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Poprawka 651
Judith Sargentini, Michel Reimon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 5 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Działania podejmowane w ramach 
niniejszego rozporządzenia wdrażane są 
głównie przez programy o określonym 
zasięgu geograficznym.

skreśla się

Or. en

Poprawka 652
Marietje Schaake

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 5 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Działania podejmowane w ramach 
niniejszego rozporządzenia wdrażane są
głównie przez programy o określonym 
zasięgu geograficznym.

Działania podejmowane w ramach 
niniejszego rozporządzenia wdrażane są 
przez programy o określonym zasięgu 
geograficznym i programy tematyczne.

Or. en

Poprawka 653
Marietje Schaake

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 5 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Działania wdrażane w ramach programów 
tematycznych stanowią uzupełnienie
działań finansowanych w ramach 
programów o określonym zasięgu 
geograficznym i wspierają globalne i
transregionalne inicjatywy na rzecz 
realizacji celów uzgodnionych na szczeblu 
międzynarodowym, w szczególności celów 

Działania wdrażane w ramach programów 
tematycznych mogą być w niektórych 
przypadkach uzupełnieniem działań 
finansowanych w ramach programów o
określonym zasięgu geograficznym i
wspierają globalne, transregionalne, 
europejskie i krajowe inicjatywy mające
na celu realizację celów wymienionych w 
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zrównoważonego rozwoju, ochrony
globalnych dóbr publicznych i
rozwiązywania wyzwań globalnych. 
Działania w ramach programów 
tematycznych mogą być również 
podejmowane w przypadku braku 
programu o określonym zasięgu 
geograficznym lub gdy dane działanie nie 
może być odpowiednio uwzględnione w
programach o określonym zasięgu 
geograficznym.

art. 4 ust. 3 akapit pierwszy, a także 
ochronę globalnych dóbr publicznych i
rozwiązywanie wyzwań globalnych. 
Działania w ramach programów 
tematycznych mogą być również 
podejmowane w sposób niezależny, w tym 
w przypadku braku programu o
określonym zasięgu geograficznym, 
zawieszenia takiego programu, braku 
zgody na działanie z danym krajem 
partnerskim lub braku chęci z jego strony, 
lub gdy dane działanie nie może być 
odpowiednio uwzględnione w programach 
o określonym zasięgu geograficznym.

Or. en

Poprawka 654
Lola Sánchez Caldentey, Sabine Lösing

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 5 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Działania wdrażane w ramach programów 
tematycznych stanowią uzupełnienie 
działań finansowanych w ramach 
programów o określonym zasięgu 
geograficznym i wspierają globalne i
transregionalne inicjatywy na rzecz 
realizacji celów uzgodnionych na szczeblu 
międzynarodowym, w szczególności celów 
zrównoważonego rozwoju, ochrony 
globalnych dóbr publicznych i
rozwiązywania wyzwań globalnych. 
Działania w ramach programów 
tematycznych mogą być również 
podejmowane w przypadku braku 
programu o określonym zasięgu 
geograficznym lub gdy dane działanie nie 
może być odpowiednio uwzględnione w
programach o określonym zasięgu 
geograficznym.

Działania stosowane w ramach programów 
tematycznych stanowią uzupełnienie 
działań finansowanych w ramach 
programów o określonym zasięgu 
geograficznym i wspierają globalne i
transregionalne inicjatywy na rzecz 
realizacji celów uzgodnionych na szczeblu 
międzynarodowym, w szczególności celów 
zrównoważonego rozwoju, ochrony 
globalnych dóbr publicznych i
rozwiązywania wyzwań globalnych. 
Działania w ramach programów 
tematycznych mogą być również 
podejmowane w przypadku braku 
programu o określonym zasięgu 
geograficznym lub gdy dane działanie nie 
może być odpowiednio uwzględnione w
programach o określonym zasięgu 
geograficznym.

Or. en
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Poprawka 655
Norbert Neuser, Enrique Guerrero Salom, Juan Fernando López Aguilar, Cécile 
Kashetu Kyenge

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 5 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Działania szybkiego reagowania stanowią 
uzupełnienie programów geograficznych i
tematycznych. Działania te są 
opracowywane i realizowane w sposób, 
który w stosownych przypadkach 
umożliwia zachowanie ich ciągłości w
ramach programów geograficznych lub 
tematycznych.

Działania szybkiego reagowania stanowią 
uzupełnienie programów geograficznych i
tematycznych. Działania te stanowią 
uzupełnienie działań finansowanych w 
ramach rozporządzenia dotyczącego 
pomocy humanitarnej i są opracowywane 
i stosowane w sposób, który w stosownych 
przypadkach umożliwia zachowanie ich 
ciągłości w ramach programów 
geograficznych lub tematycznych.

Or. en

Poprawka 656
Jean-Luc Schaffhauser

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 34 w celu uzupełnienia lub 
zmiany załączników II, III i IV.

skreśla się

Or. fr

Poprawka 657
Marietje Schaake

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Podczas wdrażania niniejszego 
rozporządzenia zapewnia się zgodność, 
synergię i komplementarność z innymi
obszarami działań zewnętrznych Unii i jej 
innymi odnośnymi politykami i
programami, a także spójność polityk na 
rzecz rozwoju.

1. Podczas wdrażania niniejszego 
rozporządzenia zapewnia się zgodność,
spójność, synergię i komplementarność ze 
wszystkimi obszarami działań 
zewnętrznych Unii, w tym z innymi 
zewnętrznymi instrumentami 
finansowania, w szczególności z 
rozporządzeniem IPA III, i jej innymi 
odnośnymi politykami i programami, a
także spójność polityk na rzecz rozwoju.

Or. en

Poprawka 658
Eduard Kukan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Unia i państwa członkowskie 
koordynują swoje odpowiednie programy 
wsparcia w celu zwiększenia skuteczności 
i wydajności ich realizacji oraz 
zapobiegania nakładaniu się 
finansowania.

Or. en

Poprawka 659
Judith Sargentini, Michel Reimon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Pula środków finansowych na 
wykonanie niniejszego rozporządzenia na 
lata 2021–2027 wynosi 89 200 mln EUR w
cenach bieżących.

1. Pula środków finansowych na 
wykonanie niniejszego rozporządzenia na 
lata 2021–2027 wynosi 93 154 mln EUR w 
cenach bieżących.
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Or. en

Poprawka 660
Marietje Schaake

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Pula środków finansowych na 
wykonanie niniejszego rozporządzenia na 
lata 2021–2027 wynosi 89 200 mln EUR w
cenach bieżących.

1. Pula środków finansowych na 
wykonanie niniejszego rozporządzenia na 
lata 2021–2027 wynosi 94 500 mln EUR w 
cenach bieżących.

Or. en

Poprawka 661
Marietje Schaake

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) 68 000 mln EUR na programy 
geograficzne:

a) 71 800 mln EUR na programy 
geograficzne:

Or. en

Poprawka 662
Judith Sargentini, Michel Reimon

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) 68 000 mln EUR na programy 
geograficzne:

a) 71 100 mln EUR na programy 
geograficzne:

Or. en
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Poprawka 663
Marietje Schaake

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– sąsiedztwo: co najmniej 22 000 mln 
EUR,

– sąsiedztwo: co najmniej 23 800 mln 
EUR,

Or. en

Poprawka 664
Judith Sargentini, Michel Reimon

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– Afryka Subsaharyjska: co najmniej
32 000 mln EUR,

– Afryka Subsaharyjska: co najmniej
35 100 mln EUR,

Or. en

Poprawka 665
Marietje Schaake

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– Afryka Subsaharyjska: co najmniej
32 000 mln EUR,

– Afryka Subsaharyjska: co najmniej
33 000 mln EUR,

Or. en

Poprawka 666
Marietje Schaake

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– Azja i kraje Pacyfiku: 10 000 mln 
EUR,

– Azja i kraje Pacyfiku: 10 500 mln 
EUR,

Or. en

Poprawka 667
Maurice Ponga, Tokia Saïfi

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– Azja i kraje Pacyfiku: 10 000 mln 
EUR,

– Azja i kraje Pacyfiku: 10 000 mln 
EUR, w tym co najmniej 1 000 000 000 
EUR dla krajów Pacyfiku,

Or. fr

Poprawka 668
Marietje Schaake

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– obie Ameryki i Karaiby: 4 000 mln 
EUR;

– obie Ameryki i Karaiby: 4 500 mln 
EUR;

Or. en

Poprawka 669
Maurice Ponga, Tokia Saïfi

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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– obie Ameryki i Karaiby: 4 000 mln 
EUR;

– obie Ameryki i Karaiby: 4 000 mln 
EUR, w tym co najmniej 450 000 000 
EUR dla Karaibów;

Or. fr

Poprawka 670
Marietje Schaake

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) 7 000 mln EUR na programy 
tematyczne:

b) 14 000 mln EUR na programy 
tematyczne:

Or. en

Poprawka 671
Judith Sargentini, Michel Reimon

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) 7 000 mln EUR na programy 
tematyczne:

b) 13 600 mln EUR na programy 
tematyczne:

Or. en

Poprawka 672
Marietje Schaake

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– prawa człowieka i demokracja: 1 
500 mln EUR,

– prawa człowieka i demokracja: 7 
500 mln EUR,
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Or. en

Poprawka 673
Judith Sargentini, Michel Reimon

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– prawa człowieka i demokracja: 1 
500 mln EUR,

– prawa człowieka i demokracja: co 
najmniej 3 000 mln EUR,

Or. en

Poprawka 674
Michael Gahler

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– prawa człowieka i demokracja: 1 
500 mln EUR,

– prawa człowieka i demokracja: 2
000 mln EUR (1 770 mln w cenach z 2018
r.), [2,15 %], z czego 1 000 mln na 
działania związane z demokracją, w tym 
do 25 % ma być przeznaczone na 
finansowanie unijnych misji obserwacji 
wyborów i 1 000 mln na działania 
związane z prawami człowieka.

Or. en

Poprawka 675
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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– prawa człowieka i demokracja: 1 
500 mln EUR,

– prawa człowieka i demokracja: co 
najmniej 1 500 mln EUR,

Or. en

Poprawka 676
Judith Sargentini, Michel Reimon

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– równouprawnienie płci i 
wzmocnienie pozycji kobiet i dziewcząt: co 
najmniej 1 000 mln EUR,

Or. en

Poprawka 677
Judith Sargentini, Michel Reimon

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– organizacje społeczeństwa 
obywatelskiego: 1 500 mln EUR,

– organizacje społeczeństwa 
obywatelskiego i władze lokalne: co 
najmniej 2 800 mln EUR,

Or. en

Poprawka 678
Marietje Schaake

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– organizacje społeczeństwa 
obywatelskiego: 1 500 mln EUR,

– organizacje społeczeństwa 
obywatelskiego: 3 000 mln EUR,
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Or. en

Poprawka 679
Judith Sargentini, Michel Reimon

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Poprawka 680
Marietje Schaake

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– stabilność i pokój: 1 000 mln EUR, – stabilność i pokój: 1 500 mln EUR,

Or. en

Poprawka 681
Judith Sargentini, Michel Reimon

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– globalne wyzwania: 3 000 mln 
EUR;

– globalne wyzwania: co najmniej 5 
800 mln EUR;

Or. en

Poprawka 682
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Judith Sargentini, Michel Reimon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) 4 000 mln EUR na działania 
szybkiego reagowania.

c) co najmniej 6 100 mln EUR na 
działania szybkiego reagowania, w tym co 
najmniej 4 600 mln na reagowanie w 
sytuacjach kryzysowych określone w art. 4 
ust. 4 lit. a) i w części 1 załącznika IV oraz 
co najmniej 1 500 mln na przyczynianie 
się do wzmocnienia odporności państw, 
społeczeństw, wspólnot i jednostek oraz 
łączenie pomocy humanitarnej z
działaniami na rzecz rozwoju,  jak 
określono w art. 4 ust. 4 lit. b) i w 
załączniku IV część 2.

Or. en

Poprawka 683
Judith Sargentini, Michel Reimon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Rezerwa na nowe wyzwania i
priorytety w kwocie 10 200 mln EUR 
stanowi powiększenie kwot, o których 
mowa w ust. 2, zgodnie z art. 15.

3. Rezerwa na nowe wyzwania i 
priorytety w kwocie 1 300 mln EUR 
stanowi powiększenie kwot, o których 
mowa w ust. 2, zgodnie z art. 15.

Or. en

Poprawka 684
Marietje Schaake

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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3. Rezerwa na nowe wyzwania i
priorytety w kwocie 10 200 mln EUR 
stanowi powiększenie kwot, o których 
mowa w ust. 2, zgodnie z art. 15.

3. Rezerwa na nowe wyzwania i 
priorytety w kwocie 5 000 mln EUR 
stanowi powiększenie kwot, o których 
mowa w ust. 2, zgodnie z art. 15.

Or. en

Poprawka 685
Marietje Schaake

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Pula środków finansowych, o
której mowa w ust. 2 lit. a), odpowiada co 
najmniej 75 % puli środków finansowych, 
o której mowa w ust. 1.

skreśla się

Or. en

Poprawka 686
Judith Sargentini, Michel Reimon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Pula środków finansowych, o której 
mowa w ust. 2 lit. a), odpowiada co 
najmniej  75 % puli środków finansowych, 
o której mowa w ust. 1.

4. Pula środków finansowych, o której 
mowa w ust. 2 lit. b), odpowiada co 
najmniej 14,6 % puli środków 
finansowych, o której mowa w ust. 1.

Or. en

Poprawka 687
Judith Sargentini, Michel Reimon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 4 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Co najmniej 20 % oficjalnej 
pomocy rozwojowej finansowanej na 
podstawie niniejszego rozporządzenia, we 
wszystkich programach, geograficznych i 
tematycznych, rocznie i w czasie trwania 
działań, powinno 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 
marginalizowanych, w tym kobiet i dzieci.

Or. en

Poprawka 688
Norbert Neuser, Juan Fernando López Aguilar, Vincent Peillon, Patrizia Toia, Cécile 
Kashetu Kyenge

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. 20 % oficjalnej pomocy 
rozwojowej finansowanej na podstawie 
niniejszego rozporządzenia przyczynia się 
do włączenia społecznego i rozwoju 
społecznego.

Or. en

Poprawka 689
Judith Sargentini, Michel Reimon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 4 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4b. W przypadku co najmniej 85 % 
oficjalnej pomocy rozwojowej 
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finansowanej na podstawie niniejszego 
rozporządzenia celem głównym lub 
znaczącym, we wszystkich programach 
geograficznych i tematycznych, rocznie i 
w czasie trwania działań, powinno być 
równouprawnienie płci i prawa kobiet i 
dziewcząt oraz wzmocnienie ich pozycji.

Or. en

Poprawka 690
Judith Sargentini, Michel Reimon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 4 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4c. 50 % całkowitej puli środków 
finansowych zostanie przeznaczonych na 
działania w dziedzinie klimatu i 
środowiska, w tym na cel 10 % 
poświęcony różnorodności biologicznej i 
cel 10 % poświęcony zrównoważonemu 
rolnictwu (ukierunkowany na wsparcie 
drobnych rolników, dywersyfikację upraw, 
agroleśnictwo i praktyki agroekologiczne).

Or. en

Poprawka 691
Jean-Luc Schaffhauser

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ogólne ramy polityki do celów wdrażania 
niniejszego rozporządzenia obejmują 
układy o stowarzyszeniu, umowy o 
partnerstwie i współpracy, umowy 
wielostronne oraz inne umowy 
ustanawiające prawnie wiążące stosunki z 
krajami partnerskimi, a także konkluzje 

Ogólne ramy polityki do celów wdrażania 
niniejszego rozporządzenia obejmują 
układy o stowarzyszeniu, umowy o 
partnerstwie i współpracy, umowy 
wielostronne oraz inne umowy 
ustanawiające prawnie wiążące stosunki z 
krajami partnerskimi, a także konkluzje 
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Rady Europejskiej, konkluzje Rady, 
oświadczenia przyjęte podczas szczytów 
lub wnioski ze spotkań na wysokim 
szczeblu z krajami partnerskimi, stosowne 
rezolucje Parlamentu Europejskiego, 
komunikaty Komisji lub wspólne 
komunikaty Komisji oraz Wysokiego 
Przedstawiciela Unii ds. Zagranicznych i 
Polityki Bezpieczeństwa.

Rady Europejskiej, konkluzje Rady, 
oświadczenia przyjęte podczas szczytów 
lub wnioski ze spotkań na wysokim 
szczeblu z krajami partnerskimi, stosowne 
rezolucje Parlamentu Europejskiego i 
parlamentów narodowych.

Or. fr

Poprawka 692
Judith Sargentini, Michel Reimon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ogólne ramy polityki do celów wdrażania 
niniejszego rozporządzenia obejmują 
układy o stowarzyszeniu, umowy o
partnerstwie i współpracy, umowy 
wielostronne oraz inne umowy 
ustanawiające prawnie wiążące stosunki z
krajami partnerskimi, a także konkluzje 
Rady Europejskiej, konkluzje Rady,
oświadczenia przyjęte podczas szczytów 
lub wnioski ze spotkań na wysokim 
szczeblu z krajami partnerskimi, stosowne 
rezolucje Parlamentu Europejskiego, 
komunikaty Komisji lub wspólne 
komunikaty Komisji oraz Wysokiego 
Przedstawiciela Unii ds. Zagranicznych i
Polityki Bezpieczeństwa.

Ogólne ramy polityki do celów wdrażania 
niniejszego rozporządzenia obejmują 
układy o stowarzyszeniu, umowy o
partnerstwie i współpracy, umowy 
wielostronne, odpowiednie prawodawstwo 
unijne oraz inne umowy ustanawiające 
prawnie wiążące stosunki z krajami 
partnerskimi, a także rezolucje ONZ,
konkluzje Rady Europejskiej, konkluzje 
Rady, oświadczenia przyjęte podczas 
szczytów lub wnioski ze spotkań na 
wysokim szczeblu z krajami partnerskimi, 
stosowne rezolucje Parlamentu 
Europejskiego, wytyczne UE w sprawie 
praw człowieka, komunikaty Komisji lub 
wspólne komunikaty Komisji oraz 
Wysokiego Przedstawiciela Unii ds. 
Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa.
Te ramy polityczne obejmują między 
innymi zintegrowane podejście UE do 
konfliktów i kryzysów zewnętrznych, -
Konsensus europejski w sprawie rozwoju, 
- kompleksowe podejście do wdrażania 
przez UE rezolucji Rady Bezpieczeństwa 
ONZ nr 1325 i 1820 w sprawie kobiet, 
pokoju i bezpieczeństwa, - unijny program 
zapobiegania konfliktom z użyciem siły, -
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koncepcję zwiększenia potencjału dialogu 
i mediacji UE, - ogólnounijne ramy 
strategiczne służące wsparciu reformy 
sektora bezpieczeństwa (SSR), - strategię 
UE przeciwko nielegalnej broni palnej, 
broni strzeleckiej i lekkiej (BSiL) oraz 
amunicji do nich, - koncepcję UE na rzecz 
wsparcia rozbrojenia, demobilizacji i 
reintegracji (DDR), - plan działania UE 
na rzecz równouprawnienia płci, -
Program działań z Addis Abeby, - Agendę 
ONZ na rzecz zrównoważonego rozwoju 
2030, - porozumienie klimatyczne z 
Paryża, - nową agendę miejską, - zasady 
rozwoju skutecznej współpracy 
rozwojowej, uzgodnione w 2011 r. przez 
Forum Wysokiego Szczebla w sprawie 
Skuteczności Pomocy w Pusanie 
(Globalne Partnerstwo na rzecz 
Skutecznej Współpracy Rozwojowej, 
GPEDC) odnowione na forum wysokiego 
szczebla w Nairobi w 2016 r., - wytyczne 
ONZ dotyczące biznesu i praw człowieka, 
- wytyczne OECD dla przedsiębiorstw 
wielonarodowych, - Konwencję o prawach 
osób niepełnosprawnych ONZ, -
Konwencję w sprawie uchodźców, -
Konwencję w sprawie likwidacji wszelkich 
form dyskryminacji kobiet, - wyniki 
pekińskiej platformy działania i programu 
działania Międzynarodowej Konferencji 
na temat Ludności i Rozwoju (ICPD), -
zasady z Maastricht dotyczące 
eksterytorialnych zobowiązań państw w 
dziedzinie praw gospodarczych, 
społecznych i kulturalnych, - plan 
działania UNCTAD na rzecz szkoleń w 
zakresie równoważenia długu publicznego 
(kwiecień 2015 r.), - przewodnie zasady 
dotyczące zadłużenia zagranicznego i 
praw człowieka opracowane przez Biuro 
Wysokiego Komisarza ONZ ds. Praw 
Człowieka, - globalne porozumienie w
sprawie uchodźców, - globalne 
porozumienie w sprawie bezpiecznej, 
uporządkowanej i regularnej migracji, 
przyjęte w Marrakeszu w dniu 10 grudnia 
2018 r.
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Or. en

Poprawka 693
Marietje Schaake

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ogólne ramy polityki do celów wdrażania 
niniejszego rozporządzenia obejmują 
układy o stowarzyszeniu, umowy o
partnerstwie i współpracy, umowy 
wielostronne oraz inne umowy 
ustanawiające prawnie wiążące stosunki z
krajami partnerskimi, a także konkluzje 
Rady Europejskiej, konkluzje Rady, 
oświadczenia przyjęte podczas szczytów 
lub wnioski ze spotkań na wysokim 
szczeblu z krajami partnerskimi, stosowne 
rezolucje Parlamentu Europejskiego, 
komunikaty Komisji lub wspólne 
komunikaty Komisji oraz Wysokiego 
Przedstawiciela Unii ds. Zagranicznych i
Polityki Bezpieczeństwa.

Ogólne ramy polityki do celów wdrażania 
niniejszego rozporządzenia obejmują
agendę 2030, globalną strategię i 
konsensus, uzupełnione o układy o
stowarzyszeniu, umowy o partnerstwie i
współpracy, umowy wielostronne oraz inne 
umowy ustanawiające prawnie wiążące 
stosunki z krajami partnerskimi, a także 
konkluzje Rady Europejskiej, konkluzje 
Rady, oświadczenia przyjęte podczas 
szczytów lub wnioski ze spotkań na 
wysokim szczeblu z krajami partnerskimi, 
stosowne rezolucje i sprawozdania
Parlamentu Europejskiego, pracę delegacji 
parlamentarnych i grup monitorujących,
komunikaty Komisji lub wspólne 
komunikaty Komisji oraz Wysokiego 
Przedstawiciela Unii ds. Zagranicznych i
Polityki Bezpieczeństwa.

Or. en

Poprawka 694
Norbert Neuser, Vincent Peillon, Juan Fernando López Aguilar, Elly Schlein, Cécile 
Kashetu Kyenge

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ogólne ramy polityki do celów wdrażania 
niniejszego rozporządzenia obejmują 
układy o stowarzyszeniu, umowy o
partnerstwie i współpracy, umowy 
wielostronne oraz inne umowy 

Ogólne ramy polityki do celów wdrażania 
niniejszego rozporządzenia obejmują
agendę 2030, Konsensus europejski w 
sprawie rozwoju, plan działania dotyczący
demokracji i praw człowieka, układy o
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ustanawiające prawnie wiążące stosunki z
krajami partnerskimi, a także konkluzje 
Rady Europejskiej, konkluzje Rady, 
oświadczenia przyjęte podczas szczytów 
lub wnioski ze spotkań na wysokim 
szczeblu z krajami partnerskimi, stosowne 
rezolucje Parlamentu Europejskiego, 
komunikaty Komisji lub wspólne 
komunikaty Komisji oraz Wysokiego 
Przedstawiciela Unii ds. Zagranicznych i
Polityki Bezpieczeństwa.

stowarzyszeniu, umowy o partnerstwie i
współpracy, umowy wielostronne oraz inne 
umowy ustanawiające prawnie wiążące 
stosunki z krajami partnerskimi, a także 
konkluzje Rady Europejskiej, konkluzje 
Rady, oświadczenia przyjęte podczas 
szczytów lub wnioski ze spotkań na 
wysokim szczeblu z krajami partnerskimi, 
stosowne rezolucje Parlamentu 
Europejskiego, komunikaty Komisji lub 
wspólne komunikaty Komisji oraz 
Wysokiego Przedstawiciela Unii ds. 
Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa.

Or. en

Poprawka 695
Patrizia Toia

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ogólne ramy polityki do celów wdrażania 
niniejszego rozporządzenia obejmują 
układy o stowarzyszeniu, umowy o
partnerstwie i współpracy, umowy 
wielostronne oraz inne umowy 
ustanawiające prawnie wiążące stosunki z
krajami partnerskimi, a także konkluzje 
Rady Europejskiej, konkluzje Rady, 
oświadczenia przyjęte podczas szczytów 
lub wnioski ze spotkań na wysokim 
szczeblu z krajami partnerskimi, stosowne 
rezolucje Parlamentu Europejskiego, 
komunikaty Komisji lub wspólne 
komunikaty Komisji oraz Wysokiego 
Przedstawiciela Unii ds. Zagranicznych i
Polityki Bezpieczeństwa.

Ogólne ramy polityki do celów wdrażania 
niniejszego rozporządzenia obejmują 
układy o stowarzyszeniu, umowy o
partnerstwie i współpracy, umowy 
wielostronne oraz inne umowy 
ustanawiające prawnie wiążące stosunki z
krajami partnerskimi, a także konkluzje 
Rady Europejskiej, konkluzje Rady, 
oświadczenia przyjęte podczas szczytów 
lub wnioski ze spotkań na wysokim 
szczeblu z krajami partnerskimi, cele 
agendy 2030 i porozumienia paryskiego,
stosowne rezolucje Parlamentu 
Europejskiego, komunikaty Komisji lub 
wspólne komunikaty Komisji oraz 
Wysokiego Przedstawiciela Unii ds. 
Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa.

Or. it



PE632.091v01-00 22/141 AM\1172162PL.docx

PL

Uzasadnienie

Ramy polityki do celów wdrażania niniejszego rozporządzenia muszą obejmować również 
Agendę 2030 i porozumienie paryskie.

