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Poprawka 901
Marietje Schaake

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 2 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Plany działania opierają się na
dokumentach programowych, z
wyłączeniem przypadków, o których mowa
w ust. 3 i 4.

Plany działania opierają się na strategiach 
określonych w art. 12 ust. 2 i art. 13 ust. 2.

Or. en

Poprawka 902
Marietje Schaake

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Roczne lub wieloletnie plany 
działania oraz środki indywidualne mogą
być wykorzystywane do realizowania
działań szybkiego reagowania, o których 
mowa w art. 4 ust. 4 lit. b) i c).

3. Roczne lub wieloletnie plany 
działania oraz środki indywidualne mogą
obejmować wkład na rzecz działań 
szybkiego reagowania, o których mowa w
art. 4 ust. 4 lit. b) i c).

Or. en

Poprawka 903
Judith Sargentini, Michel Reimon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Roczne lub wieloletnie plany 
działania oraz środki indywidualne mogą 
być wykorzystywane do realizowania 
działań szybkiego reagowania, o których 
mowa w art. 4 ust. 4 lit. b) i c).

3. Roczne lub wieloletnie plany 
działania oraz środki indywidualne mogą 
być wykorzystywane do realizowania 
działań szybkiego reagowania, o których 
mowa w art. 4 ust. 4 lit. b).
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Or. en

Poprawka 904
Sabine Lösing, Lola Sánchez Caldentey

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Roczne lub wieloletnie plany 
działania oraz środki indywidualne mogą 
być wykorzystywane do realizowania 
działań szybkiego reagowania, o których 
mowa w art. 4 ust. 4 lit. b) i c).

3. Roczne lub wieloletnie plany 
działania oraz środki indywidualne mogą 
być wykorzystywane do realizowania 
działań szybkiego reagowania, o których 
mowa w art. 4 ust. 4 lit. b).

Or. en

Uzasadnienie

Mechanizm szybkiego reagowania musi być wyraźnie powiązany z nadzwyczajnymi i
wyjątkowymi sytuacjami oraz mieć odniesienie do sytuacji awaryjnych i konfliktowych. Ust. 4 
lit. c) „potrzeby i priorytety polityki zagranicznej” rozszerza zakres tego mechanizmu do 
prawie każdej sytuacji, w której istnieje interes UE, przez co mechanizm miałby zastosowanie 
do prawie każdej sytuacji.

Poprawka 905
Judith Sargentini, Michel Reimon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 4 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W sytuacji przedłużającego się kryzysu i
konfliktu Komisja może przyjąć drugi 
nadzwyczajny środek pomocy, na okres do
18 miesięcy. W należycie uzasadnionych 
przypadkach mogą zostać zastosowane 
dalsze środki, jeżeli ciągłość działania 
Unii ma zasadnicze znaczenie i nie może 
zostać zapewniona za pomocą innych 
środków.

W sytuacji przedłużającego się kryzysu i
konfliktu Komisja może przyjąć drugi 
nadzwyczajny środek pomocy, na okres do
18 miesięcy.
W terminie trzech tygodni po przyjęciu 
nadzwyczajnych środków pomocy Komisja 
składa Radzie i Parlamentowi 
Europejskiemu sprawozdanie zawierające 
przegląd charakteru przyjętego środka, 
jego czasu trwania, budżetu i kontekstu. 
Komisja wskazuje również, czy, w jakim 
zakresie i w jaki sposób zapewni ciągłość
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polityki wdrożonej w ramach pomocy 
nadzwyczajnej za pomocą średnio- i
długoterminowych instrumentów 
określonych w niniejszym rozporządzeniu.

Or. en

Poprawka 906
Judith Sargentini, Michel Reimon
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 34 w celu przyjęcia powyżej 
wspomnianych rocznych lub wieloletnich 
planów działania.

Or. en

Poprawka 907
Judith Sargentini, Michel Reimon, Maria Heubuch

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Plany działania i środki przyjmuje 
się w drodze aktów wykonawczych 
przyjmowanych zgodnie z procedurą 
sprawdzającą, o której mowa w art. 35 ust.
2.

