczególności do krajów 
najsłabiej rozwiniętych oraz państw 
znajdujących się w sytuacji niestabilności i

(16) W celu zapewnienia, aby środki 
były skierowane tam, gdzie są najbardziej 
potrzebne, w szczególności do krajów 
najsłabiej rozwiniętych oraz państw 
znajdujących się w sytuacji niestabilności i
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konfliktu, niniejsze rozporządzenie
powinno przyczyniać się do realizacji 
wspólnego celu końcowego, jakim jest 
osiągnięcie poziomu przekazywania 
krajom najsłabiej rozwiniętym oficjalnej 
pomocy rozwojowej w wysokości 0,20 % 
dochodu narodowego brutto Unii w okresie 
obowiązywania agendy 2030.

konfliktu, niniejsze rozporządzenie musi
przyczyniać się do realizacji wspólnego 
celu końcowego, jakim jest osiągnięcie 
poziomu przekazywania krajom najsłabiej 
rozwiniętym oficjalnej pomocy 
rozwojowej w wysokości 0,20 % dochodu 
narodowego brutto Unii w okresie 
obowiązywania agendy 2030.
Zobowiązanie to powinno być oparte na 
jasnym planie działania dla Unii i państw 
członkowskich, w którym określone 
zostaną terminy i sposoby jego realizacji.

Or. en

Poprawka 467
Elly Schlein, Norbert Neuser

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Niniejsze rozporządzenie powinno 
uwzględniać potrzebę koncentracji na 
strategicznych priorytetach, zarówno pod 
względem geograficznym – państwa objęte 
polityką sąsiedztwa i państwa Afryki, a
także państwa w sytuacji niestabilności i
będące w potrzebie, jak i pod względem 
tematycznym – bezpieczeństwo, migracja,
zmiana klimatu i prawa człowieka.

(17) Niniejsze rozporządzenie powinno 
uwzględniać potrzebę koncentracji na 
strategicznych priorytetach, zarówno pod 
względem geograficznym – państwa objęte 
polityką sąsiedztwa i państwa Afryki, a
także kraje najsłabiej rozwinięte i inne
państwa w sytuacji niestabilności i będące 
w potrzebie, jak i pod względem 
tematycznym – osiągnięcie agendy 2030,
bezpieczeństwo ludzkie, bezpieczna i 
legalna migracja, walka ze zmianą klimatu 
i degradacją środowiska, walka z 
nierównościami oraz przyczynianie się do 
osiągnięcia praw człowieka i 
równouprawnienia płci.

Or. en

Poprawka 468
Lola Sánchez Caldentey, Guillaume Balas, Ricardo Serrão Santos, Kathleen Van 
Brempt
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Niniejsze rozporządzenie powinno 
uwzględniać potrzebę koncentracji na 
strategicznych priorytetach, zarówno pod 
względem geograficznym – państwa objęte 
polityką sąsiedztwa i państwa Afryki, a
także państwa w sytuacji niestabilności i
będące w potrzebie, jak i pod względem 
tematycznym – bezpieczeństwo, migracja, 
zmiana klimatu i prawa człowieka.

(17) Niniejsze rozporządzenie powinno 
uwzględniać potrzebę koncentracji na 
strategicznych priorytetach, zarówno pod 
względem geograficznym – państwa objęte 
polityką sąsiedztwa i państwa Afryki, a
także państwa w sytuacji niestabilności i
będące w potrzebie, szczególnie kraje 
najsłabiej rozwinięte, jak i pod względem 
tematycznym – demokracja i prawa 
człowieka, równouprawnienie płci, 
zrównoważony rozwój, eliminacja 
ubóstwa i zwalczanie nierówności,
bezpieczeństwo, migracja, zmiana klimatu, 
różnorodność biologiczna, środowisko i
globalne zagrożenia dla zdrowia 
publicznego.

Or. en

Poprawka 469
María Teresa Giménez Barbat, Marietje Schaake, Silvia Costa

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Niniejsze rozporządzenie powinno 
uwzględniać potrzebę koncentracji na 
strategicznych priorytetach, zarówno pod 
względem geograficznym – państwa objęte 
polityką sąsiedztwa i państwa Afryki, a
także państwa w sytuacji niestabilności i
będące w potrzebie, jak i pod względem 
tematycznym – bezpieczeństwo, migracja, 
zmiana klimatu i prawa człowieka.

(17) Niniejsze rozporządzenie powinno 
uwzględniać potrzebę koncentracji na 
strategicznych priorytetach, zarówno pod 
względem geograficznym – państwa objęte 
polityką sąsiedztwa i państwa Afryki, a 
także państwa w sytuacji niestabilności i 
będące w potrzebie, jak i pod względem 
tematycznym – bezpieczeństwo, migracja, 
zmiana klimatu, edukacja i kultura, 
włączanie młodzieży, aktywność 
obywatelska, dobre rządy, 
równouprawnienie płci, demokracja oraz
prawa człowieka.

Or. en
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Poprawka 470
Judith Sargentini, Michel Reimon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Niniejsze rozporządzenie powinno 
uwzględniać potrzebę koncentracji na 
strategicznych priorytetach, zarówno pod 
względem geograficznym – państwa objęte 
polityką sąsiedztwa i państwa Afryki, a
także państwa w sytuacji niestabilności i
będące w potrzebie, jak i pod względem 
tematycznym – bezpieczeństwo, migracja, 
zmiana klimatu i prawa człowieka.

(17) Niniejsze rozporządzenie powinno 
uwzględniać potrzebę koncentracji na 
strategicznych priorytetach, zarówno pod 
względem geograficznym – państwa objęte 
polityką sąsiedztwa i państwa Afryki, a
także państwa w sytuacji niestabilności i
będące w potrzebie, jak i pod względem 
tematycznym – zrównoważony rozwój, 
eliminacja ubóstwa, bezpieczeństwo,
pokój, zmiana klimatu, degradacja 
środowiska oraz przyczynianie się do 
osiągnięcia praw człowieka i
równouprawnienia płci na całym świecie.

Or. en

Poprawka 471
Marietje Schaake

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Niniejsze rozporządzenie powinno 
uwzględniać potrzebę koncentracji na 
strategicznych priorytetach, zarówno pod 
względem geograficznym – państwa objęte 
polityką sąsiedztwa i państwa Afryki, a
także państwa w sytuacji niestabilności i
będące w potrzebie, jak i pod względem 
tematycznym – bezpieczeństwo, migracja,
zmiana klimatu i prawa człowieka.

(17) Niniejsze rozporządzenie powinno 
uwzględniać potrzebę koncentracji na 
strategicznych priorytetach, zarówno pod 
względem geograficznym – państwa objęte 
polityką sąsiedztwa i państwa Afryki, a
także państwa w sytuacji niestabilności i
będące w potrzebie lub podlegające 
zewnętrznym lub wewnętrznym 
zagrożeniom, jak i pod względem 
tematycznym – zmiana klimatu, 
społeczeństwo obywatelskie, prawa 
człowieka, demokracja, rządy prawa, 
prawa mniejszości i wolność wypowiedzi.
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Or. en

Poprawka 472
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Niniejsze rozporządzenie powinno 
uwzględniać potrzebę koncentracji na 
strategicznych priorytetach, zarówno pod 
względem geograficznym – państwa objęte 
polityką sąsiedztwa i państwa Afryki, a
także państwa w sytuacji niestabilności i
będące w potrzebie, jak i pod względem 
tematycznym – bezpieczeństwo, migracja, 
zmiana klimatu i prawa człowieka.

(17) Niniejsze rozporządzenie powinno 
uwzględniać potrzebę koncentracji na 
strategicznych priorytetach, zarówno pod 
względem geograficznym – państwa objęte 
polityką sąsiedztwa i państwa Afryki, a 
także państwa w sytuacji niestabilności i 
będące w potrzebie, jak i pod względem 
tematycznym – demokracja, prawa 
człowieka, rządy prawa, dobre rządy,
bezpieczeństwo, migracja, zmiana klimatu.

Or. en

Poprawka 473
Norbert Neuser, Juan Fernando López Aguilar, Vincent Peillon, Cécile Kashetu Kyenge

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Niniejsze rozporządzenie powinno 
uwzględniać potrzebę koncentracji na 
strategicznych priorytetach, zarówno pod 
względem geograficznym – państwa objęte 
polityką sąsiedztwa i państwa Afryki, a
także państwa w sytuacji niestabilności i
będące w potrzebie, jak i pod względem 
tematycznym – bezpieczeństwo, migracja, 
zmiana klimatu i prawa człowieka.

(17) Niniejsze rozporządzenie powinno 
uwzględniać potrzebę koncentracji na 
strategicznych priorytetach, zarówno pod 
względem geograficznym – państwa objęte 
polityką sąsiedztwa i państwa Afryki, a 
także państwa w sytuacji niestabilności i 
będące w potrzebie, jak i pod względem 
tematycznym – bezpieczeństwo, migracja, 
zmiana klimatu i degradacja środowiska 
oraz prawa człowieka.

Or. en
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Poprawka 474
Louis Michel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 17 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17a) Niniejsze rozporządzenie powinno 
przyczyniać się do zapewnienia 
odporności państwa i społeczeństwa w
dziedzinie globalnego zdrowia 
publicznego przez eliminowanie zagrożeń 
związanych z globalnym zdrowiem 
publicznym, wzmocnienie systemów opieki 
zdrowotnej, zapewnienie powszechnej 
opieki zdrowotnej, zapobieganie 
chorobom zakaźnym i ich zwalczanie oraz 
pomoc w zapewnieniu powszechnego 
dostępu do leków, w tym do leków 
generycznych i szczepionek po 
przystępnych cenach.

Or. fr

Poprawka 475
Judith Sargentini, Michel Reimon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) Niniejsze rozporządzenie powinno 
wspierać wdrażanie zmienionej w 2015 r. 
europejskiej polityki sąsiedztwa oraz 
wdrażanie ram współpracy regionalnej, 
takich jak współpraca transgraniczna i
zewnętrzne aspekty odnośnych strategii i
polityk makroregionalnych oraz strategii 
na rzecz basenu morskiego. Wszystkie te 
inicjatywy zapewniają ramy polityki 
ukierunkowanej na zacieśnienie stosunków 
z krajami partnerskimi oraz stosunków 
między tymi krajami, w oparciu o zasady 
wzajemnej rozliczalności, 

(18) Niniejsze rozporządzenie powinno 
wspierać wdrażanie zmienionej w 2015 r. 
europejskiej polityki sąsiedztwa oraz 
wdrażanie ram współpracy regionalnej, 
takich jak współpraca transgraniczna i
zewnętrzne aspekty odnośnych strategii i
polityk makroregionalnych oraz strategii 
na rzecz basenu morskiego. Wszystkie te 
inicjatywy zapewniają ramy polityki 
ukierunkowanej na zacieśnienie stosunków 
z krajami partnerskimi oraz stosunków 
między tymi krajami, w oparciu o zasady
wzajemnej rozliczalności, 
współodpowiedzialności i poczucia 
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współodpowiedzialności i poczucia 
obowiązku.

obowiązku. W przypadku poważnego lub 
trwałego pogorszenia się sytuacji w
zakresie demokracji, praw człowieka lub 
rządów prawa w jednym z krajów ujętych 
w załączniku I należy zawiesić wsparcie.

Or. en

Poprawka 476
Marietje Schaake

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) Niniejsze rozporządzenie powinno 
wspierać wdrażanie zmienionej w 2015 r. 
europejskiej polityki sąsiedztwa oraz 
wdrażanie ram współpracy regionalnej, 
takich jak współpraca transgraniczna i
zewnętrzne aspekty odnośnych strategii i
polityk makroregionalnych oraz strategii 
na rzecz basenu morskiego. Wszystkie te 
inicjatywy zapewniają ramy polityki 
ukierunkowanej na zacieśnienie stosunków 
z krajami partnerskimi oraz stosunków 
między tymi krajami, w oparciu o zasady 
wzajemnej rozliczalności, 
współodpowiedzialności i poczucia 
obowiązku.

(18) Niniejsze rozporządzenie powinno 
wspierać wdrażanie zmienionej w 2015 r. 
europejskiej polityki sąsiedztwa oraz 
wdrażanie ram współpracy regionalnej, 
takich jak współpraca transgraniczna i
zewnętrzne aspekty odnośnych strategii i
polityk makroregionalnych oraz strategii 
na rzecz basenu morskiego. Wszystkie te 
inicjatywy zapewniają politykę 
uzupełniającą i ramy polityki 
ukierunkowanej na zacieśnienie stosunków 
z krajami partnerskimi oraz stosunków 
między tymi krajami, w oparciu o zasady 
wzajemnej rozliczalności, 
współodpowiedzialności i poczucia 
obowiązku. Jedną z kluczowych zasad 
europejskiej polityki sąsiedztwa jest 
podejście oparte na wynikach.

Or. en

Poprawka 477
Tokia Saïfi, Maurice Ponga

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 19

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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(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 i 
przymusowych wysiedleń. 
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
pogłębienie demokracji, propagowanie 
praw człowieka, poszanowanie 
praworządności, 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
społeczno-gospodarczy; walka z 
bezrobociem osób młodych, w 
szczególności kobiet i młodych 
absolwentów; bezpieczeństwo; migracja i 
mobilność, w tym zwalczanie 
podstawowych przyczyn migracji i 
przymusowych wysiedleń. 
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.
Finansowanie w ramach polityki 
sąsiedztwa stanowi kluczową dźwignię dla 
sprostania wspólnym wyzwaniom, takim 
jak nielegalna migracja i przeciwdziałanie 
globalnemu ociepleniu, oraz dla 
wspierania dobrobytu, bezpieczeństwa i
stabilności przez rozwój gospodarczy i
lepsze sprawowanie rządów. Należy 
zwiększyć widoczność pomocy Unii na 
obszarze objętym polityką sąsiedztwa. W 
ramach polityki sąsiedztwa Unia 
zainicjowała z kilkoma sąsiedzkimi 
krajami partnerskimi negocjacje i proces 
zawierania ambitnych, przekrojowych i 
kompleksowych umów o wolnym handlu. 
Umowy te mają na celu nie tylko poprawę 
dostępu do rynku i sprzyjanie klimatowi 
inwestycyjnemu, ale również 
przyczynienie się do osiągania ogólnych 
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celów polityki sąsiedztwa, takich jak 
zrównoważony, sprzyjający włączeniu 
społecznemu i korzystny dla wszystkich 
rozwój społeczno-gospodarczy. 
Społeczeństwo obywatelskie w każdym z 
krajów partnerskich i w Unii, parlamenty 
narodowe i Parlament Europejski muszą 
być włączone w procesy negocjacyjne i 
monitorowanie wykonania tych umów. 
Niniejsze rozporządzenie powinno zatem 
wspierać negocjacje dotyczące tych umów 
oraz właściwe wykonanie zawartych 
umów.

_________________ _________________

62 Wspólny komunikat do Parlamentu 
Europejskiego, Rady, Europejskiego 
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i
Komitetu Regionów „Przegląd 
Europejskiej polityki sąsiedztwa” z dnia 18 
listopada 2015 r.

62 Wspólny komunikat do Parlamentu 
Europejskiego, Rady, Europejskiego 
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i
Komitetu Regionów „Przegląd 
Europejskiej polityki sąsiedztwa” z dnia 18 
listopada 2015 r.

Or. fr

Poprawka 478
Elly Schlein, Norbert Neuser

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

(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
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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.

mobilność, w tym zwalczanie 
podstawowych przyczyn przymusowych 
wysiedleń i wspieranie narodów, krajów i 
regionów, które mierzą się z problemem 
nasilonej presji migracyjnej. 
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.
Działania podjęte w ramach niniejszego 
rozporządzenia powinny też dążyć do 
osiągnięcia celów agendy 2030 w 
kontekście europejskiej polityki sąsiedztwa 
oraz zapewnić spójność polityki na rzecz 
rozwoju we wszystkich jej celach.

_________________ _________________

62 Wspólny komunikat do Parlamentu 
Europejskiego, Rady, Europejskiego 
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i
Komitetu Regionów „Przegląd 
Europejskiej polityki sąsiedztwa” z dnia 18 
listopada 2015 r.

62 Wspólny komunikat do Parlamentu 
Europejskiego, Rady, Europejskiego 
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i
Komitetu Regionów „Przegląd 
Europejskiej polityki sąsiedztwa” z dnia 18 
listopada 2015 r.

Or. en

Poprawka 479
María Teresa Giménez Barbat, Marietje Schaake, Silvia Costa

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 

(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 
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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.

rządy, demokracja, rządy prawa i prawa 
człowieka, ze szczególnym 
uwzględnieniem dalszej współpracy ze 
społeczeństwem obywatelskim, wspierania 
wysokiej jakości kształcenia i szkolenia 
oraz podejścia międzyludzkiego; rozwój 
gospodarczy i społeczny; bezpieczeństwo, 
migracja i mobilność, w tym zwalczanie 
podstawowych przyczyn nielegalnej
migracji i przymusowych przesiedleń, 
również za pomocą edukacji i współpracy 
kulturalnej. 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.

_________________ _________________

62 Wspólny komunikat do Parlamentu 
Europejskiego, Rady, Europejskiego 
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i
Komitetu Regionów „Przegląd 
Europejskiej polityki sąsiedztwa” z dnia 18 
listopada 2015 r.

62 Wspólny komunikat do Parlamentu 
Europejskiego, Rady, Europejskiego 
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i
Komitetu Regionów „Przegląd 
Europejskiej polityki sąsiedztwa” z dnia 18 
listopada 2015 r.

Or. en

Poprawka 480
Lola Sánchez Caldentey

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 

(19) Europejska polityka sąsiedztwa62

ma na celu pogłębienie demokracji, 
promowanie praw człowieka i umacnianie 
rządów prawa, zapewnienie stabilizacji w
państwach sąsiedzkich oraz wzmocnienie 
odporności, w szczególności w drodze 
pobudzania rozwoju gospodarczego, jako 
główny priorytet polityczny Unii. Aby 
osiągnąć swoje cele, zrewidowana 
europejska polityka sąsiedztwa skupiona 
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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.

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.
Finansowanie w związku z sąsiedztwem 
stanowi jeden z kluczowych czynników 
stymulujących do działania podczas 
mierzenia się ze wspólnymi wyzwaniami.

_________________ _________________

62 Wspólny komunikat do Parlamentu 
Europejskiego, Rady, Europejskiego 
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i
Komitetu Regionów „Przegląd 
Europejskiej polityki sąsiedztwa” z dnia 18 
listopada 2015 r.

62 Wspólny komunikat do Parlamentu 
Europejskiego, Rady, Europejskiego 
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i
Komitetu Regionów „Przegląd 
Europejskiej polityki sąsiedztwa” z dnia 18 
listopada 2015 r.

Or. en

Poprawka 481
Marietje Schaake

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 

(19) Europejska polityka sąsiedztwa, 
zrewidowana w 2015 r.62, ma na celu 
zapewnienie stabilizacji w państwach 
sąsiedzkich oraz wzmocnienie odporności, 
w szczególności w drodze wspierania 
reform politycznych i społecznych oraz
pobudzania rozwoju gospodarczego, jako 
główny priorytet Unii. Aby osiągnąć swoje 
cele, zrewidowana europejska polityka 
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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.

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.

_________________ _________________

62 Wspólny komunikat do Parlamentu 
Europejskiego, Rady, Europejskiego 
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i
Komitetu Regionów „Przegląd 
Europejskiej polityki sąsiedztwa” z dnia 18 
listopada 2015 r.

62 Wspólny komunikat do Parlamentu 
Europejskiego, Rady, Europejskiego 
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i
Komitetu Regionów „Przegląd 
Europejskiej polityki sąsiedztwa” z dnia 18 
listopada 2015 r.

Or. en

Poprawka 482
Judith Sargentini, Michel Reimon

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 

(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 
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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.

uwzględnieniem dalszej współpracy ze 
społeczeństwem obywatelskim, rozwój 
gospodarczy; bezpieczeństwo, migracja i
mobilność. Zrównoważenie środowiskowe 
również stanowi jedną z kluczowych 
kwestii. 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.

_________________ _________________

62 Wspólny komunikat do Parlamentu 
Europejskiego, Rady, Europejskiego 
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i
Komitetu Regionów „Przegląd 
Europejskiej polityki sąsiedztwa” z dnia 18 
listopada 2015 r.

62 Wspólny komunikat do Parlamentu 
Europejskiego, Rady, Europejskiego 
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i
Komitetu Regionów „Przegląd 
Europejskiej polityki sąsiedztwa” z dnia 18 
listopada 2015 r.

Or. en

Poprawka 483
Marietje Schaake

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 20

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) Niniejsze rozporządzenie powinno 
wspierać wdrożenie zmodernizowanego 
układu o stowarzyszeniu z grupą państw 
Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP) i
umożliwić UE i jej partnerom z grupy 
państw AKP nawiązanie dalszych silnych 
sojuszy w zakresie najważniejszych 
globalnych wyzwań. W szczególności 
niniejsze rozporządzenie powinno wspierać 
kontynuację współpracy między Unią a
Unią Afrykańską nawiązanej w ramach 
wspólnej strategii Afryka–UE i opierać się 
na przyszłej umowie AKP–UE po 2020 r., 
w tym z zastosowaniem podejścia 
kontynentalnego wobec Afryki.

(20) Niniejsze rozporządzenie powinno 
wspierać wdrożenie zmodernizowanego 
układu o stowarzyszeniu z grupą państw 
Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP) i 
umożliwić UE i jej partnerom z grupy 
państw AKP nawiązanie dalszych silnych 
sojuszy w zakresie najważniejszych i 
wspólnych globalnych wyzwań. W 
szczególności niniejsze rozporządzenie 
powinno wspierać kontynuację współpracy 
między Unią a Unią Afrykańską 
nawiązanej w ramach wspólnej strategii 
Afryka–UE i opierać się na przyszłej 
umowie AKP–UE po 2020 r., w tym w 
drodze wzajemnie korzystnego 
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partnerstwa równych sobie stron między 
UE a Afryką.

Or. en

Poprawka 484
Maria Heubuch, Judith Sargentini, Michel Reimon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 20

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) Niniejsze rozporządzenie powinno 
wspierać wdrożenie zmodernizowanego 
układu o stowarzyszeniu z grupą państw 
Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP) i 
umożliwić UE i jej partnerom z grupy 
państw AKP nawiązanie dalszych silnych 
sojuszy w zakresie najważniejszych 
globalnych wyzwań. W szczególności 
niniejsze rozporządzenie powinno wspierać 
kontynuację współpracy między Unią a 
Unią Afrykańską nawiązanej w ramach 
wspólnej strategii Afryka–UE i opierać się
na przyszłej umowie AKP–UE po 2020 r., 
w tym z zastosowaniem podejścia 
kontynentalnego wobec Afryki.

(20) Niniejsze rozporządzenie powinno 
wspierać wdrożenie zmodernizowanego 
układu o stowarzyszeniu z grupą państw 
Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP) i 
umożliwić UE i jej partnerom nawiązanie 
dalszych silnych sojuszy w zakresie 
najważniejszych globalnych wyzwań. W 
szczególności niniejsze rozporządzenie 
powinno wspierać kontynuację współpracy 
między Unią a Unią Afrykańską 
nawiązanej w ramach wspólnej strategii 
Afryka–UE i opierać się na przyszłej 
umowie AKP–UE po 2020 r., w tym z 
zastosowaniem podejścia kontynentalnego 
wobec Afryki.

Or. en

Poprawka 485
Judith Sargentini, Michel Reimon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 20 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20a) Niniejsze rozporządzenie powinno 
wspierać pełną i skuteczną realizację 
pekińskiej platformy działania i programu 
działania Międzynarodowej Konferencji 
na temat Ludności i Rozwoju (ICPD), a 
także wyników ich konferencji 
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przeglądowych, oraz zawiera 
zobowiązanie do działań na rzecz praw i 
zdrowia reprodukcyjnego i seksualnego. 
Promuje, chroni i realizuje prawo każdej 
osoby do posiadania pełnej kontroli oraz 
swobodnego i odpowiedzialnego 
decydowania – w sposób wolny od 
dyskryminacji, przymusu i przemocy – w 
odniesieniu do kwestii dotyczących jej 
seksualności oraz zdrowia seksualnego i 
reprodukcyjnego. Niniejsze 
rozporządzenie zwraca szczególną uwagę 
na potrzebę powszechnego dostępu po 
przystępnych cenach do rzetelnych i 
wszechstronnych informacji na temat 
zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego, 
edukacji w tym zakresie (w tym do 
wszechstronnej edukacji seksualnej) oraz 
usług opieki zdrowotnej.