Poprawka 696
Eduard Kukan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ogólne ramy polityki do celów wdrażania 
niniejszego rozporządzenia obejmują 
układy o stowarzyszeniu, umowy o
partnerstwie i współpracy, umowy 
wielostronne oraz inne umowy 
ustanawiające prawnie wiążące stosunki z
krajami partnerskimi, a także konkluzje 
Rady Europejskiej, konkluzje Rady, 
oświadczenia przyjęte podczas szczytów 
lub wnioski ze spotkań na wysokim 
szczeblu z krajami partnerskimi, stosowne 
rezolucje Parlamentu Europejskiego, 
komunikaty Komisji lub wspólne 
komunikaty Komisji oraz Wysokiego 
Przedstawiciela Unii ds. Zagranicznych i
Polityki Bezpieczeństwa.

Ogólne ramy polityki do celów wdrażania 
niniejszego rozporządzenia obejmują 
układy o stowarzyszeniu, umowy o
partnerstwie i współpracy, umowy 
wielostronne oraz inne obecne lub przyszłe
umowy ustanawiające prawnie wiążące 
stosunki z krajami partnerskimi, a także 
konkluzje Rady Europejskiej, konkluzje 
Rady, oświadczenia przyjęte podczas 
szczytów lub wnioski ze spotkań na 
wysokim szczeblu z krajami partnerskimi, 
stosowne rezolucje Parlamentu 
Europejskiego, komunikaty Komisji lub 
wspólne komunikaty Komisji oraz 
Wysokiego Przedstawiciela Unii ds. 
Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa.

Or. en

Poprawka 697
Marietje Schaake

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 7a

Zarządzanie

Horyzontalna grupa sterująca oparta na 
odpowiednich departamentach Komisji i 
ESDZ, pod przewodnictwem Wysokiego 
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Przedstawiciela Unii ds. Zagranicznych i 
Polityki Bezpieczeństwa oraz 
Wiceprzewodniczącego Komisji lub jego 
reprezentanta, odpowiada za sterowanie, 
koordynację i zarządzanie zasadami, 
celami i wydatkami zgodnie z niniejszym 
rozporządzeniem w celu zapewnienia 
spójności, skuteczności, przejrzystości i 
rozliczalności całego zewnętrznego 
finansowania UE.

Grupa Sterująca będzie odpowiedzialna za 
informowanie Parlamentu Europejskiego, 
a Parlament Europejski może wzywać 
przedstawicieli Grupy Sterującej do 
informowania go o bieżących środkach i 
działaniach, wynikach, zmienionych lub 
trudnych okolicznościach.

Parlament Europejski będzie 
konsultowany na etapie programowania, 
wdrażania i oceny niniejszego 
rozporządzenia, aby zagwarantować 
rozliczalność, przejrzystość i sterowanie 
polityczne.

Or. en

Poprawka 698
Jean-Luc Schaffhauser

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Unia dąży, poprzez dialog i
współpracę z krajami i regionami 
partnerskimi, do propagowania, rozwijania 
i umacniania zasad demokracji, 
praworządności, poszanowania praw 
człowieka i podstawowych wolności, na 
których się opiera.

1. Unia dąży, poprzez dialog i
współpracę z krajami i regionami 
partnerskimi, do propagowania, rozwijania 
i umacniania zasad demokracji, 
praworządności i poszanowania 
podstawowych wolności, na których się 
opiera, z zachowaniem zasady 
nieingerowania w sprawy wewnętrzne 
państw trzecich.

Or. fr
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Poprawka 699
Linda McAvan, Norbert Neuser

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Unia dąży, poprzez dialog i
współpracę z krajami i regionami 
partnerskimi, do propagowania, rozwijania 
i umacniania zasad demokracji, 
praworządności, poszanowania praw 
człowieka i podstawowych wolności, na 
których się opiera.

1. Unia dąży, poprzez dialog i
współpracę z krajami i regionami 
partnerskimi, poprzez działania w ONZ i 
na innych forach międzynarodowych oraz 
poprzez współpracę z organizacjami 
społeczeństwa obywatelskiego, władzami 
lokalnymi i podmiotami prywatnymi do 
propagowania, rozwijania i umacniania 
zasad, na których się opiera, a mianowicie 
zasad demokracji, praworządności,
powszechności i niepodzielności praw 
człowieka i podstawowych wolności,
poszanowania godności ludzkiej, równości 
i solidarności oraz respektowania zasad 
Karty Narodów Zjednoczonych i prawa 
międzynarodowego.

Or. en

Poprawka 700
Judith Sargentini, Michel Reimon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Unia dąży, poprzez dialog i
współpracę z krajami i regionami 
partnerskimi, do propagowania, rozwijania 
i umacniania zasad demokracji, 
praworządności, poszanowania praw 
człowieka i podstawowych wolności, na 
których się opiera.

1. Unia dąży, głównie poprzez dialog 
i współpracę z krajami i regionami 
partnerskimi, do propagowania, rozwijania 
i umacniania zasad demokracji, 
praworządności, poszanowania praw 
człowieka i podstawowych wolności, na 
których się opiera, wzmacniając ochronę, 
promowanie, wdrażanie i monitorowanie
tych zasad i praw poprzez wsparcie dla 
odpowiednich organizacji społeczeństwa 
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obywatelskiego, obrońców praw człowieka 
oraz ofiar represji i nadużyć.

Or. en

Poprawka 701
Louis Michel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Unia dąży, poprzez dialog i
współpracę z krajami i regionami 
partnerskimi, do propagowania, rozwijania 
i umacniania zasad demokracji, 
praworządności, poszanowania praw 
człowieka i podstawowych wolności, na 
których się opiera.

1. Unia dąży, poprzez dialog i
współpracę z krajami i regionami 
partnerskimi, do propagowania, rozwijania
i umacniania zasad demokracji, 
praworządności, dobrych rządów,
poszanowania praw człowieka i
podstawowych wolności, na których się 
opiera.

Or. fr

Poprawka 702
Marietje Schaake

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Aby przestrzegać zasad 
dotyczących praw człowieka i wspierać 
posiadaczy tych praw, szczególnie z 
ubogich i słabszych grup społecznych, w 
dochodzeniu swoich praw, a także aby 
pomagać krajom partnerskim w realizacji 
ich międzynarodowych zobowiązań w 
zakresie praw człowieka, należy stosować 
podejście oparte na prawach człowieka, 
obejmujące wszystkie prawa człowieka, 
zarówno obywatelskie, jak i polityczne lub 
gospodarcze, społeczne oraz kulturalne. 
Niniejsze rozporządzenie wspiera 

2. 2. Aby przestrzegać zasad 
dotyczących praw człowieka i wspierać 
posiadaczy tych praw, szczególnie ze 
zmarginalizowanych grup społecznych,
obejmujących mniejszości, kobiety i 
dziewczęta, osoby starsze, dzieci i 
młodzież, osoby LGBTI, ludy tubylcze i 
osoby niepełnosprawne, w dochodzeniu 
swoich praw, a także aby pomagać krajom 
partnerskim w realizacji ich 
międzynarodowych zobowiązań w zakresie 
praw człowieka, należy stosować podejście 
oparte na prawach człowieka, obejmujące 
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równouprawnienie płci i wzmacnianie 
pozycji kobiet.

wszystkie prawa człowieka, zarówno 
obywatelskie, jak i polityczne lub 
gospodarcze, społeczne oraz kulturalne.
Niniejsze rozporządzenie wspiera 
równouprawnienie płci, prawa kobiet i
dziewcząt i wzmacnianie ich pozycji, w 
tym zdrowie oraz prawa seksualne i 
reprodukcyjne.

Or. en

Poprawka 703
María Teresa Giménez Barbat, Marietje Schaake, Silvia Costa

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Aby przestrzegać zasad 
dotyczących praw człowieka i wspierać 
posiadaczy tych praw, szczególnie z 
ubogich i słabszych grup społecznych, w 
dochodzeniu swoich praw, a także aby 
pomagać krajom partnerskim w realizacji 
ich międzynarodowych zobowiązań w 
zakresie praw człowieka, należy stosować 
podejście oparte na prawach człowieka, 
obejmujące wszystkie prawa człowieka, 
zarówno obywatelskie, jak i polityczne lub 
gospodarcze, społeczne oraz kulturalne. 
Niniejsze rozporządzenie wspiera 
równouprawnienie płci i wzmacnianie 
pozycji kobiet.

2. Aby przestrzegać zasad 
dotyczących praw człowieka i wspierać 
posiadaczy tych praw, szczególnie z 
ubogich i słabszych grup społecznych, w 
dochodzeniu swoich praw, a także aby 
pomagać krajom partnerskim w realizacji 
ich międzynarodowych zobowiązań w 
zakresie praw człowieka, należy stosować 
podejście oparte na prawach człowieka, 
obejmujące wszystkie prawa człowieka, 
zarówno obywatelskie, jak i polityczne lub 
gospodarcze, społeczne oraz kulturalne.
Unia wspiera zwłaszcza edukację, gdyż 
jest ona narzędziem stymulowania 
rozwoju, przyczynia się do eliminacji 
ubóstwa, pomaga budować pokój i 
propagować integrację społeczną i 
aktywność obywatelską, a także zapewnia 
dostęp do kultury. Niniejsze 
rozporządzenie wspiera równouprawnienie 
płci i wzmacnianie pozycji kobiet, 
młodzieży i dzieci.

Or. en

Poprawka 704
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Judith Sargentini, Michel Reimon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Aby przestrzegać zasad 
dotyczących praw człowieka i wspierać 
posiadaczy tych praw, szczególnie z 
ubogich i słabszych grup społecznych, w 
dochodzeniu swoich praw, a także aby 
pomagać krajom partnerskim w realizacji 
ich międzynarodowych zobowiązań w 
zakresie praw człowieka, należy stosować 
podejście oparte na prawach człowieka, 
obejmujące wszystkie prawa człowieka, 
zarówno obywatelskie, jak i polityczne lub 
gospodarcze, społeczne oraz kulturalne. 
Niniejsze rozporządzenie wspiera 
równouprawnienie płci i wzmacnianie 
pozycji kobiet.

2. Aby przestrzegać zasad 
dotyczących praw człowieka i wspierać 
posiadaczy tych praw, szczególnie z 
ubogich i słabszych grup społecznych, w 
dochodzeniu swoich praw, a także aby 
pomagać krajom partnerskim w realizacji 
ich międzynarodowych zobowiązań w 
zakresie praw człowieka, należy stosować 
podejście oparte na prawach człowieka, 
obejmujące wszystkie prawa człowieka, 
zarówno obywatelskie, jak i polityczne lub 
gospodarcze, społeczne oraz kulturalne. 
Niniejsze rozporządzenie wspiera 
równouprawnienie płci, prawa kobiet i
wzmacnianie ich pozycji, w tym zdrowie 
oraz prawa seksualne i reprodukcyjne.

Or. en

Poprawka 705
Mirja Vehkaperä

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Aby przestrzegać zasad 
dotyczących praw człowieka i wspierać 
posiadaczy tych praw, szczególnie z 
ubogich i słabszych grup społecznych, w 
dochodzeniu swoich praw, a także aby 
pomagać krajom partnerskim w realizacji 
ich międzynarodowych zobowiązań w 
zakresie praw człowieka, należy stosować 
podejście oparte na prawach człowieka, 
obejmujące wszystkie prawa człowieka, 
zarówno obywatelskie, jak i polityczne lub 
gospodarcze, społeczne oraz kulturalne. 
Niniejsze rozporządzenie wspiera 

2. Aby przestrzegać zasad 
dotyczących praw człowieka i wspierać 
posiadaczy tych praw, szczególnie z 
ubogich i słabszych grup społecznych, w 
dochodzeniu swoich praw, a także aby 
pomagać krajom partnerskim w realizacji 
ich międzynarodowych zobowiązań w 
zakresie praw człowieka, należy stosować 
podejście oparte na prawach człowieka, 
obejmujące wszystkie prawa człowieka, 
zarówno obywatelskie, jak i polityczne lub 
gospodarcze, społeczne oraz kulturalne. 
Niniejsze rozporządzenie wspiera 
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równouprawnienie płci i wzmacnianie 
pozycji kobiet.

równouprawnienie płci, prawa kobiet i
dziewcząt i wzmacnianie ich pozycji oraz 
włączenie osób niepełnosprawnych.

Or. en

Poprawka 706
Maurice Ponga, Tokia Saïfi, Bogusław Sonik

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Aby przestrzegać zasad 
dotyczących praw człowieka i wspierać 
posiadaczy tych praw, szczególnie z 
ubogich i słabszych grup społecznych, w 
dochodzeniu swoich praw, a także aby 
pomagać krajom partnerskim w realizacji 
ich międzynarodowych zobowiązań w 
zakresie praw człowieka, należy stosować 
podejście oparte na prawach człowieka, 
obejmujące wszystkie prawa człowieka, 
zarówno obywatelskie, jak i polityczne lub 
gospodarcze, społeczne oraz kulturalne. 
Niniejsze rozporządzenie wspiera 
równouprawnienie płci i wzmacnianie 
pozycji kobiet.

2. Aby przestrzegać zasad 
dotyczących praw człowieka i wspierać 
posiadaczy tych praw, przede wszystkim z 
ubogich i słabszych grup społecznych, a w
szczególności osób niepełnosprawnych, w
dochodzeniu swoich praw, a także aby 
pomagać krajom partnerskim w realizacji 
ich międzynarodowych zobowiązań w 
zakresie praw człowieka, należy stosować 
podejście oparte na prawach człowieka, 
obejmujące wszystkie prawa człowieka, 
zarówno obywatelskie, jak i polityczne lub 
gospodarcze, społeczne oraz kulturalne. 
Niniejsze rozporządzenie wspiera 
równouprawnienie płci i wzmacnianie 
pozycji kobiet.

Or. fr

Poprawka 707
Linda McAvan, Norbert Neuser

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 3 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Unia propaguje wielostronne i oparte na 
prawach człowieka podejście do 
globalnych dóbr i wyzwań, a także 
współpracuje w tym zakresie z państwami 

Unia propaguje wielostronne, oparte na 
prawach człowieka i zrównoważone 
środowiskowo, społecznie i gospodarczo
podejście do globalnych dóbr publicznych
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członkowskimi, krajami partnerskimi, 
organizacjami międzynarodowymi i
innymi darczyńcami.

i wyzwań, a także współpracuje w tym 
zakresie z państwami członkowskimi, 
krajami partnerskimi, organizacjami 
międzynarodowymi, w tym 
międzynarodowymi instytucjami 
finansowymi oraz agencjami, funduszami
i programami ONZ, i innymi darczyńcami.

Or. en

Poprawka 708
Marietje Schaake

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 3 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Unia propaguje wielostronne i oparte na 
prawach człowieka podejście do 
globalnych dóbr i wyzwań, a także 
współpracuje w tym zakresie z państwami 
członkowskimi, krajami partnerskimi, 
organizacjami międzynarodowymi i
innymi darczyńcami.

Unia propaguje wielostronne i oparte na 
prawach człowieka i wartościach podejście 
do globalnych dóbr i wyzwań, a także 
współpracuje w tym zakresie z państwami 
członkowskimi, krajami partnerskimi, 
organizacjami międzynarodowymi i
innymi darczyńcami.

Or. en

Poprawka 709
Bogusław Sonik, Maurice Ponga

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 3 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Unia wspiera współpracę z organizacjami 
międzynarodowymi i innymi darczyńcami.

Unia wspiera współpracę z organizacjami i 
inicjatywami międzynarodowymi lub 
regionalnymi, a także z innymi 
darczyńcami.

Or. en
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Poprawka 710
Marietje Schaake

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 3 – akapit 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W stosunkach z krajami partnerskimi 
bierze się pod uwagę ich wyniki w
realizacji zobowiązań, umów 
międzynarodowych oraz stosunki umowne 
z Unią.

W stosunkach z krajami partnerskimi 
bierze się pod uwagę ich wyniki w zakresie 
przestrzegania praw i zasad, w tym praw 
człowieka, demokracji i praworządności,
realizacji zobowiązań, umów 
międzynarodowych oraz stosunki umowne 
z Unią.
W przypadku konsekwentnego regresu 
wsparcie finansowe dla kraju 
partnerskiego może zostać tymczasowo 
zmniejszone lub zawieszone za pomocą 
aktu delegowanego. W swojej decyzji 
Komisja w odpowiedni sposób uwzględnia 
stosowne rezolucje Parlamentu.

Or. en

Poprawka 711
Tokia Saïfi, Maurice Ponga

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 3 – akapit 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W stosunkach z krajami partnerskimi 
bierze się pod uwagę ich wyniki w
realizacji zobowiązań, umów 
międzynarodowych oraz stosunki umowne 
z Unią.

W stosunkach z krajami partnerskimi 
bierze się pod uwagę ich wyniki w 
realizacji zobowiązań, w szczególności 
porozumienia paryskiego, umów 
międzynarodowych oraz stosunki umowne 
z Unią, w szczególności układy o 
stowarzyszeniu, umowy o partnerstwie i 
współpracy oraz umowy handlowe.

Or. fr

Poprawka 712
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Elly Schlein

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 3 – akapit 4 – punkt 1 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) W niniejszym rozporządzeniu 
szczególną uwagę zwraca się na prawa 
oraz wzmocnienie pozycji dzieci i 
młodzieży, zarazem przyczyniając się do 
realizacji ich potencjału jako kluczowych 
inicjatorów zmian.

Or. en

Poprawka 713
Linda McAvan, Norbert Neuser

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 4– akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W stosownych przypadkach współpraca 
między Unią i państwami członkowskimi z 
jednej strony a krajami partnerskimi z 
drugiej oparta jest na zasadach 
skuteczności pomocy rozwojowej i ma na 
celu ich propagowanie. Zasady te to: 
odpowiedzialność krajów partnerskich za 
priorytety w dziedzinie rozwoju, 
skoncentrowanie się na rezultatach, 
integracyjne partnerstwa na rzecz rozwoju, 
przejrzystość i wzajemna rozliczalność. 
Unia propaguje skuteczne i wydajne 
uruchamianie i wykorzystanie środków.

Współpraca między Unią i państwami 
członkowskimi z jednej strony a krajami 
partnerskimi z drugiej oparta jest na 
zasadach skuteczności pomocy rozwojowej
we wszystkich sposobach udzielania 
pomocy i ma na celu ich propagowanie. 
Zasady te to: odpowiedzialność krajów 
partnerskich za priorytety w dziedzinie 
rozwoju, skoncentrowanie się na 
rezultatach, integracyjne partnerstwa na 
rzecz rozwoju, przejrzystość i wzajemna 
rozliczalność. Unia propaguje skuteczne i 
wydajne uruchamianie i wykorzystanie 
środków.

Or. en

Poprawka 714
Eduard Kukan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Artykuł 8 – ustęp 4– akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W stosownych przypadkach współpraca 
między Unią i państwami członkowskimi z 
jednej strony a krajami partnerskimi z 
drugiej oparta jest na zasadach 
skuteczności pomocy rozwojowej i ma na 
celu ich propagowanie. Zasady te to: 
odpowiedzialność krajów partnerskich za 
priorytety w dziedzinie rozwoju, 
skoncentrowanie się na rezultatach, 
integracyjne partnerstwa na rzecz rozwoju, 
przejrzystość i wzajemna rozliczalność. 
Unia propaguje skuteczne i wydajne 
uruchamianie i wykorzystanie środków.

Jedynie w stosownych przypadkach 
współpraca między Unią i państwami 
członkowskimi z jednej strony a krajami 
partnerskimi z drugiej oparta jest na 
zasadach skuteczności pomocy rozwojowej 
i ma na celu ich propagowanie. Zasady te 
to: odpowiedzialność krajów partnerskich 
za priorytety w dziedzinie rozwoju, 
skoncentrowanie się na rezultatach, 
integracyjne partnerstwa na rzecz rozwoju, 
przejrzystość i wzajemna rozliczalność. 
Unia propaguje skuteczne i wydajne 
uruchamianie i wykorzystanie środków.

Or. en

Poprawka 715
Judith Sargentini, Michel Reimon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 4– akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W stosownych przypadkach współpraca 
między Unią i państwami członkowskimi z 
jednej strony a krajami partnerskimi z 
drugiej oparta jest na zasadach 
skuteczności pomocy rozwojowej i ma na 
celu ich propagowanie. Zasady te to: 
odpowiedzialność krajów partnerskich za 
priorytety w dziedzinie rozwoju, 
skoncentrowanie się na rezultatach, 
integracyjne partnerstwa na rzecz rozwoju, 
przejrzystość i wzajemna rozliczalność. 
Unia propaguje skuteczne i wydajne 
uruchamianie i wykorzystanie środków.

W stosownych przypadkach współpraca 
między Unią i państwami członkowskimi z 
jednej strony a krajami partnerskimi z 
drugiej oparta jest na zasadach 
skuteczności pomocy rozwojowej i ma na 
celu ich propagowanie. Zasady te to: 
odpowiedzialność krajów partnerskich za 
priorytety w dziedzinie rozwoju,
dostosowanie się do swoich priorytetów,
skoncentrowanie się na rezultatach, 
integracyjne partnerstwa na rzecz rozwoju, 
przejrzystość i wzajemna rozliczalność. 
Unia propaguje skuteczne i wydajne 
uruchamianie i wykorzystanie środków.

Or. en
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Poprawka 716
Kati Piri

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 4 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W niniejszym rozporządzeniu szczególną 
uwagę zwraca się na prawa oraz 
wzmocnienie pozycji dzieci i młodzieży, 
zarazem przyczyniając się do realizacji ich 
potencjału jako kluczowych inicjatorów 
zmian.

Or. en

Poprawka 717
Urmas Paet

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. W niniejszym rozporządzeniu 
szczególną uwagę zwraca się na potrzeby 
oraz wzmocnienie pozycji dzieci i 
młodzieży, w szczególności dziewcząt i 
młodych kobiet, zarazem przyczyniając się 
do realizacji ich potencjału jako 
kluczowych inicjatorów zmian.

Or. en

Poprawka 718
Judith Sargentini, Michel Reimon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Programy i działania na podstawie 
niniejszego rozporządzenia uwzględniają 
kwestie zmiany klimatu, ochrony 

6. Programy i działania na podstawie 
niniejszego rozporządzenia uwzględniają 
kwestie zmiany klimatu, ochrony 
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środowiska i równouprawnienia płci, a 
także wzajemne powiązania między celami 
zrównoważonego rozwoju, tak aby 
propagować zintegrowane działania, które 
mogą przynosić dodatkowe korzyści i 
przyczyniać się do osiągania licznych 
celów w sposób spójny. Te programy i 
działania prowadzone są w oparciu o 
analizę ryzyka i zagrożeń, a także 
uwzględniając podejście oparte na 
odporności i kontekst konfliktu. Są one 
zgodne z zasadą niepozostawiania nikogo 
bez pomocy.

środowiska, zmniejszania ryzyka 
związanego z klęskami żywiołowymi i
gotowości na wypadek klęsk oraz
równouprawnienia płci, a także wzajemne 
powiązania między celami 
zrównoważonego rozwoju, tak aby 
propagować zintegrowane działania, które 
mogą przynosić dodatkowe korzyści i 
przyczyniać się do osiągania licznych 
celów w sposób spójny. Te programy i 
działania prowadzone są w oparciu o 
analizę zdolności, ryzyka i zagrożeń, a 
także uwzględniając ukierunkowane na 
ludzi i społeczność podejście oparte na 
odporności i kontekst konfliktu. Są one 
zgodne z zasadą niepozostawiania nikogo 
bez pomocy.
W stosownych przypadkach należy 
uwzględnić następujące zagadnienia 
przekrojowe, w tym dotyczące 
programowania:
a) zmiana klimatu i ochrona środowiska;
b) propagowanie demokracji oraz dobrych 
rządów;
c) prawa człowieka i prawo humanitarne;
d) niedyskryminacja;
e) równość płci i wzmocnienie pozycji 
kobiet;
f) zapobieganie konfliktom i budowanie 
pokoju.

Or. en

Poprawka 719
Norbert Neuser, Enrique Guerrero Salom, Juan Fernando López Aguilar, Vincent 
Peillon, Cécile Kashetu Kyenge

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Programy i działania na podstawie 
niniejszego rozporządzenia uwzględniają 
kwestie zmiany klimatu, ochrony 
środowiska i równouprawnienia płci, a 
także wzajemne powiązania między celami 

6. Programy i działania na podstawie 
niniejszego rozporządzenia uwzględniają 
kwestie zmiany klimatu, ochrony 
środowiska [dodatkowe korzyści 
środowiskowe wynoszą 50 % oficjalnej 
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zrównoważonego rozwoju, tak aby 
propagować zintegrowane działania, które 
mogą przynosić dodatkowe korzyści i 
przyczyniać się do osiągania licznych 
celów w sposób spójny. Te programy i 
działania prowadzone są w oparciu o 
analizę ryzyka i zagrożeń, a także 
uwzględniając podejście oparte na
odporności i kontekst konfliktu. Są one 
zgodne z zasadą niepozostawiania nikogo 
bez pomocy.

pomocy rozwojowej finansowanej na 
podstawie niniejszego rozporządzenia, w 
oparciu o wskaźniki z Rio), zmniejszania 
ryzyka związanego z klęskami 
żywiołowymi i gotowości na wypadek 
klęsk i równouprawnienia płci (co 
najmniej 85 % nowych programów 
uzyskuje ocenę G1 lub G2 wyznacznika 
polityki równości płci Komitetu Pomocy 
Rozwojowej OECD (wyznacznik G)], a 
także wzajemne powiązania między celami 
zrównoważonego rozwoju, tak aby 
propagować zintegrowane działania, które 
mogą przynosić dodatkowe korzyści i 
przyczyniać się do osiągania licznych 
celów w sposób spójny. Te programy i 
działania prowadzone są w oparciu o 
analizę zdolności, ryzyka i zagrożeń, a 
także uwzględniając ukierunkowane na 
ludzi i społeczność podejście do
odporności i kontekst konfliktu. Są one 
zgodne z zasadą niepozostawiania nikogo 
bez pomocy.