1. Plany działania przyjmuje się w
drodze aktów delegowanych 
przyjmowanych zgodnie z procedurą, o
której mowa w art. 34 ust. 6. Środki 
przyjmuje się w drodze aktów 
wykonawczych przyjmowanych zgodnie z
procedurą sprawdzającą, o której mowa w
art. 35 ust. 2. Informacje przekazywane 
Parlamentowi Europejskiemu zawierają 
szczegółowy opis źródła alokacji 
finansowej, w tym w odniesieniu do 
przeniesień i ponownego zaciągnięcia 
zobowiązań.
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Or. en

Poprawka 908
Marietje Schaake

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Plany działania i środki przyjmuje 
się w drodze aktów wykonawczych 
przyjmowanych zgodnie z procedurą 
sprawdzającą, o której mowa w art. 35 ust.
2.

1. Plany działania i środki przyjmuje 
się decyzją Komisji zgodnie z
rozporządzeniem finansowym.

Or. en

Poprawka 909
Marietje Schaake

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Procedura, o której mowa w ust. 1, 
nie jest wymagana w przypadku:

skreśla się

a) planów działania, środków 
indywidualnych i środków wspierających, 
w przypadku których finansowanie unijne 
nie przekracza kwoty 10 mln EUR;

b) środków specjalnych oraz planów 
działania i środków przyjętych w celu 
wdrożenia działań szybkiego reagowania, 
w przypadku których finansowanie unijne 
nie przekracza kwoty 20 mln EUR;

c) zmian technicznych, pod warunkiem, że 
takie zmiany nie wpłyną znacząco na cele 
danego planu działania lub środka, takich 
jak:

(i) zmiana metody wykonywania;
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(ii) realokacja środków finansowych 
między działaniami zawartymi w planie 
działania;

(iii) zwiększenie lub zmniejszenie budżetu 
planów działania i środków o nie więcej 
niż 20 % pierwotnego budżetu i bez 
przekroczenia 10 mln EUR;

w przypadku wieloletnich planów 
działania i środków progi, o których mowa 
w ust. 2 lit. a), b) i c) pkt (iii), stosuje się w
ujęciu rocznym.

Parlament Europejski i państwa 
członkowskie są informowane za 
pośrednictwem właściwego komitetu, o
którym mowa w art. 35, o planach 
działania i środkach, z wyjątkiem środków 
pomocy, oraz o zmianach technicznych 
przyjętych na mocy niniejszego ustępu w
terminie jednego miesiąca od ich 
przyjęcia.

Or. en

Poprawka 910
Judith Sargentini, Michel Reimon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 2 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) planów działania, środków 
indywidualnych i środków wspierających, 
w przypadku których finansowanie unijne 
nie przekracza kwoty 10 mln EUR;

a) planów działania, środków 
indywidualnych i środków wspierających, 
w przypadku których finansowanie unijne 
nie przekracza kwoty 5 mln EUR;

Or. en

Poprawka 911
Judith Sargentini, Michel Reimon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 2 – akapit 1 – litera b



PE632.092v01-00 8/146 AM\1172163PL.docx

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) środków specjalnych oraz planów 
działania i środków przyjętych w celu 
wdrożenia działań szybkiego reagowania, 
w przypadku których finansowanie unijne 
nie przekracza kwoty 20 mln EUR;

b) środków specjalnych oraz planów 
działania i środków przyjętych w celu 
wdrożenia działań szybkiego reagowania, 
w przypadku których finansowanie unijne 
nie przekracza kwoty 10 mln EUR;

Or. en

Poprawka 912
Marietje Schaake

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 3 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przed przyjęciem lub przedłużeniem 
obowiązywania nadzwyczajnych środków 
pomocy, które nie przekraczają kwoty 20
mln EUR, Komisja powiadamia Radę o
charakterze i celach takiego środka 
pomocy oraz o przeznaczonych na niego 
kwotach finansowych. Komisja informuje 
Radę o zamiarze wprowadzenia 
znaczących zmian do uprzednio przyjętych 
nadzwyczajnych środków pomocy. 
Komisja uwzględnia odpowiednie 
podejście polityczne Rady do planowania i
wdrażania takich środków w celu 
zachowania spójności działań 
zewnętrznych Unii.

Przed przyjęciem lub przedłużeniem 
obowiązywania nadzwyczajnych środków 
pomocy, które nie przekraczają kwoty 10
mln EUR, Komisja powiadamia Radę i
Parlament Europejski o charakterze i
celach takiego środka pomocy oraz o
przeznaczonych na niego kwotach 
finansowych. Komisja informuje Radę i
Parlament Europejski o zamiarze 
wprowadzenia znaczących zmian do 
uprzednio przyjętych nadzwyczajnych 
środków pomocy. Komisja uwzględnia 
odpowiednie podejście polityczne Rady i
właściwe rezolucje Parlamentu 
Europejskiego dotyczące planowania i
wdrażania takich środków w celu 
zachowania spójności działań 
zewnętrznych Unii.