Or. en

Poprawka 486
Judith Sargentini, Michel Reimon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 20 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20b) Niniejsze rozporządzenie powinno 
również wnosić wkład w aspekty handlowe 
stosunków zewnętrznych Unii, takie jak 
wdrożenie Wytycznych ONZ dotyczących 
biznesu i praw człowieka oraz Wytycznych 
OECD dla przedsiębiorstw 
wielonarodowych, a także współpraca z 
państwami trzecimi w zakresie należytej 
staranności w łańcuchu dostaw, na 
przykład w ramach rozporządzenia (UE) 
2017/821 ustanawiającego obowiązki w 
zakresie należytej staranności w łańcuchu 
dostaw unijnych importerów cyny, tantalu 
i wolframu, ich rud oraz złota 
pochodzących z obszarów dotkniętych 
konfliktami i obszarów wysokiego ryzyka, 
system certyfikacji procesu Kimberley, 
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porozumienie na rzecz zrównoważoności, 
realizacja zobowiązań wynikających z 
rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 978/20121a 

(rozporządzenie w sprawie GSP), 
współpraca w zakresie egzekwowania 
prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie 
leśnictwa (FLEGT) oraz inicjatywy w
zakresie pomocy na rzecz wymiany 
handlowej w celu zapewnienia spójności 
oraz wsparcia na zasadzie wzajemności 
między polityką handlową UE a celami i 
działaniami w zakresie rozwoju.

_________________

1a Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 978/2012 z 
dnia 25 października 2012 r. 
wprowadzające ogólny system preferencji 
taryfowych i uchylające rozporządzenie 
Rady (WE) nr 732/2008 (Dz.U. L 303 z 
31.10.2012, s. 1).

Or. en

Poprawka 487
Judith Sargentini, Michel Reimon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 21

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) Unia powinna dążyć do jak 
najskuteczniejszego wykorzystania 
dostępnych zasobów w celu optymalizacji 
wpływu prowadzonych przez nią działań 
zewnętrznych. Cel ten należy osiągnąć za 
sprawą spójności i komplementarności 
unijnych instrumentów finansowania 
zewnętrznego, w szczególności 
Instrumentu Pomocy Przedakcesyjnej III63, 
Instrumentu Pomocy Humanitarnej64, 
decyzji w sprawie krajów i terytoriów 
zamorskich65, Europejskiego Instrumentu 
na rzecz Bezpieczeństwa Jądrowego w celu 
uzupełnienia Instrumentu Sąsiedztwa oraz 

(21) Unia powinna dążyć do jak 
najskuteczniejszego wykorzystania 
dostępnych zasobów w celu optymalizacji 
wpływu prowadzonych przez nią działań 
zewnętrznych. Cel ten należy osiągnąć za 
sprawą spójności i komplementarności 
unijnych instrumentów finansowania 
zewnętrznego, w szczególności 
Instrumentu Pomocy Przedakcesyjnej III63, 
Instrumentu Pomocy Humanitarnej64, 
decyzji w sprawie krajów i terytoriów 
zamorskich65, Europejskiego Instrumentu 
na rzecz Bezpieczeństwa Jądrowego w celu 
uzupełnienia Instrumentu Sąsiedztwa oraz 
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Współpracy Międzynarodowej i
Rozwojowej na podstawie Traktatu 
Euratom66, wspólnej polityki zagranicznej i
bezpieczeństwa oraz nowo 
zaproponowanego Europejskiego 
Instrumentu na rzecz Pokoju67, który jest 
finansowany poza budżetem UE, a także 
tworzenia synergii z innymi politykami i
programami unijnymi. Powyższe obejmuje 
spójność i komplementarność z pomocą 
makrofinansową, w stosownych 
przypadkach. Aby zmaksymalizować 
wpływ połączonych interwencji na 
osiągnięcie wspólnych celów, niniejsze 
rozporządzenie powinno umożliwiać 
połączenie finansowania z innymi 
programami Unii, o ile ich wkłady nie 
dotyczą tych samych kosztów.

Współpracy Międzynarodowej i
Rozwojowej na podstawie Traktatu 
Euratom66, wspólnej polityki zagranicznej i
bezpieczeństwa oraz nowo 
zaproponowanego Europejskiego 
Instrumentu na rzecz Pokoju67, który jest 
finansowany poza budżetem UE, a także 
tworzenia synergii z innymi politykami i
programami unijnymi. Powyższe obejmuje 
spójność i komplementarność z pomocą 
makrofinansową, w stosownych 
przypadkach. Aby zmaksymalizować 
wpływ połączonych interwencji na 
osiągnięcie wspólnych celów, niniejsze 
rozporządzenie powinno przewidywać 
surowe warunki zawieszenia pomocy oraz
umożliwiać połączenie finansowania z
innymi programami Unii, o ile ich wkłady 
nie dotyczą tych samych kosztów.

_________________ _________________

63 COM (2018) 465 final Wniosek 
dotyczący rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady ustanawiającego 
Instrument Pomocy Przedakcesyjnej (IPA 
III).

63 COM (2018) 465 final Wniosek 
dotyczący rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady ustanawiającego 
Instrument Pomocy Przedakcesyjnej (IPA 
III).

64 Rozporządzenie Rady (WE) nr 1257/96 
z dnia 20 czerwca 1996 r. dotyczące 
pomocy humanitarnej (Dz.U. L 163 z
2.7.1996, s. 1).

64 Rozporządzenie Rady (WE) nr 1257/96 
z dnia 20 czerwca 1996 r. dotyczące 
pomocy humanitarnej (Dz.U. L 163 z
2.7.1996, s. 1).

65 COM(2018) 461 final Wniosek 
dotyczący decyzji Rady w sprawie 
stowarzyszenia krajów i terytoriów 
zamorskich z Unią Europejską, w tym 
stosunków między Unią Europejską, z
jednej strony, a Grenlandią i Królestwem 
Danii, z drugiej strony („decyzja o
stowarzyszeniu zamorskim”)

65 COM(2018) 461 final Wniosek 
dotyczący decyzji Rady w sprawie 
stowarzyszenia krajów i terytoriów 
zamorskich z Unią Europejską, w tym 
stosunków między Unią Europejską, z
jednej strony, a Grenlandią i Królestwem 
Danii, z drugiej strony („decyzja o
stowarzyszeniu zamorskim”)

66 COM(2018) 462 final Wniosek 
dotyczący rozporządzenia Rady 
ustanawiającego Europejski Instrument na 
rzecz Bezpieczeństwa Jądrowego 
uzupełniający Instrument Sąsiedztwa oraz 
Współpracy Międzynarodowej i
Rozwojowej na podstawie Traktatu 
Euratom.

66 COM(2018) 462 final Wniosek 
dotyczący rozporządzenia Rady 
ustanawiającego Europejski Instrument na 
rzecz Bezpieczeństwa Jądrowego 
uzupełniający Instrument Sąsiedztwa oraz 
Współpracy Międzynarodowej i
Rozwojowej na podstawie Traktatu 
Euratom.
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67 C(2018) 3800 final Wniosek Wysokiego 
Przedstawiciela Unii do Spraw 
Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa 
skierowany do Rady dotyczący decyzji 
Rady ustanawiającej Europejski Instrument 
na rzecz Pokoju.

67 C(2018) 3800 final Wniosek Wysokiego 
Przedstawiciela Unii do Spraw 
Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa 
skierowany do Rady dotyczący decyzji 
Rady ustanawiającej Europejski Instrument 
na rzecz Pokoju.

Or. en

Poprawka 488
Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Rebecca Harms, Charles Tannock, Laima 
Liucija Andrikienė, Clare Moody

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 21

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) Unia powinna dążyć do jak 
najskuteczniejszego wykorzystania 
dostępnych zasobów w celu optymalizacji 
wpływu prowadzonych przez nią działań 
zewnętrznych. Cel ten należy osiągnąć za 
sprawą spójności i komplementarności 
unijnych instrumentów finansowania 
zewnętrznego, w szczególności 
Instrumentu Pomocy Przedakcesyjnej III63, 
Instrumentu Pomocy Humanitarnej64, 
decyzji w sprawie krajów i terytoriów 
zamorskich65, Europejskiego Instrumentu 
na rzecz Bezpieczeństwa Jądrowego w celu 
uzupełnienia Instrumentu Sąsiedztwa oraz 
Współpracy Międzynarodowej i
Rozwojowej na podstawie Traktatu 
Euratom66, wspólnej polityki zagranicznej i
bezpieczeństwa oraz nowo 
zaproponowanego Europejskiego 
Instrumentu na rzecz Pokoju67, który jest 
finansowany poza budżetem UE, a także 
tworzenia synergii z innymi politykami i
programami unijnymi. Powyższe obejmuje 
spójność i komplementarność z pomocą
makrofinansową, w stosownych 
przypadkach. Aby zmaksymalizować 
wpływ połączonych interwencji na 
osiągnięcie wspólnych celów, niniejsze 
rozporządzenie powinno umożliwiać 

(21) Unia powinna dążyć do jak 
najskuteczniejszego wykorzystania 
dostępnych zasobów w celu optymalizacji 
wpływu prowadzonych przez nią działań 
zewnętrznych. Cel ten należy osiągnąć za 
sprawą spójności i komplementarności 
unijnych instrumentów finansowania 
zewnętrznego, w szczególności 
Instrumentu Pomocy Przedakcesyjnej III63, 
Instrumentu Pomocy Humanitarnej64, 
decyzji w sprawie krajów i terytoriów 
zamorskich65, Europejskiego Instrumentu 
na rzecz Bezpieczeństwa Jądrowego w celu 
uzupełnienia Instrumentu Sąsiedztwa oraz 
Współpracy Międzynarodowej i
Rozwojowej na podstawie Traktatu 
Euratom66, wspólnej polityki zagranicznej i
bezpieczeństwa oraz nowo 
zaproponowanego Europejskiego 
Instrumentu na rzecz Pokoju67, który jest 
finansowany poza budżetem UE, a także 
tworzenia synergii z innymi politykami i
programami unijnymi. Powyższe obejmuje 
spójność i komplementarność z pomocą 
makrofinansową, w stosownych 
przypadkach. Aby zmaksymalizować 
wpływ połączonych interwencji na 
osiągnięcie wspólnych celów, niniejsze 
rozporządzenie powinno przewidywać 
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połączenie finansowania z innymi 
programami Unii, o ile ich wkłady nie 
dotyczą tych samych kosztów.

surowe warunki zawieszenia pomocy oraz
umożliwiać połączenie finansowania z
innymi programami Unii, o ile ich wkłady 
nie dotyczą tych samych kosztów.

_________________ _________________

63 COM (2018) 465 final Wniosek 
dotyczący rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady ustanawiającego 
Instrument Pomocy Przedakcesyjnej (IPA 
III).

63 COM (2018) 465 final Wniosek 
dotyczący rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady ustanawiającego 
Instrument Pomocy Przedakcesyjnej (IPA 
III).

64 Rozporządzenie Rady (WE) nr 1257/96 
z dnia 20 czerwca 1996 r. dotyczące 
pomocy humanitarnej (Dz.U. L 163 z
2.7.1996, s. 1).

64 Rozporządzenie Rady (WE) nr 1257/96 
z dnia 20 czerwca 1996 r. dotyczące 
pomocy humanitarnej (Dz.U. L 163 z
2.7.1996, s. 1).

65 COM(2018) 461 final Wniosek 
dotyczący decyzji Rady w sprawie 
stowarzyszenia krajów i terytoriów 
zamorskich z Unią Europejską, w tym 
stosunków między Unią Europejską, z
jednej strony, a Grenlandią i Królestwem 
Danii, z drugiej strony („decyzja o
stowarzyszeniu zamorskim”)

65 COM(2018) 461 final Wniosek 
dotyczący decyzji Rady w sprawie 
stowarzyszenia krajów i terytoriów 
zamorskich z Unią Europejską, w tym 
stosunków między Unią Europejską, z
jednej strony, a Grenlandią i Królestwem 
Danii, z drugiej strony („decyzja o
stowarzyszeniu zamorskim”)

66 COM(2018) 462 final Wniosek 
dotyczący rozporządzenia Rady 
ustanawiającego Europejski Instrument na 
rzecz Bezpieczeństwa Jądrowego 
uzupełniający Instrument Sąsiedztwa oraz 
Współpracy Międzynarodowej i
Rozwojowej na podstawie Traktatu 
Euratom.

66 COM(2018) 462 final Wniosek 
dotyczący rozporządzenia Rady 
ustanawiającego Europejski Instrument na 
rzecz Bezpieczeństwa Jądrowego 
uzupełniający Instrument Sąsiedztwa oraz 
Współpracy Międzynarodowej i
Rozwojowej na podstawie Traktatu 
Euratom.

67 C(2018) 3800 final Wniosek Wysokiego 
Przedstawiciela Unii do Spraw 
Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa 
skierowany do Rady dotyczący decyzji 
Rady ustanawiającej Europejski Instrument 
na rzecz Pokoju.

67 C(2018) 3800 final Wniosek Wysokiego 
Przedstawiciela Unii do Spraw 
Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa 
skierowany do Rady dotyczący decyzji 
Rady ustanawiającej Europejski Instrument 
na rzecz Pokoju.

Or. en

Poprawka 489
Marietje Schaake

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 21
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) Unia powinna dążyć do jak 
najskuteczniejszego wykorzystania 
dostępnych zasobów w celu optymalizacji 
wpływu prowadzonych przez nią działań 
zewnętrznych. Cel ten należy osiągnąć za 
sprawą spójności i komplementarności 
unijnych instrumentów finansowania 
zewnętrznego, w szczególności 
Instrumentu Pomocy Przedakcesyjnej III63, 
Instrumentu Pomocy Humanitarnej64, 
decyzji w sprawie krajów i terytoriów 
zamorskich65, Europejskiego Instrumentu 
na rzecz Bezpieczeństwa Jądrowego w celu 
uzupełnienia Instrumentu Sąsiedztwa oraz 
Współpracy Międzynarodowej i
Rozwojowej na podstawie Traktatu 
Euratom66, wspólnej polityki zagranicznej i
bezpieczeństwa oraz nowo 
zaproponowanego Europejskiego 
Instrumentu na rzecz Pokoju67, który jest 
finansowany poza budżetem UE, a także
tworzenia synergii z innymi politykami i
programami unijnymi. Powyższe obejmuje 
spójność i komplementarność z pomocą 
makrofinansową, w stosownych 
przypadkach. Aby zmaksymalizować 
wpływ połączonych interwencji na 
osiągnięcie wspólnych celów, niniejsze 
rozporządzenie powinno umożliwiać 
połączenie finansowania z innymi 
programami Unii, o ile ich wkłady nie 
dotyczą tych samych kosztów.

(21) Unia powinna dążyć do jak 
najskuteczniejszego wykorzystania 
dostępnych zasobów w celu optymalizacji 
wpływu prowadzonych przez nią działań 
zewnętrznych. Cel ten należy osiągnąć za 
sprawą spójności, zgodności i
komplementarności unijnych instrumentów 
finansowania zewnętrznego, w
szczególności Instrumentu Pomocy 
Przedakcesyjnej III63, Instrumentu Pomocy 
Humanitarnej64, decyzji w sprawie krajów i
terytoriów zamorskich65, Europejskiego 
Instrumentu na rzecz Bezpieczeństwa 
Jądrowego w celu uzupełnienia 
Instrumentu Sąsiedztwa oraz Współpracy 
Międzynarodowej i Rozwojowej na 
podstawie Traktatu Euratom66, wspólnej 
polityki zagranicznej i bezpieczeństwa oraz 
nowo zaproponowanego Europejskiego 
Instrumentu na rzecz Pokoju67, który jest 
finansowany poza budżetem UE, tworzenia 
synergii z innymi politykami i programami 
unijnymi oraz politykami i programami 
państw członkowskich UE. Powyższe 
obejmuje spójność i komplementarność z
pomocą makrofinansową, w stosownych 
przypadkach. Aby zmaksymalizować 
wpływ połączonych interwencji na 
osiągnięcie wspólnych celów, niniejsze 
rozporządzenie powinno umożliwiać 
połączenie finansowania z innymi 
programami Unii, o ile ich wkłady nie 
dotyczą tych samych kosztów.

_________________ _________________

63 COM (2018) 465 final Wniosek 
dotyczący rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady ustanawiającego 
Instrument Pomocy Przedakcesyjnej (IPA 
III).

63 COM (2018) 465 final Wniosek 
dotyczący rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady ustanawiającego 
Instrument Pomocy Przedakcesyjnej (IPA 
III).

64 Rozporządzenie Rady (WE) nr 1257/96 
z dnia 20 czerwca 1996 r. dotyczące 
pomocy humanitarnej (Dz.U. L 163 z
2.7.1996, s. 1).

64 Rozporządzenie Rady (WE) nr 1257/96 
z dnia 20 czerwca 1996 r. dotyczące 
pomocy humanitarnej (Dz.U. L 163 z
2.7.1996, s. 1).
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65 COM(2018) 461 final Wniosek 
dotyczący decyzji Rady w sprawie 
stowarzyszenia krajów i terytoriów 
zamorskich z Unią Europejską, w tym 
stosunków między Unią Europejską, z
jednej strony, a Grenlandią i Królestwem 
Danii, z drugiej strony („decyzja o
stowarzyszeniu zamorskim”)

65 COM(2018) 461 final Wniosek 
dotyczący decyzji Rady w sprawie 
stowarzyszenia krajów i terytoriów 
zamorskich z Unią Europejską, w tym 
stosunków między Unią Europejską, z
jednej strony, a Grenlandią i Królestwem 
Danii, z drugiej strony („decyzja o
stowarzyszeniu zamorskim”)

66 COM(2018) 462 final Wniosek 
dotyczący rozporządzenia Rady 
ustanawiającego Europejski Instrument na 
rzecz Bezpieczeństwa Jądrowego 
uzupełniający Instrument Sąsiedztwa oraz 
Współpracy Międzynarodowej i
Rozwojowej na podstawie Traktatu 
Euratom.

66 COM(2018) 462 final Wniosek 
dotyczący rozporządzenia Rady 
ustanawiającego Europejski Instrument na 
rzecz Bezpieczeństwa Jądrowego 
uzupełniający Instrument Sąsiedztwa oraz 
Współpracy Międzynarodowej i
Rozwojowej na podstawie Traktatu 
Euratom.

67 C(2018) 3800 final Wniosek Wysokiego 
Przedstawiciela Unii do Spraw 
Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa 
skierowany do Rady dotyczący decyzji 
Rady ustanawiającej Europejski Instrument 
na rzecz Pokoju.

67 C(2018) 3800 final Wniosek Wysokiego 
Przedstawiciela Unii do Spraw 
Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa 
skierowany do Rady dotyczący decyzji 
Rady ustanawiającej Europejski Instrument 
na rzecz Pokoju.

Or. en

Poprawka 490
Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Rebecca Harms, Charles Tannock, Laima 
Liucija Andrikienė, Clare Moody

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 21 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21a) Niniejsze rozporządzenie powinno 
ponownie potwierdzić, że bezpieczeństwo 
jądrowe stanowi ważny element działań 
zewnętrznych UE, oraz ułatwić realizację 
celów współpracy wyszczególnionych w 
rozporządzeniu dotyczącym Europejskiego 
Instrumentu na rzecz Bezpieczeństwa 
Jądrowego. Jeśli zatem kraj partnerski 
trwale lekceważy podstawowe normy 
bezpieczeństwa jądrowego, takie jak 
przepisy odpowiednich konwencji 
międzynarodowych w ramach MAEA, 
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konwencji z Espoo, konwencji z Aarhus i 
późniejszych poprawek do tych konwencji, 
Układu o nierozprzestrzenianiu broni 
jądrowej i protokołów dodatkowych do 
niego, zobowiązań do wdrożenia testów 
wytrzymałościowych i środków 
powiązanych oraz celów współpracy 
wyszczególnionych w rozporządzeniu 
dotyczącym Europejskiego Instrumentu 
na rzecz Bezpieczeństwa Jądrowego, 
należy ponownie rozważyć pomoc 
wynikającą z niniejszego rozporządzania 
dla odnośnego kraju, a także pomoc ta 
może zostać zawieszona albo częściowo 
zawieszona.

Or. en

Poprawka 491
Judith Sargentini, Michel Reimon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 21 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21a) Niniejsze rozporządzenie powinno 
ponownie potwierdzić, że bezpieczeństwo 
jądrowe stanowi ważny element działań 
zewnętrznych UE, oraz ułatwić realizację 
celów współpracy wyszczególnionych w 
rozporządzeniu dotyczącym Europejskiego 
Instrumentu na rzecz Bezpieczeństwa
Jądrowego. Jeśli zatem kraj partnerski 
trwale lekceważy podstawowe normy 
bezpieczeństwa jądrowego, takie jak 
przepisy odpowiednich konwencji 
międzynarodowych w ramach MAEA, 
konwencji z Espoo, konwencji z Aarhus i 
późniejszych poprawek do tych konwencji, 
Układu o nierozprzestrzenianiu broni 
jądrowej i protokołów dodatkowych do 
niego, zobowiązań do wdrożenia testów 
wytrzymałościowych i środków 
powiązanych oraz celów współpracy 
wyszczególnionych w rozporządzeniu 
dotyczącym Europejskiego Instrumentu 
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na rzecz Bezpieczeństwa Jądrowego, 
należy ponownie rozważyć pomoc 
wynikającą z niniejszego rozporządzania 
dla odnośnego kraju, a także pomoc ta 
może zostać zawieszona albo częściowo 
zawieszona.

Or. en

Poprawka 492
María Teresa Giménez Barbat, Marietje Schaake, Silvia Costa

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 22 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22a) Finansowanie z niniejszego 
rozporządzenia powinno być także 
wykorzystywane do finansowania działań 
prowadzonych w międzynarodowym 
wymiarze programu „Kreatywna 
Europa”, które należy wdrażać zgodnie z 
rozporządzeniem dotyczącym tego 
programu.

Or. en

Poprawka 493
Marietje Schaake

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 23

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23) W przypadku działań 
finansowanych na mocy niniejszego 
rozporządzenia głównym podejściem 
powinno być stosowanie programów 
geograficznych, tak aby zmaksymalizować 
wpływ pomocy unijnej i przybliżyć krajom 
partnerskim i społeczeństwom działania 
Unii. W stosownych przypadkach takie 
podejście ogólne powinno zostać 

(23) Działania finansowane na mocy 
niniejszego rozporządzenia można 
podzielić na programy geograficzne i 
tematyczne, tak aby zmaksymalizować 
wpływ pomocy unijnej i przybliżyć krajom 
partnerskim i społeczeństwom działania 
Unii, a jednocześnie wspierać priorytety 
tematyczne, takie jak prawa człowieka, 
społeczeństwo obywatelskie i 
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uzupełnione o programy tematyczne i
działania szybkiego reagowania.

zrównoważoność. Cele programów 
geograficznych i tematycznych powinny 
być spójne i zgodne ze sobą, a w
stosownych przypadkach powinny zostać 
uzupełnione o działania szybkiego 
reagowania.

Or. en

Poprawka 494
Judith Sargentini, Michel Reimon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 23

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23) W przypadku działań 
finansowanych na mocy niniejszego 
rozporządzenia głównym podejściem 
powinno być stosowanie programów 
geograficznych, tak aby zmaksymalizować 
wpływ pomocy unijnej i przybliżyć krajom 
partnerskim i społeczeństwom działania 
Unii. W stosownych przypadkach takie 
podejście ogólne powinno zostać 
uzupełnione o programy tematyczne i
działania szybkiego reagowania.

(23) W przypadku działań 
finansowanych na mocy niniejszego 
rozporządzenia należy zastosować 
programy geograficzne i tematyczne oraz,
w stosownych przypadkach, działania 
szybkiego reagowania. Wspólne 
programowanie łączące wszystkie 
elementy powinno zapewnić 
komplementarność, wydajność i 
skuteczność wsparcia UE dla krajów 
partnerskich.