Or. en

Poprawka 720
Tokia Saïfi, Maurice Ponga

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Programy i działania na podstawie 
niniejszego rozporządzenia uwzględniają 
kwestie zmiany klimatu, ochrony 
środowiska i równouprawnienia płci, a 
także wzajemne powiązania między celami 
zrównoważonego rozwoju, tak aby 
propagować zintegrowane działania, które 
mogą przynosić dodatkowe korzyści i 
przyczyniać się do osiągania licznych 
celów w sposób spójny. Te programy i 
działania prowadzone są w oparciu o 
analizę ryzyka i zagrożeń, a także 
uwzględniając podejście oparte na 

6. Programy i działania na podstawie 
niniejszego rozporządzenia w sposób 
przekrojowy uwzględniają kwestie zmiany 
klimatu, ochrony środowiska, rozwoju 
społecznego i równouprawnienia płci, a 
także wzajemne powiązania między celami 
zrównoważonego rozwoju, tak aby 
propagować zintegrowane działania, które 
mogą przynosić dodatkowe korzyści i 
przyczyniać się do osiągania licznych 
celów w sposób spójny. W związku z tym 
programy i działania powinny być zgodne 
z celem 50 % współkorzyści dla klimatu i 
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odporności i kontekst konfliktu. Są one 
zgodne z zasadą niepozostawiania nikogo 
bez pomocy.

środowiska w rozumieniu wskaźników z 
Rio zdefiniowanych przez OECD, celem 
20 % na potrzeby rozwoju społecznego 
oraz 85 % na aspekt płci w rozumieniu 
wskaźników 1 i 2 zdefiniowanych przez 
OECD w dziedzinie równouprawnienia 
płci. Te programy i działania prowadzone 
są w oparciu o analizę ryzyka i zagrożeń, a 
także uwzględniając podejście oparte na 
odporności i kontekst konfliktu. Są one 
zgodne z zasadą niepozostawiania nikogo 
bez pomocy.

Or. fr

Poprawka 721
Doru-Claudian Frunzulică

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Programy i działania na podstawie 
niniejszego rozporządzenia uwzględniają 
kwestie zmiany klimatu, ochrony 
środowiska i równouprawnienia płci, a 
także wzajemne powiązania między celami 
zrównoważonego rozwoju, tak aby 
propagować zintegrowane działania, które 
mogą przynosić dodatkowe korzyści i 
przyczyniać się do osiągania licznych 
celów w sposób spójny. Te programy i 
działania prowadzone są w oparciu o 
analizę ryzyka i zagrożeń, a także 
uwzględniając podejście oparte na 
odporności i kontekst konfliktu. Są one 
zgodne z zasadą niepozostawiania nikogo 
bez pomocy.

6. Programy i działania na podstawie 
niniejszego rozporządzenia uwzględniają 
kwestie zapobiegania konfliktom i 
budowania pokoju, zmiany klimatu, 
ochrony środowiska i równouprawnienia 
płci oraz wzmocnienia pozycji kobiet, a 
także wzajemne powiązania między celami 
zrównoważonego rozwoju, tak aby 
propagować zintegrowane działania, które 
mogą przynosić dodatkowe korzyści i 
przyczyniać się do osiągania licznych 
celów w sposób spójny. Te programy i 
działania prowadzone są w oparciu o 
analizę ryzyka i zagrożeń, a także 
uwzględniając podejście oparte na 
odporności i kontekst konfliktu. Są one 
zgodne z zasadą niepozostawiania nikogo 
bez pomocy.

Or. en

Poprawka 722



AM\1172162PL.docx 37/141 PE632.091v01-00

PL

Gilles Pargneaux

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Programy i działania na podstawie 
niniejszego rozporządzenia uwzględniają 
kwestie zmiany klimatu, ochrony 
środowiska i równouprawnienia płci, a 
także wzajemne powiązania między celami 
zrównoważonego rozwoju, tak aby 
propagować zintegrowane działania, które 
mogą przynosić dodatkowe korzyści i 
przyczyniać się do osiągania licznych 
celów w sposób spójny. Te programy i 
działania prowadzone są w oparciu o 
analizę ryzyka i zagrożeń, a także 
uwzględniając podejście oparte na 
odporności i kontekst konfliktu. Są one 
zgodne z zasadą niepozostawiania nikogo 
bez pomocy.

6. Programy i działania na podstawie 
niniejszego rozporządzenia uwzględniają 
kwestie zmiany klimatu, ochrony 
środowiska i równouprawnienia płci, a 
także wzajemne powiązania między celami 
zrównoważonego rozwoju, tak aby 
propagować zintegrowane działania, które 
mogą przynosić dodatkowe korzyści i 
przyczyniać się do osiągania licznych 
celów w sposób spójny. Te programy i 
działania prowadzone są w oparciu o 
analizę ryzyka i zagrożeń, a także 
uwzględniając podejście oparte na 
odporności i kontekst konfliktu. Są one 
zgodne z zasadą niepozostawiania nikogo 
bez pomocy. Dodatkowe korzyści 
środowiskowe powinny wynosić 50 %, w 
oparciu o wskaźniki z Rio.

Or. en

Poprawka 723
María Teresa Giménez Barbat, Marietje Schaake, Silvia Costa

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

6. Programy i działania na podstawie 
niniejszego rozporządzenia uwzględniają 
kwestie zapobiegania konfliktom i 
budowania pokoju, zmiany klimatu, 
ochrony środowiska, edukacji i kultury 
oraz równouprawnienia płci, a także 
wzajemne powiązania między celami 
zrównoważonego rozwoju, tak aby 
propagować zintegrowane działania, które 
mogą przynosić dodatkowe korzyści i 
przyczyniać się do osiągania licznych 
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analizę ryzyka i zagrożeń, a także 
uwzględniając podejście oparte na 
odporności i kontekst konfliktu. Są one 
zgodne z zasadą niepozostawiania nikogo 
bez pomocy.

celów w sposób spójny. Te programy i 
działania prowadzone są w oparciu o 
analizę ryzyka i zagrożeń, a także 
uwzględniając podejście oparte na 
odporności i kontekst konfliktu. Są one 
zgodne z zasadą niepozostawiania nikogo 
bez pomocy.

Or. en

Poprawka 724
Mirja Vehkaperä

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Programy i działania na podstawie 
niniejszego rozporządzenia uwzględniają 
kwestie zmiany klimatu, ochrony 
środowiska i równouprawnienia płci, a 
także wzajemne powiązania między celami 
zrównoważonego rozwoju, tak aby 
propagować zintegrowane działania, które 
mogą przynosić dodatkowe korzyści i 
przyczyniać się do osiągania licznych 
celów w sposób spójny. Te programy i 
działania prowadzone są w oparciu o 
analizę ryzyka i zagrożeń, a także 
uwzględniając podejście oparte na 
odporności i kontekst konfliktu. Są one 
zgodne z zasadą niepozostawiania nikogo 
bez pomocy.

6. Programy i działania na podstawie 
niniejszego rozporządzenia uwzględniają 
kwestie zmiany klimatu, ochrony 
środowiska i równouprawnienia płci, a 
także wzajemne powiązania między celami 
zrównoważonego rozwoju, tak aby 
propagować zintegrowane działania, które 
mogą przynosić dodatkowe korzyści i 
przyczyniać się do osiągania licznych 
celów w sposób spójny. Te programy i 
działania prowadzone są w oparciu o 
analizę ryzyka i zagrożeń, a także 
uwzględniając podejście oparte na 
odporności i kontekst konfliktu. Są one 
zgodne z zasadą niepozostawiania nikogo 
bez pomocy i zasadą „nie szkodzić”.

Or. en

Poprawka 725
Thierry Cornillet

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka



AM\1172162PL.docx 39/141 PE632.091v01-00

PL

6. Programy i działania na podstawie 
niniejszego rozporządzenia uwzględniają 
kwestie zmiany klimatu, ochrony 
środowiska i równouprawnienia płci, a 
także wzajemne powiązania między celami 
zrównoważonego rozwoju, tak aby 
propagować zintegrowane działania, które 
mogą przynosić dodatkowe korzyści i 
przyczyniać się do osiągania licznych 
celów w sposób spójny. Te programy i 
działania prowadzone są w oparciu o 
analizę ryzyka i zagrożeń, a także 
uwzględniając podejście oparte na 
odporności i kontekst konfliktu. Są one 
zgodne z zasadą niepozostawiania nikogo 
bez pomocy.

6. Programy i działania na podstawie 
niniejszego rozporządzenia uwzględniają 
kwestie zmiany klimatu, ochrony 
środowiska, cyfryzacji i równouprawnienia 
płci, a także wzajemne powiązania między 
celami zrównoważonego rozwoju, tak aby 
propagować zintegrowane działania, które 
mogą przynosić dodatkowe korzyści i 
przyczyniać się do osiągania licznych 
celów w sposób spójny. Te programy i 
działania prowadzone są w oparciu o 
analizę ryzyka i zagrożeń, a także 
uwzględniając podejście oparte na 
odporności i kontekst konfliktu. Są one 
zgodne z zasadą niepozostawiania nikogo 
bez pomocy.

Or. en

Poprawka 726
Judith Sargentini, Michel Reimon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Wobec partnerów przyjmuje się 
bardziej skoordynowane, całościowe i
usystematyzowane podejście do kwestii 
migracji, a ich skuteczność jest regularnie 
oceniana.

skreśla się

Or. en

Poprawka 727
Marietje Schaake

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Wobec partnerów przyjmuje się 
bardziej skoordynowane, całościowe i

skreśla się
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usystematyzowane podejście do kwestii 
migracji, a ich skuteczność jest regularnie 
oceniana.

Or. en

Poprawka 728
Norbert Neuser, Juan Fernando López Aguilar, Doru-Claudian Frunzulică, Cécile 
Kashetu Kyenge

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7a. Komisja zapewnia, aby działania 
przyjęte na podstawie niniejszego 
rozporządzenia w związku z 
bezpieczeństwem, stabilnością i pokojem, 
w szczególności w odniesieniu do 
budowania zdolności podmiotów 
odpowiedzialnych za bezpieczeństwo na 
rzecz wsparcia rozwoju i bezpieczeństwa
na potrzeby rozwoju, walki z terroryzmem 
i przestępczością zorganizowaną oraz 
wsparcia cyberbezpieczeństwa, były 
stosowane zgodnie z prawem 
międzynarodowym, w tym 
międzynarodowym prawem dotyczącym 
praw człowieka i międzynarodowym 
prawem humanitarnym. Komisja 
dokładnie monitoruje stosowanie tych 
działań i składa sprawozdania z ich 
stosowania zgodnie z art. 31, aby 
zapewnić zgodność ze zobowiązaniami w
zakresie praw człowieka. W odniesieniu 
do tych działań Komisja stosuje podejście 
uwzględniające kontekst konfliktu, w tym 
analizę konfliktów, oprócz przepisów 
dotyczących zarządzania ryzykiem, 
przewidzianych w art. 8 ust. 8 lit. b). 
Komisja przyjmuje akt delegowany 
zgodnie z art. 34 w celu uzupełnienia 
niniejszego rozporządzenia przez 
ustanowienie ram operacyjnych 
zapewniających, aby prawa człowieka były 
uwzględniane przy projektowaniu i
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stosowaniu środków, o których mowa w
niniejszym artykule, w szczególności w
odniesieniu do zapobiegania torturom 
oraz innemu okrutnemu, nieludzkiemu 
lub poniżającemu traktowaniu oraz 
poszanowania sprawiedliwości 
proceduralnej, w tym domniemania 
niewinności, prawa do sprawiedliwego 
procesu i prawa obrony.

Or. en

Poprawka 729
Judith Sargentini, Michel Reimon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7a. Wszelki sprzęt, usługi lub 
technologie dostarczane na podstawie
niniejszego rozporządzenia podlegają 
ścisłej kontroli transferu i spełniają osiem 
kryteriów wspólnego stanowiska 
944/2008/WPZiB, rozporządzenia w 
sprawie produktów podwójnego 
zastosowania oraz wszelkich 
obowiązujących unijnych środków 
ograniczających. Zgodnie z 
rozporządzeniem UE w sprawie 
produktów używanych do wykonywania 
kary śmierci i tortur, niniejszego 
rozporządzenia nie można wykorzystywać 
do tego, aby finansować dostarczanie 
jakiegokolwiek rodzaju sprzętu, który 
może być użyty do tortur, złego 
traktowania lub innych naruszeń praw 
człowieka.

Or. en

Poprawka 730
Marietje Schaake
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8. Komisja informuje Parlament 
Europejski i prowadzi z nim regularną
wymianę poglądów.

8. Komisja regularnie informuje 
Parlament Europejski i prowadzi z nim
konstruktywną wymianę poglądów. W tym 
celu Komisja udostępnia Parlamentowi 
Europejskiemu wszystkie tematyczne 
dokumenty strategiczne i dokumenty 
strategiczne dotyczące krajów, działania 
podejmowane w celu osiągnięcia celów, a 
także wyniki monitorowania i oceny 
przeprowadzane na podstawie art. 31 
niniejszego rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 731
Bogusław Sonik, Maurice Ponga

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8. Komisja informuje Parlament 
Europejski i prowadzi z nim regularną 
wymianę poglądów.

8. Komisja informuje Parlament 
Europejski i prowadzi z nim regularny 
dialog polityczny.

Or. en

Poprawka 732
Charles Tannock, Eleni Theocharous
w imieniu grupy ECR

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8a. U podstaw całego instrumentu leży 
przejrzystość i rozliczalność, z silnym 
naciskiem na sprawozdawczość i kontrolę. 
Oznacza to przejrzysty system kontroli, w 
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tym zgłaszanie informacji na temat 
odbiorców środków oraz czy płatności 
zostały dokonane w terminie. Wyniki, 
opłacalność oraz produkty uzyskane 
dzięki finansowaniu zawsze są poddawane 
kontroli dla zapewnienia 
zrównoważonych, długotrwałych skutków 
wydatków.

Or. en

Poprawka 733
Bogusław Sonik, Maurice Ponga

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8a. Komisja prowadzi regularny dialog 
polityczny ze społeczeństwem 
obywatelskim oraz władzami lokalnymi.

Or. en

Poprawka 734
Judith Sargentini, Michel Reimon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

[...] skreśla się

Or. en

Uzasadnienie

Budowanie zdolności na rzecz bezpieczeństwa i rozwoju powinno być częścią Europejskiego 
Instrumentu na rzecz Pokoju, zgodnie z propozycją komisji DEVE.

Poprawka 735
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Sabine Lösing, Lola Sánchez Caldentey

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9 Budowanie zdolności podmiotów
wojskowych w celu wsparcia rozwoju i
bezpieczeństwa na rzecz rozwoju

9 Budowanie zdolności podmiotów w
celu wsparcia rozwoju

Or. en

Uzasadnienie

W art. 208 TFUE stwierdza się, że głównym celem polityki Unii w dziedzinie współpracy na 
rzecz rozwoju jest zmniejszenie, a docelowo, likwidacja ubóstwa. Przekierowanie funduszy 
cywilnych / rozwojowych na wojsko nie zwiększy stabilności ani nie stworzy pokoju, zaostrzy 
konflikty, a faktyczne zmniejszy fundusze na rzeczywiste zadania rozwojowe i pomoc.

Poprawka 736
Norbert Neuser, Juan Fernando López Aguilar, Cécile Kashetu Kyenge

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Budowanie zdolności podmiotów
wojskowych w celu wsparcia rozwoju i
bezpieczeństwa na rzecz rozwoju

Budowanie zdolności podmiotów
odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w
celu wsparcia rozwoju i bezpieczeństwa na 
rzecz rozwoju

Or. en

Poprawka 737
Fabio Massimo Castaldo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Zgodnie z art. 41 ust. 2 Traktatu o
Unii Europejskiej z pomocy udzielanej 
przez Unię na mocy niniejszego 

1. Zgodnie z art. 41 ust. 2 Traktatu o
Unii Europejskiej z pomocy udzielanej 
przez Unię na mocy niniejszego 
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rozporządzenia nie można korzystać w celu 
finansowania zakupu broni lub amunicji 
ani w celu finansowania operacji o
konsekwencjach wojskowych lub 
obronnych.

rozporządzenia nie można korzystać w celu 
finansowania zakupu broni lub amunicji 
ani w celu finansowania operacji o
konsekwencjach wojskowych lub 
obronnych. Wszelki sprzęt dostarczony na 
podstawie niniejszego rozporządzenia 
podlega ścisłej kontroli transferu 
określonej we wspólnym stanowisku UE w 
sprawie wywozu broni. Zgodnie z 
rozporządzeniem UE w sprawie 
produktów używanych do wykonywania 
kary śmierci i tortur, niniejszego 
rozporządzenia nie można wykorzystywać 
do tego, aby finansować dostarczanie 
jakiegokolwiek rodzaju sprzętu, który 
może być użyty do tortur, złego 
traktowania lub innych naruszeń praw 
człowieka.

Or. en

Poprawka 738
Doru-Claudian Frunzulică

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Zgodnie z art. 41 ust. 2 Traktatu o
Unii Europejskiej z pomocy udzielanej 
przez Unię na mocy niniejszego 
rozporządzenia nie można korzystać w celu 
finansowania zakupu broni lub amunicji 
ani w celu finansowania operacji o
konsekwencjach wojskowych lub 
obronnych.

1. Zgodnie z art. 41 ust. 2 Traktatu o
Unii Europejskiej z pomocy udzielanej 
przez Unię na mocy niniejszego 
rozporządzenia nie można korzystać w celu 
finansowania zakupu broni lub amunicji 
ani w celu finansowania operacji o
konsekwencjach wojskowych lub 
obronnych. Wszelki sprzęt dostarczony na 
podstawie niniejszego rozporządzenia 
podlega ścisłej kontroli transferu 
określonej we wspólnym stanowisku UE w 
sprawie wywozu broni.

Or. en

Poprawka 739
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Maurice Ponga, Tokia Saïfi, Bogusław Sonik

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Zgodnie z art. 41 ust. 2 Traktatu o
Unii Europejskiej z pomocy udzielanej 
przez Unię na mocy niniejszego 
rozporządzenia nie można korzystać w celu 
finansowania zakupu broni lub amunicji 
ani w celu finansowania operacji o
konsekwencjach wojskowych lub 
obronnych.

1. Z pomocy udzielanej przez Unię na 
mocy niniejszego rozporządzenia nie 
można korzystać w celu finansowania 
zakupu broni lub amunicji ani w celu 
finansowania operacji o konsekwencjach 
wojskowych lub obronnych.

Or. fr

Poprawka 740
Sabine Lösing, Lola Sánchez Caldentey

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W celu przyczynienia się do 
zrównoważonego rozwoju, który wymaga 
utworzenia stabilnych, pokojowych i
integracyjnych społeczeństw, pomoc Unii 
na mocy niniejszego rozporządzenia może 
być wykorzystywana w kontekście szerszej 
reformy sektora bezpieczeństwa lub do 
budowania zdolności podmiotów
wojskowych w krajach partnerskich, w
nadzwyczajnych okolicznościach 
określonych w ust. 4, w celu realizacji 
działań rozwojowych i zapewnienia 
bezpieczeństwa służącego rozwojowi.

2. W celu przyczynienia się do 
zrównoważonego rozwoju, który wymaga 
utworzenia stabilnych, pokojowych i
integracyjnych społeczeństw, pomoc Unii 
na mocy niniejszego rozporządzenia może 
być wykorzystywana do budowania 
zdolności podmiotów sektora 
rządowego/publicznego oraz 
obywatelskiego, pozarządowego w krajach 
partnerskich, do prowadzenia działalności 
rozwojowej, zapobiegania konfliktom, 
zapewniania gotowości do rozwiązywania 
sytuacji przedkryzysowych i 
pokryzysowych oraz umacniania pokoju, 
kierując się zasadą rygorystycznego 
zaangażowania się w podejście czysto 
cywilne i niewojskowe.

Or. en
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Poprawka 741
Norbert Neuser, Juan Fernando López Aguilar, Cécile Kashetu Kyenge

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W celu przyczynienia się do 
zrównoważonego rozwoju, który wymaga 
utworzenia stabilnych, pokojowych i
integracyjnych społeczeństw, pomoc Unii 
na mocy niniejszego rozporządzenia może 
być wykorzystywana w kontekście szerszej 
reformy sektora bezpieczeństwa lub do 
budowania zdolności podmiotów
wojskowych w krajach partnerskich, w
nadzwyczajnych okolicznościach 
określonych w ust. 4, w celu realizacji 
działań rozwojowych i zapewnienia 
bezpieczeństwa służącego rozwojowi.

2. W celu przyczynienia się do 
zrównoważonego rozwoju, który wymaga 
utworzenia stabilnych, pokojowych i
integracyjnych społeczeństw, pomoc Unii 
na mocy niniejszego rozporządzenia może 
być wykorzystywana w kontekście szerszej 
reformy sektora bezpieczeństwa lub do 
budowania zdolności podmiotów
odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w
krajach partnerskich, w nadzwyczajnych 
okolicznościach określonych w ust. 4, w
celu realizacji działań rozwojowych i
zapewnienia bezpieczeństwa służącego 
rozwojowi.

Or. en

Poprawka 742
Sabine Lösing, Lola Sánchez Caldentey

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Pomoc na podstawie niniejszego 
artykułu może w szczególności objąć 
realizację programów budowania zdolności 
na rzecz rozwoju i bezpieczeństwa 
służącego rozwojowi, w tym szkoleń, 
mentoringu i doradztwa, a także dostawy 
sprzętu, poprawy infrastruktury i
świadczenia usług bezpośrednio
związanych z tą pomocą.

3. Pomoc na podstawie niniejszego 
artykułu może w szczególności objąć 
realizację programów budowania zdolności 
na rzecz rozwoju i bezpieczeństwa 
służącego rozwojowi, w tym szkoleń, 
mentoringu i doradztwa, związanych z
następującą pomocą:

Or. en
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Poprawka 743
Doru-Claudian Frunzulică

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Pomoc na podstawie niniejszego 
artykułu może w szczególności objąć 
realizację programów budowania zdolności 
na rzecz rozwoju i bezpieczeństwa 
służącego rozwojowi, w tym szkoleń, 
mentoringu i doradztwa, a także dostawy 
sprzętu, poprawy infrastruktury i
świadczenia usług bezpośrednio 
związanych z tą pomocą.

3. Pomoc na podstawie niniejszego 
artykułu uwzględnia kontekst konfliktu i
może w szczególności objąć działania 
zapewniające wsparcie i szkolenia dla 
podmiotów społeczeństwa obywatelskiego, 
w tym kobiet, mężczyzn, dziewcząt i 
chłopców z różnych grup społecznych, w 
celu rozwinięcia ich zdolności do 
monitorowania działań sił zbrojnych. 
Może ona również objąć realizację 
programów budowania zdolności na rzecz 
rozwoju i bezpieczeństwa służącego 
rozwojowi, w tym szkoleń, mentoringu i
doradztwa, a także dostawy sprzętu, 
poprawy infrastruktury i świadczenia usług 
bezpośrednio związanych z tą pomocą.

Or. en

Poprawka 744
Mirja Vehkaperä

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Pomoc na podstawie niniejszego 
artykułu może w szczególności objąć 
realizację programów budowania zdolności 
na rzecz rozwoju i bezpieczeństwa 
służącego rozwojowi, w tym szkoleń, 
mentoringu i doradztwa, a także dostawy 
sprzętu, poprawy infrastruktury i
świadczenia usług bezpośrednio 
związanych z tą pomocą.

3. Pomoc na podstawie niniejszego 
artykułu uwzględnia kontekst konfliktu i
może w szczególności objąć realizację 
programów budowania zdolności na rzecz 
rozwoju i bezpieczeństwa służącego 
rozwojowi, w tym szkoleń, mentoringu i
doradztwa, a także dostawy sprzętu, 
poprawy infrastruktury i świadczenia usług 
bezpośrednio związanych z tą pomocą.

Or. en
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Poprawka 745
Norbert Neuser, Juan Fernando López Aguilar, Vincent Peillon, Cécile Kashetu Kyenge

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Pomoc na podstawie niniejszego 
artykułu może w szczególności objąć 
realizację programów budowania zdolności 
na rzecz rozwoju i bezpieczeństwa 
służącego rozwojowi, w tym szkoleń, 
mentoringu i doradztwa, a także dostawy 
sprzętu, poprawy infrastruktury i
świadczenia usług bezpośrednio 
związanych z tą pomocą.

3. Pomoc na podstawie niniejszego 
artykułu uwzględnia kontekst konfliktu i
może w szczególności objąć realizację 
programów budowania zdolności na rzecz 
rozwoju i bezpieczeństwa służącego 
rozwojowi, w tym szkoleń, mentoringu i
doradztwa, a także dostawy sprzętu, 
poprawy infrastruktury i świadczenia usług 
bezpośrednio związanych z tą pomocą.

Or. en

Poprawka 746
Sabine Lösing, Lola Sánchez Caldentey

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 3 – litera a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) wsparciem dla środków cywilnych 
dotyczących demobilizacji, rozbrojenia i 
reintegracji społecznej (DDR), trybunałów 
ad hoc, komisji i mechanizmów prawdy i 
pojednania;

Or. en

Poprawka 747
Sabine Lösing, Lola Sánchez Caldentey

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 3 – litera b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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b) wspieraniem działań społeczno-
gospodarczych służących łagodzeniu 
skutków przesiedleń ludności, między 
innymi działań związanych z 
zaspokojeniem potrzeb wspólnot 
przyjmujących w sytuacjach krytycznych 
lub na początku konfliktu;

Or. en

Poprawka 748
Sabine Lösing, Lola Sánchez Caldentey

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 3 – litera c (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) wsparciem dla organizacji 
międzynarodowych, regionalnych, 
państwowych i pozarządowych, które 
podejmują wysiłki na rzecz budowania 
zaufania, mediacji, pojednania i dialogu 
oraz upowszechniają te zjawiska;

Or. en

Poprawka 749
Sabine Lösing, Lola Sánchez Caldentey

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 3 – litera d (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) wspieraniem działań w zakresie 
oddziaływania, jakie wywierają na 
ludność cywilną miny przeciwpiechotne, 
niewybuchy lub inne pozostałe po wojnie i 
konfliktach zbrojnych środki wybuchowe;

Or. en
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Poprawka 750
Sabine Lösing, Lola Sánchez Caldentey

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 3 – litera e (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) środkami wsparcia dla 
przeciwdziałania handlowi bronią 
strzelecką i lekką w szczególności w 
regionach konfliktów, m.in. w ramach 
ONZ i w ścisłej współpracy ze 
społeczeństwem obywatelskim;

Or. en

Poprawka 751
Sabine Lösing, Lola Sánchez Caldentey

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 3 – litera f (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) wspieraniem działań społeczno-
gospodarczych służących propagowaniu 
odpowiedzialności, równego i 
sprawiedliwego dostępu do zasobów 
naturalnych oraz przejrzystości 
zarządzania nimi;

Or. en

Poprawka 752
Sabine Lösing, Lola Sánchez Caldentey

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 3 – litera g (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) wspieraniem działań 
pomagających rozwijaniu i 
organizowaniu udziału społeczeństwa 
obywatelskiego w procesach politycznych, 
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w szczególności promujących udział 
kobiet.