Or. en

Poprawka 913
Judith Sargentini, Michel Reimon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 3 – akapit 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przed przyjęciem lub przedłużeniem 
obowiązywania nadzwyczajnych środków 
pomocy, które nie przekraczają kwoty 20
mln EUR, Komisja powiadamia Radę o
charakterze i celach takiego środka 
pomocy oraz o przeznaczonych na niego 
kwotach finansowych. Komisja informuje 
Radę o zamiarze wprowadzenia 
znaczących zmian do uprzednio przyjętych 
nadzwyczajnych środków pomocy. 
Komisja uwzględnia odpowiednie 
podejście polityczne Rady do planowania i
wdrażania takich środków w celu 
zachowania spójności działań 
zewnętrznych Unii.

Przed przyjęciem lub przedłużeniem 
obowiązywania nadzwyczajnych środków 
pomocy, które nie przekraczają kwoty 20
mln EUR, Komisja powiadamia Radę i
Parlament Europejski o charakterze i
celach takiego środka pomocy oraz o
przeznaczonych na niego kwotach 
finansowych. Komisja informuje Radę i
Parlament Europejski o zamiarze 
wprowadzenia znaczących zmian do 
uprzednio przyjętych nadzwyczajnych 
środków pomocy. Komisja uwzględnia 
odpowiednie podejście polityczne Rady do 
planowania i wdrażania takich środków w
celu zachowania spójności działań 
zewnętrznych Unii.

Or. en

Poprawka 914
Marietje Schaake

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 3 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja należycie i terminowo informuje 
Parlament Europejski o planowanych 
zgodnie z niniejszym artykułem 
nadzwyczajnych środkach pomocy i ich 
wdrażaniu, w tym o zakładanych kwotach 
finansowych; informuje Parlament 
Europejski także o wszelkich istotnych 
zmianach lub przedłużeniu 
obowiązywania tej pomocy.

skreśla się

Or. en

Poprawka 915
Judith Sargentini, Michel Reimon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Artykuł 21 – ustęp 3 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja należycie i terminowo informuje 
Parlament Europejski o planowanych 
zgodnie z niniejszym artykułem 
nadzwyczajnych środkach pomocy i ich 
wdrażaniu, w tym o zakładanych kwotach 
finansowych; informuje Parlament 
Europejski także o wszelkich istotnych 
zmianach lub przedłużeniu 
obowiązywania tej pomocy.

skreśla się

Or. en

Poprawka 916
Norbert Neuser, Enrique Guerrero Salom, Juan Fernando López Aguilar, Vincent 
Peillon, Cécile Kashetu Kyenge

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Komisja, zanim przyjmie lub 
rozszerzy działania szybkiego reagowania 
i nadzwyczajne środki pomocy, musi 
uwzględnić właściwe służby Komisji 
określone na podstawie charakteru i
celów przewidzianego działania, 
korzystając przy tym ze ich wiedzy 
fachowej, w tym wiedzy dotyczącej kwestii 
humanitarnych. Komisja niezwłocznie 
informuje Parlament Europejski i Radę o
zamiarze wprowadzenia znaczących zmian 
do uprzednio przyjętych działań szybkiego 
reagowania i nadzwyczajnych środków 
pomocy.

Or. en

Poprawka 917
Cristian Dan Preda, Charles Goerens, Frank Engel, Pier Antonio Panzeri
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Przed przyjęciem, zgodnie z art. 19 
ust. 2, planów działania i środków, które 
nie opierają się na dokumentach 
programowych, z wyjątkiem przypadków, 
o których mowa w art. 19 ust. 3 i 4, 
Komisja przyjmuje zgodnie z art. 34 akt 
delegowany uzupełniający niniejsze 
rozporządzenie przez określenie 
szczegółowych celów do realizacji, 
oczekiwanych rezultatów, instrumentów, 
które mają zostać użyte, głównych działań 
oraz orientacyjnych przydziałów 
finansowych w odniesieniu do tych 
planów i środków.

Or. en

Uzasadnienie

Ta poprawka jest techniczną aktualizacją, której celem jest wyjaśnienie, że działania 
szybkiego reagowania, o których mowa w art. 19 ust. 3 i 4, znajdują się poza zakresem aktów 
delegowanych.