Or. en

Poprawka 495
Judith Sargentini, Michel Reimon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 24

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24) Zgodnie z konsensusem UE i jej 
państwa członkowskie powinny 
zintensyfikować wspólne programowanie, 
aby zwiększyć swój zbiorowy wpływ przez 
łączenie zasobów i zdolności. Wspólne 
programowanie powinno opierać się na 

(24) Zgodnie z konsensusem UE i jej 
państwa członkowskie powinny 
zintensyfikować wspólne programowanie, 
aby zwiększyć swój zbiorowy wpływ przez 
łączenie zasobów i zdolności. Wspólne 
programowanie powinno opierać się na
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zaangażowaniu, odpowiedzialności i
samoodpowiedzialności krajów 
partnerskich. Unia i jej państwa 
członkowskie powinny dążyć do 
wspierania krajów partnerskich przez 
wspólną realizację działań w stosownych 
przypadkach.

priorytetach politycznych, zaangażowaniu, 
odpowiedzialności i
samoodpowiedzialności krajów 
partnerskich. Unia i jej państwa 
członkowskie powinny dążyć do 
wspierania krajów partnerskich przez 
wspólną realizację działań w stosownych 
przypadkach.

Or. en

Poprawka 496
Bogusław Sonik, Maurice Ponga

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 24

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24) Zgodnie z konsensusem UE i jej 
państwa członkowskie powinny 
zintensyfikować wspólne programowanie, 
aby zwiększyć swój zbiorowy wpływ przez 
łączenie zasobów i zdolności. Wspólne 
programowanie powinno opierać się na 
zaangażowaniu, odpowiedzialności i
samoodpowiedzialności krajów 
partnerskich. Unia i jej państwa 
członkowskie powinny dążyć do 
wspierania krajów partnerskich przez
wspólną realizację działań w stosownych 
przypadkach.

(24) Zgodnie z konsensusem UE i jej 
państwa członkowskie powinny 
zintensyfikować wspólne programowanie, 
aby zwiększyć swój zbiorowy wpływ przez 
łączenie zasobów i zdolności. Wspólne 
programowanie powinno opierać się na 
zaangażowaniu, odpowiedzialności i
samoodpowiedzialności krajów 
partnerskich. Unia i jej państwa 
członkowskie powinny dążyć do 
wspierania krajów partnerskich przez
wspólne działania w stosownych 
przypadkach.

Or. en

Poprawka 497
Louis Michel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 25

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25) Podczas gdy cele z zakresu 
demokracji i praw człowieka, w tym 

(25) Podczas gdy cele z zakresu 
demokracji i praw człowieka, w tym 
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równouprawnienie płci i wzmocnienie 
pozycji kobiet, powinny być 
odzwierciedlone w procesie wdrażania 
niniejszego rozporządzenia, pomoc Unii w
ramach programów tematycznych na rzecz 
praw człowieka i demokracji oraz 
organizacji społeczeństwa obywatelskiego 
– ze względu na swój globalny charakter i
niezależność działania od zgody rządów i
organów publicznych odnośnych państw 
trzecich – powinna mieć szczególny 
charakter uzupełniający i dodatkowy.

równouprawnienie płci, wzmocnienie 
pozycji kobiet, integracja osób 
niepełnosprawnych i ochrona mniejszości,
powinny być odzwierciedlone w procesie 
wdrażania niniejszego rozporządzenia, 
pomoc Unii w ramach programów 
tematycznych na rzecz praw człowieka i
demokracji oraz organizacji społeczeństwa 
obywatelskiego – ze względu na swój 
globalny charakter i niezależność działania 
od zgody rządów i organów publicznych 
odnośnych państw trzecich – powinna mieć 
szczególny charakter uzupełniający i
dodatkowy.

Or. fr

Poprawka 498
Marietje Schaake

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 25

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25) Podczas gdy cele z zakresu
demokracji i praw człowieka, w tym
równouprawnienie płci i wzmocnienie
pozycji kobiet, powinny być 
odzwierciedlone w procesie wdrażania 
niniejszego rozporządzenia, pomoc Unii w
ramach programów tematycznych na rzecz 
praw człowieka i demokracji oraz 
organizacji społeczeństwa obywatelskiego 
– ze względu na swój globalny charakter i
niezależność działania od zgody rządów i
organów publicznych odnośnych państw 
trzecich – powinna mieć szczególny 
charakter uzupełniający i dodatkowy.

(25) Propagowanie i ochrona
demokracji i praw człowieka, w tym
równouprawnienia płci i wzmocnienia
pozycji kobiet, oraz praw mniejszości, w 
tym osób LGBTI, powinny być 
odzwierciedlone w procesie wdrażania 
niniejszego rozporządzenia, zarówno jako 
cel sam w sobie, jak i w ramach
uwzględniania tych aspektów we 
wszystkich programach geograficznych 
realizowanych na podstawie niniejszego 
rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 499
Judith Sargentini, Michel Reimon
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 25

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25) Podczas gdy cele z zakresu 
demokracji i praw człowieka, w tym 
równouprawnienie płci i wzmocnienie 
pozycji kobiet, powinny być 
odzwierciedlone w procesie wdrażania 
niniejszego rozporządzenia, pomoc Unii w
ramach programów tematycznych na rzecz 
praw człowieka i demokracji oraz 
organizacji społeczeństwa obywatelskiego 
– ze względu na swój globalny charakter i
niezależność działania od zgody rządów i
organów publicznych odnośnych państw 
trzecich – powinna mieć szczególny 
charakter uzupełniający i dodatkowy.

(25) Podczas gdy cele z zakresu 
demokracji i praw człowieka, w tym 
równouprawnienie płci i wzmocnienie 
pozycji kobiet i dziewcząt, powinny być 
odzwierciedlone w procesie wdrażania 
niniejszego rozporządzenia, pomoc Unii w 
ramach programów tematycznych na rzecz 
praw człowieka i demokracji oraz 
organizacji społeczeństwa obywatelskiego 
– ze względu na swój globalny charakter i 
niezależność działania od zgody rządów i 
organów publicznych odnośnych państw 
trzecich – powinna mieć szczególny 
charakter uzupełniający i dodatkowy.

Or. en

Poprawka 500
Marietje Schaake

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 25 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25a) Uniwersalność praw człowieka 
wymaga ram programowania 
umożliwiających rodzaje finansowania, 
zgodnie z którymi obrońcy praw 
człowieka, dziennikarze oraz podmioty i 
organizacje społeczeństwa obywatelskiego 
mogą otrzymywać finansowanie 
bezpośrednio i niezależnie od rządów, 
władz lub organów państw trzecich. 
Należy zwrócić szczególną uwagę na 
kurczenie się przestrzeni dla 
społeczeństwa obywatelskiego i sytuacje, 
w których prawa człowieka i podstawowe 
wolności są zagrożone, a grupy i osoby 
promujące prawa człowieka, demokrację, 
rządy prawa, rozliczalność, równość, 
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wolność wypowiedzi i wolność prasy 
działają pod naciskami.

Or. en

Poprawka 501
Marietje Schaake

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 26

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26) Organizacje społeczeństwa 
obywatelskiego obejmują szeroką gamę 
podmiotów pełniących różne funkcje i
posiadających różne uprawnienia, w tym 
wszystkie struktury niepaństwowe, 
niekomercyjne, bezstronne i nastawione 
pokojowo, dzięki którym ludzie łączą się w
imię wspólnych celów i ideałów, czy to 
politycznych, kulturowych, społecznych, 
czy ekonomicznych. Obejmują one 
organizacje miejskie i wiejskie, formalne i
nieformalne, działające na szczeblu 
lokalnym, krajowym, regionalnym i
międzynarodowym.

skreśla się

Or. en

Poprawka 502
Judith Sargentini, Michel Reimon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 26

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26) Organizacje społeczeństwa 
obywatelskiego obejmują szeroką gamę 
podmiotów pełniących różne funkcje i
posiadających różne uprawnienia, w tym 
wszystkie struktury niepaństwowe, 
niekomercyjne, bezstronne i nastawione 
pokojowo, dzięki którym ludzie łączą się w

(26) Organizacje społeczeństwa 
obywatelskiego obejmują szeroką gamę 
podmiotów pełniących różne funkcje i
posiadających różne uprawnienia, w tym 
wszystkie struktury niepaństwowe, 
niekomercyjne, bezstronne i nastawione 
pokojowo, dzięki którym ludzie łączą się w
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imię wspólnych celów i ideałów, czy to 
politycznych, kulturowych, społecznych, 
czy ekonomicznych. Obejmują one 
organizacje miejskie i wiejskie, formalne i
nieformalne, działające na szczeblu 
lokalnym, krajowym, regionalnym i
międzynarodowym.

imię wspólnych celów i ideałów, czy to 
politycznych, kulturowych, społecznych, 
czy ekonomicznych. Obejmują one 
organizacje miejskie i wiejskie, formalne i
nieformalne, działające na szczeblu 
lokalnym, krajowym, regionalnym i
międzynarodowym. Zgodnie z 
konsensusem w sprawie rozwoju niniejsze 
rozporządzenie pogłębi partnerstwa z 
organizacjami społeczeństwa 
obywatelskiego, wspierając zrównoważony 
rozwój, promując przestrzeń działania i 
warunki korzystne dla organizacji 
społeczeństwa obywatelskiego, aby 
umożliwić im odgrywanie licznych ról 
jako propagatorów demokracji, rządów 
prawa, sprawiedliwości społecznej, praw 
człowieka, obrońców posiadaczy praw, 
działań w dziedzinie klimatu i ochrony 
środowiska, niezależnych rzeczników 
monitorujących i rozliczających władze, 
podmiotów wdrażających i inicjatorów 
zmian, w tym przez edukację na rzecz 
rozwoju i podnoszenie świadomości. 
Niniejsze rozporządzenie będzie sprzyjać 
tworzeniu przestrzeni dla społeczeństwa 
obywatelskiego, zwiększać wsparcie dla 
organizacji społeczeństwa obywatelskiego 
i budować ich zdolności, aby wzmocnić 
ich pozycję w procesie rozwoju oraz 
przyczyniać się do osiągania celów 
zrównoważonego rozwoju. Niniejsze 
rozporządzenie powinno również 
umożliwiać bardzo małym organizacjom 
społeczeństwa obywatelskiego 
otrzymywanie małych grantów w sposób 
szybki i niebiurokratyzowany, szczególnie 
w kontekście sytuacji niestabilności, 
kryzysów i napięć między społecznościami.

Or. en

Poprawka 503
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 26
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26) Organizacje społeczeństwa 
obywatelskiego obejmują szeroką gamę 
podmiotów pełniących różne funkcje i
posiadających różne uprawnienia, w tym 
wszystkie struktury niepaństwowe, 
niekomercyjne, bezstronne i nastawione 
pokojowo, dzięki którym ludzie łączą się w
imię wspólnych celów i ideałów, czy to 
politycznych, kulturowych, społecznych, 
czy ekonomicznych. Obejmują one 
organizacje miejskie i wiejskie, formalne i
nieformalne, działające na szczeblu 
lokalnym, krajowym, regionalnym i
międzynarodowym.

(26) Organizacje społeczeństwa 
obywatelskiego obejmują szeroką gamę 
podmiotów pełniących różne funkcje i
posiadających różne uprawnienia, w tym 
wszystkie struktury niepaństwowe, 
niekomercyjne, bezstronne i nastawione 
pokojowo, dzięki którym ludzie łączą się w
imię wspólnych celów i ideałów, czy to 
politycznych, kulturowych, społecznych, 
czy ekonomicznych. Obejmują one 
organizacje miejskie i wiejskie, formalne i
nieformalne, działające na szczeblu 
lokalnym, krajowym, regionalnym i
międzynarodowym. Zgodnie z 
konsensusem w sprawie rozwoju niniejsze 
rozporządzenie powinno pogłębić 
partnerstwa z organizacjami 
społeczeństwa obywatelskiego, wspierając 
zrównoważony rozwój, promując 
przestrzeń działania i warunki korzystne 
dla organizacji społeczeństwa 
obywatelskiego, aby umożliwić im 
odgrywanie ich licznych ról jako 
propagatorów demokracji, rządów prawa, 
sprawiedliwości społecznej, praw 
człowieka, obrońców posiadaczy praw, 
niezależnych rzeczników monitorujących i 
rozliczających władze, podmiotów 
wdrażających i inicjatorów zmian, w tym 
przez edukację na rzecz rozwoju i 
podnoszenie świadomości. Niniejsze 
rozporządzenie powinno sprzyjać 
tworzeniu przestrzeni dla społeczeństwa 
obywatelskiego, zwiększać wsparcie dla 
organizacji społeczeństwa obywatelskiego 
i budować ich zdolności, aby wzmocnić 
ich pozycję w procesie rozwoju oraz 
stymulować postęp polityczny, społeczny, 
środowiskowy i gospodarczy.

Or. en

Poprawka 504
Mireille D'Ornano, Florian Philippot
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 26

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26) Organizacje społeczeństwa 
obywatelskiego obejmują szeroką gamę 
podmiotów pełniących różne funkcje i
posiadających różne uprawnienia, w tym 
wszystkie struktury niepaństwowe, 
niekomercyjne, bezstronne i nastawione 
pokojowo, dzięki którym ludzie łączą się w
imię wspólnych celów i ideałów, czy to 
politycznych, kulturowych, społecznych, 
czy ekonomicznych. Obejmują one 
organizacje miejskie i wiejskie, formalne i
nieformalne, działające na szczeblu 
lokalnym, krajowym, regionalnym i
międzynarodowym.

(26) Organizacje społeczeństwa 
obywatelskiego obejmują szeroką gamę 
podmiotów pełniących różne funkcje i
posiadających różne uprawnienia, w tym 
wszystkie struktury niepaństwowe, 
niekomercyjne, bezstronne i nastawione 
pokojowo, dzięki którym ludzie łączą się w
imię wspólnych celów i ideałów, czy to 
politycznych, kulturowych, społecznych, 
czy ekonomicznych. Obejmują one 
organizacje miejskie i wiejskie, formalne i
nieformalne, działające na szczeblu 
lokalnym, krajowym, regionalnym i
międzynarodowym. Należy 
zagwarantować, by partnerskie 
organizacje społeczeństwa obywatelskiego 
miały nieposzlakowaną opinię pod 
względem etycznym i poszanowania praw 
człowieka.

Or. fr

Poprawka 505
Lola Sánchez Caldentey, Guillaume Balas, Sabine Lösing, Ricardo Serrão Santos, 
Kathleen Van Brempt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 26

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26) Organizacje społeczeństwa 
obywatelskiego obejmują szeroką gamę 
podmiotów pełniących różne funkcje i
posiadających różne uprawnienia, w tym 
wszystkie struktury niepaństwowe, 
niekomercyjne, bezstronne i nastawione 
pokojowo, dzięki którym ludzie łączą się w
imię wspólnych celów i ideałów, czy to 
politycznych, kulturowych, społecznych, 
czy ekonomicznych. Obejmują one 

(26) Organizacje społeczeństwa 
obywatelskiego obejmują szeroką gamę 
podmiotów pełniących różne funkcje i
posiadających różne uprawnienia, w tym 
wszystkie struktury niepaństwowe, 
niekomercyjne, bezstronne i nastawione 
pokojowo, dzięki którym ludzie łączą się w
imię wspólnych celów i ideałów, czy to 
politycznych, kulturowych, społecznych,
środowiskowych czy ekonomicznych. 
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organizacje miejskie i wiejskie, formalne i
nieformalne, działające na szczeblu 
lokalnym, krajowym, regionalnym i
międzynarodowym.

Obejmują one organizacje miejskie i
wiejskie, formalne i nieformalne, 
działające na szczeblu lokalnym, 
krajowym, regionalnym i
międzynarodowym.

Or. en

Poprawka 506
Norbert Neuser, Juan Fernando López Aguilar, Vincent Peillon, Patrizia Toia, Cécile 
Kashetu Kyenge, Elly Schlein

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 26 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26a) Unia i jej państwa członkowskie 
powinny wspierać udział organizacji 
społeczeństwa obywatelskiego i
samorządów terytorialnych we wdrażaniu 
celów zrównoważonego rozwoju ONZ, w
tym w zakresie demokracji, rządów prawa, 
podstawowych wolności i praw człowieka, 
działań w dziedzinie klimatu i ochrony 
środowiska oraz sprawiedliwości 
społecznej, a także jako dostawcy 
podstawowych usług społecznych na rzecz 
najbardziej potrzebującej ludności. 
Powinny one uznać liczne funkcje 
pełnione przez organizacje społeczeństwa 
obywatelskiego i samorządy terytorialne, 
w tym rolę samorządów terytorialnych 
jako promotorów terytorialnego podejścia 
do rozwoju, uwzględniającego procesy 
decentralizacji, udział, nadzór i
rozliczalność. Unia i jej państwa 
członkowskie powinny promować 
tworzenie przestrzeni dla społeczeństwa 
obywatelskiego oraz dalej zwiększać 
wsparcie na rzecz budowania zdolności 
organizacji społeczeństwa obywatelskiego 
i samorządów terytorialnych, aby 
wzmocnić ich pozycję w procesie 
zrównoważonego rozwoju oraz 
stymulować postępy dialogu politycznego, 
społecznego i gospodarczego, w tym za 
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pośrednictwem programów w ramach 
instrumentów na rzecz społeczeństwa 
obywatelskiego.

Or. en

Poprawka 507
Patrizia Toia

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 26 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26a) Unia Europejska wspiera 
organizacje społeczeństwa obywatelskiego 
i promuje ich większe strategiczne 
zaangażowanie we wszystkie zewnętrzne 
instrumenty i programy, w tym w 
programy geograficzne i działania 
szybkiego reagowania określone w 
niniejszym rozporządzeniu, zgodnie z 
konkluzjami Rady z 19 czerwca 2017 r. 
„Korzenie demokracji i zrównoważonego 
rozwoju: Współpraca Europy ze 
społeczeństwem obywatelskim w 
dziedzinie stosunków zewnętrznych”.

Or. it

Uzasadnienie

Społeczeństwo obywatelskie powinno być bardziej zaangażowane w zewnętrzne działania 
Unii, a tym samym w osiąganie celów niniejszego rozporządzenia.

Poprawka 508
Judith Sargentini, Michel Reimon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 26 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26a) Unia uznaje kluczową rolę, jaką 
samorządy terytorialne odgrywają we 
wdrażaniu Agendy ONZ na rzecz 
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zrównoważonego rozwoju 2030, i powinna 
zwiększać wsparcie na rzecz budowania 
zdolności samorządów terytorialnych.

Or. en

Poprawka 509
Judith Sargentini, Michel Reimon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 26 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26b) W dniu 8 grudnia 2008 r. Rada 
zatwierdziła wszechstronne podejście do 
realizacji przez Unię rezolucji Rady 
Bezpieczeństwa Organizacji Narodów 
Zjednoczonych 1325(2000) i 1820(2008) 
dotyczących kobiet, pokoju i
bezpieczeństwa, w którym to podejściu 
uznano ścisłe powiązanie kwestii pokoju, 
bezpieczeństwa, rozwoju i
równouprawnienia płci. Unia 
konsekwentnie wzywa do pełnego 
wprowadzenia w życie harmonogramu 
dotyczącego kobiet, pokoju i
bezpieczeństwa, przedstawionego w
rezolucjach Rady Bezpieczeństwa ONZ, w
szczególności do uwzględniania potrzeby 
zwalczania przemocy wobec kobiet w
sytuacjach konfliktowych oraz potrzeby 
propagowania uczestnictwa kobiet w
budowaniu pokoju.

Or. en

Poprawka 510
Judith Sargentini, Michel Reimon
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 26 c (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26c) Budowanie pokoju, zapobieganie 
konfliktom i stabilność zostały 
zidentyfikowane w globalnej strategii jako 
kluczowe dziedziny polityki działań 
zewnętrznych Unii. Biorąc pod uwagę 
rosnącą niestabilność i konflikty w 
sąsiedztwie Unii i poza nim, zasadne jest 
podwojenie finansowania tych dziedzin 
polityki w stosunku do perspektywy 
finansowej na lata 2014–2020. Równie 
ważne jest zachowanie i rozszerzenie 
zakresu dziedzin polityki Unii w tych 
kwestiach. Oznacza to wdrożenie strategii 
Unii takich jak zintegrowane podejście 
UE do konfliktów i kryzysów 
zewnętrznych, program UE dotyczący 
zapobiegania konfliktom z użyciem siły, 
koncepcja zwiększenia potencjału dialogu 
i mediacji UE, ogólnounijne ramy 
strategiczne na rzecz wsparcia reformy 
sektora bezpieczeństwa, strategia UE 
przeciwko nielegalnej broni palnej, 
strzeleckiej i lekkiej oraz amunicji do tych 
rodzajów broni, a także koncepcja UE 
dotyczącą wsparcia dla rozbrojenia, 
demobilizacji i reintegracji (DDR).

Or. en

Poprawka 511
Norbert Neuser, Juan Fernando López Aguilar, Vincent Peillon, Doru-Claudian 
Frunzulică, Cécile Kashetu Kyenge

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 28

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28) Odzwierciedlając znaczenie 
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 

(28) Odzwierciedlając znaczenie 
przeciwdziałania zmianie klimatu, ochrony 
środowiska i walki z utratą przyrody
zgodnie z zobowiązaniami Unii do 
wdrożenia porozumienia klimatycznego z 
Paryża, Konwencji o różnorodności 
biologicznej oraz celów zrównoważonego 
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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.

rozwoju Organizacji Narodów 
Zjednoczonych, rozporządzenie powinno 
przyczynić się do włączenia działań w
dziedzinie klimatu i środowiska do 
głównego nurtu polityki Unii i do 
osiągnięcia ogólnego celu w postaci 
przeznaczania 50 % wydatków Unii na 
cele klimatyczne i środowiskowe. 
Oczekuje się, że w ramach niniejszego 
rozporządzenia 50 % całkowitej puli 
środków finansowych na działania zostanie 
przeznaczonych na cele związane z 
klimatem i środowiskiem oraz na wsparcie 
dla działań przynoszących z jasne i 
rozpoznawalne dodatkowe korzyści w 
różnych sektorach. Podczas wykonywania 
niniejszego rozporządzenia zostaną 
określone właściwe działania, a całkowity 
wkład z niniejszego rozporządzenia 
powinien być przedmiotem odpowiednich 
procesów oceny i przeglądu. Należy 
przyjąć ogólną zasadę, że wszelkie 
działania i wydatki Unii powinny być 
zgodne z celami porozumienia paryskiego 
i nie powinny przyczyniać się do 
degradacji środowiska. Należy położyć 
szczególny nacisk na wsparcie na 
przystosowanie się do zmiany klimatu w 
państwach ubogich i bardzo podatnych na 
zagrożenia. Finansowanie działań w
dziedzinie klimatu w ramach niniejszego 
rozporządzenia przyczyni się do spełnienia 
zobowiązania krajów rozwiniętych, by od 
2020 r. co roku przeznaczać 100 mld USD 
rocznie na zaspokajanie potrzeb krajów 
rozwijających się.

Or. en

Poprawka 512
Judith Sargentini, Michel Reimon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 28

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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(28) Odzwierciedlając znaczenie 
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.

(28) Odzwierciedlając znaczenie 
przeciwdziałania zmianie klimatu, ochrony 
środowiska i walki z utratą różnorodności 
biologicznej zgodnie z zobowiązaniami 
Unii do wdrożenia porozumienia 
klimatycznego z Paryża, Konwencji o 
różnorodności biologicznej oraz celów 
zrównoważonego rozwoju Organizacji 
Narodów Zjednoczonych, rozporządzenie 
powinno przyczynić się do włączenia 
działań w dziedzinie klimatu i środowiska
do głównego nurtu polityki Unii i do 
osiągnięcia ogólnego celu w postaci 
przeznaczania 50 % wydatków Unii na 
cele klimatyczne. Oczekuje się, że w
ramach niniejszego rozporządzenia 50 %
całkowitej puli środków finansowych na 
działania zostanie przeznaczonych na cele
związane z klimatem i ze środowiskiem.
Obejmuje to cel polegający na 
przeznaczaniu 10 % na różnorodność 
biologiczną. Właściwe działania zostaną 
określone podczas wykonywania 
niniejszego rozporządzenia. 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. Działania i 
środki przyczyniające się do osiągnięcia 
celów w dziedzinie klimatu i środowiska 
powinny brać pod uwagę powiązanie 
między klimatem, pokojem, 
bezpieczeństwem, wzmocnieniem pozycji 
kobiet i zwalczaniem ubóstwa.