Or. en

Poprawka 753
Sabine Lösing, Lola Sánchez Caldentey

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Pomoc na podstawie niniejszego 
artykułu jest świadczona jedynie w
sytuacji, gdy:

skreśla się

a) nie ma możliwości spełnienia wymagań 
dla odpowiedniej realizacji celów Unii 
wynikających z niniejszego 
rozporządzenia za pośrednictwem 
podmiotów niewojskowych i istnieje 
zagrożenie dla istnienia funkcjonujących 
instytucji państwowych lub dla ochrony 
praw człowieka i podstawowych wolności, 
a instytucje państwowe nie są w stanie 
przeciwdziałać temu zagrożeniu; oraz

b) dany kraj partnerski i Unia są zgodne 
co do tego, że podmioty wojskowe są 
kluczowe dla utrzymania, ustanowienia 
lub przywrócenia warunków niezbędnych 
do zrównoważonego rozwoju, w tym w
sytuacjach kryzysowych i sytuacjach lub 
kontekstach delikatnych lub 
niestabilnych.

Or. en

Poprawka 754
Sabine Lösing, Lola Sánchez Caldentey

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 4 – litera a
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) nie ma możliwości spełnienia 
wymagań dla odpowiedniej realizacji 
celów Unii wynikających z niniejszego 
rozporządzenia za pośrednictwem 
podmiotów niewojskowych i istnieje 
zagrożenie dla istnienia funkcjonujących 
instytucji państwowych lub dla ochrony 
praw człowieka i podstawowych wolności, 
a instytucje państwowe nie są w stanie 
przeciwdziałać temu zagrożeniu; oraz

skreśla się

Or. en

Poprawka 755
Norbert Neuser, Juan Fernando López Aguilar, Cécile Kashetu Kyenge

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 4 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) nie ma możliwości spełnienia 
wymagań dla odpowiedniej realizacji 
celów Unii wynikających z niniejszego 
rozporządzenia za pośrednictwem 
podmiotów niewojskowych i istnieje 
zagrożenie dla istnienia funkcjonujących 
instytucji państwowych lub dla ochrony 
praw człowieka i podstawowych wolności, 
a instytucje państwowe nie są w stanie 
przeciwdziałać temu zagrożeniu; oraz

a) nie ma możliwości spełnienia 
wymagań dla odpowiedniej realizacji 
celów Unii wynikających z niniejszego 
rozporządzenia za pośrednictwem 
podmiotów nieodpowiadających za 
bezpieczeństwo i istnieje zagrożenie dla 
istnienia funkcjonujących instytucji 
państwowych lub dla ochrony praw 
człowieka i podstawowych wolności, a
instytucje państwowe nie są w stanie 
przeciwdziałać temu zagrożeniu; oraz

Or. en

Poprawka 756
Sabine Lösing, Lola Sánchez Caldentey

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 4 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka



PE632.091v01-00 54/141 AM\1172162PL.docx

PL

b) dany kraj partnerski i Unia są 
zgodne co do tego, że podmioty wojskowe 
są kluczowe dla utrzymania, ustanowienia 
lub przywrócenia warunków niezbędnych 
do zrównoważonego rozwoju, w tym w
sytuacjach kryzysowych i sytuacjach lub 
kontekstach delikatnych lub 
niestabilnych.

skreśla się

Or. en

Poprawka 757
Norbert Neuser, Juan Fernando López Aguilar, Doru-Claudian Frunzulică, Cécile 
Kashetu Kyenge

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 4 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) dany kraj partnerski i Unia są 
zgodne co do tego, że podmioty wojskowe
są kluczowe dla utrzymania, ustanowienia 
lub przywrócenia warunków niezbędnych 
do zrównoważonego rozwoju, w tym w
sytuacjach kryzysowych i sytuacjach lub 
kontekstach delikatnych lub niestabilnych.

b) dany kraj partnerski i Unia są 
zgodne co do tego, że podmioty
odpowiedzialne za bezpieczeństwo są 
kluczowe dla utrzymania, ustanowienia lub 
przywrócenia warunków niezbędnych do 
zrównoważonego rozwoju oraz że te 
podmioty odpowiedzialne za 
bezpieczeństwo nie są zaangażowane w 
łamanie praw człowieka ani nie zagrażają 
funkcjonowaniu instytucji państwowych, 
w tym w sytuacjach kryzysowych i
sytuacjach lub kontekstach delikatnych lub 
niestabilnych.

Or. en

Poprawka 758
Fabio Massimo Castaldo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 4 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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b) dany kraj partnerski i Unia są 
zgodne co do tego, że podmioty wojskowe 
są kluczowe dla utrzymania, ustanowienia 
lub przywrócenia warunków niezbędnych 
do zrównoważonego rozwoju, w tym w
sytuacjach kryzysowych i sytuacjach lub 
kontekstach delikatnych lub niestabilnych.

b) dany kraj partnerski i Unia są 
zgodne co do tego, że podmioty wojskowe 
są kluczowe dla utrzymania, ustanowienia 
lub przywrócenia warunków niezbędnych 
do zrównoważonego rozwoju oraz że te 
podmioty wojskowe nie są zaangażowane 
w łamanie praw człowieka ani nie 
zagrażają funkcjonowaniu instytucji 
państwowych, w tym w sytuacjach 
kryzysowych i sytuacjach lub kontekstach 
delikatnych lub niestabilnych.

Or. en

Poprawka 759
Mirja Vehkaperä

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 4 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) dany kraj partnerski i Unia są 
zgodne co do tego, że podmioty wojskowe 
są kluczowe dla utrzymania, ustanowienia 
lub przywrócenia warunków niezbędnych 
do zrównoważonego rozwoju, w tym w
sytuacjach kryzysowych i sytuacjach lub 
kontekstach delikatnych lub niestabilnych.

b) dany kraj partnerski i Unia są 
zgodne co do tego, że podmioty wojskowe 
są kluczowe dla utrzymania, ustanowienia 
lub przywrócenia warunków niezbędnych 
do zrównoważonego rozwoju oraz że te 
podmioty wojskowe nie są zaangażowane 
w łamanie praw człowieka, w tym w
sytuacjach kryzysowych i sytuacjach lub 
kontekstach delikatnych lub niestabilnych.

Or. en

Poprawka 760
Fabio Massimo Castaldo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 4 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) regularnie przeprowadzana jest 
rygorystyczna analiza konfliktu i 
wprowadzane są systemy zarządzania 
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ryzykiem, aby zapewnić, by pomoc nie 
zwiększała dynamiki konfliktu i była 
zgodna z szerszymi wysiłkami UE na rzecz 
promowania i utrzymania pokoju i 
stabilności na poziomie lokalnym, 
krajowym i regionalnym.

Or. en

Poprawka 761
Norbert Neuser, Juan Fernando López Aguilar, Vincent Peillon, Cécile Kashetu Kyenge

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 4 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) regularnie przeprowadzana jest 
rygorystyczna analiza konfliktu i 
wprowadzane są systemy zarządzania 
ryzykiem, aby zapewnić, by pomoc nie 
zwiększała dynamiki konfliktu i była 
zgodna z szerszymi wysiłkami UE na rzecz 
promowania i utrzymania pokoju i 
stabilności na poziomie lokalnym, 
krajowym i regionalnym.

Or. en

Poprawka 762
Fabio Massimo Castaldo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 4 – litera b b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

bb) ustanowiono wiążące i wspólnie 
zdefiniowane plany działania w celu 
poprawy instytucjonalnej i operacyjnej 
zgodności wojskowych beneficjentów 
pomocy w zakresie przejrzystości i 
standardów praw człowieka w odniesieniu 
do traktowania wszystkich grup i osób 
podlegających ich jurysdykcji.
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Or. en

Poprawka 763
Norbert Neuser, Juan Fernando López Aguilar, Vincent Peillon, Cécile Kashetu Kyenge

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 4 – litera b b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

bb) ustanowiono wiążące i wspólnie 
zdefiniowane plany działania w celu 
poprawy instytucjonalnej i operacyjnej 
zgodności beneficjentów pomocy 
odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w 
zakresie przejrzystości i standardów praw 
człowieka w odniesieniu do traktowania 
wszystkich grup i osób podlegających ich 
jurysdykcji.

Or. en

Poprawka 764
Norbert Neuser, Juan Fernando López Aguilar, Cécile Kashetu Kyenge, Elly Schlein

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 5 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Pomocy Unii na podstawie 
niniejszego artykułu nie wykorzystuje się 
do finansowania budowania zdolności 
podmiotów wojskowych do celów innych 
niż zapewnianie działań rozwojowych oraz 
bezpieczeństwa służącego rozwojowi. 
Pomoc Unii nie służy w szczególności do 
finansowania:

5. Pomocy Unii na podstawie 
niniejszego artykułu nie wykorzystuje się 
do finansowania budowania zdolności 
podmiotów wojskowych. Pomoc Unii nie 
służy w szczególności do finansowania:

Or. en

Poprawka 765
Norbert Neuser, Juan Fernando López Aguilar, Doru-Claudian Frunzulică, Cécile 
Kashetu Kyenge, Elly Schlein
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 5 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) stałych wydatków wojskowych; a) wydatków wojskowych;

Or. en

Poprawka 766
Sabine Lösing, Lola Sánchez Caldentey

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 5 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) stałych wydatków wojskowych; a) wydatków wojskowych;

Or. en

Poprawka 767
Sabine Lösing, Lola Sánchez Caldentey

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 5 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) szkoleń mających konkretnie na 
celu przyczynienie się do zdolności
bojowej sił zbrojnych.

c) szkoleń, których celem jest 
przyczynianie się do zdolności sił 
zbrojnych.

Or. en

Poprawka 768
Fabio Massimo Castaldo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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6. Przy opracowywaniu i wdrażaniu 
środków na mocy niniejszego artykułu 
Komisja promuje odpowiedzialność kraju 
partnerskiego za własny rozwój. Komisja 
rozwija także elementy i dobre praktyki 
niezbędne do zapewnienia trwałości w
perspektywie średnio- i długoterminowej,
jak również propaguje praworządność i
ustalone zasady prawa międzynarodowego.

6. Przy opracowywaniu i wdrażaniu 
środków na mocy niniejszego artykułu 
Komisja promuje odpowiedzialność kraju 
partnerskiego za własny rozwój. Komisja 
rozwija także elementy i dobre praktyki 
niezbędne do zapewnienia trwałości i 
rozliczalności w perspektywie średnio- i
długoterminowej, propaguje 
praworządność i ustalone zasady prawa 
międzynarodowego, zapewnia, by 
działania mające na celu reformę sił 
zbrojnych przyczyniały się do zwiększenia 
ich przejrzystości, odpowiedzialności i 
poszanowania praw człowieka w 
odniesieniu do osób podlegających ich 
jurysdykcji. W przypadku środków 
służących dostarczeniu sprzętu 
partnerskim siłom zbrojnym Komisja 
precyzuje rodzaj sprzętu, który należy 
dostarczyć w kontekście każdego środka. 
Komisja wyjaśnia również, w jaki sposób 
zagwarantuje, że sprzęt ten będzie 
wykorzystywany wyłącznie przez 
zamierzonych odbiorców oraz działania, 
które podejmie w przeciwnym przypadku.

Or. en

Poprawka 769
Norbert Neuser, Juan Fernando López Aguilar, Vincent Peillon, Cécile Kashetu Kyenge, 
Elly Schlein

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Przy opracowywaniu i wdrażaniu 
środków na mocy niniejszego artykułu 
Komisja promuje odpowiedzialność kraju 
partnerskiego za własny rozwój. Komisja 
rozwija także elementy i dobre praktyki 
niezbędne do zapewnienia trwałości w
perspektywie średnio- i długoterminowej, 
jak również propaguje praworządność i
ustalone zasady prawa międzynarodowego.

6. Przy opracowywaniu i wdrażaniu 
środków na mocy niniejszego artykułu 
Komisja promuje odpowiedzialność kraju 
partnerskiego za własny rozwój. Komisja 
rozwija także elementy i dobre praktyki 
niezbędne do zapewnienia trwałości w
perspektywie średnio- i długoterminowej, 
jak również propaguje praworządność i
ustalone zasady prawa międzynarodowego.
Zapewnia ona, by dla wszystkich środków 
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opracowana została teoria zmiany i by 
były one dostosowane do konkretnego 
kontekstu, generowały bezpośrednie 
korzyści dla bezpieczeństwa ludności, w 
tym pod względem poprawy świadczenia 
usług w dziedzinie bezpieczeństwa, i były 
dopasowane do długofalowych strategii 
pokojowych i rozwojowych mających na 
celu wyeliminowanie przyczyn konfliktu.

Or. en

Poprawka 770
Mirja Vehkaperä

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Przy opracowywaniu i wdrażaniu 
środków na mocy niniejszego artykułu 
Komisja promuje odpowiedzialność kraju 
partnerskiego za własny rozwój. Komisja 
rozwija także elementy i dobre praktyki 
niezbędne do zapewnienia trwałości w
perspektywie średnio- i długoterminowej, 
jak również propaguje praworządność i
ustalone zasady prawa międzynarodowego.

6. Przy opracowywaniu i wdrażaniu 
środków na mocy niniejszego artykułu 
Komisja promuje odpowiedzialność kraju 
partnerskiego za własny rozwój, a także 
aktywnie angażuje społeczeństwo 
obywatelskie w ten proces i zapewnia 
udział w nim mężczyzn i kobiet. Komisja 
rozwija także elementy i dobre praktyki 
niezbędne do zapewnienia trwałości w
perspektywie średnio- i długoterminowej, 
jak również propaguje praworządność i
ustalone zasady prawa międzynarodowego.

Or. en

Poprawka 771
Fabio Massimo Castaldo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Komisja ustanawia odpowiednie
procedury oceny ryzyka, monitorowania i

7. Komisja przeprowadza 
rygorystyczną i systematyczną analizę ex 
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oceny środków na podstawie niniejszego 
artykułu.

ante konfliktów i ustanawia procedury 
oceny ryzyka, monitorowania i oceny 
środków na podstawie niniejszego 
artykułu.
Procesy monitorowania i oceny bazują w 
szerokim zakresie na analizach i 
oświadczeniach społeczeństwa 
obywatelskiego.

Or. en

Poprawka 772
Mirja Vehkaperä

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Komisja ustanawia odpowiednie 
procedury oceny ryzyka, monitorowania i
oceny środków na podstawie niniejszego 
artykułu.

7. Komisja przeprowadza 
systematyczną analizę ex ante konfliktów, 
która w pełni uwzględnia analizę 
dotyczącą płci, odpowiednie procedury 
oceny ryzyka, monitorowania i oceny 
środków na podstawie niniejszego 
artykułu.

Or. en

Poprawka 773
Doru-Claudian Frunzulică

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Komisja ustanawia odpowiednie
procedury oceny ryzyka, monitorowania i
oceny środków na podstawie niniejszego 
artykułu.

7. Komisja przeprowadza 
rygorystyczną i systematyczną analizę ex 
ante konfliktów, która w pełni uwzględnia 
analizę dotyczącą płci, procedury oceny 
ryzyka, monitorowania i oceny środków na 
podstawie niniejszego artykułu.

Or. en
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Poprawka 774
Marietje Schaake

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Komisja ustanawia odpowiednie 
procedury oceny ryzyka, monitorowania i
oceny środków na podstawie niniejszego 
artykułu.

7. Komisja ustanawia odpowiednie 
procedury oceny ryzyka, monitorowania i
oceny każdego celu i środków na 
podstawie niniejszego artykułu i zgodnie z 
art. 31.

Or. en

Poprawka 775
Michael Gahler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 9a

Zakres programów tematycznych

1. Programy tematyczne obejmują 
następujące obszary interwencji:

a) prawa człowieka, podstawowe wolności 
i demokracja:

– ochrona i wspieranie praw człowieka i
obrońców praw człowieka w państwach i
sytuacjach pilnych, w których prawa 
człowieka i podstawowe wolności są 
najbardziej zagrożone, w tym poprzez 
zaspokajanie pilnych potrzeb związanych 
z ochroną obrońców praw człowieka w
elastyczny i całościowy sposób,

– stanie na straży podstawowych wolności 
wszystkich ludzi i przyczynianie się w ten 
sposób do tworzenia społeczeństw, w 
których panują takie wartości jak 
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uczestnictwo, niedyskryminacja, równość, 
sprawiedliwość społeczna i rozliczalność,

– wzmacnianie i wspieranie demokracji, 
uwzględnianie wszystkich aspektów 
demokratycznych rządów, w tym 
wzmacnianie pluralizmu 
demokratycznego, zwiększanie 
uczestnictwa obywateli, tworzenie 
sprzyjających warunków dla 
społeczeństwa obywatelskiego i wspieranie 
wiarygodnych i przejrzystych procesów 
wyborczych sprzyjających włączeniu 
społecznemu w całym cyklu wyborczym,

– promowanie skutecznego
multilateralizmu i partnerstw 
strategicznych jako wkładu w zwiększanie 
potencjału ram międzynarodowych, 
regionalnych i krajowych oraz 
wzmacnianie pozycji podmiotów 
lokalnych w zakresie promowania i 
ochrony praw człowieka, demokracji i 
rządów prawa,

– propagowanie nowych 
międzyregionalnych synergii i sieci wśród 
lokalnych społeczeństw obywatelskich 
oraz między społeczeństwem obywatelskim 
a innymi właściwymi organami i
mechanizmami w zakresie praw 
człowieka, aby zmaksymalizować wymianę 
najlepszych praktyk dotyczących praw 
człowieka i demokracji oraz zadbać o
pozytywną dynamikę;

b) organizacje społeczeństwa 
obywatelskiego i władze lokalne:

– wspieranie integracyjnego, 
partycypacyjnego, upodmiotowionego i
niezależnego społeczeństwa 
obywatelskiego w krajach partnerskich,

– promowanie dialogu prowadzonego z
organizacjami społeczeństwa 
obywatelskiego oraz między tymi 
organizacjami,

– wspieranie budowania zdolności władz 
lokalnych i wykorzystywanie ich wiedzy 
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fachowej do promowania terytorialnego 
podejścia do rozwoju,

– podnoszenie świadomości i wiedzy 
obywateli Unii na temat celów 
określonych w art. 3 niniejszego 
rozporządzenia oraz zwiększanie ich 
zaangażowania w osiąganie tych celów;

c) stabilność i pokój:

– pomoc w zakresie zapobiegania 
konfliktom, budowania pokoju i osiągania 
stanu gotowości na wypadek kryzysu,

– pomoc w zakresie przeciwdziałania 
globalnym i ponadregionalnym oraz 
powstającym zagrożeniom;

d) wyzwania globalne:

– zdrowie,

– edukacja,

– sytuacja kobiet,

– sytuacja dzieci i młodzieży,

– migracja i przymusowe wysiedlenia,

– godna praca, ochrona socjalna i
nierówność,

– kultura,

– zapewnienie zdrowego środowiska i
przeciwdziałanie zmianie klimatu,

– zrównoważona energia,

– zrównoważony wzrost sprzyjający 
włączeniu społecznemu, godziwe miejsca 
pracy i zaangażowanie sektora 
prywatnego,

– żywność i żywienie,

– promowanie społeczeństw 
integracyjnych, dobrego zarządzania 
gospodarczego i przejrzystego zarządzania 
finansami publicznymi;

e) potrzeby i priorytety polityki 
zagranicznej:

– wspieranie unijnych strategii na rzecz 
współpracy dwustronnej, regionalnej i
międzyregionalnej, propagowanie dialogu 
politycznego i opracowanie wspólnego 
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podejścia do wyzwań globalnych i reakcji 
na te wyzwania,

– wspieranie unijnej polityki handlowej,

– udział we wdrażaniu międzynarodowego 
wymiaru unijnych polityk wewnętrznych 
oraz promowanie powszechnej wiedzy na 
temat Unii i eksponowanie Unii i roli, 
jaką odgrywa na arenie międzynarodowej.

2. Bardziej szczegółowe informacje na 
temat obszarów współpracy, o których 
mowa w ust. 3, przedstawiono w
załączniku III.

Or. en

Poprawka 776
Norbert Neuser, Juan Fernando López Aguilar, Vincent Peillon, Doru-Claudian 
Frunzulică, Cécile Kashetu Kyenge

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 9a

Zakres programów tematycznych

1. Programy tematyczne obejmują 
następujące obszary interwencji:

a) prawa człowieka, podstawowe wolności 
i demokracja:

– ochrona i wspieranie praw człowieka i
obrońców praw człowieka w państwach i
sytuacjach pilnych, w których prawa 
człowieka i podstawowe wolności są 
najbardziej zagrożone, w tym poprzez 
zaspokajanie pilnych potrzeb związanych 
z ochroną obrońców praw człowieka w
elastyczny i całościowy sposób,

– stanie na straży podstawowych wolności 
wszystkich ludzi i przyczynianie się w ten 
sposób do tworzenia społeczeństw, w 
których panują takie wartości jak 
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uczestnictwo, niedyskryminacja, równość, 
sprawiedliwość społeczna i rozliczalność,

– wzmocnienie i wsparcie demokracji, 
uwzględnienie wszystkich aspektów 
demokratycznych rządów oraz wsparcie 
wiarygodnych i przejrzystych procesów 
wyborczych sprzyjających włączeniu 
społecznemu, w szczególności za pomocą 
unijnych misji obserwacji wyborów,

– promowanie skutecznego 
multilateralizmu i partnerstw 
strategicznych jako wkładu w zwiększanie 
potencjału ram międzynarodowych, 
regionalnych i krajowych oraz 
wzmacnianie pozycji podmiotów 
lokalnych w zakresie promowania i 
ochrony praw człowieka, demokracji i 
rządów prawa,

– propagowanie nowych 
międzyregionalnych synergii i sieci wśród 
lokalnych społeczeństw obywatelskich 
oraz między społeczeństwem obywatelskim 
a innymi właściwymi organami i
mechanizmami w zakresie praw 
człowieka, aby zmaksymalizować wymianę 
najlepszych praktyk dotyczących praw 
człowieka i demokracji oraz zadbać o
pozytywną dynamikę;

b) organizacje społeczeństwa 
obywatelskiego i władze lokalne:

– wspieranie integracyjnego, 
partycypacyjnego, upodmiotowionego i
niezależnego społeczeństwa 
obywatelskiego w krajach partnerskich,

– promowanie dialogu prowadzonego z
organizacjami społeczeństwa 
obywatelskiego oraz między tymi 
organizacjami,

– wspieranie budowania zdolności władz 
lokalnych i wykorzystywanie ich wiedzy 
fachowej do promowania terytorialnego 
podejścia do rozwoju,

– podnoszenie świadomości i wiedzy 
obywateli Unii na temat celów 
określonych w art. 3 niniejszego 
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rozporządzenia oraz zwiększanie ich 
zaangażowania w osiąganie tych celów,

– wspieranie społeczeństwa 
obywatelskiego w uczestnictwie w 
promowaniu polityki publicznej i dialogu 
z rządami i instytucjami 
międzynarodowymi,

– wspieranie społeczeństwa 
obywatelskiego w uwrażliwianiu 
konsumentów i obywateli oraz 
podnoszeniu świadomości na temat 
produkcji i konsumpcji przyjaznej dla 
środowiska i uczciwego handlu w celu 
zachęcenia ich do przyjęcia bardziej
zrównoważonych zachowań;

c) stabilność i pokój:

– pomoc w zakresie zapobiegania 
konfliktom, budowania pokoju i osiągania 
stanu gotowości na wypadek kryzysu,

– pomoc w zakresie przeciwdziałania 
globalnym i ponadregionalnym oraz 
powstającym zagrożeniom;

d) wyzwania globalne:

– zdrowie,

– edukacja,

– sytuacja kobiet,

– sytuacja dzieci i młodzieży,

– migracja i przymusowe wysiedlenia,

– godna praca, ochrona socjalna i
nierówność,

– kultura,

– zapewnienie zdrowego środowiska i
przeciwdziałanie zmianie klimatu,

– zrównoważona energia,

– zrównoważony wzrost sprzyjający 
włączeniu społecznemu, godziwe miejsca 
pracy i zaangażowanie sektora 
prywatnego,

– żywność i żywienie,

– dostęp do bezpiecznej wody, urządzeń 
sanitarnych i higieny,
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– promowanie społeczeństw 
integracyjnych, dobrego zarządzania 
gospodarczego i przejrzystego zarządzania 
finansami publicznymi;

e) potrzeby i priorytety polityki 
zagranicznej:

– wspieranie unijnych strategii na rzecz 
współpracy dwustronnej, regionalnej i
międzyregionalnej, propagowanie dialogu 
politycznego i opracowanie wspólnego 
podejścia do wyzwań globalnych i reakcji 
na te wyzwania,

– wspieranie unijnej polityki handlowej,

– udział we wdrażaniu międzynarodowego 
wymiaru unijnych polityk wewnętrznych 
oraz promowanie powszechnej wiedzy na 
temat Unii i eksponowanie Unii i roli, 
jaką odgrywa na arenie międzynarodowej.

2. Bardziej szczegółowe informacje na 
temat obszarów współpracy, o których 
mowa w ust. 3, przedstawiono w
załączniku III.

Or. en

Poprawka 777
Judith Sargentini, Michel Reimon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 9a

Prawa człowieka i prawo humanitarne

1. Komisja zapewnia, by środki przyjęte na 
mocy niniejszego rozporządzenia były 
wdrażane zgodnie z prawem 
międzynarodowym, w tym 
międzynarodowymi prawami człowieka i 
międzynarodowym prawem 
humanitarnym.