Poprawka 918
Judith Sargentini, Michel Reimon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Sześć miesięcy przed zakończeniem 
indywidualnego lub nadzwyczajnego 
środka na rzecz działań szybkiego 
reagowania oraz w przypadku bieżących i
niezaspokojonych potrzeb Komisja 
informuje Parlament Europejski i Radę o
krokach podjętych w celu 
przeprowadzenia lub wykorzystania 
danego działania przez włączenie 
reagowania do bardziej 
długoterminowego programowania w
ramach programów geograficznych lub 
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tematycznych albo przez wyjaśnienie, 
jakie inne środki zostaną wykorzystane w
celu zaspokojenia potrzeb.

Or. en

Poprawka 919
Judith Sargentini, Michel Reimon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 5 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Na poziomie działań prowadzona jest 
odpowiednia kontrola wpływu na 
środowisko, między innymi pod kątem 
wpływu działań na zmianę klimatu i
różnorodność biologiczną, zgodnie z
mającymi zastosowanie aktami 
ustawodawczymi Unii, w tym dyrektywą 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
2011/92/UE82 i dyrektywą Rady 
85/337/EWG83, w stosownych 
przypadkach łącznie z oceną 
oddziaływania na środowisko dla działań, 
które mogą mieć wpływ na środowisko, w
szczególności w przypadku nowych, 
dużych działań infrastrukturalnych.

Na poziomie działań prowadzona jest 
odpowiednia kontrola wpływu na 
środowisko, między innymi pod kątem 
wpływu działań na zmianę klimatu i
różnorodność biologiczną, zgodnie z
mającymi zastosowanie aktami 
ustawodawczymi Unii, w tym dyrektywą 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
2011/92/UE82 i dyrektywą Rady 
85/337/EWG83, w stosownych 
przypadkach łącznie z oceną 
oddziaływania na środowisko dla działań, 
które mogą mieć wpływ na środowisko, w
szczególności w przypadku nowych, 
dużych działań infrastrukturalnych.
Dodatkowo zostaną przeprowadzone 
oceny ex ante oddziaływania na prawa 
człowieka, społeczeństwo i zatrudnienie. 
Komisja dopilnuje przeprowadzenia 
niezbędnego badania należytej 
staranności w tych sektorach, zanim 
rozpocznie się konkretne działanie. W
przypadku gdy nadzwyczajne środki 
pomocy odnoszą się do kryzysów 
związanych z konfliktami i zagrożeń dla 
pokoju, należy przeprowadzić analizę 
sytuacji konfliktowej oraz oceny ryzyka, 
aby zapewnić pozytywny wpływ i
skuteczność danej pomocy. Komisja 
dopilnuje przeprowadzenia niezbędnego 
badania należytej staranności, zanim 
rozpocznie się konkretne działanie.
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_________________ _________________

82 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i
Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011
r. w sprawie oceny skutków wywieranych 
przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i
prywatne na środowisko (tekst jednolity)
(Dz.U. L 26 z 28.1.2012, s. 1).

82 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i
Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011
r. w sprawie oceny skutków wywieranych 
przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i
prywatne na środowisko (tekst jednolity)
(Dz.U. L 26 z 28.1.2012, s. 1).

83 Dyrektywa Rady 85/337/EWG z dnia 27 
czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków 
wywieranych przez niektóre 
przedsięwzięcia publiczne i prywatne na 
środowisko naturalne (Dz.U. L 175 z
5.7.1985, s. 40–48).

83 Dyrektywa Rady 85/337/EWG z dnia 27 
czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków 
wywieranych przez niektóre 
przedsięwzięcia publiczne i prywatne na 
środowisko naturalne (Dz.U. L 175 z
5.7.1985, s. 40–48).

Or. en

Poprawka 920
Doru-Claudian Frunzulică

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 5 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Na poziomie działań prowadzona jest 
odpowiednia kontrola wpływu na 
środowisko, między innymi pod kątem 
wpływu działań na zmianę klimatu i
różnorodność biologiczną, zgodnie z
mającymi zastosowanie aktami 
ustawodawczymi Unii, w tym dyrektywą 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
2011/92/UE82 i dyrektywą Rady 
85/337/EWG83, w stosownych 
przypadkach łącznie z oceną 
oddziaływania na środowisko dla działań, 
które mogą mieć wpływ na środowisko, w
szczególności w przypadku nowych, 
dużych działań infrastrukturalnych.