Or. en

Poprawka 513
Lola Sánchez Caldentey, Guillaume Balas, Sabine Lösing, Ricardo Serrão Santos, 
Kathleen Van Brempt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 28
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28) Odzwierciedlając znaczenie 
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.

(28) Odzwierciedlając znaczenie 
przeciwdziałania zmianie klimatu i utracie 
różnorodności biologicznej oraz ochrony 
środowiska zgodnie z zobowiązaniami 
Unii do wdrożenia porozumienia 
klimatycznego z Paryża i Konwencji o 
różnorodności biologicznej oraz celów 
zrównoważonego rozwoju Organizacji 
Narodów Zjednoczonych, rozporządzenie 
powinno przyczynić się do włączenia
działań w dziedzinie klimatu i środowiska
do głównego nurtu polityki Unii i do 
osiągnięcia ogólnego celu w postaci 
przeznaczania 45 % wydatków Unii na 
cele klimatyczne. Oczekuje się, że w
ramach niniejszego rozporządzenia 50 %
całkowitej puli środków finansowych na 
działania zostanie przeznaczonych na cele
związane z klimatem i ze środowiskiem. 
Podczas wykonywania niniejszego 
rozporządzenia zostaną określone właściwe 
działania, a całkowity wkład z niniejszego 
rozporządzenia powinien być przedmiotem 
odpowiednich procesów oceny i przeglądu.
Należy przyjąć ogólną zasadę, że wszelkie 
działania i wydatki Unii powinny być 
zgodne z celami porozumienia paryskiego 
i celami zrównoważonego rozwoju i nie 
powinny przyczyniać się do degradacji 
środowiska.

Or. en

Poprawka 514
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 28

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28) Odzwierciedlając znaczenie 
przeciwdziałania zmianie klimatu zgodnie 
z zobowiązaniami Unii do wdrożenia 
porozumienia klimatycznego z Paryża oraz 

(28) Odzwierciedlając znaczenie 
przeciwdziałania zmianie klimatu, ochrony 
środowiska i przeciwdziałania utracie 
przyrody zgodnie z zobowiązaniami Unii 
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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.

do wdrożenia porozumienia klimatycznego 
z Paryża, Konwencji o różnorodności 
biologicznej oraz celów zrównoważonego 
rozwoju Organizacji Narodów 
Zjednoczonych, rozporządzenie powinno 
przyczynić się do włączenia działań w
dziedzinie klimatu i środowiska do 
głównego nurtu polityki Unii i do 
osiągnięcia ogólnego celu w postaci 
przeznaczania 35 % wydatków Unii na 
cele klimatyczne. Oczekuje się, że w
ramach niniejszego rozporządzenia 35 %
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.

Or. en

Poprawka 515
Louis Michel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 28

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28) Odzwierciedlając znaczenie 
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

(28) Odzwierciedlając znaczenie 
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 40 % wydatków Unii na 
cele klimatyczne. Oczekuje się, że w
ramach niniejszego rozporządzenia 40 %
całkowitej puli środków finansowych na 
działania zostanie przeznaczonych na cele 
klimatyczne. Podczas stosowania
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niniejszego rozporządzenia zostaną 
określone właściwe działania, a całkowity 
wkład z niniejszego rozporządzenia 
powinien być przedmiotem odpowiednich 
procesów oceny i przeglądu.

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 porozumienia paryskiego.

Or. fr

Poprawka 516
Mireille D'Ornano, Florian Philippot

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 28

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28) Odzwierciedlając znaczenie 
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.

(28) Odzwierciedlając znaczenie 
przeciwdziałania zmianie klimatu, które 
wymaga pilnych działań w skali globalnej,
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.

Or. fr

Poprawka 517
Tokia Saïfi, Maurice Ponga



AM\1172161PL.docx 101/178 PE632.090v01-00

PL

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 28

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28) Odzwierciedlając znaczenie 
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.

(28) Odzwierciedlając znaczenie 
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 50 % wydatków Unii na 
cele klimatyczne i środowiskowe. 
Oczekuje się, że w ramach niniejszego 
rozporządzenia 50 % całkowitej puli 
środków finansowych na działania zostanie 
przeznaczonych na cele klimatyczne i 
środowiskowe. Podczas wykonywania 
niniejszego rozporządzenia zostaną 
określone właściwe działania, a całkowity 
wkład z niniejszego rozporządzenia 
powinien być przedmiotem odpowiednich 
procesów oceny i przeglądu.

Or. fr

Poprawka 518
Thierry Cornillet

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 28

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28) Odzwierciedlając znaczenie 
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 

(28) Odzwierciedlając znaczenie 
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 dziedzinie klimatu do 
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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.

głównego nurtu polityki Unii i do 
osiągnięcia ogólnego celu w postaci 
przeznaczania 50 % wydatków Unii na 
cele klimatyczne. Oczekuje się, że w
ramach niniejszego rozporządzenia 50 %
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.

Or. en

Poprawka 519
Marietje Schaake

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 28

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28) Odzwierciedlając znaczenie 
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.

(28) Odzwierciedlając znaczenie 
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 dziedzinie klimatu do 
głównego nurtu polityki Unii i do 
osiągnięcia ogólnego celu w postaci 
przeznaczania 30 % wydatków Unii na 
cele klimatyczne. Oczekuje się, że w
ramach niniejszego rozporządzenia 30 %
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.

Or. en



AM\1172161PL.docx 103/178 PE632.090v01-00

PL

Poprawka 520
Thierry Cornillet, Mirja Vehkaperä

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 28 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28a) Technologie i usługi 
informacyjno-komunikacyjne w 
dowiedziony sposób przyczyniają się do 
zrównoważonego rozwoju i wzrostu 
sprzyjającego włączeniu społecznemu. 
Mogą odgrywać kluczową rolę w poprawie 
życia obywateli nawet najuboższych 
krajów, szczególnie przez wzmocnienie 
pozycji kobiet i dziewcząt, wzmacnianie 
demokratycznych rządów i przejrzystości 
oraz zwiększanie wydajności i tworzenie 
miejsc pracy. Wciąż jednak problem 
stanowią łączność i przystępność, zarówno 
między regionami, jak i wewnątrz nich, 
ponieważ występują duże różnice między 
krajami o wysokich dochodach i tymi o 
niższych dochodach oraz między miastami 
i obszarami wiejskimi. Niniejsze 
rozporządzenie powinno pomóc UE w 
dalszym włączaniu cyfryzacji do głównego 
nurtu polityki rozwojowej UE, co 
przewidziano już w ramach strategii 
„Digital4Development”, która wymaga 
aktualizacji na okres po 2020 r.

Or. en

Poprawka 521
Judith Sargentini, Maria Heubuch, Michel Reimon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 28 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28a) Zrównoważone rolnictwo i 
zrównoważone systemy żywnościowe, w 
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tym zrównoważone rybołówstwo, będą 
musiały zaspokoić potrzeby w zakresie 
bezpieczeństwa żywnościowego i 
bezpiecznej diety rosnącej liczby ludności 
na świecie, przy jednoczesnym 
zapewnieniu ochrony środowiska. 
Niniejsze rozporządzenie powinno 
propagować zrównoważone rolnictwo i 
zrównoważone zarządzanie takimi 
zasobami naturalnymi jak woda, gleba i 
lasy. Oczekuje się, że w ramach działań z 
tej puli 10 % całkowitej puli finansowej 
przeznaczy się na bezpieczeństwo 
żywnościowe i bezpieczną dietę przez 
zwiększenie wsparcia dla drobnych 
producentów rolnych i na praktyki 
agroekologiczne.

Or. en

Poprawka 522
María Teresa Giménez Barbat, Marietje Schaake, Silvia Costa

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 28 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28a) Mając na uwadze znaczenie 
zajęcia się kwestiami edukacji i kultury 
zgodnie z Agendą na rzecz 
zrównoważonego rozwoju 2030 i unijną 
strategią dotyczącą międzynarodowych 
stosunków kulturalnych, niniejsze 
rozporządzenie powinno przyczynić się do 
zapewnienia włączającej i sprawiedliwej 
edukacji o wysokiej jakości, promować 
możliwości uczenia się przez całe życie dla 
wszystkich i wspierać międzynarodowe 
stosunki kulturalne ze względu na rolę 
UE jako podmiotu globalnego.

Or. en

Poprawka 523
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Elly Schlein, Norbert Neuser

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 
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.

(29) Konieczne jest dalsze pogłębienie 
współpracy z krajami partnerskimi w
zakresie migracji z myślą o czerpaniu 
korzyści z legalnej, bezpiecznej i 
odpowiedzialnej migracji, zgodnie z 
agendą 2030, oraz skutecznym 
rozwiązaniu problemu nielegalnej migracji, 
szczególnie w drodze ustanowienia 
bezpiecznych i legalnych ścieżek migracji. 
Taka współpraca powinna przyczynić się 
do zapewnienia dostępu do ochrony
międzynarodowej, wyeliminowania 
pierwotnych przyczyn przymusowych 
wysiedleń, handlu ludźmi i przemytu
nielegalnych imigrantów, a także poprawy 
w zakresie bezpiecznych, godziwych i 
zrównoważonych powrotów, readmisji i
reintegracji, w oparciu o wzajemną 
rozliczalność i pełne przestrzeganie 
zobowiązań w dziedzinie pomocy 
humanitarnej i praw człowieka. Niniejsze 
rozporządzenie powinno przyczynić się do 
przyjęcia skoordynowanego, całościowego 
i usystematyzowanego podejścia do 
migracji, dzięki maksymalizacji synergii i
pozytywnemu wpływowi migracji i 
mobilności na rozwój.

Or. en

Poprawka 524
Judith Sargentini, Michel Reimon
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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 
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.

(29) Współpraca z krajami partnerskimi 
w zakresie migracji powinna być oparta 
na globalnym porozumieniu w sprawie 
bezpiecznej, uporządkowanej i legalnej 
migracji i globalnym porozumieniu w 
sprawie uchodźców oraz umożliwić 
krajom rozwijającym się czerpanie
korzyści z dobrze zarządzanej i legalnej 
migracji oraz skuteczne rozwiązanie 
pierwotnych przyczyn przymusowych 
wysiedleń i migracji, a także zmniejszyć 
obciążenie spoczywające na krajach 
rozwijających się, w których przebywają 
największe liczby uchodźców na świecie. 
Powinna ona przyczynić się do 
zapewnienia dostępu do ochrony 
międzynarodowej i, w stosownych 
przypadkach, działać na rzecz reintegracji 
po powrocie w sposób uwzględniający 
sytuację konfliktu, by unikać 
negatywnych skutków dla dynamiki 
konfliktu. Współpraca powinna 
przyczyniać się do ułatwienia bezpiecznej i 
legalnej migracji, przy zaangażowaniu 
diaspory, pośredników finansowych i 
programów zwiększających wpływ 
przekazów emigrantów na rozwój. Taka 
współpraca powinna być oparta na 
wzajemnej rozliczalności, przy pełnym 
przestrzeganiu zobowiązań w dziedzinie 
pomocy humanitarnej i praw człowieka.

Or. en

Poprawka 525
Marietje Schaake
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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 
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.

(29) Współpraca z krajami partnerskimi 
w zakresie migracji może prowadzić do 
wzajemnie korzystnych legalnych 
przepływów migracyjnych, a jednocześnie 
rozwiązać problem nielegalnej migracji. 
Taka współpraca powinna przyczynić się 
do zapewnienia dostępu do ochrony 
międzynarodowej, wyeliminowania 
pierwotnych przyczyn przymusowych 
wysiedleń, 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 z 
pełnym poszanowaniem praw i wartości 
Unii oraz pełnym przestrzeganiem 
międzynarodowych i europejskich
zobowiązań i norm w dziedzinie pomocy 
humanitarnej i praw człowieka. Pierwotne 
przyczyny nielegalnej migracji w dużej 
mierze odpowiadają obecnym celom 
współpracy na rzecz rozwoju, takim jak 
zwalczanie ubóstwa i nierówności oraz 
propagowanie praw i wolności. Spójność 
pomiędzy polityką migracyjną a polityką 
współpracy na rzecz rozwoju może zatem
przyczynić się do współpracy z krajami 
partnerskimi w dziedzinie migracji.

Or. en

Poprawka 526
Mireille D'Ornano, Florian Philippot

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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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 
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.

(29) Konieczne jest dalsze pogłębienie 
współpracy z krajami partnerskimi w 
zakresie migracji z myślą o czerpaniu 
korzyści z dobrze zarządzanej i legalnej 
migracji, skutecznym rozwiązaniu 
problemu nielegalnej migracji oraz jak 
najszybszym powstrzymaniu przepływów 
legalnej lub nielegalnej migracji do 
państw Unii Europejskiej. 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.

Or. fr

Poprawka 527
Norbert Neuser, Juan Fernando López Aguilar, Vincent Peillon, Patrizia Toia, Cécile 
Kashetu Kyenge
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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 
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.

(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 
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 reintegracji
odesłanych migrantów, 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 528
Louis Michel
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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 
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.

(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 
uszczerbku dla nowych wyzwań, nowych 
potrzeb lub znaczącego zwiększenia 
pomocy rozwojowej w innych dziedzinach
oczekuje się przeznaczenia 10 % puli 
środków finansowych w ramach 
niniejszego rozporządzenia na potrzeby 
związane z wyeliminowaniem pierwotnych 
przyczyn nielegalnej migracji i
przymusowego wysiedlenia na rzecz 
ułatwienia bezpiecznej, uporządkowanej i 
legalnej migracji oraz wdrażania 
odpowiedzialnej i odpowiednio 
zarządzanej polityki migracyjnej, w
szczególności w odniesieniu do ochrony 
praw uchodźców i migrantów w zakresie 
celów niniejszego rozporządzenia i 
drenażu mózgów. Niniejsze 
rozporządzenie powinno również 
przyczyniać się do wsparcia społeczności 
przyjmujących w udzielaniu konkretnej 
pomocy osobom wysiedlonym, a zwłaszcza 
w zapewnianiu tym osobom dostępu do 
podstawowych usług i możliwości 
zarobku.

Or. fr

Poprawka 529
Patrizia Toia

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 30

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(30) Niniejsze rozporządzenie powinno 
umożliwić Unii reagowanie na wyzwania, 

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

potrzeby i możliwości związane z
migracją, stanowiąc uzupełnienie polityki 
migracyjnej Unii. W tym celu i bez 
uszczerbku dla nieprzewidzianych 
okoliczności dotyczących pojawiających 
się wyzwań i nowych potrzeb 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. Niniejsze 
rozporządzenie powinno również 
przyczyniać się do wsparcia społeczności 
przyjmujących w świadczeniu 
podstawowych usług uchodźcom i osobom 
wysiedlonym. Wsparcie to należy 
zapewnić przez ułatwienie tworzenia 
partnerstw publiczno-prywatnych i 
określenia najbardziej odpowiednich 
partnerów, w tym organizacji 
społeczeństwa obywatelskiego. Szczególną 
uwagę należy zwrócić na dostęp dzieci-
uchodźców do edukacji.

Or. it

Uzasadnienie

Partnerstwa publiczno-prywatne są skutecznym sposobem świadczenia podstawowych usług. 
Wśród usług tych kluczowe znaczenie ma dostęp dzieci-uchodźców do edukacji.

Poprawka 530
Norbert Neuser, Juan Fernando López Aguilar, Vincent Peillon, Doru-Claudian 
Frunzulică, Cécile Kashetu Kyenge

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 30

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(30) Niniejsze rozporządzenie powinno
umożliwić Unii reagowanie na wyzwania, 
potrzeby i możliwości związane z

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

migracją, stanowiąc uzupełnienie polityki 
migracyjnej Unii. W tym celu i bez 
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, by 
przyczyniać się do wsparcia społeczności 
przyjmujących w udzielaniu konkretnej 
pomocy osobom wysiedlonym, a zwłaszcza 
w zapewnianiu tym osobom dostępu do 
podstawowych usług i możliwości 
zarobku, oraz wsparcie wzmocnionego 
zaangażowania na rzecz ułatwienia 
bezpiecznej, uporządkowanej, legalnej i
odpowiedzialnej migracji oraz wdrażania 
zaplanowanych i odpowiednio 
zarządzanych polityk migracyjnych, a
także wsparcie sprawowania rządów, w
tym ochrony praw uchodźców i migrantów 
w zakresie celów niniejszego 
rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 531
Mireille D'Ornano, Florian Philippot

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 
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 

(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 
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 
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zarządzania migracjami, w tym ochrony 
praw uchodźców i migrantów w zakresie 
celów niniejszego rozporządzenia.

zarządzania migracjami, w tym ochrony 
praw uchodźców i migrantów w zakresie 
celów niniejszego rozporządzenia. Jednym 
z najskuteczniejszych sposobów na 
zatrzymanie ludności lokalnej w jej 
krajach, zmuszanej do wyjazdu głównie 
względami ekonomicznymi, jest 
zastosowanie pomocy rozwojowej 
ukierunkowanej na pierwotne przyczyny 
migracji, przede wszystkim o charakterze 
ekonomicznym i społecznym.

Or. fr

Poprawka 532
Elly Schlein

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 
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.

(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 
uszczerbku dla nowych pojawiających się 
wyzwań lub potrzeb oczekuje się 
przeznaczenia 10 % puli środków 
finansowych w ramach niniejszego 
rozporządzenia na potrzeby związane z
ułatwieniem bezpiecznej, 
uporządkowanej, legalnej i
odpowiedzialnej migracji przez 
wyeliminowanie pierwotnych przyczyn 
przymusowego wysiedlenia oraz
wdrażanie zaplanowanych i odpowiednio 
zarządzanych polityk migracyjnych, a
także wsparcie sprawowania rządów, w
tym ochrony praw uchodźców i migrantów 
w zakresie celów niniejszego 
rozporządzenia, i ustanowienie legalnych i 
bezpiecznych ścieżek migracyjnych.
Niniejsze rozporządzenie powinno również 
przyczyniać się do wsparcia społeczności 
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przyjmujących w udzielaniu konkretnej 
pomocy osobom wysiedlonym.

Or. en

Poprawka 533
Judith Sargentini, Michel Reimon

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 
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.

(30) Niniejsze rozporządzenie powinno 
umożliwić Unii reagowanie na wyzwania, 
potrzeby i możliwości związane z 
migracją, stanowiąc uzupełnienie polityki 
migracyjnej i rozwojowej Unii. W tym celu 
i w celu maksymalizacji wkładu migracji 
w rozwój oczekuje się przeznaczenia co 
najwyżej 5 % puli środków finansowych w
ramach niniejszego rozporządzenia na 
potrzeby związane z wyeliminowaniem 
pierwotnych przyczyn przymusowej
migracji i wysiedlenia oraz wsparcie
rozwoju bezpiecznych i legalnych ścieżek 
migracyjnych i wsparcie zarządzania 
migracjami, w tym ochrony praw 
uchodźców i migrantów w zakresie celów 
niniejszego rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 534
Marietje Schaake

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 

(30) Niniejsze rozporządzenie powinno
stanowić uzupełnienie polityki migracyjnej 
Unii, ponieważ jego cele obejmują 
eliminację ubóstwa i zrównoważony 
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migracyjnej Unii. W tym celu i bez 
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.

rozwój gospodarczy, społeczny i 
środowiskowy. Co najwyżej 10 % puli 
środków finansowych w ramach 
niniejszego rozporządzenia można 
wykorzystać na wsparcie zarządzania 
migracjami i sprawowania rządów, a 
zwłaszcza ochrony praw uchodźców i
migrantów na podstawie 
międzynarodowych i europejskich norm i 
zobowiązań.

Or. en

Poprawka 535
Norbert Neuser, Juan Fernando López Aguilar, Doru-Claudian Frunzulică, Cécile 
Kashetu Kyenge

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 30 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(30a) Budowanie zdolności na rzecz 
rozwoju i bezpieczeństwa służącego 
rozwojowi powinno stosować się tylko w
wyjątkowych przypadkach, gdy celów 
rozporządzenia nie można osiągnąć za 
pomocą innych działań w zakresie 
współpracy na rzecz rozwoju. Wspieranie 
podmiotów sektora bezpieczeństwa w
państwach trzecich, wyłączając wojsko, w
kontekście zapobiegania konfliktom, 
zarządzania kryzysowego lub stabilizacji 
ma zasadnicze znaczenie w celu 
zapewnienia odpowiednich warunków dla 
zwalczania ubóstwa i dla rozwoju. Dobre 
rządy, skuteczna kontrola demokratyczna 
i nadzór cywilny nad systemem 
bezpieczeństwa, a także przestrzeganie 
praw człowieka i zasad rządów prawa są 
zasadniczymi cechami dobrze 
funkcjonującego państwa w każdym 
kontekście i należy je propagować przez 
wspieranie państw trzecich w szerzej 
zakrojonej reformie sektora 
bezpieczeństwa.
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Or. en

Poprawka 536
Sabine Lösing, Lola Sánchez Caldentey

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 31

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(31) Do niniejszego rozporządzenia 
zastosowanie mają horyzontalne przepisy 
finansowe przyjęte przez Parlament 
Europejski i Radę na podstawie art. 322 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej. Przepisy te są ustanowione w
rozporządzeniu finansowym i określają w
szczególności procedurę ustanawiania i
wykonania budżetu w drodze dotacji, 
zamówień, nagród, wykonania 
pośredniego, pomocy finansowej, wsparcia 
budżetowego, funduszy powierniczych, 
instrumentów finansowych i gwarancji 
budżetowych oraz przewidują kontrole 
wykonywania obowiązków przez podmioty 
upoważnione do działań finansowych. 
Przepisy przyjęte na podstawie art. 322 
TFUE dotyczą również ochrony budżetu 
Unii w przypadku uogólnionych braków w
zakresie praworządności w państwach 
członkowskich i państwach trzecich, jako 
że poszanowanie praworządności jest 
niezbędnym warunkiem wstępnym 
należytego zarządzania finansami i
skuteczności unijnego finansowania.

(31) Do niniejszego rozporządzenia 
zastosowanie mają horyzontalne przepisy 
finansowe przyjęte przez Parlament 
Europejski i Radę na podstawie art. 322 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej. Przepisy te są ustanowione w
rozporządzeniu finansowym i określają w
szczególności procedurę ustanawiania i
wykonania budżetu w drodze dotacji, 
zamówień, nagród, wykonania 
pośredniego, pomocy finansowej, wsparcia 
budżetowego i gwarancji budżetowych 
oraz przewidują kontrole wykonywania 
obowiązków przez podmioty upoważnione 
do działań finansowych. Przepisy przyjęte 
na podstawie art. 322 TFUE dotyczą 
również ochrony budżetu Unii w
przypadku uogólnionych braków w
zakresie praworządności w państwach 
członkowskich i państwach trzecich, jako 
że poszanowanie praworządności jest 
niezbędnym warunkiem wstępnym 
należytego zarządzania finansami i
skuteczności unijnego finansowania.

Or. en

Uzasadnienie

W przeszłości nie odniesiono się do problematyki braku kontroli parlamentarnej nad 
funduszami powierniczymi. Fundusze powiernicze jako instrumenty finansowe nie spełniają 
kryteriów przejrzystości i kontroli parlamentarnej.

Poprawka 537
Judith Sargentini, Michel Reimon
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 31

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(31) Do niniejszego rozporządzenia 
zastosowanie mają horyzontalne przepisy 
finansowe przyjęte przez Parlament 
Europejski i Radę na podstawie art. 322 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej. Przepisy te są ustanowione w
rozporządzeniu finansowym i określają w
szczególności procedurę ustanawiania i
wykonania budżetu w drodze dotacji, 
zamówień, nagród, wykonania 
pośredniego, pomocy finansowej, wsparcia 
budżetowego, funduszy powierniczych,
instrumentów finansowych i gwarancji 
budżetowych oraz przewidują kontrole 
wykonywania obowiązków przez podmioty 
upoważnione do działań finansowych. 
Przepisy przyjęte na podstawie art. 322 
TFUE dotyczą również ochrony budżetu 
Unii w przypadku uogólnionych braków w
zakresie praworządności w państwach 
członkowskich i państwach trzecich, jako 
że poszanowanie praworządności jest 
niezbędnym warunkiem wstępnym 
należytego zarządzania finansami i
skuteczności unijnego finansowania.