2. Zgodnie z Konsensusem w sprawie 
rozwoju, UE wdroży oparte na prawach 



AM\1172162PL.docx 69/141 PE632.091v01-00

PL

człowieka podejście do współpracy na 
rzecz rozwoju obejmujące wszystkie prawa 
człowieka. Będą one sprzyjać integracji i 
partycypacji, niedyskryminacji, równości i 
sprawiedliwości, przejrzystości i 
rozliczalności. UE przyczyni się do 
poprawy warunków prowadzenia 
działalności gospodarczej sprzyjającej 
włączeniu społecznemu poprzez 
promowanie praw człowieka, w tym 
podstawowych norm pracy i wymogów w 
zakresie należytej staranności, bardziej 
sprzyjających środowisk biznesowych, 
bardziej zrównoważonych polityk i ram 
regulacyjnych, nowych modeli 
biznesowych i większej zdolności 
administracyjnej, w szczególności w 
ramach programowania i wdrażania 
EFZR+. Wszystkie polityki związane z 
migracją w ramach ISWMR będą 
programowane i wdrażane na podstawie 
wzajemnej odpowiedzialności i pełnego 
przestrzegania zobowiązań 
humanitarnych i praw człowieka. UE 
zapewni skuteczny szacunek, ochronę i 
przestrzeganie praw człowieka w 
odniesieniu do wszystkich migrantów, 
niezależnie od ich statusu migracyjnego, 
na wszystkich etapach cyklu migracji i 
ponownie potwierdzi zobowiązanie do 
wyeliminowania wszelkich form 
dyskryminacji, w tym rasizmu, ksenofobii 
i nietolerancji wobec migrantów i ich 
rodzin.

3. Zgodnie z unijnymi ramami 
strategicznymi i planem działania 
dotyczącymi praw człowieka i demokracji 
Komisja wykorzystuje szczegółowe 
wytyczne operacyjne2a w odniesieniu do 
zwalczania terroryzmu, przestępczości 
zorganizowanej, środków dotyczących 
bezpieczeństwa cybernetycznego, walki z 
cyberprzestępczością i budowania 
potencjału wojskowego państw trzecich, 
by zapewnić uwzględnianie praw 
człowieka, gdy przygotowywane i
realizowane są środki, o których mowa w 
załączniku II część 6, załączniku III część 
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3 i załączniku IV część 1, w szczególności 
w odniesieniu do zapobiegania torturom 
oraz innemu okrutnemu, nieludzkiemu 
lub poniżającemu traktowaniu oraz 
poszanowania sprawiedliwości 
proceduralnej, w tym domniemania 
niewinności, prawa do sprawiedliwego 
procesu i prawa obrony.

4. Komisja ustanawia odpowiednie 
procedury oceny ryzyka, monitorowania i
oceny środków na podstawie ust. 1, 2 i 3. 
Komisja uważnie monitoruje realizację 
środków, o których mowa w ust. 1, 2 i 3 w 
celu zapewnienia zgodności z 
obowiązkami w dziedzinie praw człowieka. 
Komisja włącza informacje na ten temat w
swoich regularnych sprawozdaniach.

_________________

2a

https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco
/files/manual-hr-guidance-ct-oc-cyber-
20151105_en.pdf

Or. en

Poprawka 778
Thierry Cornillet, Mirja Vehkaperä

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 9a

Zakres programów o określonym zasięgu 
geograficznym

1. Działania Unii na rzecz współpracy 
stosowane na podstawie niniejszego 
artykułu dotyczą przedsięwzięć o
charakterze lokalnym, krajowym, 
regionalnym, transregionalnym i
kontynentalnym.

2. Ze względu na realizację celów 
przewidzianych w art. 3 programy o
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określonym zasięgu geograficznym 
dotyczą następujących obszarów 
współpracy:

a) dobre rządy, demokracja, 
praworządność, prawa człowieka, 
podstawowe wolności i społeczeństwo 
obywatelskie;

b) eliminacja ubóstwa, walka z 
nierównościami, poprawa wskaźnika 
rejestracji cywilnej i rozwój społeczny;

c) migracja i mobilność;

d) środowisko i zmiana klimatu;

e) zrównoważony wzrost gospodarczy 
sprzyjający włączeniu społecznemu, 
cyfryzacja oraz godne zatrudnienie;

f) bezpieczeństwo, stabilność i pokój;

g) partnerstwo;

3. Bardziej szczegółowe informacje na 
temat obszarów współpracy, o których 
mowa w ust. 2, przedstawiono w
załączniku II.

Or. en

Poprawka 779
Renaud Muselier

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 9a

Zakres programów o określonym zasięgu 
geograficznym

1. Działania Unii na rzecz współpracy 
stosowane na podstawie niniejszego 
artykułu dotyczą przedsięwzięć o
charakterze lokalnym, krajowym, 
regionalnym, transregionalnym i
kontynentalnym.
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2. Ze względu na realizację celów 
przewidzianych w art. 3 programy o
określonym zasięgu geograficznym 
dotyczą następujących obszarów 
interwencji:

a) dobre rządy (na wszystkich szczeblach 
rządów, lokalnych lub regionalnych), 
demokracja, praworządność, prawa 
człowieka, podstawowe wolności i 
społeczeństwo obywatelskie;

b) eliminacja ubóstwa, zwalczanie 
nierówności i rozwój społeczny;

c) migracja i mobilność;

d) środowisko i zmiana klimatu;

e) zrównoważony wzrost gospodarczy 
sprzyjający włączeniu społecznemu oraz 
godne zatrudnienie;

f) bezpieczeństwo, stabilność i pokój;

g) partnerstwo;

Or. fr

Poprawka 780
Louis Michel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 9a

Zakres programów o określonym zasięgu 
geograficznym

1. Działania Unii na rzecz współpracy 
stosowane na podstawie niniejszego 
artykułu dotyczą przedsięwzięć o
charakterze lokalnym, krajowym, 
regionalnym, podregionalnym, 
transregionalnym i kontynentalnym.

2. Ze względu na realizację celów 
przewidzianych w art. 3 programy o
określonym zasięgu geograficznym 
dotyczą następujących obszarów 
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interwencji: a) dobre rządy, demokracja, 
praworządność, prawa człowieka, 
podstawowe wolności i społeczeństwo 
obywatelskie; b) eliminacja ubóstwa, 
zwalczanie nierówności i rozwój 
społeczny; c) migracja i mobilność; d) 
środowisko i zmiana klimatu; e) 
zrównoważony wzrost gospodarczy 
sprzyjający włączeniu społecznemu oraz 
godne zatrudnienie; f) bezpieczeństwo, 
stabilność i pokój; g) partnerstwo; 3. 
Bardziej szczegółowe informacje na temat 
obszarów współpracy, o których mowa w
ust. 2, przedstawiono w załączniku II.

Or. fr

Poprawka 781
Thierry Cornillet, Mirja Vehkaperä

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Ustęp 9 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 9b

Zakres programów tematycznych

1. Programy tematyczne obejmują 
następujące obszary interwencji:

a) prawa człowieka, podstawowe wolności 
i demokracja:

– ochrona i wspieranie praw człowieka i
obrońców praw człowieka w państwach i
sytuacjach pilnych, w których prawa 
człowieka i podstawowe wolności są 
najbardziej zagrożone, w tym poprzez 
zaspokajanie pilnych potrzeb związanych 
z ochroną obrońców praw człowieka w
elastyczny i całościowy sposób,

– stanie na straży podstawowych wolności 
wszystkich ludzi i przyczynianie się w ten 
sposób do tworzenia społeczeństw, w 
których panują takie wartości jak 
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uczestnictwo, niedyskryminacja, równość, 
sprawiedliwość społeczna i rozliczalność,

– wzmocnienie i wsparcie demokracji, 
uwzględnienie wszystkich aspektów 
demokratycznych rządów oraz wsparcie 
wiarygodnych i przejrzystych procesów 
wyborczych sprzyjających włączeniu 
społecznemu, w szczególności za pomocą 
unijnych misji obserwacji wyborów,

– promowanie skutecznego 
multilateralizmu i partnerstw 
strategicznych jako wkładu w zwiększanie 
potencjału ram międzynarodowych, 
regionalnych i krajowych oraz 
wzmacnianie pozycji podmiotów 
lokalnych w zakresie promowania i 
ochrony praw człowieka, demokracji i 
rządów prawa,

– propagowanie nowych 
międzyregionalnych synergii i sieci wśród 
lokalnych społeczeństw obywatelskich 
oraz między społeczeństwem obywatelskim 
a innymi właściwymi organami i
mechanizmami w zakresie praw 
człowieka, aby zmaksymalizować wymianę 
najlepszych praktyk dotyczących praw 
człowieka i demokracji oraz zadbać o
pozytywną dynamikę;

b) organizacje społeczeństwa 
obywatelskiego i władze lokalne:

– wspieranie integracyjnego, 
partycypacyjnego, upodmiotowionego i
niezależnego społeczeństwa 
obywatelskiego w krajach partnerskich,

– promowanie dialogu prowadzonego z
organizacjami społeczeństwa 
obywatelskiego oraz między tymi 
organizacjami,

– wspieranie budowania zdolności władz
lokalnych i wykorzystywanie ich wiedzy 
fachowej do promowania terytorialnego 
podejścia do rozwoju,

– zwiększenie odpowiedzialności i 
absorpcji pomocy w ramach krajowych 
programów szkoleniowych dla urzędników 
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władz lokalnych i organizacji 
społeczeństwa obywatelskiego dotyczących 
sposobu ubiegania się o fundusze unijne,

– podnoszenie świadomości i wiedzy 
obywateli Unii na temat celów 
określonych w art. 3 niniejszego 
rozporządzenia oraz zwiększanie ich 
zaangażowania w osiąganie tych celów;

c) stabilność i pokój:

– pomoc w zakresie zapobiegania 
konfliktom, budowania pokoju i osiągania 
stanu gotowości na wypadek kryzysu,

– pomoc w zakresie przeciwdziałania 
globalnym i ponadregionalnym oraz 
powstającym zagrożeniom;

d) wyzwania globalne:

– zdrowie,

– edukacja,

– sytuacja kobiet,

– sytuacja dzieci i młodzieży,

– migracja i przymusowe wysiedlenia,

– godna praca, ochrona socjalna i
nierówność,

– kultura,

– zapewnienie zdrowego środowiska i
przeciwdziałanie zmianie klimatu,

– zrównoważona energia,

– zrównoważony wzrost sprzyjający 
włączeniu społecznemu, godziwe miejsca 
pracy i zaangażowanie sektora 
prywatnego,

– żywność i żywienie,

– promowanie społeczeństw 
integracyjnych, dobrego zarządzania 
gospodarczego i przejrzystego zarządzania 
finansami publicznymi;

e) potrzeby i priorytety polityki 
zagranicznej:

– wspieranie unijnych strategii na rzecz 
współpracy dwustronnej, regionalnej i
międzyregionalnej, propagowanie dialogu 
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politycznego i opracowanie wspólnego 
podejścia do wyzwań globalnych i reakcji 
na te wyzwania,

– wspieranie unijnej polityki handlowej,

– udział we wdrażaniu międzynarodowego 
wymiaru unijnych polityk wewnętrznych 
oraz promowanie powszechnej wiedzy na 
temat Unii i eksponowanie Unii i roli, 
jaką odgrywa na arenie międzynarodowej.

2. Bardziej szczegółowe informacje na 
temat obszarów współpracy, o których 
mowa w ust. 3, przedstawiono w
załączniku III.

Or. en

Poprawka 782
Michael Gahler, Rebecca Harms

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Ustęp 9 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 9b

Zakres programów tematycznych

1. Programy tematyczne obejmują 
następujące obszary interwencji:

a) prawa człowieka, podstawowe wolności 
i demokracja:

– ochrona i wspieranie praw człowieka i
obrońców praw człowieka w państwach i
sytuacjach pilnych, w których prawa 
człowieka i podstawowe wolności są 
najbardziej zagrożone, w tym poprzez 
zaspokajanie pilnych potrzeb związanych 
z ochroną obrońców praw człowieka w
elastyczny i całościowy sposób,

– stanie na straży podstawowych wolności 
wszystkich ludzi i przyczynianie się w ten 
sposób do tworzenia społeczeństw, w 
których panują takie wartości jak 
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uczestnictwo, niedyskryminacja, równość, 
sprawiedliwość społeczna i rozliczalność,

– wzmocnienie i wsparcie demokracji, 
uwzględnienie wszystkich aspektów 
demokratycznych rządów oraz wsparcie 
wiarygodnych i przejrzystych procesów 
wyborczych sprzyjających włączeniu 
społecznemu, w szczególności za pomocą 
unijnych misji obserwacji wyborów,

– wspieranie podstawowego prawa do 
głosowania i bycia wybranym poprzez 
wsparcie dla obywatelskich organizacji 
obserwacji wyborów i ich regionalnych 
sieci na całym świecie,

– promowanie skutecznego 
multilateralizmu i partnerstw 
strategicznych jako wkładu w zwiększanie 
potencjału ram międzynarodowych, 
regionalnych i krajowych oraz 
wzmacnianie pozycji podmiotów 
lokalnych w zakresie promowania i 
ochrony praw człowieka, demokracji i 
rządów prawa,

– propagowanie nowych 
międzyregionalnych synergii i sieci wśród 
lokalnych społeczeństw obywatelskich 
oraz między społeczeństwem obywatelskim 
a innymi właściwymi organami i
mechanizmami w zakresie praw 
człowieka, aby zmaksymalizować wymianę 
najlepszych praktyk dotyczących praw 
człowieka i demokracji oraz zadbać o
pozytywną dynamikę;

b) organizacje społeczeństwa 
obywatelskiego i władze lokalne:

– wspieranie integracyjnego, 
partycypacyjnego, upodmiotowionego i
niezależnego społeczeństwa 
obywatelskiego w krajach partnerskich,

– promowanie dialogu prowadzonego z
organizacjami społeczeństwa 
obywatelskiego oraz między tymi 
organizacjami,

– wspieranie budowania zdolności władz
lokalnych i wykorzystywanie ich wiedzy 
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fachowej do promowania terytorialnego 
podejścia do rozwoju,

– podnoszenie świadomości i wiedzy 
obywateli Unii na temat celów 
określonych w art. 3 niniejszego 
rozporządzenia oraz zwiększanie ich 
zaangażowania w osiąganie tych celów;

c) stabilność i pokój:

– pomoc w zakresie zapobiegania 
konfliktom, budowania pokoju i osiągania 
stanu gotowości na wypadek kryzysu,

– pomoc w zakresie przeciwdziałania 
globalnym i ponadregionalnym oraz 
powstającym zagrożeniom;

d) wyzwania globalne:

– zdrowie,

– edukacja,

– sytuacja kobiet,

– sytuacja dzieci i młodzieży,

– migracja i przymusowe wysiedlenia,

– godna praca, ochrona socjalna i
nierówność,

– kultura,

– zapewnienie zdrowego środowiska i
przeciwdziałanie zmianie klimatu,

– zrównoważona energia,

– zrównoważony wzrost sprzyjający 
włączeniu społecznemu, godziwe miejsca 
pracy i zaangażowanie sektora 
prywatnego,

– żywność i żywienie,

– promowanie społeczeństw 
integracyjnych, dobrego zarządzania 
gospodarczego i przejrzystego zarządzania 
finansami publicznymi;

e) potrzeby i priorytety polityki 
zagranicznej:

– wspieranie unijnych strategii na rzecz 
współpracy dwustronnej, regionalnej i
międzyregionalnej, propagowanie dialogu 
politycznego i opracowanie wspólnego 
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podejścia do wyzwań globalnych i reakcji 
na te wyzwania,

– wspieranie unijnej polityki handlowej,

– udział we wdrażaniu międzynarodowego 
wymiaru unijnych polityk wewnętrznych 
oraz promowanie powszechnej wiedzy na 
temat Unii i eksponowanie Unii i roli, 
jaką odgrywa na arenie międzynarodowej.

2. Bardziej szczegółowe informacje na 
temat obszarów współpracy, o których 
mowa w ust. 3, przedstawiono w
załączniku III.

Or. en

Poprawka 783
Louis Michel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 9b

Zakres programów tematycznych

1. Programy tematyczne obejmują 
następujące obszary interwencji:

a) prawa człowieka, podstawowe wolności 
i demokracja:

– ochrona i wspieranie praw człowieka i
obrońców praw człowieka w państwach i
sytuacjach pilnych, w których prawa 
człowieka i podstawowe wolności są 
najbardziej zagrożone, w tym poprzez 
zaspokajanie pilnych potrzeb związanych 
z ochroną obrońców praw człowieka w
elastyczny i całościowy sposób,

– stanie na straży praw człowieka i
podstawowych wolności wszystkich ludzi, 
przyczynianie się do tworzenia 
społeczeństw, w których panują wartości 
uczestnictwa, niedyskryminacji, równości, 
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sprawiedliwości społecznej i
odpowiedzialności,

– wzmocnienie i wsparcie demokracji, 
uwzględnienie wszystkich aspektów 
demokratycznych rządów oraz wsparcie 
wiarygodnych i przejrzystych procesów 
wyborczych sprzyjających włączeniu 
społecznemu, w szczególności za pomocą 
unijnych misji obserwacji wyborów,

– promowanie skutecznego 
multilateralizmu i partnerstwa 
strategicznego, przyczynianie się do
zwiększania potencjału ram 
międzynarodowych, regionalnych i
krajowych i wzmacnianie pozycji 
podmiotów lokalnych w zakresie 
promowania i ochrony praw człowieka, 
demokracji i praworządności,

– propagowanie nowych 
międzyregionalnych synergii i sieci wśród 
lokalnych społeczeństw obywatelskich 
oraz między społeczeństwem obywatelskim 
a innymi właściwymi organami i
mechanizmami w zakresie praw 
człowieka, aby zmaksymalizować wymianę 
najlepszych praktyk dotyczących praw 
człowieka i demokracji oraz zadbać o
pozytywną dynamikę;

b) organizacje społeczeństwa 
obywatelskiego i władze lokalne:

– wspieranie integracyjnego, 
partycypacyjnego, upodmiotowionego i
niezależnego społeczeństwa 
obywatelskiego w krajach partnerskich,

– promowanie dialogu prowadzonego z
organizacjami społeczeństwa 
obywatelskiego oraz między tymi 
organizacjami,

– wspieranie budowania zdolności władz 
lokalnych i wykorzystywanie ich wiedzy 
fachowej do promowania terytorialnego 
podejścia do rozwoju, podnoszenie 
świadomości i wiedzy obywateli Unii na 
temat celów określonych w art. 3 
niniejszego rozporządzenia oraz 
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zwiększanie ich zaangażowania w
osiąganie tych celów;

c) stabilność i pokój:

– pomoc w zakresie zapobiegania 
konfliktom, budowania pokoju i osiągania 
stanu gotowości na wypadek kryzysu,

– pomoc w zakresie przeciwdziałania 
globalnym i ponadregionalnym oraz 
powstającym zagrożeniom;

d) wyzwania globalne:

– zdrowie,

– edukacja,

– sytuacja kobiet,

– sytuacja dzieci i młodzieży,

– migracja i przymusowe wysiedlenia,

– godna praca, ochrona socjalna i
nierówności,

– kultura,

– wyzwania demograficzne i urbanizacja,

– zapewnienie zdrowego środowiska i
przeciwdziałanie zmianie klimatu,

– zrównoważona energia,

– zrównoważony wzrost sprzyjający 
włączeniu społecznemu, godne miejsca 
pracy i zaangażowanie sektora 
prywatnego,

– żywność i żywienie,

– promowanie społeczeństw 
integracyjnych, dobrego zarządzania 
gospodarczego i przejrzystego zarządzania 
finansami publicznymi;

e) potrzeby i priorytety polityki 
zagranicznej:

– wspieranie unijnych strategii na rzecz 
współpracy dwustronnej, regionalnej i
międzyregionalnej, propagowanie dialogu 
politycznego i opracowanie wspólnego 
podejścia do wyzwań globalnych i reakcji 
na te wyzwania, – wspieranie unijnej 
polityki handlowej,
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– udział we wdrażaniu międzynarodowego 
wymiaru unijnych polityk wewnętrznych 
oraz promowanie powszechnej wiedzy na 
temat Unii i eksponowanie Unii i roli, 
jaką odgrywa na arenie międzynarodowej.

2. Bardziej szczegółowe informacje na 
temat obszarów współpracy, o których 
mowa w ust. 3, przedstawiono w
załączniku III.

Or. fr

Poprawka 784
Doru-Claudian Frunzulică

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 - ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Współpraca i interwencje na 
podstawie niniejszego rozporządzenia są 
objęte programowaniem z wyjątkiem 
działań szybkiego reagowania, o których 
mowa w art. 4 ust. 4.

1. We współpracy i w interwencjach
na podstawie niniejszego rozporządzenia, 
objętych programowaniem z wyjątkiem 
działań szybkiego reagowania, o których 
mowa w art. 4 ust. 4 zawsze uwzględnia się 
kwestię uwrażliwienia na konflikty i na
aspekt płci.

Or. en

Poprawka 785
Marietje Schaake

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) dokumenty programowe
zapewniają spójne ramy współpracy 
między Unią a krajami lub regionami 
partnerskimi, zgodnie z ogólnym zamiarem 
i zakresem, celami i zasadami określonymi 
w niniejszym rozporządzeniu;

a) ramy programowe przekładają 
ramy polityki na spójne ramy tematyczne i 
geograficzne współpracy między Unią a
krajami, regionami  i organizacjami
partnerskimi i mogą obejmować strategie 
krajowe, wielonarodowe, regionalne i 
ponadregionalne zgodnie z ogólnym 
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zamiarem i zakresem, celami i zasadami 
określonymi w niniejszym rozporządzeniu;

Or. en

Poprawka 786
Eduard Kukan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) w stosownych przypadkach Unia 
prowadzi konsultacje również z innymi 
darczyńcami i partnerami, w tym z
przedstawicielami społeczeństwa 
obywatelskiego i władz lokalnych;

c) w stosownych przypadkach Unia 
prowadzi konsultacje na wczesnym etapie i 
w trakcie procesu programowania
również z innymi darczyńcami i
partnerami, w tym z przedstawicielami 
społeczeństwa obywatelskiego i władz 
lokalnych, funduszy i programów, 
fundacji prywatnych i politycznych oraz 
innych darczyńców spoza Unii;

Or. en

Poprawka 787
Marietje Schaake

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) w stosownych przypadkach Unia 
prowadzi konsultacje również z innymi 
darczyńcami i partnerami, w tym z
przedstawicielami społeczeństwa 
obywatelskiego i władz lokalnych;

c) w stosownych przypadkach Unia 
prowadzi konsultacje również z innymi 
darczyńcami i partnerami, w tym z
przedstawicielami społeczeństwa 
obywatelskiego, władz lokalnych i
Parlamentu Europejskiego;

Or. en

Poprawka 788
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Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) dialog między Unią, państwami 
członkowskimi i krajami partnerskimi, w
tym władzami krajowymi i lokalnymi, z
udziałem przedstawicieli społeczeństwa 
obywatelskiego, parlamentów narodowych 
i lokalnych oraz innych zainteresowanych 
podmiotów, z regularnymi i 
konstruktywnymi konsultacjami;

Or. en

Poprawka 789
Judith Sargentini, Michel Reimon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) programy tematyczne na rzecz 
praw człowieka i demokracji oraz 
społeczeństwa obywatelskiego, o których 
mowa w art. 4 ust. 3 lit. a) i b),
umożliwiają udzielanie pomocy 
niezależnie od zgody rządów i innych 
organów publicznych odnośnych państw 
trzecich. Te programy tematyczne 
wspierają głównie organizacje 
społeczeństwa obywatelskiego.

d) programy tematyczne na rzecz 
praw człowieka i demokracji, 
równouprawnienia płci i wzmocnienia 
pozycji kobiet i dziewcząt, budowania 
pokoju, zapobiegania konfliktom i 
stabilności oraz społeczeństwa 
obywatelskiego, o których mowa w art. 4 
ust. 3 lit. a), b) i c) umożliwiają udzielanie 
pomocy niezależnie od zgody rządów i 
innych organów publicznych odnośnych 
państw trzecich. Programy tematyczne na 
rzecz praw człowieka i demokracji oraz 
społeczeństwa obywatelskiego wspierają 
głównie organizacje społeczeństwa 
obywatelskiego.

Or. en

Poprawka 790
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Marietje Schaake

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) programy tematyczne na rzecz 
praw człowieka i demokracji oraz 
społeczeństwa obywatelskiego, o których 
mowa w art. 4 ust. 3 lit. a) i b), 
umożliwiają udzielanie pomocy 
niezależnie od zgody rządów i innych 
organów publicznych odnośnych państw 
trzecich. Te programy tematyczne 
wspierają głównie organizacje 
społeczeństwa obywatelskiego.

d) programy tematyczne na rzecz 
praw człowieka i demokracji oraz 
społeczeństwa obywatelskiego, o których 
mowa w art. 4 ust. 3 lit. a) i b), 
umożliwiają udzielanie pomocy 
niezależnie od zgody rządów i innych 
organów publicznych odnośnych państw 
trzecich. Te programy tematyczne 
wspierają głównie społeczeństwo 
obywatelskie, obrońców praw człowieka i 
dziennikarzy znajdujących się pod presją.