Na poziomie działań prowadzona jest 
odpowiednia kontrola wpływu na 
środowisko, między innymi pod kątem 
wpływu działań na zmianę klimatu i
różnorodność biologiczną, zgodnie z
mającymi zastosowanie aktami 
ustawodawczymi Unii, w tym dyrektywą 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
2011/92/UE82 i dyrektywą Rady 
85/337/EWG83, w stosownych 
przypadkach łącznie z oceną 
oddziaływania na środowisko dla działań, 
które mogą mieć wpływ na środowisko, w
szczególności w przypadku nowych, 
dużych działań infrastrukturalnych; w
przypadku gdy nadzwyczajne środki 
pomocy odnoszą się do kryzysów
związanych z konfliktami i zagrożeń dla 
pokoju, przeprowadza się analizę sytuacji 
konfliktowej oraz oceny ryzyka, aby 
zapewnić pozytywny wpływ i skuteczność 
danej pomocy.
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82 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i
Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011
r. w sprawie oceny skutków wywieranych 
przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i
prywatne na środowisko (tekst jednolity)
(Dz.U. L 26 z 28.1.2012, s. 1).

82 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i
Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011
r. w sprawie oceny skutków wywieranych 
przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i
prywatne na środowisko (tekst jednolity)
(Dz.U. L 26 z 28.1.2012, s. 1).

83 Dyrektywa Rady 85/337/EWG z dnia 27 
czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków 
wywieranych przez niektóre 
przedsięwzięcia publiczne i prywatne na 
środowisko naturalne (Dz.U. L 175 z
5.7.1985, s. 40–48).

83 Dyrektywa Rady 85/337/EWG z dnia 27 
czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków 
wywieranych przez niektóre 
przedsięwzięcia publiczne i prywatne na 
środowisko naturalne (Dz.U. L 175 z
5.7.1985, s. 40–48).

Or. en

Poprawka 921
Norbert Neuser, Vincent Peillon, Juan Fernando López Aguilar, Doru-Claudian 
Frunzulică, Cécile Kashetu Kyenge

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 5 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Na poziomie działań prowadzona jest 
odpowiednia kontrola wpływu na 
środowisko, między innymi pod kątem 
wpływu działań na zmianę klimatu i
różnorodność biologiczną, zgodnie z
mającymi zastosowanie aktami 
ustawodawczymi Unii, w tym dyrektywą 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
2011/92/UE82 i dyrektywą Rady 
85/337/EWG83, w stosownych 
przypadkach łącznie z oceną 
oddziaływania na środowisko dla działań, 
które mogą mieć wpływ na środowisko, w
szczególności w przypadku nowych, 
dużych działań infrastrukturalnych.

Na poziomie działań prowadzona jest 
odpowiednia kontrola wpływu na 
środowisko, między innymi pod kątem 
wpływu działań na zmianę klimatu i
różnorodność biologiczną, zgodnie z
mającymi zastosowanie aktami 
ustawodawczymi Unii, w tym dyrektywą 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
2011/92/UE82 i dyrektywą Rady 
85/337/EWG83, w stosownych 
przypadkach łącznie z oceną 
oddziaływania na środowisko dla działań, 
które mogą mieć wpływ na środowisko, w
szczególności w przypadku nowych, 
dużych działań infrastrukturalnych, oraz z
badaniem należytej staranności w
odniesieniu do praw człowieka i oceną 
efektów zewnętrznych (wykraczającą poza 
aspekt środowiskowy, jak również, 
społeczny i gospodarczy).
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82 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i
Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011
r. w sprawie oceny skutków wywieranych 
przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i
prywatne na środowisko (tekst jednolity)
(Dz.U. L 26 z 28.1.2012, s. 1).

82 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i
Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011
r. w sprawie oceny skutków wywieranych 
przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i
prywatne na środowisko (tekst jednolity)
(Dz.U. L 26 z 28.1.2012, s. 1).

83 Dyrektywa Rady 85/337/EWG z dnia 27 
czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków 
wywieranych przez niektóre 
przedsięwzięcia publiczne i prywatne na 
środowisko naturalne (Dz.U. L 175 z
5.7.1985, s. 40–48).

83 Dyrektywa Rady 85/337/EWG z dnia 27 
czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków 
wywieranych przez niektóre 
przedsięwzięcia publiczne i prywatne na 
środowisko naturalne (Dz.U. L 175 z
5.7.1985, s. 40–48).