(31) Do niniejszego rozporządzenia 
zastosowanie mają horyzontalne przepisy 
finansowe przyjęte przez Parlament 
Europejski i Radę na podstawie art. 322 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej. Przepisy te są ustanowione w
rozporządzeniu finansowym i określają w
szczególności procedurę ustanawiania i
wykonania budżetu w drodze dotacji, 
zamówień, nagród, wykonania 
pośredniego, pomocy finansowej, wsparcia 
budżetowego, instrumentów finansowych i
gwarancji budżetowych oraz przewidują 
kontrole wykonywania obowiązków przez 
podmioty upoważnione do działań 
finansowych. Przepisy przyjęte na 
podstawie art. 322 TFUE dotyczą również 
ochrony budżetu Unii w przypadku 
uogólnionych braków w zakresie 
praworządności w państwach 
członkowskich i państwach trzecich, jako 
że poszanowanie praworządności jest 
niezbędnym warunkiem wstępnym 
należytego zarządzania finansami i
skuteczności unijnego finansowania.

Or. en

Poprawka 538
Marietje Schaake

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 31 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(31a) Ze względu na szeroki charakter i 
zakres niniejszego rozporządzenia oraz w 
celu zapewnienia spójności między 
zasadami, celami i wydatkami na mocy 
zarówno niniejszego rozporządzenia, jak i 
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innych instrumentów finansowania 
zewnętrznego, takich jak rozporządzenie 
IPA III, oparta na odpowiednich działach 
Komisji i ESDZ horyzontalna grupa 
sterująca, której przewodniczy Wysoki 
Przedstawiciel Unii ds. Zagranicznych i 
Polityki Bezpieczeństwa oraz 
Wiceprzewodniczący Komisji lub 
przedstawiciel tego organu, powinna 
odpowiadać za sterowanie, koordynację i 
zarządzanie politykami, programami, 
celami i działaniami na podstawie 
niniejszego rozporządzenia w celu 
zapewnienia spójności, wydajności, 
przejrzystości i rozliczalności 
finansowania zewnętrznego UE.

Or. en

Poprawka 539
Michael Gahler, Rebecca Harms

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 32

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(32) Rodzaje finansowania oraz metody
wykonywania określone w tym 
rozporządzeniu są wybierane na podstawie
ich zdolności do realizacji szczegółowych 
celów działań i osiągania rezultatów, z
uwzględnieniem w szczególności kosztów 
kontroli, obciążenia administracyjnego 
oraz przewidywanego ryzyka braku 
zgodności. Dotyczy to wzięcia pod uwagę 
korzystania z kwot ryczałtowych, stawek 
ryczałtowych i kosztów jednostkowych, a
także finansowania niepowiązanego z
kosztami, o których mowa w art. 125 ust. 1 
rozporządzenia finansowego.

(32) Rodzaje finansowania oraz metody
stosowania określone w tym 
rozporządzeniu są wybierane na podstawie
potrzeb i preferencji partnerów oraz 
szczególnego kontekstu, znaczenia i
zrównoważonego charakteru tych 
elementów oraz zdolności do
przestrzegania zasad skutecznego 
rozwoju, realizacji szczegółowych celów 
działań i osiągania rezultatów, z
uwzględnieniem w szczególności kosztów 
kontroli, obciążenia administracyjnego 
oraz przewidywanego ryzyka braku 
zgodności. Dotyczy to wzięcia pod uwagę 
korzystania z kwot ryczałtowych, stawek 
ryczałtowych i kosztów jednostkowych, a
także finansowania niepowiązanego z
kosztami, o których mowa w art. 125 ust. 1 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE, Euratom) 2018/10461a
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(„rozporządzenie finansowe”). Na mocy 
niniejszego rozporządzenia należy 
wzmocnić i zwiększyć rolę Europejskiego 
Funduszu na rzecz Demokracji jako 
przedsięwzięcia upoważnionego przez 
instytucje europejskie do wspierania 
demokracji, społeczeństwa obywatelskiego 
i praw człowieka na całym świecie. Należy 
zapewnić Europejskiemu Funduszowi na 
rzecz Demokracji elastyczność 
administracyjną i możliwości finansowe 
do wypłacania dotacji celowych 
podmiotom społeczeństwa obywatelskiego 
w państwach objętych polityką sąsiedztwa 
działającym w zakresie wdrożenia 
europejskiej polityki sąsiedztwa, 
szczególnie w odniesieniu do rozwoju 
demokracji, praw człowieka, wolnych 
wyborów i rządów prawa, o czym mowa w 
art. 17 i 18 niniejszego rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 540
Marietje Schaake

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 32

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(32) Rodzaje finansowania oraz metody 
wykonywania określone w tym 
rozporządzeniu są wybierane na podstawie 
ich zdolności do realizacji szczegółowych
celów działań i osiągania rezultatów, z
uwzględnieniem w szczególności kosztów 
kontroli, obciążenia administracyjnego 
oraz przewidywanego ryzyka braku 
zgodności. Dotyczy to wzięcia pod uwagę 
korzystania z kwot ryczałtowych, stawek 
ryczałtowych i kosztów jednostkowych, a
także finansowania niepowiązanego z
kosztami, o których mowa w art. 125 ust. 1 
rozporządzenia finansowego.

(32) Rodzaje finansowania oraz metody 
wykonywania określone w tym 
rozporządzeniu są wybierane na podstawie 
ich zdolności do realizacji określonych
celów i odpowiadających im działań, 
praktyczności, możliwości osiągania 
rezultatów i sytuacji kraju partnerskiego i 
sytuacji panującej w tym kraju lub 
sytuacji odnośnej organizacji lub sytuacji 
panującej w tej organizacji, z
uwzględnieniem w szczególności kosztów 
kontroli, obciążenia administracyjnego 
oraz przewidywanego ryzyka braku 
zgodności. Dotyczy to wzięcia pod uwagę 
korzystania z kwot ryczałtowych, stawek 
ryczałtowych i kosztów jednostkowych, a
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także finansowania niepowiązanego z
kosztami, o których mowa w art. 125 ust. 1 
rozporządzenia finansowego.

Or. en

Poprawka 541
Charles Tannock, Eleni Theocharous
w imieniu grupy ECR

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 33

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(33) Nowy Europejski Fundusz na rzecz 
Zrównoważonego Rozwoju Plus
(„EFZR+”), podobnie jak jego poprzednik, 
EFZR70, powinien stanowić zintegrowaną 
kopertę finansową zapewniającą zdolność 
finansowania w formie dotacji, gwarancji 
budżetowych i instrumentów finansowych 
na całym świecie. EFZR+ powinien 
wspierać Europejski plan inwestycji 
zewnętrznych i mieścić w sobie działania 
łączone i gwarancje budżetowe objęte 
gwarancją na działania zewnętrzne, w tym 
te dotyczące ryzyka związanego z
niewypłacalnością państwa w związku z
operacjami w dziedzinie udzielania 
pożyczek, uprzednio prowadzone w
ramach upoważnienia Europejskiego 
Banku Inwestycyjnego do udzielania 
pożyczek na rzecz państw trzecich. Z
uwagi na rolę, jaką na mocy Traktatów 
pełni Europejski Bank Inwestycyjny oraz 
jego doświadczenie we wspieraniu polityki 
Unii w ostatnich dekadach, EBI powinien 
pozostać naturalnym partnerem Komisji w
procesie realizacji działań w ramach 
gwarancji na działania zewnętrzne.

(33) Nowy Europejski Fundusz na rzecz 
Zrównoważonego Rozwoju Plus
(„EFZR+”), podobnie jak jego udany
poprzednik, EFZR70, powinien stanowić 
zintegrowaną kopertę finansową 
zapewniającą zdolność finansowania w
formie dotacji, gwarancji budżetowych i
instrumentów finansowych na całym 
świecie. EFZR+ powinien wspierać 
Europejski plan inwestycji zewnętrznych i
mieścić w sobie działania łączone i
gwarancje budżetowe objęte gwarancją na 
działania zewnętrzne, w tym te dotyczące 
ryzyka związanego z niewypłacalnością 
państwa w związku z operacjami w
dziedzinie udzielania pożyczek, uprzednio 
prowadzone w ramach upoważnienia 
Europejskiego Banku Inwestycyjnego do 
udzielania pożyczek na rzecz państw 
trzecich. Z uwagi na rolę, jaką na mocy 
Traktatów pełni Europejski Bank 
Inwestycyjny oraz jego doświadczenie we 
wspieraniu polityki Unii w ostatnich 
dekadach, EBI powinien pozostać 
naturalnym partnerem Komisji w procesie 
realizacji działań w ramach gwarancji na 
działania zewnętrzne i nadal będzie mu 
zapewniona rola w finansowaniu 
zewnętrznym UE dzięki odnowionemu 
upoważnieniu do udzielania pożyczek na 
rzecz państw trzecich plus.
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_________________ _________________

70 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2017/1601 z
dnia 26 września 2017 r. w sprawie 
ustanowienia Europejskiego Funduszu na 
rzecz Zrównoważonego Rozwoju (EFZR), 
gwarancji EFZR i funduszu gwarancyjnego 
EFZR

70 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2017/1601 z
dnia 26 września 2017 r. w sprawie 
ustanowienia Europejskiego Funduszu na 
rzecz Zrównoważonego Rozwoju (EFZR), 
gwarancji EFZR i funduszu gwarancyjnego 
EFZR

Or. en

Poprawka 542
Judith Sargentini, Michel Reimon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 33

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(33) Nowy Europejski Fundusz na rzecz 
Zrównoważonego Rozwoju Plus
(„EFZR+”), podobnie jak jego poprzednik, 
EFZR70, powinien stanowić zintegrowaną 
kopertę finansową zapewniającą zdolność 
finansowania w formie dotacji, gwarancji 
budżetowych i instrumentów finansowych 
na całym świecie. EFZR+ powinien 
wspierać Europejski plan inwestycji 
zewnętrznych i mieścić w sobie działania 
łączone i gwarancje budżetowe objęte 
gwarancją na działania zewnętrzne, w tym 
te dotyczące ryzyka związanego z
niewypłacalnością państwa w związku z
operacjami w dziedzinie udzielania 
pożyczek, uprzednio prowadzone w
ramach upoważnienia Europejskiego 
Banku Inwestycyjnego do udzielania 
pożyczek na rzecz państw trzecich. Z
uwagi na rolę, jaką na mocy Traktatów 
pełni Europejski Bank Inwestycyjny oraz 
jego doświadczenie we wspieraniu polityki 
Unii w ostatnich dekadach, EBI powinien 
pozostać naturalnym partnerem Komisji w
procesie realizacji działań w ramach 
gwarancji na działania zewnętrzne.

Nowy Europejski Fundusz na rzecz 
Zrównoważonego Rozwoju Plus
(„EFZR+”), utworzony na podstawie jego
poprzednika, EFZR70, powinien stanowić 
zintegrowaną kopertę finansową 
zapewniającą zdolność finansowania w
formie dotacji, gwarancji budżetowych i
instrumentów finansowych na całym 
świecie. EFZR+ powinien wspierać 
Europejski plan inwestycji zewnętrznych i
mieścić w sobie działania łączone i
gwarancje budżetowe objęte gwarancją na 
działania zewnętrzne, w tym te dotyczące 
ryzyka związanego z niewypłacalnością 
państwa w związku z operacjami w
dziedzinie udzielania pożyczek, uprzednio 
prowadzone w ramach upoważnienia 
Europejskiego Banku Inwestycyjnego do 
udzielania pożyczek na rzecz państw 
trzecich. Z uwagi na rolę, jaką na mocy 
Traktatów pełni Europejski Bank 
Inwestycyjny oraz jego doświadczenie we 
wspieraniu polityki Unii w ostatnich 
dekadach, EBI powinien pozostać 
naturalnym partnerem Komisji w procesie 
realizacji działań w ramach gwarancji na 
działania zewnętrzne.
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_________________ _________________

70 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2017/1601 z
dnia 26 września 2017 r. w sprawie 
ustanowienia Europejskiego Funduszu na 
rzecz Zrównoważonego Rozwoju (EFZR), 
gwarancji EFZR i funduszu gwarancyjnego 
EFZR

70 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2017/1601 z
dnia 26 września 2017 r. w sprawie 
ustanowienia Europejskiego Funduszu na 
rzecz Zrównoważonego Rozwoju (EFZR), 
gwarancji EFZR i funduszu gwarancyjnego 
EFZR

Or. en

Uzasadnienie

Nie wiemy, czy EFZR będzie funkcjonował skutecznie i czy osiągnie wszystkie cele, o które 
zabiegał Parlament, ponieważ jest stosowany dopiero od niedawna.

Poprawka 543
Patrizia Toia

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 

(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. EFZR+ powinien 
zachęcać do tworzenia partnerstw między 
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jako doświadczające niestabilności lub 
konfliktu, kraje najsłabiej rozwinięte i
głęboko zadłużone kraje ubogie.

podmiotami komercyjnymi i 
niekomercyjnymi jako środka 
umożliwiającego ukierunkowanie 
potencjału sektora prywatnego i inwestycji 
na zrównoważony rozwój i eliminację 
ubóstwa. Należy promować strategiczne 
zaangażowanie organizacji społeczeństwa 
obywatelskiego na wszystkich etapach 
cyklu projektu, łącznie z jego realizacją. 
Delegatury Unii na szczeblu krajowym 
powinny pełnić rolę pośredników między 
przedsiębiorstwami a organizacjami 
społeczeństwa obywatelskiego, ponieważ 
współpraca między tymi dwoma sektorami 
może mieć kluczowe znaczenie dla 
znalezienia dostosowanych rozwiązań 
mających na celu wspieranie 
gospodarczego i społecznego rozwoju 
społeczności, tworzenia miejsc pracy, 
godnej pracy i nowych możliwości 
biznesowych dla przedsiębiorstw 
społecznych, mikroprzedsiębiorstw i MŚP. 
Należy zwrócić szczególną uwagę na 
państwa wskazane jako doświadczające 
niestabilności lub konfliktu, kraje 
najsłabiej rozwinięte i głęboko zadłużone 
kraje ubogie.

Or. it

Uzasadnienie

Współpraca ze społeczeństwem obywatelskim i zaangażowanie organizacji pozarządowych na 
wszystkich etapach projektów mają kluczowe znaczenie dla osiągnięcia celów gospodarczych 
i społecznych.

Poprawka 544
Judith Sargentini, Michel Reimon

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 

(34) EFZR+ powinien mieć na celu 
wsparcie inwestycji jako środek 
przyczyniający się do osiągnięcia celów 
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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 kraje ubogie.

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, wspieranie pokojowych, 
sprawiedliwych i integracyjnych 
społeczeństw, zrównoważony wzrost 
sprzyjający włączeniu społecznemu,
przeciwdziałanie zmianie klimatu przez 
łagodzenie jej i dostosowanie się do niej, 
przeciwdziałanie degradacji środowiska,
tworzenie godziwych miejsc pracy i 
możliwości gospodarczych, rozwijanie 
umiejętności i przedsiębiorczości, a także 
sektory społeczno-gospodarcze, 
spółdzielnie oraz mikro-, małe i średnie 
przedsiębiorstwa, co spowoduje
wyeliminowanie konkretnych społeczno-
ekonomicznych pierwotnych przyczyn
przymusowej migracji i wysiedlenia, 
zgodnie z właściwymi indykatywnymi 
dokumentami programowymi. Należy 
zwrócić szczególną uwagę na państwa 
wskazane jako doświadczające 
niestabilności lub konfliktu, kraje 
najsłabiej rozwinięte i głęboko zadłużone 
kraje ubogie. Inwestycje powinny być 
oparte na analizie konfliktu, 
skoncentrować się na pierwotnych 
przyczynach konfliktów i sytuacji
niestabilności, przy jednoczesnym 
maksymalizowaniu zdolności do 
krzewienia pokoju i minimalizowaniu 
ryzyka pogłębiania konfliktów.

Or. en

Poprawka 545
María Teresa Giménez Barbat, Marietje Schaake, Silvia Costa

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 34
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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 kraje ubogie.

(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, kulturalnego i 
społecznego oraz promowanie społeczno-
ekonomicznej odporności w krajach 
partnerskich, ze szczególnym naciskiem na 
eliminację ubóstwa, promowanie 
włączającej i sprawiedliwej edukacji o 
wysokiej jakości, wzmocnienie struktur 
edukacyjnych i kulturalnych,
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 kraje ubogie.

Or. en

Poprawka 546
Louis Michel

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 

(34) EFZR+ powinien mieć na celu 
wsparcie inwestycji jako środek 
przyczyniający się do osiągnięcia celów 
zrównoważonego rozwoju przez 
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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 kraje ubogie.

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,
uprzemysłowienie, a także sektory 
społeczno-gospodarcze oraz mikro-, małe i
średnie przedsiębiorstwa, jak również 
wyeliminowanie konkretnych społeczno-
ekonomicznych pierwotnych przyczyn 
nielegalnej migracji i przymusowych 
wysiedleń oraz wzmocnienie 
praworządności i praw człowieka, zgodnie 
z właściwymi indykatywnymi 
dokumentami programowymi. Należy 
zwrócić szczególną uwagę na państwa 
wskazane jako doświadczające 
niestabilności lub konfliktu, kraje 
najsłabiej rozwinięte i głęboko zadłużone 
kraje ubogie.

Or. fr

Poprawka 547
Marietje Schaake

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 

(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 
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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 kraje ubogie.

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 oraz 
demokrację, prawa człowieka i rządy 
prawa, których brak często stanowi 
społeczno-ekonomiczne pierwotne 
przyczyny 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 kraje ubogie.

Or. en

Poprawka 548
Patrizia Toia

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 

(35) EFZR+ powinien zwiększać 
dodatkowość finansowania, eliminować 
niedoskonałości rynku i nieoptymalne 
sytuacje w zakresie inwestycji, tworzyć 
innowacyjne produkty oraz pozyskiwać 
środki z sektora prywatnego w celu 
optymalizacji wkładu prywatnych środków 
finansowych w zrównoważony rozwój. 
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 
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zakrojonego wsparcia finansowego 
kwalifikującym się inwestycjom.

finansowych i inwestorów publicznych lub 
prywatnych oraz zapewnianie szeroko 
zakrojonego wsparcia finansowego 
kwalifikującym się inwestycjom.
Aby zwiększyć wkład EFZR+ w agendę 
2030 r., powinien on obejmować nowe 
okno inwestycyjne w zakresie rozwoju 
społecznego, które należy dodać do 
przewidzianych poprzednio pięciu okien 
inwestycyjnych.

Or. it

Uzasadnienie

Z uwagi na znaczenie rozwoju społecznego, ze szczególnym odniesieniem do podstawowych 
usług związanych ze zdrowiem, edukacją i kulturą, należy uwzględnić go w ramach okna 
inwestycyjnego EFZR+.

Poprawka 549
Judith Sargentini, Michel Reimon

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 

(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 finansowania 
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 i źródeł 
utrzymania społeczności lokalnych oraz
bez zakłócania rynku lokalnego i bez 
nieuczciwej konkurencji z lokalnymi 
podmiotami gospodarczymi. 
Zaangażowanie to powinno być racjonalne 
pod względem kosztów w oparciu o
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finansowego kwalifikującym się 
inwestycjom.

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

Poprawka 550
Lola Sánchez Caldentey, Sabine Lösing

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 36

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(36) Gwarancja na działania zewnętrzne 
powinna być ustanowiona w oparciu o
istniejącą gwarancję EFZR i Fundusz 
Gwarancyjny dla działań zewnętrznych. 
Gwarancja na działania zewnętrzne 
powinna wspierać operacje w ramach 
EFZR+ objęte gwarancjami budżetowymi, 
pomoc makrofinansową i pożyczki na 
rzecz państw trzecich w oparciu o decyzję 
Rady 77/270/Euratom71. Operacje te 
powinny być wspierane przy pomocy 
środków przewidzianych w niniejszym 
rozporządzeniu oraz środków 
przewidzianych w rozporządzeniu (UE) nr 
…/… (IPA III) i rozporządzeniu (UE) nr
.../... (Europejski Instrument na rzecz 
Bezpieczeństwa Jądrowego), które 
powinny również obejmować odpowiednio 
tworzenie rezerw i zobowiązania 
wynikające z pożyczek udzielanych w 
ramach pomocy makrofinansowej oraz 
pożyczek udzielanych krajom trzecim, o 
których mowa w art. 10 ust. 2 
rozporządzenia dotyczącego Europejskiego 
Instrumentu na rzecz Bezpieczeństwa 
Jądrowego. W przypadku finansowania 
operacji w ramach EFZR+ należy 

(36) Gwarancja na działania zewnętrzne 
powinna być ustanowiona w oparciu o
istniejącą gwarancję EFZR i Fundusz 
Gwarancyjny dla działań zewnętrznych. 
Gwarancja na działania zewnętrzne 
powinna wspierać operacje w ramach 
EFZR+ objęte gwarancjami budżetowymi, 
pomoc makrofinansową i pożyczki na 
rzecz państw trzecich w oparciu o decyzję 
Rady 77/270/Euratom71. Operacje te 
powinny być wspierane przy pomocy 
środków przewidzianych w niniejszym 
rozporządzeniu oraz środków 
przewidzianych w rozporządzeniu (UE) nr 
…/… (IPA III) i rozporządzeniu (UE) nr
.../... (Europejski Instrument na rzecz 
Bezpieczeństwa Jądrowego), które 
powinny również obejmować odpowiednio 
tworzenie rezerw i zobowiązania 
wynikające z pożyczek udzielanych w 
ramach pomocy makrofinansowej oraz 
pożyczek udzielanych krajom trzecim, o 
których mowa w art. 10 ust. 2 
rozporządzenia dotyczącego Europejskiego 
Instrumentu na rzecz Bezpieczeństwa 
Jądrowego. W przypadku finansowania 
operacji w ramach EFZR+ należy 
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traktować priorytetowo te operacje, które 
mają duży wpływ na tworzenie miejsc 
pracy i których współczynnik opłacalności 
zwiększa trwałość inwestycji. Działaniom 
wspieranym z gwarancji na działania 
zewnętrzne powinna towarzyszyć dogłębna 
ocena ex ante dotycząca aspektów 
środowiskowych, finansowych i
społecznych, w stosownych przypadkach i
zgodnie z wymogami lepszego stanowienia 
prawa. Gwarancja na działania zewnętrzne 
nie powinna być wykorzystywana do 
świadczenia podstawowych usług 
publicznych, co leży w gestii rządu.

traktować priorytetowo te operacje, które 
mają duży wpływ na tworzenie miejsc 
pracy i źródeł utrzymania oraz których 
współczynnik opłacalności zwiększa 
trwałość inwestycji i które zapewniają 
najwyższe gwarancje trwałości oraz 
długoterminowego wpływu na rozwój w
ramach odpowiedzialności lokalnej. 
Działaniom wspieranym z gwarancji na 
działania zewnętrzne powinna towarzyszyć 
dogłębna ocena ex ante dotycząca 
aspektów środowiskowych, finansowych i
społecznych, w tym wpływu na prawa 
człowieka i źródła utrzymania dotkniętych 
społeczności oraz wpływu na nierówności, 
jak też wskazanie sposobu postępowania w
odniesieniu do nich zgodnie z wymogami 
lepszego stanowienia prawa oraz z
uwzględnieniem zasady dobrowolnie i
uprzednio wyrażonej zgody dotkniętych 
społeczności w przypadku inwestycji 
związanych z ziemią. Gwarancja na 
działania zewnętrzne nie powinna być 
wykorzystywana do prywatyzacji lub 
osłabiania świadczenia podstawowych 
usług publicznych, co leży w gestii rządu.

_________________ _________________

71 Decyzja Rady 77/270/Euratom z dnia 29 
marca 1977 r. upoważniająca Komisję do 
emisji pożyczek w ramach Euratom w celu 
udziału w finansowaniu elektrowni 
jądrowych (Dz.U. L 88 z 6.4.1977 s. 9).

71 Decyzja Rady 77/270/Euratom z dnia 29 
marca 1977 r. upoważniająca Komisję do 
emisji pożyczek w ramach Euratom w celu 
udziału w finansowaniu elektrowni 
jądrowych (Dz.U. L 88 z 6.4.1977 s. 9).