Or. en

Poprawka 791
Judith Sargentini, Michel Reimon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Programowanie jest oparte na 
dialogu między Unią, państwami 
członkowskimi i krajami partnerskimi, w
tym władzami krajowymi i lokalnymi, z
udziałem przedstawicieli społeczeństwa 
obywatelskiego, parlamentów narodowych 
i lokalnych oraz innych zainteresowanych 
podmiotów, z regularnymi i 
konstruktywnymi konsultacjami

Or. en

Poprawka 792
Urmas Paet

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Artykuł 11 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) bez uszczerbku dla ust. 4, działania 
są w największym możliwym zakresie
oparte na dialogu między Unią, państwami 
członkowskimi i krajami partnerskimi, w
tym władzami krajowymi i lokalnymi, z
udziałem przedstawicieli społeczeństwa 
obywatelskiego, parlamentów narodowych 
i lokalnych oraz innych zainteresowanych 
podmiotów, co służy zwiększeniu poczucia 
odpowiedzialności za ten proces oraz 
zachęceniu do wspierania krajowych i
regionalnych strategii;

a) bez uszczerbku dla ust. 4, działania 
są oparte na inkluzywnym dialogu między 
Unią, państwami członkowskimi i
zainteresowanymi krajami partnerskimi, w 
tym władzami krajowymi i lokalnymi, z 
udziałem społeczeństwa obywatelskiego, 
parlamentów narodowych i lokalnych oraz
społeczności, który w znaczący sposób 
dotyczy osób najbardziej poszkodowanych 
i pozostawionych bez pomocy, w tym 
dzieci, osób starszych, 
niepełnosprawnych, osób LGBTI i 
rdzennej ludności, co służy zwiększeniu 
poczucia odpowiedzialności za ten proces 
oraz zachęceniu do wspierania krajowych i 
regionalnych strategii;

Or. en

Poprawka 793
Kati Piri

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) bez uszczerbku dla ust. 4, działania 
są w największym możliwym zakresie
oparte na dialogu między Unią, państwami 
członkowskimi i krajami partnerskimi, w
tym władzami krajowymi i lokalnymi, z
udziałem przedstawicieli społeczeństwa 
obywatelskiego, parlamentów narodowych 
i lokalnych oraz innych zainteresowanych 
podmiotów, co służy zwiększeniu poczucia 
odpowiedzialności za ten proces oraz 
zachęceniu do wspierania krajowych i
regionalnych strategii;

a) bez uszczerbku dla ust. 4, działania 
są oparte na inkluzywnym dialogu między 
Unią, państwami członkowskimi i
zainteresowanymi krajami partnerskimi, w 
tym władzami krajowymi i lokalnymi, z 
udziałem społeczeństwa obywatelskiego, 
parlamentów narodowych i lokalnych oraz
społeczności, który w znaczący sposób 
dotyczy osób najbardziej poszkodowanych 
i pozostawionych bez pomocy, w tym 
dzieci, osób starszych, 
niepełnosprawnych, osób LGBTI i 
rdzennej ludności, co służy zwiększeniu 
poczucia odpowiedzialności za ten proces 
oraz zachęceniu do wspierania krajowych i 
regionalnych strategii;
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Or. en

Poprawka 794
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) bez uszczerbku dla ust. 4, działania 
są w największym możliwym zakresie
oparte na dialogu między Unią, państwami 
członkowskimi i krajami partnerskimi, w
tym władzami krajowymi i lokalnymi, z
udziałem przedstawicieli społeczeństwa 
obywatelskiego, parlamentów narodowych 
i lokalnych oraz innych zainteresowanych 
podmiotów, co służy zwiększeniu poczucia 
odpowiedzialności za ten proces oraz 
zachęceniu do wspierania krajowych i
regionalnych strategii;

a) bez uszczerbku dla ust. 4, działania 
są oparte na inkluzywnym dialogu między 
Unią, państwami członkowskimi i krajami 
partnerskimi, w tym władzami krajowymi i
lokalnymi, z udziałem przedstawicieli 
społeczeństwa obywatelskiego, 
parlamentów narodowych i lokalnych, 
społeczności oraz innych zainteresowanych 
podmiotów, co służy zwiększeniu poczucia 
odpowiedzialności za ten proces oraz 
zachęceniu do wspierania krajowych i
regionalnych strategii;

Or. en

Poprawka 795
Lola Sánchez Caldentey

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1 – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) Podczas przygotowywania, 
stosowania i przeglądu wszystkich 
dokumentów programowych na mocy 
niniejszego artykułu stosowane są zasady 
spójności polityki i skuteczności pomocy.

Or. en

Poprawka 796
Marietje Schaake
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11– ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) w stosownych przypadkach okres 
programowania jest zsynchronizowany z
cyklami strategii kraju partnerskiego;

b) w stosownych przypadkach okres 
programowania jest zsynchronizowany z
cyklami strategii kraju partnerskiego oraz 
rezolucjami i delegacjami Parlamentu 
Europejskiego;

Or. en

Poprawka 797
Louis Michel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Przy programowaniu na podstawie 
niniejszego rozporządzenia zwraca się 
należytą uwagę na kwestie praw 
człowieka, podstawowych wolności, 
dobrych rządów i demokracji w krajach 
partnerskich.

Or. fr

Poprawka 798
Marietje Schaake

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Programowanie w przypadku
programów o określonym zasięgu 
geograficznym zapewnia konkretne 
dostosowane ramy współpracy w oparciu 
o:

2. Strategie w ramach programów o
określonym zasięgu geograficznym
zapewniają konkretne dostosowane ramy, 
obejmujące konkretne i mierzalne cele, 
dotyczące współpracy w oparciu o:

Or. en
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Poprawka 799
Kati Piri

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) potrzeby partnerów określone na 
podstawie szczególnych kryteriów, z
uwzględnieniem społeczności, ubóstwa, 
nierówności, rozwoju społecznego, 
narażenia w aspekcie środowiskowym i
gospodarczym oraz odporności państwa i
społeczeństwa;

a) potrzeby partnerów określone na 
podstawie szczególnych kryteriów i 
pogłębionej analizy, z uwzględnieniem 
społeczności, ubóstwa, nierówności, 
rozwoju społecznego, narażenia w aspekcie 
środowiskowym i gospodarczym, praw 
człowieka, demokracji i przestrzeni dla 
społeczeństwa obywatelskiego, 
równouprawnienia płci oraz odporności 
państwa i społeczeństwa;

Or. en

Poprawka 800
Judith Sargentini, Michel Reimon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) potrzeby partnerów określone na 
podstawie szczególnych kryteriów, z
uwzględnieniem społeczności, ubóstwa, 
nierówności, rozwoju społecznego, 
narażenia w aspekcie środowiskowym i
gospodarczym oraz odporności państwa i
społeczeństwa;

a) potrzeby partnerów określone na 
podstawie szczególnych kryteriów, z 
uwzględnieniem społeczności, ubóstwa, 
nierówności, rozwoju społecznego,
równouprawnienia płci, narażenia w 
aspekcie środowiskowym i gospodarczym 
oraz odporności osób, społeczności i 
społeczeństwa;

Or. en

Poprawka 801
Mirja Vehkaperä
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) potrzeby partnerów określone na 
podstawie szczególnych kryteriów, z
uwzględnieniem społeczności, ubóstwa, 
nierówności, rozwoju społecznego, 
narażenia w aspekcie środowiskowym i
gospodarczym oraz odporności państwa i
społeczeństwa;

a) potrzeby partnerów określone na 
podstawie szczególnych kryteriów, z 
uwzględnieniem społeczności, ubóstwa, 
nierówności, rozwoju społecznego,
równouprawnienia płci, narażenia w
aspekcie środowiskowym i gospodarczym 
oraz odporności państwa i społeczeństwa;

Or. en

Poprawka 802
Manolis Kefalogiannis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) zobowiązania i rezultaty partnerów 
określone na podstawie kryteriów takich 
jak reformy polityczne i rozwój 
gospodarczo-społeczny;

c) zobowiązania partnerów, w tym 
zobowiązania wspólnie uzgodnione z
Unią, oraz wysiłki określone na podstawie 
kryteriów takich jak reformy polityczne, 
postępy w zakresie dobrych rządów i praw 
człowieka, rozwój gospodarczo-społeczny,
skuteczne korzystanie z pomocy oraz oraz 
przestrzeganie zasad i obowiązków 
dotyczących zarządzania migracją, w tym 
w zakresie współpracy w zakresie 
readmisji nielegalnych migrantów.

Or. en

Poprawka 803
Judith Sargentini, Michel Reimon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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c) zobowiązania i rezultaty partnerów 
określone na podstawie kryteriów takich 
jak reformy polityczne i rozwój 
gospodarczo-społeczny;

c) zobowiązania i rezultaty partnerów 
określone na podstawie kryteriów takich 
jak reformy polityczne, zwalczanie 
korupcji, ochrona i promocja praw 
człowieka, zrównoważenie środowiskowe i
rozwój gospodarczo-społeczny;

Or. en

Poprawka 804
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) zobowiązania i rezultaty partnerów 
określone na podstawie kryteriów takich 
jak reformy polityczne i rozwój 
gospodarczo-społeczny;

c) zobowiązania i rezultaty partnerów 
określone na podstawie kryteriów takich 
jak reformy polityczne, dobre rządy, 
poszanowanie praw człowieka, 
praworządność i rozwój gospodarczo-
społeczny;

Or. en

Poprawka 805
Judith Sargentini, Michel Reimon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 2 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) potencjalny wpływ finansowania 
przez Unię na równouprawnienie płci;

Or. en

Poprawka 806
Lola Sánchez Caldentey, Sabine Lösing

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Artykuł 11 – ustęp 2 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) zaangażowanie partnera i jego 
zdolność do propagowania wspólnych 
interesów i wartości oraz do wspierania 
wspólnych celów i wielostronnych sojuszy, 
a także realizacji priorytetów Unii.

skreśla się

Or. en

Poprawka 807
Judith Sargentini, Michel Reimon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 2 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) zaangażowanie partnera i jego 
zdolność do propagowania wspólnych 
interesów i wartości oraz do wspierania 
wspólnych celów i wielostronnych sojuszy, 
a także realizacji priorytetów Unii.

e) zaangażowanie partnera i jego 
zdolność do propagowania, zgodnie z art. 
21 TUE, wspólnych wartości, zasad i 
podstawowych interesów oraz do 
wspierania wspólnych celów i
wielostronności.

Or. en

Poprawka 808
Maurice Ponga, Tokia Saïfi, Bogusław Sonik

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W procesie przyznawania środków 
w sposób priorytetowy traktuje się kraje 
najbardziej potrzebujące, w szczególności 
kraje najsłabiej rozwinięte, kraje o niskich 
dochodach, państwa znajdujące się w
sytuacji kryzysowej, pokryzysowej, 
niestabilnej i podatne na zagrożenia, w tym 
małe rozwijające się państwa wyspiarskie.

3. W procesie przyznawania środków 
w sposób priorytetowy traktować należy
kraje najbardziej potrzebujące, w
szczególności kraje najsłabiej rozwinięte, 
kraje o niskich dochodach, państwa 
znajdujące się w sytuacji kryzysowej, 
pokryzysowej, niestabilnej i podatne na 
zagrożenia, w tym małe rozwijające się 
państwa wyspiarskie. Niniejsze 
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rozporządzenie przyczynia się do realizacji 
wspólnego celu, jakim jest osiągnięcie 
poziomu przekazywania krajom najsłabiej 
rozwiniętym oficjalnej pomocy rozwojowej 
w wysokości 0,20 % dochodu narodowego 
brutto Unii w ramach czasowych Agendy 
2030.

Or. fr

Poprawka 809
Norbert Neuser, Juan Fernando López Aguilar, Vincent Peillon, Patrizia Toia, Cécile 
Kashetu Kyenge

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 - ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W procesie przyznawania środków 
w sposób priorytetowy traktuje się kraje 
najbardziej potrzebujące, w szczególności 
kraje najsłabiej rozwinięte, kraje o niskich 
dochodach, państwa znajdujące się w
sytuacji kryzysowej, pokryzysowej, 
niestabilnej i podatne na zagrożenia, w tym 
małe rozwijające się państwa wyspiarskie.

3. W procesie przyznawania środków 
w sposób priorytetowy traktuje się kraje 
najbardziej potrzebujące, w szczególności 
kraje najsłabiej rozwinięte, kraje o niskich 
dochodach, państwa znajdujące się w
sytuacji kryzysowej, pokryzysowej, 
niestabilnej i podatne na zagrożenia, w tym 
małe rozwijające się państwa wyspiarskie.
W tym celu ISWMR przyczynia się do 
realizacji celu, jakim jest osiągnięcie 0,20 
% ODA/DNB dla LDC w ramach 
czasowych przewidzianych w Agendzie na 
2030 r.,  jak wspomniano w Konsensusie 
europejskim w sprawie rozwoju.

Or. en

Poprawka 810
Judith Sargentini, Michel Reimon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 - ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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4. Współpraca z krajami 
uprzemysłowionymi skupia się na
propagowaniu interesów Unii i interesów 
wzajemnych.

4. Współpraca z krajami 
uprzemysłowionymi skupia się na
osiągnięciu wspólnie uzgodnionych celów 
oraz na promowaniu wartości, zasad i 
podstawowych interesów Unii, zgodnie z 
art. 21 Traktatu o Unii Europejskiej.

Or. en

Poprawka 811
Marietje Schaake

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11– ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Dokumenty programowe 
programów o określonym zasięgu 
geograficznym opierają się na wynikach i
uwzględniają, w stosownych przypadkach,
uzgodnione na szczeblu 
międzynarodowym cele końcowe i
wskaźniki, w szczególności te określone na 
potrzeby realizacji celów zrównoważonego 
rozwoju, a także ramy wyników na 
poziomie poszczególnych krajów, w celu 
dokonania oceny i informowania o tym, w
jaki sposób Unia przyczynia się do 
osiągania rezultatów na poziomie 
produktu, wyników i wpływu.

5. Ramy programowania o
określonym zasięgu geograficznym i 
strategie w nich uwzględnione opierają się 
na wynikach i obejmują konkretne, 
wyraźne i mierzalne cele, którym 
towarzyszy jeden lub więcej wskaźników 
wykonania oraz uwzględniają uzgodnione 
na szczeblu międzynarodowym cele 
końcowe i wskaźniki, w szczególności te 
określone na potrzeby realizacji celów 
zrównoważonego rozwoju.

Or. en

Poprawka 812
Judith Sargentini, Michel Reimon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11– ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Dokumenty programowe 
programów o określonym zasięgu 
geograficznym opierają się na wynikach i

5. Dokumenty programowe 
programów o określonym zasięgu 
geograficznym opierają się na wynikach i
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uwzględniają, w stosownych przypadkach,
uzgodnione na szczeblu 
międzynarodowym cele końcowe i
wskaźniki, w szczególności te określone na 
potrzeby realizacji celów zrównoważonego 
rozwoju, a także ramy wyników na 
poziomie poszczególnych krajów, w celu 
dokonania oceny i informowania o tym, w
jaki sposób Unia przyczynia się do 
osiągania rezultatów na poziomie 
produktu, wyników i wpływu.

uwzględniają uzgodnione na szczeblu 
międzynarodowym cele końcowe i
wskaźniki, w szczególności te określone na 
potrzeby realizacji celów zrównoważonego 
rozwoju, a także ramy wyników na 
poziomie poszczególnych krajów, w celu 
dokonania oceny i informowania o tym, w
jaki sposób Unia przyczynia się do 
osiągania rezultatów na poziomie 
produktu, wyników i wpływu.

Or. en

Poprawka 813
Mirja Vehkaperä

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11– ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Dokumenty programowe 
programów o określonym zasięgu 
geograficznym opierają się na wynikach i
uwzględniają, w stosownych przypadkach, 
uzgodnione na szczeblu 
międzynarodowym cele końcowe i
wskaźniki, w szczególności te określone na 
potrzeby realizacji celów zrównoważonego 
rozwoju, a także ramy wyników na 
poziomie poszczególnych krajów, w celu 
dokonania oceny i informowania o tym, w
jaki sposób Unia przyczynia się do 
osiągania rezultatów na poziomie 
produktu, wyników i wpływu.

5. Dokumenty programowe 
programów o określonym zasięgu 
geograficznym opierają się na wynikach i
uwzględniają, w stosownych przypadkach, 
uzgodnione na szczeblu 
międzynarodowym cele końcowe i
wskaźniki, w szczególności te określone na 
potrzeby realizacji celów zrównoważonego 
rozwoju, w tym wskaźniki dotyczące płci i 
niepełnosprawności, a także ramy 
wyników na poziomie poszczególnych 
krajów, w celu dokonania oceny i
informowania o tym, w jaki sposób Unia 
przyczynia się do osiągania rezultatów na 
poziomie produktu, wyników i wpływu.

Or. en

Poprawka 814
Marietje Schaake

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 5 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Każdego roku wydaje się 
sprawozdanie określające cele w podziale 
na kraje, strategie i obszary polityki, aby 
udokumentować poziom wkładu, wyników 
i oddziaływania w celu dostosowania w 
razie potrzeby celów i polityk. Zgodnie z 
ramami geograficznymi, sprawozdania są 
przekazywane Parlamentowi 
Europejskiemu i z nim omawiane.

Or. en

Poprawka 815
Louis Michel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 6 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przy opracowywaniu dokumentów 
programowych dla krajów i regionów 
znajdujących się w sytuacji kryzysowej, 
pokryzysowej, niestabilności i podatnych 
na zagrożenia bierze się należycie pod 
uwagę szczególne potrzeby tych krajów 
oraz okoliczności panujące w danych 
krajach lub regionach.

Przy opracowywaniu dokumentów 
programowych dla krajów i regionów 
znajdujących się w sytuacji kryzysowej, 
pokryzysowej, niestabilności i podatnych 
na zagrożenia bierze się należycie pod 
uwagę szczególne potrzeby tych krajów 
oraz okoliczności panujące w danych 
krajach lub regionach. Zwraca się również 
uwagę na kwestię zapobiegania 
konfliktom, budowanie państwa i pokoju, 
działania związane z pojednaniem i
odbudową po zakończeniu konfliktu, 
przygotowanie na wypadek klęsk 
żywiołowych, a także na rolę kobiet i
prawa dzieci w tych procesach, z 
uwzględnieniem ich specyficznych 
potrzeb.

Or. fr

Poprawka 816
Mirja Vehkaperä
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 6– akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przy opracowywaniu dokumentów 
programowych dla krajów i regionów 
znajdujących się w sytuacji kryzysowej, 
pokryzysowej, niestabilności i podatnych 
na zagrożenia bierze się należycie pod 
uwagę szczególne potrzeby tych krajów 
oraz okoliczności panujące w danych 
krajach lub regionach.

Przy opracowywaniu dokumentów 
programowych dla krajów i regionów 
znajdujących się w sytuacji kryzysowej, 
pokryzysowej, niestabilności i podatnych 
na zagrożenia bierze się należycie pod 
uwagę szczególne potrzeby tych krajów 
oraz okoliczności panujące w danych 
krajach lub regionach, stosując podejście 
oparte na prawach człowieka.

Or. en

Poprawka 817
Judith Sargentini, Michel Reimon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 6 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przy opracowywaniu dokumentów 
programowych dla krajów i regionów 
znajdujących się w sytuacji kryzysowej, 
pokryzysowej, niestabilności i podatnych 
na zagrożenia bierze się należycie pod 
uwagę szczególne potrzeby tych krajów 
oraz okoliczności panujące w danych 
krajach lub regionach.

Przy opracowywaniu dokumentów 
programowych dla krajów i regionów 
znajdujących się w sytuacji kryzysowej, 
pokryzysowej, niestabilności i podatnych 
na zagrożenia bierze się należycie pod 
uwagę szczególne potrzeby tych krajów 
oraz okoliczności panujące w danych 
krajach lub regionach, w tym poprzez 
wykorzystanie wspólnych analiz konfliktu 
i podejścia skoncentrowanego na 
ludziach.

Or. en

Poprawka 818
Norbert Neuser, Enrique Guerrero Salom, Juan Fernando López Aguilar, Vincent 
Peillon, Cécile Kashetu Kyenge

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Artykuł 11 – ustęp 6 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przy opracowywaniu dokumentów 
programowych dla krajów i regionów 
znajdujących się w sytuacji kryzysowej, 
pokryzysowej, niestabilności i podatnych 
na zagrożenia bierze się należycie pod 
uwagę szczególne potrzeby tych krajów 
oraz okoliczności panujące w danych 
krajach lub regionach.

Przy opracowywaniu dokumentów 
programowych dla krajów i regionów 
znajdujących się w sytuacji kryzysowej, 
pokryzysowej, niestabilności i podatnych 
na zagrożenia bierze się należycie pod 
uwagę szczególne potrzeby tych krajów 
oraz okoliczności panujące w danych 
krajach lub regionach, a także, aby 
zwiększyć odporność, podatności, 
zagrożenia i możliwości.

Or. en

Poprawka 819
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 6 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli kraje lub regiony partnerskie są 
bezpośrednio objęte lub dotknięte sytuacją 
kryzysową, pokryzysową lub 
niestabilności, szczególny nacisk kładzie 
się na lepszą koordynację działań 
wszystkich właściwych podmiotów z
myślą o wsparciu przejścia od sytuacji 
wyjątkowej do fazy rozwoju.

Jeżeli kraje lub regiony partnerskie są 
bezpośrednio objęte lub dotknięte sytuacją 
kryzysową, pokryzysową lub 
niestabilności, szczególny nacisk kładzie 
się na lepszą koordynację działań 
wszystkich właściwych podmiotów z
myślą o wsparciu zapobiegania przemocy i
przejścia od sytuacji wyjątkowej do fazy 
rozwoju oraz w celu zapewnienia, by 
działania rozwojowe nie wyrządziły szkody 
i nie powodowały niezamierzonego 
zaostrzenia konfliktów;

Or. en

Poprawka 820
Elly Schlein

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 6 – akapit 2 – punkt 1 (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Zgodnie z celami zrównoważonego 
rozwoju i europejskim konsensusem na 
rzecz rozwoju co najmniej 25 % rocznych 
wydatków w ramach programów 
geograficznych ukierunkowane jest na 
działania bezpośrednio związane z 
prawami dzieci, zwłaszcza pozostawionych 
bez pomocy, od wczesnego dzieciństwa do 
drugiej dekady życia.

Or. en

Poprawka 821
Urmas Paet

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6a. W celu odpowiedniego 
uwzględnienia dywidendy demograficznej 
i zapewnienia najwyższego potencjału 
transformacyjnego w celu przerwania
cyklu ubóstwa i nierówności, zgodnie z 
celami zrównoważonego rozwoju i 
europejskim konsensusem na rzecz 
rozwoju co najmniej 25 % rocznych 
wydatków w ramach programów 
geograficznych ukierunkowane jest na 
działania bezpośrednio związane z 
prawami dzieci, zwłaszcza pozostawionych 
bez pomocy, od wczesnego dzieciństwa do 
drugiej dekady życia.

Or. en

Poprawka 822
Maurice Ponga, Tokia Saïfi, Bogusław Sonik

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 7
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Niniejsze rozporządzenie 
przyczynia się do działań przewidzianych 
w rozporządzeniu (UE) nr …/…
(Erasmus). Na podstawie niniejszego 
rozporządzenia sporządza się jednolity 
dokument programowy na okres siedmiu 
lat, obejmujący środki finansowe z 
rozporządzenia (UE) nr …/… (IAP III). 
Wykorzystanie tych środków finansowych 
podlega rozporządzeniu (UE) nr. …/…
(Erasmus).

7. Niniejsze rozporządzenie 
przyczynia się do działań przewidzianych 
w rozporządzeniu (UE) nr …/…
(Erasmus). Orientacyjną minimalną kwotę 
2 000 000 000 EUR z programów o 
określonym zasięgu geograficznym należy 
przeznaczyć na działania związane z 
mobilnością, współpracą i dialogiem 
politycznym z organami władzy, 
instytucjami i organizacjami krajów 
partnerskich. Na podstawie niniejszego 
rozporządzenia sporządza się jednolity 
dokument programowy na okres siedmiu 
lat, obejmujący środki finansowe z 
rozporządzenia (UE) nr …/… (IAP III). 
Wykorzystanie tych środków finansowych 
podlega rozporządzeniu (UE) nr. …/…
(Erasmus).

Or. fr

Uzasadnienie

W wymiarze zewnętrznym programu Erasmus + przewidziano 1,45 mld EUR na okres 2014–
2020 z Instrumentu Finansowania Współpracy na rzecz Rozwoju na wspieranie szkolnictwa 
wyższego w ponad 100 krajach (707 mln EUR + dodatkowo 7,5 mln EUR przydzielonych 
przez Parlament Europejski), ENI (658 mln EUR) i EFR (85 mln EUR). Ponadto instrumenty 
z działu 4 dotyczące krajów uprzemysłowionych i IPA (Instrument Pomocy Przedakcesyjnej) 
zapewniają również wkład odpowiednio w wysokości 88 i 226 mln euro.

Poprawka 823
María Teresa Giménez Barbat, Marietje Schaake, Silvia Costa

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7a. Niniejsze rozporządzenie 
przyczynia się do działań przewidzianych 
w rozporządzeniu (UE) nr …/… 
(„Kreatywna Europa”). Na podstawie 
niniejszego rozporządzenia sporządza się 
jednolity dokument programowy na okres 
siedmiu lat, obejmujący środki finansowe 
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z rozporządzenia (UE) nr …/… (IPA III). 
Rozporządzenie (UE) nr …/… 
(Kreatywna Europa) ma zastosowanie do 
wykorzystania tych środków finansowych.

Or. en

Poprawka 824
Marietje Schaake

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Wdrażanie niniejszego 
rozporządzenia w przypadku programów o
określonym zasięgu geograficznym 
odbywa się z wykorzystaniem wieloletnich 
programów indykatywnych i
wielokrajowych programów 
indykatywnych.

1. Cztery wieloletnie ramy 
programowania geograficznego, o których 
mowa w art. 2 ust. 1 (X), przyjmuje się w 
drodze aktu delegowanego.

Or. en

Poprawka 825
Marietje Schaake

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W wieloletnich programach 
indykatywnych określa się priorytetowe 
obszary wybrane do finansowania przez 
Unię, szczegółowe cele, oczekiwane 
rezultaty oraz jasne i sprecyzowane 
wskaźniki realizacji celów, a także 
orientacyjne przydziały finansowe, 
zarówno całkowite, jak i w podziale na 
priorytetowe dziedziny.

2. Ramy programowe zawierają 
konkretne strategie krajowe lub 
wielonarodowe. Każda strategia zawiera 
konkretne i wymierne cele w
poszczególnych obszarach polityki i
określa proponowane działania 
zmierzające do osiągnięcia tych celów.
Każdemu celowi towarzyszy jeden lub 
więcej określonych wskaźników 
wydajności.