Or. en

Poprawka 551
Judith Sargentini, Michel Reimon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 36

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(36) Gwarancja na działania zewnętrzne 
powinna być ustanowiona w oparciu o
istniejącą gwarancję EFZR i Fundusz 

(36) Gwarancja na działania zewnętrzne 
powinna być ustanowiona w oparciu o
istniejącą gwarancję EFZR i Fundusz 
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Gwarancyjny dla działań zewnętrznych. 
Gwarancja na działania zewnętrzne 
powinna wspierać operacje w ramach 
EFZR+ objęte gwarancjami budżetowymi, 
pomoc makrofinansową i pożyczki na 
rzecz państw trzecich w oparciu o decyzję 
Rady 77/270/Euratom71. Operacje te 
powinny być wspierane przy pomocy 
środków przewidzianych w niniejszym 
rozporządzeniu oraz środków 
przewidzianych w rozporządzeniu (UE) nr 
…/… (IPA III) i rozporządzeniu (UE) nr
.../... (Europejski Instrument na rzecz 
Bezpieczeństwa Jądrowego), które 
powinny również obejmować odpowiednio 
tworzenie rezerw i zobowiązania 
wynikające z pożyczek udzielanych w 
ramach pomocy makrofinansowej oraz 
pożyczek udzielanych krajom trzecim, o 
których mowa w art. 10 ust. 2 
rozporządzenia dotyczącego Europejskiego 
Instrumentu na rzecz Bezpieczeństwa 
Jądrowego. W przypadku finansowania 
operacji w ramach EFZR+ należy 
traktować priorytetowo te operacje, które 
mają duży wpływ na tworzenie miejsc 
pracy i których współczynnik opłacalności 
zwiększa trwałość inwestycji. Działaniom 
wspieranym z gwarancji na działania 
zewnętrzne powinna towarzyszyć dogłębna 
ocena ex ante dotycząca aspektów 
środowiskowych, finansowych i
społecznych, w stosownych przypadkach i
zgodnie z wymogami lepszego stanowienia 
prawa. Gwarancja na działania zewnętrzne 
nie powinna być wykorzystywana do 
świadczenia podstawowych usług 
publicznych, co leży w gestii rządu.

Gwarancyjny dla działań zewnętrznych. 
Gwarancja na działania zewnętrzne 
powinna wspierać operacje w ramach 
EFZR+ objęte gwarancjami budżetowymi, 
pomoc makrofinansową i pożyczki na 
rzecz państw trzecich w oparciu o decyzję 
Rady 77/270/Euratom71. Operacje te 
powinny być wspierane przy pomocy 
środków przewidzianych w niniejszym 
rozporządzeniu oraz środków 
przewidzianych w rozporządzeniu (UE) nr 
…/… (IPA III) i rozporządzeniu (UE) nr
.../... (Europejski Instrument na rzecz 
Bezpieczeństwa Jądrowego), które 
powinny również obejmować odpowiednio 
tworzenie rezerw i zobowiązania 
wynikające z pożyczek udzielanych w
ramach pomocy makrofinansowej oraz 
pożyczek udzielanych krajom trzecim, o
których mowa w art. 10 ust. 2 
rozporządzenia dotyczącego Europejskiego 
Instrumentu na rzecz Bezpieczeństwa 
Jądrowego. W przypadku finansowania 
operacji w ramach EFZR+ należy 
traktować priorytetowo te operacje, które 
mają duży wpływ na tworzenie godnych
miejsc pracy i źródeł utrzymania i których 
współczynnik opłacalności zwiększa 
trwałość inwestycji. Działaniom 
wspieranym z gwarancji na działania 
zewnętrzne powinna towarzyszyć dogłębna 
ocena ex ante dotycząca aspektów 
środowiskowych, finansowych i
społecznych, w tym wpływu na prawa i
źródła utrzymania dotkniętych 
społeczności, w stosownych przypadkach i 
zgodnie z wymogami lepszego stanowienia 
prawa oraz z uwzględnieniem zasady 
dobrowolnie i uprzednio wyrażonej zgody 
dotkniętych społeczności w przypadku 
inwestycji związanych z ziemią. Oceny 
wpływu ex post powinny mierzyć wpływ 
operacji EFZR+ na rozwój. Gwarancja na 
działania zewnętrzne nie powinna być 
wykorzystywana do świadczenia 
podstawowych usług publicznych, co leży 
w gestii rządu.

_________________ _________________
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71 Decyzja Rady 77/270/Euratom z dnia 29 
marca 1977 r. upoważniająca Komisję do 
emisji pożyczek w ramach Euratom w celu 
udziału w finansowaniu elektrowni 
jądrowych (Dz.U. L 88 z 6.4.1977 s. 9).

71 Decyzja Rady 77/270/Euratom z dnia 29 
marca 1977 r. upoważniająca Komisję do 
emisji pożyczek w ramach Euratom w celu 
udziału w finansowaniu elektrowni 
jądrowych (Dz.U. L 88 z 6.4.1977 s. 9).

Or. en

Poprawka 552
Norbert Neuser, Juan Fernando López Aguilar, Vincent Peillon, Cécile Kashetu Kyenge, 
Elly Schlein

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 36

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(36) Gwarancja na działania zewnętrzne 
powinna być ustanowiona w oparciu o
istniejącą gwarancję EFZR i Fundusz 
Gwarancyjny dla działań zewnętrznych.
Gwarancja na działania zewnętrzne 
powinna wspierać operacje w ramach 
EFZR+ objęte gwarancjami budżetowymi, 
pomoc makrofinansową i pożyczki na 
rzecz państw trzecich w oparciu o decyzję 
Rady 77/270/Euratom71. Operacje te 
powinny być wspierane przy pomocy 
środków przewidzianych w niniejszym 
rozporządzeniu oraz środków 
przewidzianych w rozporządzeniu (UE) nr 
…/… (IPA III) i rozporządzeniu (UE) nr
.../... (Europejski Instrument na rzecz 
Bezpieczeństwa Jądrowego), które 
powinny również obejmować odpowiednio 
tworzenie rezerw i zobowiązania 
wynikające z pożyczek udzielanych w
ramach pomocy makrofinansowej oraz 
pożyczek udzielanych krajom trzecim, o
których mowa w art. 10 ust. 2 
rozporządzenia dotyczącego Europejskiego 
Instrumentu na rzecz Bezpieczeństwa 
Jądrowego. W przypadku finansowania 
operacji w ramach EFZR+ należy 
traktować priorytetowo te operacje, które 
mają duży wpływ na tworzenie miejsc 
pracy i których współczynnik opłacalności 

(36) Gwarancja na działania zewnętrzne 
powinna być ustanowiona w oparciu o
istniejącą gwarancję EFZR i Fundusz 
Gwarancyjny dla działań zewnętrznych. 
Gwarancja na działania zewnętrzne 
powinna wspierać operacje w ramach 
EFZR+ objęte gwarancjami budżetowymi, 
pomoc makrofinansową i pożyczki na 
rzecz państw trzecich w oparciu o decyzję 
Rady 77/270/Euratom71. Operacje te 
powinny być wspierane przy pomocy 
środków przewidzianych w niniejszym 
rozporządzeniu oraz środków 
przewidzianych w rozporządzeniu (UE) nr 
…/… (IPA III) i rozporządzeniu (UE) nr
.../... (Europejski Instrument na rzecz 
Bezpieczeństwa Jądrowego), które 
powinny również obejmować odpowiednio 
tworzenie rezerw i zobowiązania 
wynikające z pożyczek udzielanych w
ramach pomocy makrofinansowej oraz 
pożyczek udzielanych krajom trzecim, o
których mowa w art. 10 ust. 2 
rozporządzenia dotyczącego Europejskiego 
Instrumentu na rzecz Bezpieczeństwa 
Jądrowego. W przypadku finansowania 
operacji w ramach EFZR+ należy 
traktować priorytetowo te operacje, które 
mają duży wpływ na tworzenie miejsc 
pracy i których współczynnik opłacalności 
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zwiększa trwałość inwestycji. Działaniom 
wspieranym z gwarancji na działania 
zewnętrzne powinna towarzyszyć dogłębna 
ocena ex ante dotycząca aspektów 
środowiskowych, finansowych i
społecznych, w stosownych przypadkach i
zgodnie z wymogami lepszego stanowienia 
prawa. Gwarancja na działania zewnętrzne 
nie powinna być wykorzystywana do 
świadczenia podstawowych usług 
publicznych, co leży w gestii rządu.

zwiększa trwałość inwestycji. Działaniom 
wspieranym z gwarancji na działania 
zewnętrzne powinna towarzyszyć dogłębna 
ocena ex ante dotycząca aspektów 
środowiskowych, finansowych i
społecznych, w stosownych przypadkach i
zgodnie z wymogami lepszego stanowienia 
prawa. Gwarancja na działania zewnętrzne 
nie powinna być wykorzystywana do
prywatyzacji lub osłabiania świadczenia 
podstawowych usług publicznych, co leży 
w gestii rządu.

_________________ _________________

71 Decyzja Rady 77/270/Euratom z dnia 29 
marca 1977 r. upoważniająca Komisję do 
emisji pożyczek w ramach Euratom w celu 
udziału w finansowaniu elektrowni 
jądrowych (Dz.U. L 88 z 6.4.1977 s. 9).

71 Decyzja Rady 77/270/Euratom z dnia 29 
marca 1977 r. upoważniająca Komisję do 
emisji pożyczek w ramach Euratom w celu 
udziału w finansowaniu elektrowni 
jądrowych (Dz.U. L 88 z 6.4.1977 s. 9).

Or. en

Poprawka 553
Judith Sargentini, Michel Reimon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 36 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(36a) W celu spełnienia zobowiązań 
politycznych Unii dotyczących działań na 
rzecz klimatu, energii odnawialnej i 
oszczędnego gospodarowania zasobami 
należy przeznaczyć co najmniej 50 % 
finansowania w ramach gwarancji na 
inwestycje istotne dla tych sektorów.

Or. en

Poprawka 554
Marietje Schaake

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 39
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(39) Działania zewnętrzne są często 
realizowane w bardzo zmiennym 
środowisku wymagającym ciągłego i
szybkiego dostosowywania do 
zmieniających się potrzeb partnerów UE 
oraz do globalnych wyzwań w dziedzinie 
praw człowieka, demokracji i dobrych 
rządów, bezpieczeństwa i stabilności, 
zmiany klimatu i ochrony środowiska, 
oceanów, a także kryzysu migracyjnego i
jego pierwotnych przyczyn. Pogodzenie 
zasady przewidywalności z potrzebą 
szybkiego reagowania na nowe potrzeby w
konsekwencji oznacza dostosowanie 
realizacji finansowej programów. Aby 
zwiększyć zdolność UE do reagowania na
nieprzewidziane potrzeby, a także w
oparciu o pozytywne doświadczenia 
związane z Europejskim Funduszem 
Rozwoju (EFR), rezerwa na nowe 
wyzwania i priorytety powinna pozostać 
nieprzydzielona. Powinna ona być 
uruchamiana zgodnie z procedurami 
ustanowionymi w niniejszym 
rozporządzeniu.

(39) Działania zewnętrzne są często 
realizowane w bardzo zmiennym 
środowisku wymagającym ciągłego i 
szybkiego dostosowywania do 
zmieniających się potrzeb partnerów UE 
oraz do globalnych wyzwań w dziedzinie 
praw człowieka, demokracji i dobrych 
rządów, bezpieczeństwa i stabilności, 
zmiany klimatu i ochrony środowiska, 
oceanów, a także pierwotnych przyczyn
migracji, takich jak ubóstwo i 
nierówności. Pogodzenie zasady 
przewidywalności z potrzebą szybkiego 
reagowania na nowe potrzeby nieobjęte 
celami ustanowionymi w niniejszym 
rozporządzeniu w konsekwencji oznacza 
dostosowanie realizacji finansowej 
programów. Aby zwiększyć zdolność UE 
do reagowania na potrzeby nieobjęte 
niniejszym rozporządzeniem, a także w
oparciu o pozytywne doświadczenia 
związane z Europejskim Funduszem 
Rozwoju (EFR), uprzednio zdefiniowana
rezerwa na nowe wyzwania i priorytety 
powinna pozostać nieprzydzielona. 
Powinna ona być uruchamiana zgodnie z 
procedurami ustanowionymi w niniejszym 
rozporządzeniu.

Or. en

Poprawka 555
Elly Schlein, Norbert Neuser

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 39

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(39) Działania zewnętrzne są często 
realizowane w bardzo zmiennym 
środowisku wymagającym ciągłego i 
szybkiego dostosowywania do 
zmieniających się potrzeb partnerów UE 

(39) Działania zewnętrzne są często 
realizowane w bardzo zmiennym 
środowisku wymagającym ciągłego i
szybkiego dostosowywania do 
zmieniających się potrzeb partnerów UE 
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oraz do globalnych wyzwań w dziedzinie 
praw człowieka, demokracji i dobrych 
rządów, bezpieczeństwa i stabilności, 
zmiany klimatu i ochrony środowiska, 
oceanów, a także kryzysu migracyjnego i 
jego pierwotnych przyczyn. Pogodzenie 
zasady przewidywalności z potrzebą 
szybkiego reagowania na nowe potrzeby w 
konsekwencji oznacza dostosowanie 
realizacji finansowej programów. Aby 
zwiększyć zdolność UE do reagowania na 
nieprzewidziane potrzeby, a także w 
oparciu o pozytywne doświadczenia 
związane z Europejskim Funduszem 
Rozwoju (EFR), rezerwa na nowe 
wyzwania i priorytety powinna pozostać 
nieprzydzielona. Powinna ona być 
uruchamiana zgodnie z procedurami 
ustanowionymi w niniejszym 
rozporządzeniu.

oraz do globalnych wyzwań w dziedzinie 
praw człowieka, demokracji i dobrych 
rządów, bezpieczeństwa i stabilności, 
zmiany klimatu i ochrony środowiska, 
oceanów, a także wpływu – szczególnie na 
kraje rozwijające się – coraz większej 
liczby osób wysiedlonych w skali 
globalnej. Pogodzenie zasady 
przewidywalności z potrzebą szybkiego 
reagowania na nowe potrzeby w 
konsekwencji oznacza dostosowanie 
realizacji finansowej programów. Aby 
zwiększyć zdolność UE do reagowania na 
nieprzewidziane potrzeby, a także w 
oparciu o pozytywne doświadczenia 
związane z Europejskim Funduszem 
Rozwoju (EFR), rezerwa na nowe 
wyzwania i priorytety powinna pozostać 
nieprzydzielona. Powinna ona być 
uruchamiana zgodnie z procedurami 
ustanowionymi w niniejszym 
rozporządzeniu.

Or. en

Poprawka 556
Judith Sargentini, Michel Reimon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 39

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(39) Działania zewnętrzne są często 
realizowane w bardzo zmiennym 
środowisku wymagającym ciągłego i 
szybkiego dostosowywania do 
zmieniających się potrzeb partnerów UE 
oraz do globalnych wyzwań w dziedzinie 
praw człowieka, demokracji i dobrych 
rządów, bezpieczeństwa i stabilności, 
zmiany klimatu i ochrony środowiska, 
oceanów, a także kryzysu migracyjnego i 
jego pierwotnych przyczyn. Pogodzenie 
zasady przewidywalności z potrzebą 
szybkiego reagowania na nowe potrzeby w 
konsekwencji oznacza dostosowanie 

(39) Działania zewnętrzne są często 
realizowane w bardzo zmiennym 
środowisku wymagającym ciągłego i
szybkiego dostosowywania do 
zmieniających się potrzeb partnerów UE 
oraz do globalnych wyzwań w dziedzinie 
praw człowieka, demokracji i dobrych 
rządów, bezpieczeństwa i stabilności, 
zmiany klimatu i ochrony środowiska, 
oceanów, a także wpływu zwiększonej 
liczby osób, które ucierpiały wskutek 
wysiedleń w skali globalnej. Pogodzenie 
zasady przewidywalności z potrzebą 
szybkiego reagowania na nowe potrzeby w 
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realizacji finansowej programów. Aby 
zwiększyć zdolność UE do reagowania na 
nieprzewidziane potrzeby, a także w 
oparciu o pozytywne doświadczenia 
związane z Europejskim Funduszem 
Rozwoju (EFR), rezerwa na nowe 
wyzwania i priorytety powinna pozostać 
nieprzydzielona. Powinna ona być 
uruchamiana zgodnie z procedurami 
ustanowionymi w niniejszym 
rozporządzeniu.

konsekwencji oznacza dostosowanie 
realizacji finansowej programów. Aby 
zwiększyć zdolność UE do reagowania na 
nieprzewidziane potrzeby, a także w 
oparciu o doświadczenia związane z 
Europejskim Funduszem Rozwoju (EFR), 
rezerwa na nowe wyzwania i priorytety 
powinna pozostać nieprzydzielona. 
Powinna ona być uruchamiana zgodnie z
procedurami ustanowionymi w niniejszym 
rozporządzeniu.

Or. en

Poprawka 557
Mireille D'Ornano, Florian Philippot

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 39

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(39) Działania zewnętrzne są często 
realizowane w bardzo zmiennym 
środowisku wymagającym ciągłego i 
szybkiego dostosowywania do 
zmieniających się potrzeb partnerów UE 
oraz do globalnych wyzwań w dziedzinie 
praw człowieka, demokracji i dobrych 
rządów, bezpieczeństwa i stabilności, 
zmiany klimatu i ochrony środowiska, 
oceanów, a także kryzysu migracyjnego i 
jego pierwotnych przyczyn. Pogodzenie 
zasady przewidywalności z potrzebą 
szybkiego reagowania na nowe potrzeby w 
konsekwencji oznacza dostosowanie 
realizacji finansowej programów. Aby 
zwiększyć zdolność UE do reagowania na 
nieprzewidziane potrzeby, a także w 
oparciu o pozytywne doświadczenia 
związane z Europejskim Funduszem 
Rozwoju (EFR), rezerwa na nowe 
wyzwania i priorytety powinna pozostać 
nieprzydzielona. Powinna ona być 
uruchamiana zgodnie z procedurami 
ustanowionymi w niniejszym 
rozporządzeniu.

(39) Z uwagi na charakter obszarów 
geograficznych, na które są 
ukierunkowane, działania zewnętrzne są 
często realizowane w bardzo zmiennym 
środowisku wymagającym ciągłego i 
szybkiego dostosowywania do 
zmieniających się potrzeb partnerów UE 
oraz do globalnych wyzwań w dziedzinie 
praw człowieka, demokracji i dobrych 
rządów, bezpieczeństwa i stabilności, 
zmiany klimatu i ochrony środowiska, 
oceanów, a także kryzysu migracyjnego i 
jego pierwotnych przyczyn. Pogodzenie 
zasady przewidywalności z potrzebą 
szybkiego reagowania na nowe potrzeby w 
konsekwencji oznacza dostosowanie 
realizacji finansowej programów. Aby 
zwiększyć zdolność UE do reagowania na 
nieprzewidziane potrzeby, a także w 
oparciu o pozytywne doświadczenia 
związane z Europejskim Funduszem 
Rozwoju (EFR), rezerwa na nowe 
wyzwania i priorytety powinna pozostać 
nieprzydzielona. Powinna ona być 
uruchamiana zgodnie z procedurami 



AM\1172161PL.docx 137/178 PE632.090v01-00

PL

ustanowionymi w niniejszym 
rozporządzeniu.

Or. fr

Poprawka 558
Judith Sargentini, Michel Reimon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 39 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(39a) Środki z dziedziny zwalczania 
terroryzmu, przestępczości 
zorganizowanej, cyberbezpieczeństwa i 
budowania potencjału wojskowego 
podmiotów wojskowych w państwach 
trzecich, takie jak budowanie zdolności na 
rzecz bezpieczeństwa i rozwoju, należy 
planować i wdrażać w sposób ściśle 
zgodny z międzynarodowym prawem 
humanitarnym i międzynarodowym 
prawem dotyczącym praw człowieka, by 
zapobiegać naruszeniom tych obowiązków 
i szkodom dla bezpieczeństwa i reputacji 
Unii jako wiarygodnego propagatora 
prawa międzynarodowego i systemu 
międzynarodowego opartego na zasadach. 
W odniesieniu do polityk wymienionych 
powyżej bezwzględnie należy szeroko i 
systematycznie korzystać z istniejącego 
dokumentu „Operational Human Rights 
Guidance for EU external cooperation 
actions addressing Terrorism, Organised 
Crime and Cybersecurity. Integrating the 
Rights-Based Approach” [Wytyczne 
operacyjne dotyczące praw człowieka w 
odniesieniu do działań współpracy 
zewnętrznej UE odnoszące się do 
terroryzmu, przestępczości 
zorganizowanej i cyberbezpieczeństwa. 
Uwzględnianie podejścia do współpracy 
na rzecz rozwoju, które jest oparte na 
prawach człowieka]. Wytyczne te mają 
szczególne znaczenie w odniesieniu do 
zapobiegania torturom i innym formom 
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okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego 
traktowania oraz poszanowania dla 
sprawiedliwości proceduralnej, w tym 
domniemania niewinności, prawa do 
rzetelnego procesu sądowego i prawa do 
obrony. Środkom należącym do 
powyższych obszarów polityki muszą 
również towarzyszyć właściwa ocena 
ryzyka oraz procedury monitorowania i 
oceny. Kluczowe znaczenie ma 
szczegółowe monitorowanie wdrożenia 
środków oraz regularna i publiczna 
sprawozdawczość w tych kwestiach.

Or. en

Poprawka 559
Thierry Cornillet, Mirja Vehkaperä

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 42

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(42) Aby zwiększać odpowiedzialność 
krajów partnerskich za swój rozwój oraz
podnosić trwałość pomocy zewnętrznej, 
Unia powinna, w stosownych przypadkach, 
propagować wykorzystanie instytucji, 
systemów i procedur krajów partnerskich 
we wszystkich aspektach cyklu projektu 
dotyczącego współpracy.

(42) Aby zwiększać odpowiedzialność 
krajów partnerskich za swój rozwój oraz 
podnosić trwałość pomocy zewnętrznej, 
Unia powinna, w stosownych przypadkach, 
propagować wykorzystanie instytucji, 
systemów i procedur krajów partnerskich 
we wszystkich aspektach cyklu projektu 
dotyczącego współpracy. UE powinna 
również zapewniać urzędnikom 
samorządów terytorialnych i 
organizacjom społeczeństwa 
obywatelskiego programy szkoleniowe na 
temat sposobów stosowania finansowania 
UE, by pomóc im zwiększyć 
kwalifikowalność i wydajność ich 
projektów. Programy te powinny być 
przeprowadzane w odnośnych krajach i 
dostępne w języku danego kraju jako 
uzupełnienie utworzonych również 
programów nauczania na odległość, aby 
zagwarantować ukierunkowane szkolenia 
odpowiadające potrzebom tego kraju.
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Or. en

Poprawka 560
Louis Michel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 42

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(42) Aby zwiększać odpowiedzialność 
krajów partnerskich za swój rozwój oraz 
podnosić trwałość pomocy zewnętrznej, 
Unia powinna, w stosownych przypadkach, 
propagować wykorzystanie instytucji, 
systemów i procedur krajów partnerskich 
we wszystkich aspektach cyklu projektu 
dotyczącego współpracy.

(42) Aby zwiększać demokratyczną
odpowiedzialność krajów partnerskich za 
swój rozwój oraz podnosić trwałość 
pomocy zewnętrznej, Unia powinna, w
stosownych przypadkach, propagować 
wykorzystanie instytucji, zasobów,
systemów i procedur krajów partnerskich 
we wszystkich aspektach cyklu projektu 
dotyczącego współpracy, zapewniając 
jednocześnie lokalne zasoby i wiedzę 
ekspercką oraz pełne zaangażowanie 
lokalnych rządów i społeczeństwa 
obywatelskiego.

Or. fr

Poprawka 561
Patrizia Toia

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 42

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(42) Aby zwiększać odpowiedzialność 
krajów partnerskich za swój rozwój oraz 
podnosić trwałość pomocy zewnętrznej, 
Unia powinna, w stosownych przypadkach, 
propagować wykorzystanie instytucji,
systemów i procedur krajów partnerskich 
we wszystkich aspektach cyklu projektu 
dotyczącego współpracy.

(42) Aby zwiększać odpowiedzialność 
krajów partnerskich za swój rozwój oraz 
podnosić trwałość pomocy zewnętrznej, 
Unia powinna, w stosownych przypadkach, 
propagować wykorzystanie instytucji – o 
ile są to instytucje demokratyczne –
systemów i procedur krajów partnerskich 
we wszystkich aspektach cyklu projektu 
dotyczącego współpracy.

Or. it
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Uzasadnienie

Należy sprzyjać wykorzystywaniu instytucji pod warunkiem, że zapewniona jest
praworządność.

Poprawka 562
Marietje Schaake

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 42

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(42) Aby zwiększać odpowiedzialność 
krajów partnerskich za swój rozwój oraz 
podnosić trwałość pomocy zewnętrznej, 
Unia powinna, w stosownych przypadkach, 
propagować wykorzystanie instytucji, 
systemów i procedur krajów partnerskich 
we wszystkich aspektach cyklu projektu 
dotyczącego współpracy.

(42) Aby zwiększać odpowiedzialność 
krajów partnerskich za swój rozwój oraz 
podnosić trwałość pomocy zewnętrznej, 
Unia powinna, w stosownych przypadkach
i w miarę możliwości, propagować 
wykorzystanie demokratycznych instytucji,
rozliczalnych systemów i procedur krajów 
partnerskich we wszystkich aspektach 
cyklu projektu dotyczącego współpracy.

Or. en

Poprawka 563
Eduard Kukan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 48

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(48) Odesłania do instrumentów 
unijnych w art. 9 decyzji Rady 
2010/427/UE79, które zastępuje się 
niniejszym rozporządzeniem, powinny być 
rozumiane jako odesłania do niniejszego 
rozporządzenia, a Komisja powinna 
zapewnić, aby niniejsze rozporządzenie 
było wykonane zgodnie z rolą, jaką pełni 
ESDZ, jak określono w przywołanej 
decyzji.

(48) Odesłania do instrumentów
unijnych w art. 9 decyzji Rady 
2010/427/UE79, które zastępuje się 
niniejszym rozporządzeniem, powinny być 
rozumiane jako odesłania do niniejszego 
rozporządzenia, a Komisja powinna 
zapewnić, aby niniejsze rozporządzenie 
było wykonane zgodnie z rolą, jaką pełni 
ESDZ, i jej kompetencjami, jak określono 
w przywołanej decyzji.

_________________ _________________
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79 Decyzja Rady 2010/427/UE z dnia 26
lipca 2010 r. określająca organizację i
zasady funkcjonowania Europejskiej 
Służby Działań Zewnętrznych (Dz.U. L
201 z 3.8.2010, s. 30).

79 Decyzja Rady 2010/427/UE z dnia 26
lipca 2010 r. określająca organizację i
zasady funkcjonowania Europejskiej 
Służby Działań Zewnętrznych (Dz.U. L
201 z 3.8.2010, s. 30).

Or. en

Poprawka 564
Judith Sargentini, Michel Reimon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 48

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(48) Odesłania do instrumentów 
unijnych w art. 9 decyzji Rady 
2010/427/UE79, które zastępuje się 
niniejszym rozporządzeniem, powinny być 
rozumiane jako odesłania do niniejszego 
rozporządzenia, a Komisja powinna 
zapewnić, aby niniejsze rozporządzenie 
było wykonane zgodnie z rolą, jaką pełni 
ESDZ, jak określono w przywołanej 
decyzji.

(48) Wysoki Przedstawiciel Unii do 
Spraw Zagranicznych i Polityki 
Bezpieczeństwa („Wysoki Przedstawiciel”) 
powinien zapewnić ogólną koordynację 
polityczną działań zewnętrznych Unii, 
gwarantując jedność, spójność i 
skuteczność działań zewnętrznych Unii, 
szczególnie na mocy niniejszego 
rozporządzenia.

_________________

79 Decyzja Rady 2010/427/UE z dnia 26
lipca 2010 r. określająca organizację i
zasady funkcjonowania Europejskiej 
Służby Działań Zewnętrznych (Dz.U. L
201 z 3.8.2010, s. 30).

Or. en

Poprawka 565
Charles Tannock, Eleni Theocharous
w imieniu grupy ECR

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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Ustanawia ono również Europejski 
Fundusz na rzecz Zrównoważonego 
Rozwoju Plus („EFZR+”) oraz gwarancję 
na działania zewnętrzne.

Ustanawia ono również Europejski 
Fundusz na rzecz Zrównoważonego 
Rozwoju Plus („EFZR+”), gwarancję na 
działania zewnętrzne i odnowione 
upoważnienie do udzielania pożyczek na 
rzecz państw trzecich plus.

Or. en

Poprawka 566
Marietje Schaake

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt -1 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-1) „ramy programowania” oznaczają 
ramy tematyczne lub geograficzne, dzięki 
którym cele polityki są przekształcane z 
ram polityki w (wieloletnie) programy. 
Ramy programowania mogą składać się 
ze strategii krajowych, wielokrajowych, 
regionalnych i transregionalnych;

Or. en

Poprawka 567
Marietje Schaake

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1) „program krajowy” oznacza
program indykatywny obejmujący jedno 
państwo;

1) „strategia krajowa” oznacza
strategię indykatywną obejmującą jedno 
państwo;

Or. en

Poprawka 568
Marietje Schaake



AM\1172161PL.docx 143/178 PE632.090v01-00

PL

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2) „program wielokrajowy” oznacza
program indykatywny obejmujący więcej 
niż jedno państwo;

2) „strategia wielokrajowa” oznacza
strategię indykatywna obejmującą więcej 
niż jedno państwo;

Or. en

Poprawka 569
Marietje Schaake

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4) „program regionalny” oznacza
indykatywny program wielokrajowy 
obejmujący więcej niż jedno państwo 
trzecie w ramach tego samego obszaru 
geograficznego, zgodnie z art. 4 ust. 2;

4) „strategia regionalna” oznacza
indykatywną strategię wielokrajową 
obejmującą więcej niż jedno państwo 
trzecie w ramach tego samego obszaru 
geograficznego, zgodnie z art. 4 ust. 2;

Or. en

Poprawka 570
Marietje Schaake

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5) „program transregionalny” 
oznacza indykatywny program 
wielokrajowy obejmujący więcej niż jedno 
państwo trzecie w ramach różnych 
obszarów geograficznych, zgodnie z art. 4 
ust. 2 niniejszego rozporządzenia;

5) „strategia transregionalna” 
oznacza indykatywną strategię 
wielokrajową obejmującą więcej niż jedno 
państwo trzecie w ramach różnych 
obszarów geograficznych, zgodnie z art. 4 
ust. 2 niniejszego rozporządzenia;

Or. en
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Poprawka 571
Marietje Schaake

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5) „program transregionalny” 
oznacza indykatywny program 
wielokrajowy obejmujący więcej niż jedno 
państwo trzecie w ramach różnych 
obszarów geograficznych, zgodnie z art. 4 
ust. 2 niniejszego rozporządzenia;

5) „strategia transregionalna” 
oznacza indykatywną strategię 
wielokrajową obejmującą więcej niż jedno 
państwo trzecie w ramach różnych 
obszarów geograficznych, zgodnie z art. 4 
ust. 2 niniejszego rozporządzenia;

Or. en

Poprawka 572
Tokia Saïfi, Maurice Ponga

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6a) 6a) „społeczeństwo obywatelskie” 
oznacza wszystkie rodzaje jednostek lub 
grup, które są niezależne od państwa, w
tym organizacje pozarządowe, 
uniwersytety, sektor prywatny, związki 
zawodowe i obrońców praw człowieka 
zgodnie z definicją zawartą w deklaracji 
ONZ o obrońcach praw człowieka;

Or. fr

Poprawka 573
Eduard Kukan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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8) „wnoszący wkład” oznacza 
państwo członkowskie, międzynarodową 
instytucję finansową lub instytucję 
publiczną państwa członkowskiego, 
agencję publiczną lub inny organ wnoszący 
wkład do wspólnego funduszu rezerw w
postaci środków pieniężnych lub 
gwarancji.

8) „wnoszący wkład” oznacza
państwo członkowskie, międzynarodową 
instytucję finansową lub instytucję 
publiczną państwa członkowskiego, 
agencję publiczną lub inny publiczny lub 
prywatny organ wnoszący wkład do 
wspólnego funduszu rezerw w postaci 
środków pieniężnych lub gwarancji.

Or. en

Poprawka 574
Eduard Kukan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8a) „dodatkowość” oznacza zasadę 
mającą zapewnić, aby wsparcie z 
gwarancji na działania zewnętrzne 
przyczyniało się do zrównoważonego 
rozwoju za pośrednictwem operacji, 
których nie można by przeprowadzić bez 
tej gwarancji lub które osiągają pozytywne 
wyniki lepsze od tych, które można by 
osiągnąć bez tej gwarancji. Dodatkowość 
oznacza również przyciąganie 
finansowania z sektora prywatnego oraz 
eliminowanie niedoskonałości rynku lub 
nieoptymalnych sytuacji w zakresie 
inwestycji, a także poprawę jakości, 
trwałości, wpływu lub skali inwestycji. 
Zasada ta zapewnia również, aby 
działania objęte gwarancją na działania 
zewnętrzne nie zastępowały wsparcia 
państwa członkowskiego, prywatnych 
środków finansowych ani innej 
interwencji finansowej Unii lub 
międzynarodowej, a także unikały 
wypierania innych inwestycji publicznych 
lub prywatnych. Projekty wspierane w 
ramach gwarancji zazwyczaj powinny 
mieć wyższy profil ryzyka niż portfel 
inwestycyjny wspierany przez 
kwalifikujących się kontrahentów w 
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ramach ich zwykłych strategii 
inwestycyjnych bez gwarancji na 
działania zewnętrzne;

Or. en

Poprawka 575
Bogusław Sonik, Maurice Ponga

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8a) „dodatkowość” oznacza zasadę 
mającą zapewnić, aby celem wsparcia w 
ramach gwarancji EFZR+ nie było 
zastąpienie wsparcia państwa 
członkowskiego, prywatnych środków 
finansowych ani innej interwencji 
finansowej Unii oraz aby celem tego 
wsparcia było wyeliminowanie 
niedoskonałości rynku i uniknięcie 
wypierania innych inwestycji publicznych 
lub prywatnych;

Or. en

Poprawka 576
Judith Sargentini, Michel Reimon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8a) „ubóstwo” oznacza wszystkie 
obszary, w których ludzie obu płci żyją w 
niedostatku i w rozmaitych środowiskach i 
kontekstach lokalnych są postrzegani jako 
pozbawieni pewnych możliwości. Ubóstwo 
przejawia się przede wszystkim w 
następujących aspektach: gospodarczym, 
ludzkim, politycznym, społeczno-
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kulturowym i możliwości zapewnienia 
ochrony;

Or. en

Poprawka 577
Judith Sargentini, Michel Reimon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 8 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8b) „uwrażliwienie na kwestie płci” 
oznacza działania mające na celu 
zrozumienie i uwzględnienie czynników 
społecznych i kulturowych związanych z 
wykluczeniem i dyskryminacją ze względu 
na płeć w nawet najbardziej 
zróżnicowanych obszarach życia 
publicznego i prywatnego;

Or. en

Poprawka 578
Judith Sargentini, Michel Reimon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 8 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8c) „organizacje społeczeństwa 
obywatelskiego” oznaczają wszystkie 
niepaństwowe i niedochodowe struktury, 
bezstronne i niestosujące przemocy, za 
których pośrednictwem ludzie organizują 
się, by dążyć do wspólnych celów i ideałów 
– politycznych, kulturalnych, społecznych 
lub gospodarczych. Obejmują one 
organizacje miejskie i wiejskie, formalne i
nieformalne, działające na szczeblu 
lokalnym, krajowym, regionalnym lub
międzynarodowym;
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Or. en

Poprawka 579
Judith Sargentini, Michel Reimon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 8 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8d) „uwrażliwienie na konflikty” 
oznacza podejmowanie działań ze 
świadomością, że wszelkie inicjatywy 
przeprowadzane w środowisku dotkniętym 
konfliktem będą oddziaływać na ten 
konflikt, a oddziaływanie to prowadzi do 
konsekwencji, które mogą wywrzeć 
pozytywne lub negatywne skutki. 
Uwrażliwienie na konflikty oznacza 
zapewnienie, by w miarę możliwości 
unikać negatywnego wpływu działań UE 
(działań politycznych, działań dotyczących 
polityk, pomocy zewnętrznej) i 
maksymalizować pozytywny wpływ na 
dynamikę konfliktu, a tym samym 
przyczyniać się do zapobiegania 
konfliktom, stabilności strukturalnej i
budowania pokoju;

Or. en

Poprawka 580
Judith Sargentini, Michel Reimon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 8 e (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8e) „dodatkowość” w kontekście 
EFZR+ oznacza zasadę mającą zapewnić, 
aby wsparcie nie mogło mieć na celu 
zastąpienia wsparcia państwa 
członkowskiego, prywatnych środków 
finansowych ani innej interwencji 
finansowej Unii oraz aby celem tego 
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wsparcia było wyeliminowanie 
niedoskonałości rynku i uniknięcie 
wypierania innych inwestycji publicznych 
lub prywatnych;

Or. en

Poprawka 581
Jean-Luc Schaffhauser

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – 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 wspieranie państw 
członkowskich w ich działaniach na całym 
świecie, tak aby dążyć do realizacji celów i
zasad zawartych w Karcie Narodów 
Zjednoczonych.

Or. fr

Poprawka 582
Judith Sargentini, Michel Reimon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – 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
podstawowych 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 i art. 11 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, zarazem zachowując 
zgodność z ramami polityki w zakresie 
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unijnej współpracy na rzecz rozwoju, 
określonymi w art. 208 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej. 
Osiągnięcie Agendy ONZ na rzecz 
zrównoważonego rozwoju 2030 i 
wdrożenie porozumienia klimatycznego z
Paryża stanowią centralny cel niniejszego 
rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 583
Marietje Schaake

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – 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 zapewnienie ram 
finansowych umożliwiających umacnianie 
i propagowanie wartości i interesów Unii 
na całym świecie zgodnie z celami i 
zasadami działań zewnętrznych Unii
określonymi w art. 3 ust. 5, art. 8 i art. 21 
Traktatu o Unii Europejskiej, w tym 
poszanowaniem dla praw podstawowych i 
zasad, a także ochroną i propagowaniem 
praw człowieka, demokracji i rządów 
prawa.

Or. en

Poprawka 584
Tokia Saïfi, Maurice Ponga

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Celem ogólnym niniejszego 
rozporządzenia jest umacnianie i
propagowanie wartości i interesów Unii na 

1. Celem ogólnym niniejszego 
rozporządzenia jest umacnianie i 
propagowanie wartości i interesów Unii na 
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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.

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 oraz w art.
207, 208 i 212 Traktatu o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej.

Or. fr

Poprawka 585
Eduard Kukan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Finansowanie na podstawie 
niniejszego rozporządzenia jest zgodne z
wartościami i zasadami Unii, a także ze 
zobowiązaniami Unii na mocy prawa 
międzynarodowego, z uwzględnieniem 
stosownych polityk i stanowisk Unii.

Or. en

Poprawka 586
Lola Sánchez Caldentey, Sabine Lösing

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – akapit 1 – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) nawiązanie szczególnie silnych 
relacji z krajami ze wschodniego i
południowego sąsiedztwa UE, opartych na 
współpracy, pokoju i bezpieczeństwie, 
wzajemnej rozliczalności i wspólnym 
zaangażowaniu na rzecz powszechnych 
wartości demokracji, rządów prawa i
poszanowania praw człowieka, integracji 
społeczno-gospodarczej, ochrony 
środowiska i działań na rzecz klimatu;
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Or. en

Poprawka 587
Judith Sargentini, Michel Reimon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) wsparcie dialogu i współpracy z
państwami trzecimi i regionami objętymi 
polityką sąsiedztwa, krajami w Afryce 
Subsaharyjskiej, w Azji i na Pacyfiku oraz 
w obu Amerykach i na Karaibach;

a) wsparcie dialogu i współpracy z 
państwami trzecimi i regionami objętymi 
polityką sąsiedztwa, krajami w Afryce 
Subsaharyjskiej, w Azji i na Pacyfiku oraz 
w obu Amerykach i na Karaibach w celu 
osiągnięcia zrównoważonego 
środowiskowo rozwoju, eliminacji 
ubóstwa i walki z nierównością;

Or. en

Poprawka 588
Marietje Schaake

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) wsparcie dialogu i współpracy z
państwami trzecimi i regionami objętymi 
polityką sąsiedztwa, krajami w Afryce 
Subsaharyjskiej, w Azji i na Pacyfiku oraz 
w obu Amerykach i na Karaibach;

a) wsparcie dialogu i współpracy z 
państwami trzecimi i regionami objętymi 
polityką sąsiedztwa, krajami w Afryce 
Subsaharyjskiej, w Azji i na Pacyfiku oraz 
w obu Amerykach i na Karaibach oraz 
umożliwienie w nich rozwoju społecznego 
i gospodarczego, a także propagowanie w 
nich praw człowieka, demokracji i rządów 
prawa;

Or. en

Poprawka 589
Maurice Ponga, Tokia Saïfi, Bogusław Sonik
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – akapit 1 – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) zmniejszenie, a docelowo w
perspektywie długoterminowej likwidacja 
ubóstwa, w szczególności w krajach 
najsłabiej rozwiniętych (LDC); 
wypełnienie międzynarodowych 
zobowiązań i celów, na które Unia 
przystała, w szczególności Agendy 2030 i
celów zrównoważonego rozwoju oraz 
porozumienia paryskiego;

Or. fr

Poprawka 590
Norbert Neuser, Juan Fernando López Aguilar, Vincent Peillon, Doru-Claudian 
Frunzulică, Cécile Kashetu Kyenge

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – akapit 1 – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) dążenie do eliminacji ubóstwa, 
szczególnie w krajach najsłabiej 
rozwiniętych;

Or. en

Poprawka 591
Jean-Luc Schaffhauser

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – akapit 1– litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) wzmocnienie i wsparcie na 
poziomie globalnym demokracji, rządów 
prawa i praw człowieka, wsparcie 
organizacji społeczeństwa obywatelskiego, 
dalsze zapewnianie stabilności i pokoju 
oraz rozwiązywanie innych globalnych 

b) dalsze zapewnianie na poziomie 
globalnym stabilności i pokoju oraz 
rozwiązywanie innych globalnych 
problemów, w zgodzie z zasadą 
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problemów, w tym związanych z migracją 
i mobilnością;

nieinterwencji zawartą w art. 2 Karty 
Narodów Zjednoczonych;

Or. fr

Poprawka 592
Lola Sánchez Caldentey

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) wzmocnienie i wsparcie na 
poziomie globalnym demokracji, rządów 
prawa i praw człowieka, wsparcie
organizacji społeczeństwa obywatelskiego, 
dalsze zapewnianie stabilności i pokoju 
oraz rozwiązywanie innych globalnych 
problemów, w tym związanych z migracją 
i mobilnością;

b) wsparcie na poziomie globalnym 
organizacji społeczeństwa obywatelskiego
i samorządów terytorialnych, dalsze 
zapewnianie stabilności i pokoju, 
zapobieganie konfliktom i wspieranie 
sprawiedliwych i integracyjnych 
społeczeństw oraz rozwiązywanie innych 
globalnych i regionalnych problemów, a
także uwzględniane potrzeb i wyzwań 
polityki zagranicznej określonych w
załączniku III;

Or. en

Poprawka 593
Judith Sargentini, Michel Reimon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) wzmocnienie i wsparcie na 
poziomie globalnym demokracji, rządów 
prawa i praw człowieka, wsparcie 
organizacji społeczeństwa obywatelskiego, 
dalsze zapewnianie stabilności i pokoju
oraz rozwiązywanie innych globalnych 
problemów, w tym związanych z migracją 
i mobilnością;

b) wzmocnienie i wsparcie na 
poziomie globalnym demokracji, rządów 
prawa, praw człowieka i 
równouprawnienia płci, wsparcie
organizacji społeczeństwa obywatelskiego,
w tym tych broniących praw kobiet, i
dalsze zapewnianie multilateralizmu, 
budowanie pokoju, zapobieganie 
konfliktom i wspieranie sprawiedliwych i
integracyjnych społeczeństw oraz 
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rozwiązywanie innych globalnych 
problemów, w tym przeciwdziałanie 
zmianie klimatu i degradacji środowiska;

Or. en

Poprawka 594
Marietje Schaake

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) wzmocnienie i wsparcie na 
poziomie globalnym demokracji, rządów 
prawa i praw człowieka, wsparcie 
organizacji społeczeństwa obywatelskiego, 
dalsze zapewnianie stabilności i pokoju 
oraz rozwiązywanie innych globalnych 
problemów, w tym związanych z migracją 
i mobilnością;

b) wzmocnienie, propagowanie, 
ochrona i wsparcie na poziomie 
globalnym, regionalnym, krajowym i 
dwustronnym demokracji, rządów prawa i 
praw człowieka i wsparcie organizacji 
społeczeństwa obywatelskiego, w razie 
potrzeby bez uprzedniej zgody rządów i 
organów publicznych, by stymulować 
multilateralizm, międzynarodową 
sprawiedliwość i rozliczalność, dalsze 
zapewnianie stabilności i pokoju oraz 
rozwiązywanie innych globalnych 
problemów, w tym związanych ze zmianą 
klimatu i kurczeniem się przestrzeni dla 
społeczeństwa obywatelskiego;

Or. en

Poprawka 595
Eduard Kukan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) wzmocnienie i wsparcie na 
poziomie globalnym demokracji, rządów 
prawa i praw człowieka, wsparcie 
organizacji społeczeństwa obywatelskiego,
dalsze zapewnianie stabilności i pokoju 

b) wzmocnienie i wsparcie na 
poziomie globalnym demokracji, rządów 
prawa i praw człowieka, wsparcie 
organizacji społeczeństwa obywatelskiego
i samorządów terytorialnych,
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oraz rozwiązywanie innych globalnych 
problemów, w tym związanych z migracją 
i mobilnością;

zapobieganie konfliktom i propagowanie 
dalszej stabilności i pokoju oraz
rozwiązywanie innych globalnych i 
regionalnych problemów;

Or. en

Poprawka 596
Tokia Saïfi, Maurice Ponga

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – akapit 1– litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) wzmocnienie i wsparcie na 
poziomie globalnym demokracji, rządów 
prawa i praw człowieka, wsparcie 
organizacji społeczeństwa obywatelskiego, 
dalsze zapewnianie stabilności i pokoju 
oraz rozwiązywanie innych globalnych 
problemów, w tym związanych z migracją 
i mobilnością;

b) wzmocnienie i wsparcie na 
poziomie globalnym demokracji, rządów 
prawa i praw człowieka, wsparcie 
organizacji społeczeństwa obywatelskiego, 
dalsze zapewnianie stabilności i pokoju 
oraz rozwiązywanie innych globalnych 
problemów, w tym związanych z migracją 
i mobilnością, wspieranie trwałego, 
sprzyjającego włączeniu społecznemu i 
korzystnemu dla wszystkich rozwoju 
gospodarczego i społecznego;

Or. fr

Poprawka 597
Renaud Muselier

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – akapit 1– litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) wzmocnienie i wsparcie na 
poziomie globalnym demokracji, rządów 
prawa i praw człowieka, wsparcie 
organizacji społeczeństwa obywatelskiego, 
dalsze zapewnianie stabilności i pokoju 
oraz rozwiązywanie innych globalnych 
problemów, w tym związanych z migracją 
i mobilnością;

b) wzmocnienie i wsparcie na 
poziomie globalnym demokracji, rządów 
prawa i praw człowieka, wsparcie 
organizacji społeczeństwa obywatelskiego
i budowanie zdolności organów władzy 
lokalnej i regionalnej, dalsze zapewnianie 
stabilności i pokoju oraz rozwiązywanie 
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innych globalnych problemów, w tym 
związanych z migracją i mobilnością;

Or. fr

Poprawka 598
Elly Schlein, Norbert Neuser

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) wzmocnienie i wsparcie na 
poziomie globalnym demokracji, rządów 
prawa i praw człowieka, wsparcie 
organizacji społeczeństwa obywatelskiego, 
dalsze zapewnianie stabilności i pokoju 
oraz rozwiązywanie innych globalnych 
problemów, w tym związanych z migracją 
i mobilnością;

b) wzmocnienie i wsparcie na 
poziomie globalnym demokracji, rządów 
prawa i praw człowieka, wsparcie 
organizacji społeczeństwa obywatelskiego, 
dalsze zapewnianie stabilności i pokoju 
oraz rozwiązywanie innych globalnych 
problemów, w tym ułatwianie legalnej i 
bezpiecznej migracji i mobilności;

Or. en

Poprawka 599
Thierry Cornillet, Mirja Vehkaperä

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – akapit 1 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) zmniejszenie, a w perspektywie 
długoterminowej wyeliminowanie, 
ubóstwa – szczególnie w krajach 
najsłabiej rozwiniętych; wypełnienie 
międzynarodowych zobowiązań i celów, 
na które Unia przystała, w szczególności 
agendy 2030, celów zrównoważonego 
rozwoju oraz porozumienia paryskiego;

Or. en
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Poprawka 600
Kati Piri

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – akapit 1 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) promowanie ochrony i
przestrzegania praw kobiet i dziewcząt, w 
tym praw ekonomicznych, pracowniczych 
i społecznych, zdrowia reprodukcyjnego i 
seksualnego oraz praw w tej dziedzinie, 
także za pośrednictwem kompleksowej 
edukacji seksualnej; uznanie i docenienie 
nieodpłatnej pracy opiekuńczej i 
domowej;

Or. en

Poprawka 601
Eleni Theocharous, Charles Tannock

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – akapit 1 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) propagowanie praw człowieka, 
demokracji, dobrych rządów i rządów 
prawa, w tym w najtrudniejszych 
okolicznościach i sytuacjach pilnych we 
współpracy ze społeczeństwem 
obywatelskim, w tym z obrońcami praw 
człowieka na całym świecie;

Or. en

Poprawka 602
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – akapit 1 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka



AM\1172161PL.docx 159/178 PE632.090v01-00

PL

ba) dążenie do współpracy na rzecz 
rozwoju z krajami partnerskimi, by 
osiągnąć zrównoważony rozwój, 
eliminując ubóstwo i zwalczając 
nierówności, o czym mowa w celach 
zrównoważonego rozwoju i agendzie 
2030;

Or. en

Poprawka 603
Eleni Theocharous

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – akapit 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) szybkie reagowanie na: sytuacje 
kryzysowe, niestabilność i konflikty, 
wyzwania związane z odpornością i 
łączenie pomocy humanitarnej z 
działaniami na rzecz rozwoju oraz potrzeby 
i priorytety polityki zagranicznej.

c) szybkie reagowanie na: naturalne i 
wynikające z działalności człowieka
sytuacje kryzysowe, niestabilność, 
naruszenia praw człowieka i konflikty, 
wyzwania związane z odpornością i 
łączenie pomocy humanitarnej z 
działaniami na rzecz rozwoju

Or. en

Poprawka 604
Jean-Luc Schaffhauser

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – akapit 1– litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) szybkie reagowanie na: sytuacje 
kryzysowe, niestabilność i konflikty, 
wyzwania związane z odpornością i 
łączenie pomocy humanitarnej z 
działaniami na rzecz rozwoju oraz potrzeby 
i priorytety polityki zagranicznej.

c) szybkie reagowanie na: sytuacje 
kryzysowe, niestabilność i konflikty, 
wyzwania związane z odpornością i 
łączenie pomocy humanitarnej z 
działaniami na rzecz rozwoju.