Or. en
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Poprawka 826
Marietje Schaake

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Wieloletnie programy indykatywne
oparte są między innymi na:

3. Strategie oparte są między innymi 
na:

Or. en

Poprawka 827
Marietje Schaake

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 3 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) krajowej lub regionalnej strategii w
formie narodowego planu rozwoju lub 
podobnego dokumentu, zatwierdzonych 
przez Komisję jako podstawa 
odpowiednich wieloletnich programów 
indykatywnych, w czasie przyjęcia 
ostatniego z wymienionych dokumentów;

a) krajowej lub regionalnej strategii w
formie narodowego planu rozwoju lub 
podobnego dokumentu, zatwierdzonych 
przez Komisję i opartych na 
konstruktywnych konsultacjach z lokalną 
ludnością i społeczeństwem obywatelskim,
z udziałem grup zmarginalizowanych, w
tym dzieci, osób starszych, 
niepełnosprawnych, osób LGBTI i 
rdzennej ludności;

Or. en

Poprawka 828
Urmas Paet

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 3 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) krajowej lub regionalnej strategii w
formie narodowego planu rozwoju lub 

a) krajowej lub regionalnej strategii w
formie narodowego planu rozwoju lub 
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podobnego dokumentu, zatwierdzonych 
przez Komisję jako podstawa 
odpowiednich wieloletnich programów 
indykatywnych, w czasie przyjęcia 
ostatniego z wymienionych dokumentów;

podobnego dokumentu, zatwierdzonych 
przez Komisję jako podstawa 
odpowiednich wieloletnich programów 
indykatywnych, w czasie przyjęcia 
ostatniego z wymienionych dokumentów i 
opartych na konstruktywnych
konsultacjach z lokalną ludnością i 
społeczeństwem obywatelskim, z udziałem 
grup zmarginalizowanych, w tym dzieci, 
osób starszych, niepełnosprawnych, osób 
LGBTI i rdzennej ludności;

Or. en

Poprawka 829
Kati Piri

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 3 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) krajowej lub regionalnej strategii w
formie narodowego planu rozwoju lub 
podobnego dokumentu, zatwierdzonych 
przez Komisję jako podstawa 
odpowiednich wieloletnich programów 
indykatywnych, w czasie przyjęcia 
ostatniego z wymienionych dokumentów;

a) krajowej lub regionalnej strategii w
formie narodowego planu rozwoju lub 
podobnego dokumentu, zatwierdzonych 
przez Komisję jako podstawa 
odpowiednich wieloletnich programów 
indykatywnych, czasie przyjęcia ostatniego 
z wymienionych dokumentów i opartych 
na konstruktywnych konsultacjach z 
lokalną ludnością i społeczeństwem 
obywatelskim, z udziałem grup 
zmarginalizowanych, w tym dzieci, osób 
starszych, niepełnosprawnych, osób 
LGBTI i rdzennej ludności;

Or. en

Poprawka 830
Judith Sargentini, Michel Reimon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 3 – litera c
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) wspólnym dokumencie 
określającym wspólne priorytety Unii i
danego partnera lub partnerów.

c) wspólnym dokumencie 
określającym wspólne priorytety Unii i
danego partnera lub partnerów i opartym 
na  ocenie skutków zgodnie z celami 
niniejszego rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 831
Tokia Saïfi, Maurice Ponga

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 3 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) wszystkich wielostronnych lub 
dwustronnych umowach handlowych, w 
tym pogłębionych i kompleksowych 
umowach o wolnym handlu, zawartych 
między Unią a państwami sąsiednimi, jak 
również wszelkich preferencjach 
handlowych przyznanych przez Unię 
partnerowi;

Or. fr

Poprawka 832
Marietje Schaake

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Aby zwiększyć wpływ zbiorowej 
współpracy w ramach UE, tam gdzie to 
możliwe, wspólny dokument programowy
zastępuje dokumenty programowe Unii i
państw członkowskich. Wspólny dokument 
programowy może zastąpić wieloletni 
program indykatywny, o ile jest zgodny z
art. 10 i 11, zawiera elementy wymienione 

4. Aby zwiększyć wpływ zbiorowej 
współpracy w ramach UE, tam gdzie to 
możliwe, wspólny dokument programowy
może zastąpić dokumenty dotyczące 
strategii Unii i państw członkowskich. 
Wspólny dokument programowy może 
zastąpić (wieloletnie) strategie Unii, o ile 
jest zgodny z art. 10 i 11, zawiera elementy 
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w ust. 2 niniejszego artykułu i ustanawia 
podział prac pomiędzy Unią i państwami 
członkowskimi.

wymienione w ust. 2 niniejszego artykułu i
ustanawia podział prac pomiędzy Unią i
państwami członkowskimi.

Or. en

Poprawka 833
Marietje Schaake

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Wdrażanie niniejszego 
rozporządzenia w przypadku programów 
tematycznych odbywa się z
wykorzystaniem wieloletnich programów 
indykatywnych.

1. Wdrażanie niniejszego 
rozporządzenia odbywa się z
wykorzystaniem czterech lub więcej 
tematycznych ram programowych.

Or. en

Poprawka 834
Marietje Schaake

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 2 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W wieloletnich programach 
indykatywnych dla programów 
tematycznych określa się unijną strategię, 
priorytety wybrane do finansowania przez 
Unię, szczegółowe cele, oczekiwane 
rezultaty oraz jasne i sprecyzowane 
wskaźniki realizacji celów, sytuację 
międzynarodową oraz działania głównych 
partnerów w zakresie danego tematu.

W ramach programowych określa się 
unijną strategię w poszczególnych 
obszarach polityki zgodnie z art. 3 ust. 3, 
priorytety wybrane do finansowania przez 
Unię, wyraźne i mierzalne cele, 
oczekiwane rezultaty oraz jasne i
sprecyzowane wskaźniki realizacji
poszczególnych celów, sytuację 
międzynarodową, w tym ewentualne 
wyzwania, oraz działania głównych 
partnerów w zakresie danego obszaru 
polityki.

Or. en



PE632.091v01-00 106/141 AM\1172162PL.docx

PL

Poprawka 835
Judith Sargentini, Michel Reimon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 2 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W wieloletnich programach 
indykatywnych dla programów 
tematycznych określa się unijną strategię, 
priorytety wybrane do finansowania przez 
Unię, szczegółowe cele, oczekiwane 
rezultaty oraz jasne i sprecyzowane 
wskaźniki realizacji celów, sytuację 
międzynarodową oraz działania głównych 
partnerów w zakresie danego tematu.

W wieloletnich programach 
indykatywnych dla programów 
tematycznych określa się unijną strategię, 
priorytety wybrane do finansowania przez 
Unię, szczegółowe cele, oczekiwane 
rezultaty, ocenę skutków oraz jasne i
sprecyzowane wskaźniki realizacji celów, 
sytuację międzynarodową oraz działania 
głównych partnerów w zakresie danego 
tematu.

Or. en

Poprawka 836
Marietje Schaake

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 2 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wieloletnie programy indykatywne dla 
programów tematycznych określają
orientacyjny przydział finansowy –
całkowity oraz w podziale na obszary 
współpracy i priorytetowe dziedziny. 
Orientacyjny przydział finansowy może 
być przedstawiony w postaci przedziału.

Tematyczne ramy programowe obejmują 
także orientacyjny przydział finansowy –
całkowity oraz w podziale na obszary 
współpracy i priorytetowe dziedziny. 
Orientacyjny przydział finansowy może 
być przedstawiony w postaci przedziału.

Or. en

Poprawka 837
Cristian Dan Preda, Charles Goerens, Frank Engel, Pier Antonio Panzeri

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Artykuł 13 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Wieloletnie programy mogą 
przewidywać kwotę środków finansowych, 
nieprzekraczającą 5 % kwoty ogólnej, 
która nie została przydzielona na obszar, 
kraj lub grupę krajów. Środki te są 
przyznawane zgodnie z art. 21.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka ma pozwalać na pewną elastyczność w ramach tematycznych 
dokumentów programowych (do 5 % ogólnej kwoty danego dokumentu programowego) 
zgodnie z tym, co już zaproponowali współsprawozdawcy w sprawie programowania 
geograficznego.

Poprawka 838
Marietje Schaake

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja przyjmuje wieloletnie
programy indykatywne, o których mowa w
art. 12 i 13, w drodze aktów
wykonawczych. Te akty wykonawcze 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
sprawdzającą, o której mowa w art. 35 ust. 
2. Procedura ta ma również zastosowanie 
do przeglądów, o których mowa w ust. 3, 4 
i 5 niniejszego artykułu, które znacząco 
zmieniają treść wieloletnich programów 
indykatywnych.

1. Komisja przyjmuje (wieloletnie)
ramy programowe w art. 12 i 13, w drodze 
aktów delegowanych. Procedura ta ma 
również zastosowanie do przeglądów, o
których mowa w ust. 3, 4 i 5 niniejszego 
artykułu, które znacząco zmieniają treść
ram programowych.

Or. en

Poprawka 839
Marietje Schaake

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Artykuł 14 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Przy przyjmowaniu wspólnych 
wieloletnich dokumentów programowych, 
o których mowa w art. 12, decyzja Komisji 
ma zastosowanie jedynie do wkładu Unii 
do wspólnego wieloletniego dokumentu 
programowego.

skreśla się

Or. en

Poprawka 840
Marietje Schaake

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Wieloletnie programy indykatywne 
dla programów geograficznych mogą 
zostać w razie konieczności poddane 
przeglądowi w celu zapewnienia 
skutecznego ich wdrożenia, w
szczególności w przypadku znaczących 
zmian w ramach polityki, o których mowa 
w art. 7, albo w następstwie sytuacji 
kryzysowej lub pokryzysowej.

3. Ramy programowe są poddawane 
przeglądowi i w razie potrzeby 
korygowane nie później niż w połowie 
okresu wieloletnich ram finansowych 
Unii na okres od 2021 r. do 2027 r.

Or. en

Poprawka 841
Marietje Schaake

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Wieloletnie programy indykatywne 
dla programów tematycznych mogą zostać 
w razie konieczności poddane przeglądowi 
w celu zapewnienia skutecznego ich 
wdrożenia, w szczególności w przypadku 

4. Strategie krajowe lub 
wielonarodowe mogą zostać w razie 
konieczności poddane przeglądowi w celu 
zapewnienia skutecznego ich wdrożenia, w
szczególności w przypadku znaczących 
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znaczących zmian w ramach polityki, o
których mowa w art. 7.

zmian w ramach polityki, o których mowa 
w art. 7.

Or. en

Poprawka 842
Marietje Schaake

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Ze względu na należycie 
uzasadnioną, szczególnie pilną potrzebę 
związaną z okolicznościami takimi jak 
kryzysy lub bezpośrednie zagrożenie dla 
demokracji, praworządności, praw 
człowieka lub podstawowych wolności 
Komisja może zmienić aktami
wykonawczymi wieloletnie programy 
indykatywne, o których mowa w art. 12 i
13 niniejszego rozporządzenia, w trybie 
pilnym, o którym mowa w art. 35 ust. 4.

5. Ze względu na należycie 
uzasadnioną, szczególnie pilną potrzebę 
związaną z okolicznościami takimi jak 
kryzysy lub bezpośrednie zagrożenie dla 
demokracji, praworządności, praw 
człowieka lub podstawowych wolności 
Komisja może zmienić aktami
delegowanymi ramy programowe, o
których mowa w art. 12 i 13 niniejszego 
rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 843
Judith Sargentini, Michel Reimon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Ze względu na należycie 
uzasadnioną, szczególnie pilną potrzebę 
związaną z okolicznościami takimi jak 
kryzysy lub bezpośrednie zagrożenie dla 
demokracji, praworządności, praw 
człowieka lub podstawowych wolności 
Komisja może zmienić aktami 
wykonawczymi wieloletnie programy 
indykatywne, o których mowa w art. 12 i

5. Ze względu na należycie 
uzasadnioną, szczególnie pilną potrzebę 
związaną z okolicznościami takimi jak 
kryzysy lub bezpośrednie zagrożenie dla
pokoju, demokracji, praworządności, praw 
człowieka lub podstawowych wolności 
Komisja może zmienić aktami 
wykonawczymi wieloletnie programy 
indykatywne, o których mowa w art. 12 i
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13 niniejszego rozporządzenia, w trybie 
pilnym, o którym mowa w art. 35 ust. 4.

13 niniejszego rozporządzenia, w trybie 
pilnym, o którym mowa w art. 35 ust. 4.

Or. en

Poprawka 844
Judith Sargentini, Michel Reimon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp -1 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-1. Rezerwę na nowe wyzwania i 
priorytety wykorzystuje się w sposób 
uwzględniający sytuacje konfliktu i aspekt 
płci, ukierunkowany na ludzi i zgodny z 
zasadą niewyrządzania szkody.

Or. en

Poprawka 845
Thierry Cornillet, Mirja Vehkaperä

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Kwota, o której mowa w art. 6 ust. 
3, jest przeznaczona między innymi na:

1. Kwota, o której mowa w art. 6 ust.
3, jest wykorzystywana w należycie 
uzasadnionych przypadkach, przyznając 
pierwszeństwo krajom najbardziej 
potrzebującym oraz przy zachowaniu 
pełnej komplementarności i spójności z
aktami przyjętymi na mocy niniejszego 
rozporządzenia na:

Or. en

Poprawka 846
Maurice Ponga, Tokia Saïfi, Bogusław Sonik
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Kwota, o której mowa w art. 6 ust. 
3, jest przeznaczona między innymi na:

1. Kwota, o której mowa w art. 6 ust. 
3, jest przeznaczona w pierwszej kolejności 
dla najbardziej potrzebujących krajów
między innymi na:

Or. fr

Poprawka 847
Gilles Pargneaux

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Kwota, o której mowa w art. 6 ust. 
3, jest przeznaczona między innymi na:

1. Kwota, o której mowa w art. 6 ust. 
3, jest przeznaczona przede wszystkim w 
krajach najbardziej potrzebujących
między innymi na:

Or. en

Poprawka 848
Judith Sargentini, Michel Reimon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) uwzględnienie nowych potrzeb lub 
wyzwań, takich jak te związane z sytuacją 
kryzysową i pokryzysową czy presją 
migracyjną na granicach UE lub państw 
sąsiadujących;

b) uwzględnienie nowych potrzeb lub 
wyzwań związanych z sytuacją kryzysową 
i pokryzysową;

Or. en
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Poprawka 849
Eleni Theocharous, Charles Tannock

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) uwzględnienie nowych potrzeb lub 
wyzwań, takich jak te związane z sytuacją 
kryzysową i pokryzysową czy presją 
migracyjną na granicach UE lub państw 
sąsiadujących;

b) uwzględnienie nowych potrzeb lub 
wyzwań, takich jak te związane z sytuacją 
kryzysową, naturalną lub wywołaną przez 
człowieka, i pokryzysową czy ze 
zjawiskami dotyczącymi migracji, w
szczególności przymusowym 
wysiedleniem, na granicach UE lub państw 
sąsiadujących albo w państwach trzecich;

Or. en

Poprawka 850
Lola Sánchez Caldentey, Sabine Lösing

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) uwzględnienie nowych potrzeb lub 
wyzwań, takich jak te związane z sytuacją 
kryzysową i pokryzysową czy presją 
migracyjną na granicach UE lub państw 
sąsiadujących;

b) uwzględnienie nowych potrzeb lub 
wyzwań, takich jak te związane z sytuacją 
kryzysową i pokryzysową na granicach UE 
lub państw sąsiadujących albo w
państwach trzecich;

Or. en

Poprawka 851
Norbert Neuser, Juan Fernando López Aguilar, Vincent Peillon, Doru-Claudian 
Frunzulică, Cécile Kashetu Kyenge

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) uwzględnienie nowych potrzeb lub 
wyzwań, takich jak te związane z sytuacją 

b) uwzględnienie nowych potrzeb lub 
wyzwań, takich jak te związane z sytuacją 
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kryzysową i pokryzysową czy presją 
migracyjną na granicach UE lub państw 
sąsiadujących;

kryzysową i pokryzysową na granicach UE 
lub państw sąsiadujących;

Or. en

Poprawka 852
Marietje Schaake

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) uwzględnienie nowych potrzeb lub 
wyzwań, takich jak te związane z sytuacją 
kryzysową i pokryzysową czy presją 
migracyjną na granicach UE lub państw 
sąsiadujących;

b) uwzględnienie nowych potrzeb lub 
wyzwań, takich jak te związane z sytuacją 
kryzysową i pokryzysową na granicach UE 
lub państw sąsiadujących;

Or. en

Poprawka 853
Marietje Schaake

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) promowanie nowych unijnych lub 
międzynarodowych inicjatyw i
priorytetów.

c) promowanie nowych unijnych lub 
międzynarodowych inicjatyw i priorytetów
po konsultacji z Parlamentem 
Europejskim.

Or. en

Poprawka 854
Norbert Neuser, Juan Fernando López Aguilar, Vincent Peillon, Cécile Kashetu Kyenge

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1 – litera c a (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) wspieranie przede wszystkim 
krajów najbardziej potrzebujących.

Or. en

Poprawka 855
Maurice Ponga, Tokia Saïfi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 15a

Współpraca transgraniczna

1. Współpraca transgraniczna, zgodnie z 
definicją w art. 2 ust. 3, obejmuje 5 
składników przewidzianych w 
rozporządzeniu w sprawie przepisów 
szczegółowych dotyczących celu 
„Europejska współpraca terytorialna” 
(Interreg) wspieranego w ramach 
Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego oraz instrumentów 
finansowania zewnętrznego. 

2. Wkład na rzecz programów współpracy 
transgranicznej jest określany i
wykorzystywany zgodnie z art. 10 ust. 3 
rozporządzenia w sprawie Europejskiej 
współpracy terytorialnej.

3. Poziom współfinansowania unijnego 
nie przekracza 95 % wydatków 
kwalifikowalnych w ramach programu 
współpracy transgranicznej. W 
odniesieniu do pomocy technicznej 
poziom współfinansowania wynosi 100 %.

4. Płatności zaliczkowe na współpracę 
transgraniczną są określone w programie 
prac odpowiednio do potrzeb 
uczestniczących państw i terytoriów 
trzecich i mogą przekroczyć odsetek, o
którym mowa w art. 49 rozporządzenia w
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sprawie Europejskiej współpracy 
terytorialnej.

5. Wieloletni strategiczny dokument 
indykatywny dotyczący współpracy 
transgranicznej określający elementy, o
których mowa w art. 12 ust. 2 niniejszego 
rozporządzenia, przyjmuje się zgodnie z
art. 10 ust. 1 rozporządzenia w sprawie 
Europejskiej współpracy terytorialnej.

6. W przypadku wstrzymania programów 
współpracy transgranicznej zgodnie z art.
12 rozporządzenia w sprawie Europejskiej 
współpracy terytorialnej pozostałe środki 
przeznaczone na wstrzymany program 
mogą być wykorzystane w celu 
finansowania innych działań objętych 
niniejszym rozporządzeniem.

Or. fr

Uzasadnienie

Należy przewidzieć artykuł dotyczący współpracy transgranicznej w odniesieniu do innych
krajów niż kraje objęte instrumentem sąsiedztwa, w szczególności państw Karaibów lub 
Afryki Subsaharyjskiej, które chciałyby współpracować z najbardziej oddalonymi regionami 
Europy.

Poprawka 856
Louis Michel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 15a

Bez uszczerbku dla przepisów dotyczących 
zawieszenia pomocy, zawartych w
umowach z krajami partnerskimi i
regionami, w przypadku gdy kraj 
nieustannie łamie zasady demokracji, 
praworządności, dobrych rządów oraz 
poszanowania praw człowieka i
podstawowych wolności, Komisja jest 
uprawniona, zgodnie z art. 34, do 
przyjęcia aktów delegowanych 
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zmieniających załącznik VIIa przez 
dodanie kraju partnerskiego do wykazu 
krajów partnerskich, w odniesieniu do 
których pomoc Unii zostaje zawieszona 
lub częściowo zawieszona. W przypadku 
częściowego zawieszenia wskazuje się 
programy, do których stosuje się 
zawieszenie. W przypadku gdy Komisja 
stwierdzi, że powody uzasadniające 
zawieszenie pomocy przestają mieć 
zastosowanie, jest uprawniona do 
przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z
art. 34 w celu zmiany załącznika VIIa, tak 
aby przywrócić pomoc Unii.

Or. fr

Poprawka 857
Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Rebecca Harms, Charles Tannock, Laima 
Liucija Andrikienė, Clare Moody

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 15a

Zawieszenie pomocy

Bez uszczerbku dla przepisów dotyczących 
zawieszenia pomocy, zawartych w
umowach z krajami partnerskimi i
regionami, w przypadku gdy kraj 
partnerski nieustannie łamie zasady 
demokracji, praworządności oraz 
poszanowania praw człowieka i
podstawowych wolności, a także norm 
bezpieczeństwa jądrowego, Komisja jest 
uprawniona, zgodnie z art. 34, do 
przyjęcia aktów delegowanych 
zmieniających załącznik VIIa przez 
dodanie kraju partnerskiego do wykazu 
krajów partnerskich, w odniesieniu do 
których pomoc Unii zostaje zawieszona 
lub częściowo zawieszona. W przypadku 
częściowego zawieszenia wskazuje się 
programy, do których stosuje się 
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zawieszenie. W przypadku gdy Komisja 
stwierdzi, że powody uzasadniające 
zawieszenie pomocy przestają mieć 
zastosowanie, jest uprawniona do 
przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z
art. 34 w celu zmiany załącznika VIIa, tak 
aby przywrócić pomoc Unii.

Or. en

Poprawka 858
Andi Cristea

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W przypadku krajów partnerskich 
wymienionych w załączniku I obszary 
priorytetowe do finansowania przez Unię 
wybierane są głównie spośród tych 
uwzględnionych w dokumentach, o
których mowa w art. 12 ust. 3 lit. c), 
zgodnie z obszarami współpracy w ramach 
obszarów geograficznych objętych polityką 
sąsiedztwa wymienionych w załączniku II.

1. W przypadku krajów partnerskich 
wymienionych w załączniku I obszary 
priorytetowe do finansowania przez Unię 
wybierane są głównie spośród tych 
uwzględnionych w dokumentach, o
których mowa w art. 12 ust. 3 lit. c),
uzgodnionych między Unią a krajami 
partnerskimi w formatach dwustronnych i 
wielostronnych, w tym w stosownych 
przypadkach w ramach Partnerstwa 
Wschodniego i południowego wymiaru 
europejskiej polityki sąsiedztwa oraz 
innych ram współpracy regionalnej, 
takich jak wymiar północny i współpraca 
regionalna Morza Czarnego, zgodnie z
obszarami współpracy w ramach obszarów 
geograficznych objętych polityką 
sąsiedztwa wymienionych w załączniku II.

Or. en

Poprawka 859
Mirja Vehkaperä

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W przypadku krajów partnerskich 
wymienionych w załączniku I obszary 
priorytetowe do finansowania przez Unię 
wybierane są głównie spośród tych 
uwzględnionych w dokumentach, o
których mowa w art. 12 ust. 3 lit. c), 
zgodnie z obszarami współpracy w ramach 
obszarów geograficznych objętych polityką 
sąsiedztwa wymienionych w załączniku II.

1. W przypadku krajów partnerskich 
wymienionych w załączniku I obszary 
priorytetowe do finansowania przez Unię 
wybierane są głównie spośród tych 
uwzględnionych w dokumentach, o
których mowa w art. 12 ust. 3 lit. c),
uzgodnionych między Unią a krajami 
partnerskimi w formatach dwustronnych i 
wielostronnych, w tym w stosownych 
przypadkach w ramach Partnerstwa 
Wschodniego i południowego wymiaru 
europejskiej polityki sąsiedztwa oraz 
innych ram współpracy regionalnej, 
takich jak wymiar północny i  synergia 
czarnomorska, zgodnie z obszarami 
współpracy w ramach obszarów 
geograficznych objętych polityką 
sąsiedztwa wymienionych w załączniku II.

Or. en

Poprawka 860
Judith Sargentini, Michel Reimon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) jego potrzeby, z zastosowaniem 
takich wskaźników, jak liczba ludności i
poziom rozwoju;

a) jego potrzeby, z zastosowaniem 
takich wskaźników, jak liczba ludności,
poziom rozwoju i wskaźniki 
równouprawnienia płci;

Or. en

Poprawka 861
Tokia Saïfi, Maurice Ponga

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 2 – litera a
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) jego potrzeby, z zastosowaniem 
takich wskaźników, jak liczba ludności i
poziom rozwoju;

a) przede wszystkim jego potrzeby, z
zastosowaniem takich wskaźników, jak 
liczba ludności i poziom rozwoju;

Or. fr

Poprawka 862
Marietje Schaake

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) jego zaangażowanie w realizację 
wspólnie uzgodnionych celów reform 
politycznych, gospodarczych i społecznych 
oraz postępy w tym zakresie;

b) jego zaangażowanie w realizację 
wspólnie uzgodnionych celów reform 
politycznych, gospodarczych i
społecznych, w tym demokracji, praw 
człowieka i praworządności oraz postępy 
w tym zakresie;

Or. en

Poprawka 863
Lola Sánchez Caldentey, Guillaume Balas, Sabine Lösing, Ricardo Serrão Santos, 
Kathleen Van Brempt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) jego zaangażowanie w realizację 
wspólnie uzgodnionych celów reform 
politycznych, gospodarczych i społecznych 
oraz postępy w tym zakresie;

b) jego zaangażowanie w realizację 
wspólnie uzgodnionych celów reform 
politycznych, gospodarczych, 
środowiskowych i społecznych oraz 
postępy w tym zakresie;

Or. en

Poprawka 864
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Judith Sargentini, Michel Reimon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) jego zaangażowanie w realizację 
wspólnie uzgodnionych celów reform 
politycznych, gospodarczych i społecznych 
oraz postępy w tym zakresie;

b) jego zaangażowanie w realizację 
wspólnie uzgodnionych celów reform 
politycznych, gospodarczych, 
środowiskowych i społecznych oraz 
postępy w tym zakresie;

Or. en

Poprawka 865
Eleni Theocharous, Charles Tannock

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) jego zaangażowanie w budowanie 
głębokiej i trwałej demokracji i postępy w
tym zakresie;

c) jego zaangażowanie w budowanie 
głębokiej i trwałej demokracji i postępy w
tym zakresie, w tym krzewienie praw 
człowieka, dobrych rządów i stanie na 
straży praworządności;

Or. en

Poprawka 866
Judith Sargentini, Michel Reimon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) jego zaangażowanie w budowanie 
głębokiej i trwałej demokracji i postępy w
tym zakresie;

c) jego zaangażowanie w budowanie
głębokiego i trwałego pokoju oraz
głębokiej i trwałej demokracji, zwalczanie 
korupcji i postępy w tym zakresie;

Or. en
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Poprawka 867
María Teresa Giménez Barbat, Marietje Schaake, Silvia Costa

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) jego zaangażowanie w budowanie 
głębokiej i trwałej demokracji i postępy w
tym zakresie;

c) jego zaangażowanie w budowanie
głębokiego i trwałego pokoju oraz
głębokiej i trwałej demokracji i postępy w 
tym zakresie;

Or. en

Poprawka 868
Doru-Claudian Frunzulică

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) jego zaangażowanie w budowanie 
głębokiej i trwałej demokracji i postępy w
tym zakresie;

c) jego zaangażowanie w budowanie
głębokiego i trwałego pokoju oraz
głębokiej i trwałej demokracji i postępy w 
tym zakresie;

Or. en

Poprawka 869
Marietje Schaake

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 2 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) partnerstwo z Unią, w tym poziom 
ambicji w zakresie takiego partnerstwa;

d) partnerstwo z Unią, w tym poziom 
ambicji w zakresie takiego partnerstwa i 
poziom zaangażowania w wielostronność;

Or. en
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Poprawka 870
Marietje Schaake

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Wsparcie, o którym mowa w ust. 2, 
zostaje odzwierciedlone w dokumentach 
programowych, o których mowa w art. 12.