Or. fr
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Poprawka 605
Judith Sargentini, Michel Reimon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – akapit 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) szybkie reagowanie na: sytuacje 
kryzysowe, niestabilność i konflikty, 
wyzwania związane z odpornością i 
łączenie pomocy humanitarnej z 
działaniami na rzecz rozwoju oraz potrzeby 
i priorytety polityki zagranicznej.

c) szybkie reagowanie na: sytuacje 
kryzysowe, niestabilność i konflikty, 
wyzwania związane z odpornością i 
łączenie pomocy humanitarnej z 
działaniami na rzecz rozwoju.

Or. en

Poprawka 606
Sabine Lösing, Lola Sánchez Caldentey

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – akapit 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) szybkie reagowanie na: sytuacje 
kryzysowe, niestabilność i konflikty, 
wyzwania związane z odpornością i 
łączenie pomocy humanitarnej z 
działaniami na rzecz rozwoju oraz potrzeby 
i priorytety polityki zagranicznej.

c) szybkie reagowanie na: sytuacje 
kryzysowe, niestabilność i konflikty, 
wyzwania związane z odpornością i 
łączenie pomocy humanitarnej z 
działaniami na rzecz rozwoju.

Or. en

Uzasadnienie

Mechanizm szybkiego reagowania musi być jasno powiązany z nadzwyczajnymi i 
wyjątkowymi sytuacjami i musi dotyczyć sytuacji kryzysowych i konfliktów. Dodane 
sformułowanie „potrzeby i priorytety polityki zagranicznej” jest niejasne i poszerza zakres 
tego mechanizmu na niemal każdą sytuację dotyczącą interesów UE, co sprawia, że 
mechanizm może mieć zastosowanie do niemal każdej sytuacji.

Poprawka 607
María Teresa Giménez Barbat, Marietje Schaake, Silvia Costa
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – akapit 1 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) tworzenie wartościowej i 
włączającej edukacji, która będzie mieć 
kluczowe znaczenie dla celów 
rozwojowych i celów współpracy 
międzynarodowej, dzięki ograniczaniu 
nierówności i ubóstwa, umożliwianiu 
ludziom prowadzenia zdrowszego i 
bardziej zrównoważonego stylu życia, a 
także szerzeniu tolerancji i wiedzy w celu 
budowania bardziej pokojowych 
społeczeństw;

Or. en

Poprawka 608
Patrizia Toia

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – akapit 1 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) b) wspieranie zrównoważonego 
rozwoju gospodarczego, społecznego i 
środowiskowego krajów rozwijających się 
w celu eliminacji ubóstwa i ograniczenia 
nierówności zgodnie z celami 
zrównoważonego rozwoju Organizacji 
Narodów Zjednoczonych;

Or. it

Uzasadnienie

Należy uwzględnić cele zrównoważonego rozwoju wśród celów szczegółowych.

Poprawka 609
Gilles Pargneaux

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – akapit 1 a (nowy)



PE632.090v01-00 162/178 AM\1172161PL.docx

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

dążenie do eliminacji ubóstwa, szczególnie 
w krajach najsłabiej rozwiniętych;

Or. en

Poprawka 610
Urmas Paet

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Należy dążyć do współpracy na 
rzecz rozwoju z krajami partnerskimi, by 
osiągnąć zrównoważony rozwój, co 
podkreślono w celach zrównoważonego 
rozwoju i agendzie 2030, zwalczać 
nierówności i wyeliminować ubóstwo.

Or. en

Poprawka 611
Urmas Paet

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2b. Co najmniej 20 % oficjalnej 
pomocy rozwojowej finansowanej na 
podstawie niniejszego rozporządzenia, we 
wszystkich programach, geograficznych i 
tematycznych, rocznie i w czasie trwania 
działań, musi być zarezerwowane na 
włączenie społeczne i rozwój społeczny, 
aby wesprzeć i wzmocnić świadczenie 
podstawowych usług społecznych, takich 
jak usługi zdrowotne – z uwzględnieniem 
żywienia, edukacji i ochrony socjalnej, w 
szczególności grup najbardziej 
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marginalizowanych, z naciskiem na 
kobiety i dzieci.

Or. en

Poprawka 612
Lola Sánchez Caldentey, Sabine Lösing

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 95 % wydatków w
ramach niniejszego rozporządzenia spełnia 
kryteria oficjalnej pomocy rozwojowej 
ustanowione przez Komitet Pomocy 
Rozwojowej Organizacji Współpracy 
Gospodarczej i Rozwoju. Niniejsze 
rozporządzenie przyczynia się do 
osiągnięcia wspólnego celu, jakim jest 
osiągnięcie poziomu przekazywania 
krajom najsłabiej rozwiniętym oficjalnej 
pomocy rozwojowej w wysokości 0,20 % 
dochodu narodowego brutto Unii i 
przekazywania 0,7 % dochodu 
narodowego brutto Unii jako oficjalnej 
pomocy rozwojowej w ramach czasowych 
agendy 2030.

Or. en

Poprawka 613
Judith Sargentini, Michel Reimon

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 

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

Rozwojowej Organizacji Współpracy 
Gospodarczej i Rozwoju.

Or. en

Poprawka 614
Eduard Kukan

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 90 % wydatków w
ramach niniejszego rozporządzenia spełnia 
kryteria oficjalnej pomocy rozwojowej 
ustanowione przez Komitet Pomocy 
Rozwojowej Organizacji Współpracy 
Gospodarczej i Rozwoju.

Or. en

Poprawka 615
Jean-Luc Schaffhauser

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 92 % wydatków w
ramach niniejszego rozporządzenia spełnia 
kryteria oficjalnej pomocy rozwojowej 
ustanowione przez Komitet Pomocy 
Rozwojowej Organizacji Współpracy 
Gospodarczej i Rozwoju. Co najmniej 40 
% tych wydatków przeznacza się na 
potrzeby krajów najsłabiej rozwiniętych 
zgodnie z definicją Rady Gospodarczej i 
Społecznej ONZ.

Or. fr
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Poprawka 616
Lola Sánchez Caldentey, Sabine Lösing

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. W przypadku co najmniej 85 % 
programów geograficznych i 
tematycznych finansowanych z oficjalnej 
pomocy rozwojowej na podstawie 
niniejszego rozporządzenia 
równouprawnienie płci i prawa kobiet i 
dziewcząt oraz wzmocnienie ich pozycji 
stanowią cel główny lub znaczący rocznie 
i w czasie trwania działań. Ponadto w 
przypadku 20 % oficjalnej pomocy 
rozwojowej finansowanej na podstawie 
niniejszego rozporządzenia, we wszystkich 
programach, geograficznych i 
tematycznych, równouprawnienie płci i 
prawa kobiet i dziewcząt oraz 
wzmocnienie ich pozycji stanowią cel 
główny.

Or. en

Poprawka 617
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Co najmniej 20 % oficjalnej 
pomocy rozwojowej finansowanej na 
podstawie niniejszego rozporządzenia, we 
wszystkich programach, geograficznych i 
tematycznych, rocznie i w czasie trwania 
działań, jest zarezerwowane na włączenie 
społeczne i rozwój społeczny, aby 
wesprzeć i wzmocnić świadczenie 
podstawowych usług społecznych, takich 
jak usługi zdrowotne – z uwzględnieniem 
żywienia, edukacji i ochrony socjalnej, w 
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szczególności grup najbardziej 
marginalizowanych, w tym kobiet i dzieci.

Or. en

Poprawka 618
Mirja Vehkaperä

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. W przypadku co najmniej 85 % 
programów geograficznych i 
tematycznych finansowanych z oficjalnej 
pomocy rozwojowej na podstawie 
niniejszego rozporządzenia 
równouprawnienie płci i prawa kobiet i 
dziewcząt oraz wzmocnienie ich pozycji 
stanowią cel główny lub znaczący. 
Ponadto w przypadku 20 % oficjalnej 
pomocy rozwojowej finansowanej na 
podstawie niniejszego rozporządzenia, we 
wszystkich programach geograficznych i 
tematycznych, równouprawnienie płci i 
prawa kobiet i dziewcząt oraz 
wzmocnienie ich pozycji stanowią cel 
główny.

Or. en

Poprawka 619
Norbert Neuser, Vincent Peillon, Juan Fernando López Aguilar, Cécile Kashetu Kyenge

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Co najmniej 10 % oficjalnej 
pomocy rozwojowej finansowanej na 
podstawie niniejszego rozporządzenia 
przeznacza się na promowanie 
włączającej edukacji wysokiej jakości. W 
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ocenie śródokresowej przewidzianej w art. 
32 rozważa się możliwe trajektorie 
finansowe do 2027 r., by ten odsetek 
wyniósł 15 % do 2030 r. Połowę tej kwoty 
wydaje się na szkolnictwo podstawowe.

Or. en

Poprawka 620
Lola Sánchez Caldentey, Sabine Lösing

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3b. Co najmniej 20 % oficjalnej 
pomocy rozwojowej finansowanej na 
podstawie niniejszego rozporządzenia, we 
wszystkich programach, geograficznych i 
tematycznych, rocznie i w czasie trwania 
działań, jest zarezerwowane na włączenie 
społeczne i rozwój społeczny, aby 
wesprzeć i wzmocnić świadczenie 
podstawowych usług społecznych, takich 
jak usługi zdrowotne – z uwzględnieniem 
żywienia, edukacji i ochrony socjalnej, w 
szczególności grup najbardziej 
marginalizowanych, w tym kobiet i dzieci.

Or. en

Poprawka 621
Mirja Vehkaperä

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3b. Co najmniej 20 % oficjalnej 
pomocy rozwojowej finansowanej na 
podstawie niniejszego rozporządzenia we 
wszystkich programach musi przyczyniać 
się do włączenia społecznego i rozwoju 
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społecznego, z naciskiem na podstawowe 
usługi społeczne, w szczególności usługi 
zdrowotne i edukację.

Or. en

Poprawka 622
Marietje Schaake

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Finansowanie unijne udzielane na 
podstawie niniejszego rozporządzenia
wdraża się, stosując:

1. Finansowanie unijne udzielane na 
podstawie niniejszego rozporządzenia
programuje się, stosując:

Or. en

Poprawka 623
Lola Sánchez Caldentey, Sabine Lösing

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Finansowanie unijne udzielane na 
podstawie niniejszego rozporządzenia
wdraża się, stosując:

1. Finansowanie unijne udzielane na 
podstawie niniejszego rozporządzenia
stosuje się przez:

Or. en

Poprawka 624
Marietje Schaake

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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a) programy geograficzne a) (wieloletnie) geograficzne ramy 
programowania;

Or. en

Poprawka 625
Marietje Schaake

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) programy tematyczne b) (wieloletnie) tematyczne ramy 
programowania;

Or. en

Poprawka 626
Norbert Neuser, Juan Fernando López Aguilar, Elly Schlein, Cécile Kashetu Kyenge

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – akapit 1 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Działania realizowane w ramach tych 
programów są powiązane z dążeniem do 
osiągnięcia celów zrównoważonego 
rozwoju.

Or. en

Poprawka 627
Marietje Schaake

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Programy o określonym zasięgu 
geograficznym obejmują współpracę

Cztery (wieloletnie) geograficzne ramy 
programowania ustanawia się w drodze 
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państwową i wielopaństwową na 
następujących obszarach:

aktu delegowanego i obejmują one
współpracę krajową i wielokrajową na 
następujących obszarach:

Or. en

Poprawka 628
Maurice Ponga, Tokia Saïfi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit 1– litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) Azja i kraje Pacyfiku c) Azja

Or. fr

Poprawka 629
Maurice Ponga, Tokia Saïfi, Bogusław Sonik

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit 1 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) kraje Pacyfiku

Or. fr

Uzasadnienie

Należy osobno uwzględnić obszar Pacyfiku, aby móc przewidzieć specjalne środki finansowe 
dla tego regionu należącego do grupy państw AKP i objętego negocjacjami dotyczącymi 
porozumienia zastępującego umowę z Kotonu.

Poprawka 630
Maurice Ponga, Tokia Saïfi, Bogusław Sonik

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit 1– litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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d) obie Ameryki i Karaiby. d) obie Ameryki

Or. fr

Poprawka 631
Maurice Ponga, Tokia Saïfi, Bogusław Sonik

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit 1 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) Karaiby.

Or. fr

Uzasadnienie

Należy osobno uwzględnić obszar Karaibów, aby móc przewidzieć specjalne środki finansowe 
dla tego regionu należącego do grupy państw AKP i objętego negocjacjami dotyczącymi 
porozumienia zastępującego umowę z Kotonu.

Poprawka 632
Bogusław Sonik, Maurice Ponga

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Programy o określonym zasięgu 
geograficznym mogą obejmować 
wszystkie państwa trzecie z wyjątkiem 
kandydatów lub potencjalnych kandydatów 
określonych w rozporządzeniu (UE) nr
…/….80 (IPA) oraz kraje i terytoria 
zamorskie określone w decyzji Rady …/…
(UE).

Programy o określonym zasięgu 
geograficznym mogą obejmować 
wszystkie państwa trzecie z wyjątkiem 
kandydatów lub potencjalnych kandydatów 
określonych w rozporządzeniu (UE) nr
…/….80 (IPA) oraz kraje i terytoria 
zamorskie określone w decyzji Rady …/…
(UE). Należy ustanowić programy 
geograficzne o zakresie kontynentalnym 
lub transregionalnym.

_________________ _________________

80 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady ustanawiające 

80 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady ustanawiające 
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Instrument Pomocy Przedakcesyjnej
(Dz.U. L).

Instrument Pomocy Przedakcesyjnej
(Dz.U. L).

Or. en

Poprawka 633
Louis-Joseph Manscour, Vincent Peillon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jednakże w należycie uzasadnionych 
przypadkach i zgodnie z zasadą 
wzajemności i proporcjonalności 
programy o określonym zasięgu 
geograficznym mogą udzielać krajom i
regionom partnerskim pomocy w
zacieśnianiu współpracy z sąsiadującymi 
najbardziej oddalonymi regionami Unii 
wymienionymi w art. 349 TFUE oraz z
krajami i terytoriami zamorskimi objętymi 
decyzją Rady w sprawie krajów i
terytoriów zamorskich.

Or. fr

Poprawka 634
Marietje Schaake

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 3 – akapit 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Programy tematyczne obejmują działania 
związane z realizacją celów 
zrównoważonego rozwoju na poziomie 
globalnym w następujących obszarach:

Tematyczne ramy programowania
ustanawia się w drodze aktu 
delegowanego i obejmują one działania 
związane z realizacją celów i zasad działań 
zewnętrznych Unii określonych w art. 3 
ust. 5, art. 8 i art. 21 Traktatu o Unii 
Europejskiej, w tym poszanowania dla 
podstawowych praw i zasad, ochrony i 
propagowania praw człowieka, 
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demokracji i rządów prawa, a także celów
zrównoważonego rozwoju na poziomie 
globalnym. Działania grupuje się w
ramach poniższych działów, do których 
jednak działania te nie są ograniczone:

Or. en

Poprawka 635
Jean-Luc Schaffhauser

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 3 – akapit 1– litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) prawa człowieka i demokracja, skreśla się

Or. fr

Uzasadnienie

Formuła ta ma charakter ogólnikowy i może stanowić pretekst do wszelkiego rodzaju 
ingerencji, pomimo dobrych intencji.

Poprawka 636
Marietje Schaake

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 3 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) prawa człowieka i demokracja, a) prawa człowieka, demokracja,
rządy prawa i podstawowe wolności;

Or. en

Poprawka 637
Judith Sargentini, Michel Reimon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 3 – akapit 1 – litera a a (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) równouprawnienie płci i 
wzmocnienie pozycji kobiet i dziewcząt;

Or. en

Poprawka 638
Jean-Luc Schaffhauser

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 3 – akapit 1– litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) organizacje społeczeństwa 
obywatelskiego,

skreśla się

Or. fr

Uzasadnienie

Koncepcję społeczeństwa obywatelskiego wykorzystuje się do pomijania struktur 
państwowych i sterowania obcą ingerencją w wewnętrzną politykę państwa.

Poprawka 639
Renaud Muselier

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 3 – akapit 1– litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) organizacje społeczeństwa 
obywatelskiego,

b) organizacje społeczeństwa 
obywatelskiego oraz władze lokalne i 
regionalne,

Or. fr

Poprawka 640
Judith Sargentini, Michel Reimon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 3 – akapit 1 – litera c



AM\1172161PL.docx 175/178 PE632.090v01-00

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) stabilność i pokój, c) budowanie pokoju, zapobieganie 
konfliktom i stabilność;

Or. en

Poprawka 641
Marietje Schaake

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 3 – akapit 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) stabilność i pokój, c) stabilność, pokój i
międzynarodowa sprawiedliwość;

Or. en

Poprawka 642
Maurice Ponga, Tokia Saïfi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 3 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Programy tematyczne mogą obejmować 
wszystkie państwa trzecie, jak również
kraje i terytoria zamorskie określone w
decyzji Rady …/… (UE).

Programy tematyczne mogą obejmować 
wszystkie państwa trzecie.
Kraje i terytoria zamorskie mają pełen 
dostęp do programów tematycznych, jak 
przewidziano w decyzji Rady …/… (UE).
Należy zapewnić ich rzeczywisty udział, z 
uwzględnieniem ich specyficznych cech i 
szczególnych wyzwań, z którymi muszą się 
mierzyć.

Or. fr

Poprawka 643
Judith Sargentini, Michel Reimon
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 4 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) przyczyniają się do przywrócenia 
stabilności i zapobiegania konfliktom w 
sytuacjach nagłych, początku kryzysu, 
kryzysowych i pokryzysowych;

a) przyczyniają się do przywrócenia
pokoju i stabilności oraz zapobiegania 
konfliktom w sytuacjach nagłych, początku 
kryzysu, kryzysowych i pokryzysowych;

Or. en

Poprawka 644
Renaud Muselier

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 4 – akapit 1– litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) przyczyniają się do wzmocnienia 
odporności państw, społeczeństw, 
wspólnot i jednostek oraz do łączenia 
pomocy humanitarnej z działaniami na 
rzecz rozwoju;

b) przyczyniają się do wzmocnienia 
odporności państw, regionów, gmin, miast 
i wsi, społeczeństw, wspólnot i jednostek 
oraz do łączenia pomocy humanitarnej z
działaniami na rzecz rozwoju;

Or. fr

Poprawka 645
Urmas Paet

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 4 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) przyczyniają się do wzmocnienia 
odporności państw, społeczeństw, 
wspólnot i jednostek oraz do łączenia 
pomocy humanitarnej z działaniami na 
rzecz rozwoju;

b) przyczyniają się do wzmocnienia 
odporności państw, społeczeństw, 
wspólnot, dzieci i jednostek oraz do 
łączenia pomocy humanitarnej z 
działaniami na rzecz rozwoju;

Or. en
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Poprawka 646
Marietje Schaake

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 4 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) przyczyniają się do wzmocnienia 
odporności państw, społeczeństw, 
wspólnot i jednostek oraz do łączenia 
pomocy humanitarnej z działaniami na 
rzecz rozwoju;

b) przyczyniają się do wzmocnienia 
odporności państw, społeczeństw, 
wspólnot, dzieci i jednostek oraz do 
łączenia pomocy humanitarnej z 
działaniami na rzecz rozwoju;

Or. en

Poprawka 647
Jean-Luc Schaffhauser

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 4 – akapit 1– litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) uwzględniają potrzeby i priorytety 
polityki zagranicznej.

skreśla się

Or. fr

Poprawka 648
Judith Sargentini, Michel Reimon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 4 – akapit 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) uwzględniają potrzeby i priorytety 
polityki zagranicznej.

skreśla się

Or. en
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Poprawka 649
Sabine Lösing, Lola Sánchez Caldentey

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 4 – akapit 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) uwzględniają potrzeby i priorytety
polityki zagranicznej.

skreśla się

Or. en

Uzasadnienie

Mechanizm szybkiego reagowania musi być jasno powiązany z nadzwyczajnymi i 
wyjątkowymi sytuacjami i musi dotyczyć sytuacji kryzysowych i konfliktów. Litera c) poszerza 
zakres tego mechanizmu na niemal każdą sytuację dotyczącą interesów UE, co sprawia, że 
mechanizm może mieć zastosowanie do niemal każdej sytuacji.

Poprawka 650
Maurice Ponga, Tokia Saïfi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 4 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Działania szybkiego reagowania mogą 
obejmować wszystkie państwa trzecie, jak 
również kraje i terytoria zamorskie
określone w decyzji Rady …/… (UE).

Działania szybkiego reagowania mogą 
obejmować wszystkie państwa trzecie.
Kraje i terytoria zamorskie mają pełen 
dostęp do działań szybkiego reagowania, 
jak przewidziano w decyzji Rady …/…
(UE).

Or. fr
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