3. Wsparcie, o którym mowa w ust. 2, 
zostaje odzwierciedlone w strategiach, o
których mowa w art. 12.

Or. en

Poprawka 871
Tokia Saïfi, Maurice Ponga

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 16a

Cele szczegółowe dotyczące polityki 
sąsiedztwa

1. Zgodnie z art. 3 i 4 wsparcie Unii na 
obszarze objętym polityką sąsiedztwa, 
przewidziane w niniejszym 
rozporządzeniu, ma następujące cele:

a) wzmocnienie współpracy politycznej i
zaangażowania w realizację europejskiej 
polityki sąsiedztwa ze strony Unii i jej 
krajów partnerskich;

b) wspieranie wdrażania układów o 
stowarzyszeniu lub innych istniejących i 
przyszłych układów, w szczególności 
pogłębionych i kompleksowych umów o 
wolnym handlu, oraz wspólnie przyjętych 
programów stowarzyszenia oraz 
priorytetów partnerstwa i równoważnych 
dokumentów;

c) wzmocnienie i konsolidacja demokracji, 
państwowości, dobrych rządów, 
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praworządności i praw człowieka oraz 
promowanie bardziej skutecznego sposobu 
wdrażania reform uzgodnionych we 
wspólnych formatach;

d) ustabilizowanie sąsiedztwa pod 
względem politycznym, gospodarczym i
bezpieczeństwa;

e) zacieśnienie współpracy regionalnej, 
zwłaszcza w ramach Partnerstwa 
Wschodniego, Unii dla Śródziemnomorza 
i współpracy obejmującej całe europejskie 
sąsiedztwo, a także współpracy 
transgranicznej;

f) propagowanie budowania zaufania, 
dobrych relacji sąsiedzkich i innych 
środków przyczyniających się do 
zapewnienia wszelkich form 
bezpieczeństwa oraz zapobiegania 
konfliktom, w tym przedłużającym się 
konfliktom, i ich rozwiązywania, a także 
wsparcia ludności dotkniętej kryzysem i
działań związanych z odbudową;

g) promowanie zacieśnionego partnerstwa 
ze społeczeństwami między Unią a
krajami partnerskimi, w tym za 
pośrednictwem kontaktów międzyludzkich 
oraz większej mobilności;

h) intensyfikacja współpracy w zakresie 
zarówno uregulowanej, jak i 
nieuregulowanej migracji;

i) osiągnięcie stopniowej integracji z
unijnym rynkiem wewnętrznym oraz 
zacieśnionej współpracy sektorowej i
międzysektorowej, również za sprawą 
zbliżenia przepisów i konwergencji 
regulacyjnej z unijnymi normami oraz 
innymi stosownymi normami 
międzynarodowymi, a także lepszego 
dostępu do rynku między innymi przez 
pogłębione i kompleksowe strefy wolnego 
handlu, powiązany rozwój instytucjonalny 
i inwestycje;

j) wspieranie trwałego i sprzyjającego 
włączeniu społecznemu i korzystnego dla 
wszystkich rozwoju gospodarczego i
społecznego poprzez promowanie 
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tworzenia miejsc pracy i szans na 
zatrudnienie, w szczególności osób 
młodych;

k) przyczynianie się do wdrożenia 
porozumienia klimatycznego z Paryża 
poprzez wzmocnienie współpracy w 
dziedzinie bezpieczeństwa energetycznego 
i promowanie energii ze źródeł 
odnawialnych, zrównoważonej energii i 
celów efektywności energetycznej;

l) promowanie wdrażania ram 
tematycznych z krajami sąsiadującymi z 
państwami partnerskimi objętymi polityką 
sąsiedztwa w celu sprostania wspólnym 
wyzwaniom, takim jak przykładowo 
migracja, energia, bezpieczeństwo i 
zdrowie.

Or. fr

Poprawka 872
Norbert Neuser, Juan Fernando López Aguilar, Vincent Peillon, Patrizia Toia, Cécile 
Kashetu Kyenge

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 16a

Cele szczegółowe dotyczące polityki 
sąsiedztwa

1. Zgodnie z art. 3 i 4 wsparcie Unii na 
obszarze objętym polityką sąsiedztwa, 
przewidziane w niniejszym 
rozporządzeniu, ma następujące cele:

a) wzmocnienie współpracy politycznej i
zaangażowania w realizację europejskiej 
polityki sąsiedztwa ze strony Unii i jej 
krajów partnerskich;

b) wspieranie realizacji układów o
stowarzyszeniu lub innych istniejących 
lub przyszłych porozumień oraz wspólnie 
uzgodnionych programów 
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stowarzyszeniowych i priorytetów 
partnerstwa lub równoważnych 
dokumentów;

c) wzmocnienie i konsolidacja demokracji, 
państwowości, dobrych rządów, 
praworządności i praw człowieka oraz 
promowanie bardziej skutecznego sposobu 
wdrażania reform uzgodnionych we 
wspólnych formatach;

d) ustabilizowanie sąsiedztwa pod 
względem politycznym, gospodarczym i
bezpieczeństwa;

e) zacieśnienie współpracy regionalnej, 
zwłaszcza w ramach Partnerstwa 
Wschodniego, Unii dla Śródziemnomorza 
i współpracy obejmującej całe europejskie 
sąsiedztwo, a także współpracy 
transgranicznej;

f) propagowanie budowania zaufania, 
dobrych relacji sąsiedzkich i innych 
środków przyczyniających się do 
zapewnienia wszelkich form 
bezpieczeństwa oraz zapobiegania 
konfliktom, w tym przedłużającym się 
konfliktom, i ich rozwiązywania, a także 
wsparcia ludności dotkniętej kryzysem i
działań związanych z odbudową;

g) promowanie zacieśnionego partnerstwa 
ze społeczeństwami między Unią a 
krajami partnerskimi, w tym za 
pośrednictwem kontaktów międzyludzkich 
i zwiększenia mobilności również w 
odniesieniu do działalności kulturalnej, 
edukacyjnej, zawodowej i sportowej;

h) intensyfikacja współpracy w zakresie 
zarówno legalnej, jak i nielegalnej 
migracji;

i) osiągnięcie stopniowej integracji z
unijnym rynkiem wewnętrznym oraz 
zacieśnionej współpracy sektorowej i
międzysektorowej, również za sprawą 
zbliżenia przepisów i konwergencji 
regulacyjnej z unijnymi normami oraz 
innymi stosownymi normami 
międzynarodowymi, a także lepszego 
dostępu do rynku między innymi przez 
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pogłębione i kompleksowe strefy wolnego 
handlu, powiązany rozwój instytucjonalny 
i inwestycje;

j) kontynuowanie przewidywalnego 
wsparcia dla uchodźców palestyńskich w 
oczekiwaniu na sprawiedliwe i trwałe 
rozwiązanie ich sytuacji zgodnie z 
odpowiednimi rezolucjami Zgromadzenia 
Ogólnego ONZ.

Or. en

Poprawka 873
Tokia Saïfi, Maurice Ponga

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

17 Podejście oparte na wynikach 17 Podejście motywacyjne („dawać 
więcej, by więcej dostawać”)

Or. fr

Poprawka 874
Judith Sargentini, Michel Reimon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Kwota wynosząca co najmniej 25
% puli środków finansowych określonej w
art. 4 ust. 2 lit. a), stanowiącej uzupełnienie 
krajowych przydziałów środków 
finansowych, o których mowa w art. 12, 
zostaje przydzielona do krajów 
partnerskich wymienionych w załączniku I 
w celu zastosowania podejścia opartego na 
wynikach. Przydziały środków w ramach 
podejścia opartego na wynikach określa się 
na podstawie postępów w dziedzinie
pokoju, demokracji, praw człowieka, 
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prawa, współpracy w kwestii migracji, 
zarządzania gospodarczego i reform. 
Postępy krajów partnerskich podlegają 
ocenie rocznej.

rządów prawa i reform politycznych. 
Postępy krajów partnerskich podlegają 
ocenie rocznej, przez sprawozdania z
postępów w ramach EPS, które 
przedstawiają tendencje w zestawieniu z
poprzednimi latami.

Or. en

Poprawka 875
Eduard Kukan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 876
Lola Sánchez Caldentey, Sabine Lösing

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 1

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

1. Kwota wynosząca maksymalnie 10
% puli środków finansowych określonej w
art. 4 ust. 2 lit. a), stanowiącej uzupełnienie 
krajowych przydziałów środków 
finansowych, o których mowa w art. 12, 
zostaje przydzielona do krajów 
partnerskich wymienionych w załączniku I 
w celu zastosowania podejścia opartego na 
wynikach. Przydziały środków w ramach 
podejścia opartego na wynikach określa się 
na podstawie postępów w dziedzinie 
demokracji, praw człowieka, rządów prawa 
i wdrażania uzgodnionych reform. Postępy 
krajów partnerskich podlegają ocenie 
rocznej, w szczególności przez 
sprawozdania z postępów poszczególnych 
krajów, które przedstawiają tendencje w
zestawieniu z poprzednimi latami.

Or. en

Poprawka 877
Marietje Schaake

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Kwota wynosząca w przybliżeniu 
10 % puli środków finansowych określonej 
w art. 6 ust. 2 lit. a), stanowiącej 
uzupełnienie krajowych przydziałów 
środków finansowych, o których mowa w 
art. 12, zostaje przydzielona do krajów 
partnerskich wymienionych w załączniku I
stosując podejście oparte na wynikach. 
Przydziały środków w ramach podejścia 
opartego na wynikach określa się na 
podstawie postępów w dziedzinie 
demokracji, praw człowieka, rządów 
prawa, współpracy w kwestii migracji, 
zarządzania gospodarczego i reform. 
Postępy krajów partnerskich podlegają 
ocenie rocznej.
Wszelkie zawieszone kwoty finansowe z 
krajów partnerskich, o których mowa w 
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art. 8 ust. 3 i 4, zostaną przeniesione do 
programów tematycznych, o których 
mowa w art. 4 ust. 3 lit. a).

Or. en

Poprawka 878
Elly Schlein, Norbert Neuser

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 879
Tokia Saïfi, Maurice Ponga

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Kwota wynosząca w przybliżeniu 
10 % puli środków finansowych określonej 
w art. 4 ust. 2 lit. a), stanowiącej 

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

uzupełnienie krajowych przydziałów 
środków finansowych, o których mowa w 
art. 12, zostaje przydzielona do krajów 
partnerskich wymienionych w załączniku I 
w celu wdrożenia podejścia
motywacyjnego („dawać więcej, by więcej 
dostawać”). Motywacje finansowe określa 
się na podstawie postępów w dziedzinie 
demokracji, praw człowieka, rządów 
prawa, współpracy w kwestii migracji, 
zarządzania gospodarczego i reform. 
Postępy krajów partnerskich podlegają 
ocenie rocznej.

Or. fr

Poprawka 880
Kati Piri

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 881
Louis Michel
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. fr

Poprawka 882
Norbert Neuser, Juan Fernando López Aguilar, Vincent Peillon, Doru-Claudian 
Frunzulică, Cécile Kashetu Kyenge

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

reform. Postępy krajów partnerskich 
podlegają ocenie rocznej.

Or. en

Poprawka 883
Eduard Kukan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Ustanawia się specjalną pulę 
„Partnerstwo wschodnie plus“ w celu 
przyznania dodatkowego wsparcia krajom 
partnerskim, które poczyniły znaczne 
postępy w realizacji umów dwustronnych z 
UE oraz w celu wsparcia realizacji 
kolejnych projektów w ramach 
współpracy dwustronnej.

Or. en

Poprawka 884
Eduard Kukan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1b. W przypadku poważnej lub trwałej 
regresji może zostać ponownie rozważone 
wsparcie oparte na wynikach.

Or. en

Poprawka 885
Judith Sargentini, Michel Reimon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Artykuł 17 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Podejście oparte na wynikach nie 
ma zastosowania do wsparcia na rzecz 
społeczeństwa obywatelskiego, kontaktów 
międzyludzkich, w tym współpracy między 
władzami lokalnymi, wsparcia na rzecz 
poprawy przestrzegania praw człowieka 
ani środków wsparcia związanych z 
sytuacjami kryzysowymi. W przypadku 
poważnego lub trwałego pogorszenia się 
sytuacji w zakresie demokracji, praw 
człowieka lub praworządności, wsparcie
tych działań może zostać zwiększone.

2. Podejście oparte na wynikach nie 
ma zastosowania do wsparcia na rzecz 
społeczeństwa obywatelskiego, kontaktów 
międzyludzkich, w tym współpracy między 
władzami lokalnymi, wsparcia na rzecz 
poprawy przestrzegania praw człowieka 
ani środków wsparcia związanych z 
sytuacjami kryzysowymi. W przypadku 
poważnego lub trwałego pogorszenia się 
sytuacji w zakresie pokoju, demokracji, 
praw człowieka lub praworządności, 
wsparcie zostanie ponownie przydzielone 
lub ponownie ukierunkowane w celu 
zwiększenia wsparcia dla działań
określonych w tym artykule.

Or. en

Poprawka 886
Marietje Schaake

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Podejście oparte na wynikach nie 
ma zastosowania do wsparcia na rzecz 
społeczeństwa obywatelskiego, kontaktów 
międzyludzkich, w tym współpracy między 
władzami lokalnymi, wsparcia na rzecz 
poprawy przestrzegania praw człowieka 
ani środków wsparcia związanych z 
sytuacjami kryzysowymi. W przypadku 
poważnego lub trwałego pogorszenia się 
sytuacji w zakresie demokracji, praw 
człowieka lub praworządności, wsparcie 
tych działań może zostać zwiększone.

2. Podejście oparte na wynikach nie 
ma zastosowania do wsparcia na rzecz 
społeczeństwa obywatelskiego, kontaktów 
międzyludzkich, w tym współpracy między 
władzami lokalnymi, wsparcia na rzecz 
poprawy przestrzegania praw człowieka 
ani środków wsparcia związanych z 
sytuacjami kryzysowymi. W przypadku 
poważnego lub trwałego pogorszenia się 
sytuacji w zakresie demokracji, praw 
człowieka lub praworządności, wsparcie 
tych działań zostaje zwiększone.

Or. en
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Poprawka 887
Tokia Saïfi, Maurice Ponga

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Podejście oparte na wynikach nie 
ma zastosowania do wsparcia na rzecz 
społeczeństwa obywatelskiego, kontaktów 
międzyludzkich, w tym współpracy między 
władzami lokalnymi, wsparcia na rzecz 
poprawy przestrzegania praw człowieka 
ani środków wsparcia związanych z 
sytuacjami kryzysowymi. W przypadku 
poważnego lub trwałego pogorszenia się 
sytuacji w zakresie demokracji, praw 
człowieka lub praworządności, wsparcie 
tych działań może zostać zwiększone.

2. Podejście motywacyjne nie ma 
zastosowania do wsparcia na rzecz 
społeczeństwa obywatelskiego, kontaktów 
międzyludzkich, w tym współpracy między 
władzami lokalnymi, wsparcia na rzecz 
poprawy przestrzegania praw człowieka 
ani środków wsparcia związanych z
sytuacjami kryzysowymi. W przypadku 
poważnego lub trwałego pogorszenia się 
sytuacji w zakresie demokracji, praw 
człowieka lub praworządności, wsparcie 
tych działań może zostać zwiększone.

Or. fr

Poprawka 888
Judith Sargentini, Michel Reimon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Podejście oparte na wynikach 
stosowane na mocy niniejszego 
rozporządzenia jest przedmiotem 
regularnej wymiany poglądów na forum 
Parlamentu Europejskiego i Rady.

Or. en

Poprawka 889
Mirja Vehkaperä

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 17a

Programy wielonarodowe

Programy wielonarodowe dotyczą wyzwań 
wspólnych dla wszystkich lub wielu 
krajów partnerskich w oparciu o 
priorytety Partnerstwa Wschodniego i
południowego wymiaru EPS oraz 
uwzględniając prace prowadzone w
kontekście Unii dla Śródziemnomorza, a
także współpracy regionalnej i
subregionalnej, przede wszystkim między 
dwoma krajami partnerskimi lub większą 
ich liczbą. Obejmują one również inne 
ramy współpracy regionalnej, takie jak 
Wymiar Północny i Synergia 
Czarnomorska.

Or. en

Poprawka 890
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Współpraca transgraniczna, 
zgodnie z definicją w art. 2 ust. 3, 
obejmuje współpracę na przyległych 
granicach lądowych, współpracę 
transnarodową na większych terytoriach 
transnarodowych, współpracę morską 
wokół basenów morskich, jak również 
współpracę międzyregionalną.

1. Współpraca transgraniczna, 
zgodnie z definicją w art. 2 ust. 3, 
obejmuje współpracę na przyległych 
granicach lądowych i morskich, 
współpracę transnarodową na większych 
terytoriach transnarodowych, współpracę 
morską wokół basenów morskich, jak 
również współpracę międzyregionalną.

Or. en

Poprawka 891
Andi Cristea

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Artykuł 18 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Obszar objęty polityką sąsiedztwa 
stanowi uzupełnienie programów 
współpracy transgranicznej, o których 
mowa w ust. 1, współfinansowanych z
Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach rozporządzenia w
sprawie �Europejskiej współpracy 
terytorialnej81 �. Na wsparcie tych 
programów przydziela się orientacyjnie 
maksymalnie 4 % puli środków 
finansowych dla obszaru objętego polityką 
sąsiedztwa.

2. Obszar objęty polityką sąsiedztwa 
stanowi uzupełnienie programów 
współpracy transgranicznej, o których 
mowa w ust. 1, współfinansowanych z
Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach rozporządzenia w
sprawie Europejskiej współpracy 
terytorialnej81, i które będą realizowane w 
ramach zarządzania dzielonego. Na 
wsparcie tych programów przydziela się 
orientacyjnie maksymalnie 5 % puli 
środków finansowych dla obszaru objętego 
polityką sąsiedztwa.

_________________ _________________

81 COM(2018) 374 final, Wniosek 
dotyczący rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie przepisów 
szczegółowych dotyczących celu
„Europejska współpraca terytorialna”
(Interreg) wspieranego w ramach 
Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego oraz instrumentów 
finansowania zewnętrznego

81 COM(2018) 374 final, Wniosek 
dotyczący rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie przepisów 
szczegółowych dotyczących celu
„Europejska współpraca terytorialna”
(Interreg) wspieranego w ramach 
Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego oraz instrumentów 
finansowania zewnętrznego

Or. en

Poprawka 892
Andi Cristea

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Płatności zaliczkowe na 
współpracę transgraniczną są określone w
programie prac odpowiednio do potrzeb 
uczestniczących państw i terytoriów 
trzecich i mogą przekroczyć odsetek, o
którym mowa w art. 49 �rozporządzenia 
w sprawie Europejskiej współpracy 
terytorialnej�.

skreśla się
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Or. en

Poprawka 893
Andi Cristea

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Co roku instytucja zarządzająca —
po uzyskaniu informacji na temat 
zobowiązania rocznego — może złożyć 
wniosek o wypłatę nie więcej niż 80 % 
środków unijnych z danego roku 
budżetowego tytułem zaliczki. Począwszy 
od drugiego roku budżetowego do 
wniosku o zaliczkę należy dołączyć 
wstępny budżet zobowiązań i wydatków 
instytucji zarządzającej na dwa kolejne 
lata obrotowe następujące po wydaniu 
ostatniej opinii pokontrolnej, o której 
mowa w [art. 47 ust. 5] rozporządzenia
[nowe EWT]. Po przeanalizowaniu 
wstępnego budżetu i przeprowadzeniu 
oceny faktycznych potrzeb finansowych 
programu, a także weryfikacji dostępnych 
środków Komisja dokonuje płatności 
całości lub części wnioskowanej zaliczki 
najpóźniej w ciągu 60 dni od dnia 
zarejestrowania przez Komisję wniosku o 
płatność.

Or. en

Poprawka 894
Andi Cristea

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 5 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5b) W ciągu roku budżetowego 
instytucja zarządzająca może zwrócić się z 
wnioskiem o wypłatę, jako dodatkowej 
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zaliczki, całości lub części środków już 
ujętych w zobowiązaniach. Instytucja 
zarządzająca dołącza do swojego wniosku 
śródokresowe sprawozdanie finansowe na 
potwierdzenie, że faktycznie poniesione 
wydatki lub wydatki, które zostaną 
prawdopodobnie poniesione w ciągu roku 
budżetowego, przekraczają kwotę już 
wypłaconych zaliczek. Taka dodatkowa 
wypłata stanowi dodatkową zaliczkę, o ile 
nie jest poświadczona opinią pokontrolną, 
o której mowa w [art. 47 ust. 5] 
rozporządzenia [nowe EWT].

Or. en

Poprawka 895
Andi Cristea

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 5 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5c. W każdym roku budżetowym 
realizacji programu Komisja rozlicza 
poprzednie płatności z tytułu 
prefinansowania na podstawie faktycznie 
poniesionych wydatków 
kwalifikowalnych, popartych opinią z 
badania, o której mowa w [art. 47 ust. 5] 
rozporządzenia [nowe EWT] po 
zatwierdzeniu rachunków zgodnie z 
opisem w art. 93 rozporządzenia [nowego 
rozporządzenia w sprawie wspólnych 
przepisów]. Na podstawie wyników 
rozliczenia Komisja dokonuje w razie 
potrzeby niezbędnych korekt finansowych.

Or. en

Poprawka 896
Andi Cristea

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Artykuł 18 – ustęp 5 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5d. Do dnia 15 lutego 2031 r. 
instytucja zarządzająca przedkłada 
wniosek o płatność salda końcowego wraz 
z dokumentami, o których mowa w [art.
32] rozporządzenia [nowe EWT].

Or. en

Poprawka 897
Andi Cristea

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 –ustęp 5 e (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5e. Płatność salda końcowego 
następuje nie później niż w terminie 
trzech miesięcy od daty rozliczenia 
rachunków za ostatni rok obrotowy lub w 
terminie miesiąca od daty przyjęcia 
sprawozdania końcowego z wdrożenia, w 
zależności od tego, która z tych dat jest 
późniejsza.

Or. en

Poprawka 898
Lola Sánchez Caldentey, Sabine Lösing

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja przyjmuje roczne lub 
wieloletnie plany działania lub środki. 
Środki te mogą przyjmować formę 
środków indywidualnych, środków 
specjalnych, środków wspierających lub 
nadzwyczajnych środków pomocy. Plany 
działania i środki uszczegóławiają – dla 

1. Komisja przyjmuje roczne lub 
wieloletnie plany działania lub środki. 
Środki te mogą przyjmować formę 
środków indywidualnych, środków 
specjalnych, środków wspierających lub 
nadzwyczajnych środków pomocy. Plany 
działania i środki uszczegóławiają – dla 
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poszczególnych działań – wyznaczone 
cele, oczekiwane wyniki i główne 
działania, metody wdrażania, budżet i
wszelkie powiązane wydatki na wsparcie.

poszczególnych działań – wyznaczone 
cele, oczekiwane wyniki i główne 
działania, metody wdrażania, budżet i
wszelkie powiązane wydatki na wsparcie.
Plany działania i środki uszczegóławiają –
dla poszczególnych działań – wyznaczone 
cele, oczekiwane wyniki i główne 
działania, metody i partnerów w zakresie 
wdrażania, budżet i powiązane wydatki na 
wsparcie, a także sposób, w jaki 
przyczyniają się one do realizacji celów 
niniejszego instrumentu, z 
uwzględnieniem orientacyjnych 
przydziałów. Pod uwagę brane jest ich 
potencjalne niekorzystne oddziaływanie 
na te cele, a plany są odpowiednio 
dostosowywane.

Or. en

Poprawka 899
Judith Sargentini, Michel Reimon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja przyjmuje roczne lub 
wieloletnie plany działania lub środki. 
Środki te mogą przyjmować formę 
środków indywidualnych, środków 
specjalnych, środków wspierających lub 
nadzwyczajnych środków pomocy. Plany 
działania i środki uszczegóławiają – dla 
poszczególnych działań – wyznaczone 
cele, oczekiwane wyniki i główne 
działania, metody wdrażania, budżet i
wszelkie powiązane wydatki na wsparcie.

1. Komisja przyjmuje roczne lub 
wieloletnie plany działania lub środki. 
Środki te mogą przyjmować formę 
środków indywidualnych, środków 
specjalnych, środków wspierających lub 
nadzwyczajnych środków pomocy. Plany 
działania i środki uszczegóławiają – dla 
poszczególnych działań – wyznaczone 
cele, oczekiwane wyniki i główne 
działania, metody i partnerów w zakresie
wdrażania, budżet i powiązane wydatki na 
wsparcie, a także sposób, w jaki roczne lub 
wieloletnie plany działania lub środki 
przyczyniają się do realizacji celów 
niniejszego rozporządzenia.

Or. en
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Poprawka 900
Marietje Schaake

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja przyjmuje roczne lub 
wieloletnie plany działania lub środki. 
Środki te mogą przyjmować formę 
środków indywidualnych, środków 
specjalnych, środków wspierających lub 
nadzwyczajnych środków pomocy. Plany 
działania i środki uszczegóławiają – dla 
poszczególnych działań – wyznaczone 
cele, oczekiwane wyniki i główne 
działania, metody wdrażania, budżet i
wszelkie powiązane wydatki na wsparcie.

1. Komisja przyjmuje roczne lub 
wieloletnie plany działania lub środki. 
Środki te mogą przyjmować formę 
środków indywidualnych, środków 
specjalnych, środków wspierających lub 
nadzwyczajnych środków pomocy. Plany 
działania i środki uszczegóławiają – dla 
poszczególnych celów określonych w 
strategii krajowej lub wielonarodowej, o 
których mowa w art. 2, działania 
wykorzystywane do osiągnięcia tego celu,,
oczekiwane wyniki i główne działania, 
metody wdrażania, budżet i wszelkie 
powiązane wydatki na wsparcie.

Or. en
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