Or. en

Poprawka 922
Linda McAvan, Norbert Neuser

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 5 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Na poziomie działań prowadzona jest 
odpowiednia kontrola wpływu na 
środowisko, między innymi pod kątem 
wpływu działań na zmianę klimatu i
różnorodność biologiczną, zgodnie z
mającymi zastosowanie aktami 
ustawodawczymi Unii, w tym dyrektywą 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
2011/92/UE82 i dyrektywą Rady 
85/337/EWG83, w stosownych 
przypadkach łącznie z oceną 
oddziaływania na środowisko dla działań, 
które mogą mieć wpływ na środowisko, w
szczególności w przypadku nowych, 
dużych działań infrastrukturalnych.

Na poziomie działań prowadzona jest 
odpowiednia kontrola wpływu na 
środowisko, między innymi pod kątem 
wpływu działań na zmianę klimatu i
różnorodność biologiczną, zgodnie z
mającymi zastosowanie aktami 
ustawodawczymi Unii, w tym dyrektywą 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
2011/92/UE82 i dyrektywą Rady 
85/337/EWG83, w stosownych 
przypadkach łącznie z oceną 
oddziaływania na środowisko dla działań, 
które mogą mieć wpływ na środowisko, w
szczególności w przypadku nowych, 
dużych działań infrastrukturalnych, oraz z
badaniem należytej staranności w
odniesieniu do praw człowieka i oceną 
efektów zewnętrznych (wykraczającą poza 
aspekt środowiskowy, jak również 
społeczny i gospodarczy).

_________________ _________________
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82 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i
Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011
r. w sprawie oceny skutków wywieranych 
przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i
prywatne na środowisko (tekst jednolity)
(Dz.U. L 26 z 28.1.2012, s. 1).

82 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i
Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011
r. w sprawie oceny skutków wywieranych 
przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i
prywatne na środowisko (tekst jednolity)
(Dz.U. L 26 z 28.1.2012, s. 1).

83 Dyrektywa Rady 85/337/EWG z dnia 27 
czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków 
wywieranych przez niektóre 
przedsięwzięcia publiczne i prywatne na 
środowisko naturalne (Dz.U. L 175 z
5.7.1985, s. 40–48).

83 Dyrektywa Rady 85/337/EWG z dnia 27 
czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków 
wywieranych przez niektóre 
przedsięwzięcia publiczne i prywatne na 
środowisko naturalne (Dz.U. L 175 z
5.7.1985, s. 40–48).

Or. en

Poprawka 923
Marietje Schaake

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 5 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Na poziomie działań prowadzona jest 
odpowiednia kontrola wpływu na 
środowisko, między innymi pod kątem 
wpływu działań na zmianę klimatu i
różnorodność biologiczną, zgodnie z
mającymi zastosowanie aktami 
ustawodawczymi Unii, w tym dyrektywą 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
2011/92/UE82 i dyrektywą Rady 
85/337/EWG83, w stosownych 
przypadkach łącznie z oceną 
oddziaływania na środowisko dla działań, 
które mogą mieć wpływ na środowisko, w
szczególności w przypadku nowych, 
dużych działań infrastrukturalnych.

Na poziomie działań prowadzona jest 
odpowiednia kontrola wpływu na 
środowisko, między innymi pod kątem 
wpływu działań na prawa człowieka,
zmianę klimatu i różnorodność 
biologiczną, zgodnie z mającymi 
zastosowanie aktami ustawodawczymi 
Unii, w tym dyrektywą Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2011/92/UE82 i
dyrektywą Rady 85/337/EWG83, w
stosownych przypadkach łącznie z oceną 
oddziaływania na środowisko dla działań, 
które mogą mieć wpływ na środowisko, w
szczególności w przypadku nowych, 
dużych działań infrastrukturalnych.

_________________ _________________

82 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i
Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011
r. w sprawie oceny skutków wywieranych 
przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i
prywatne na środowisko (tekst jednolity)
(Dz.U. L 26 z 28.1.2012, s. 1).

82 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i
Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011
r. w sprawie oceny skutków wywieranych 
przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i
prywatne na środowisko (tekst jednolity)
(Dz.U. L 26 z 28.1.2012, s. 1).
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83 Dyrektywa Rady 85/337/EWG z dnia 27 
czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków 
wywieranych przez niektóre 
przedsięwzięcia publiczne i prywatne na 
środowisko naturalne (Dz.U. L 175 z
5.7.1985, s. 40–48).

83 Dyrektywa Rady 85/337/EWG z dnia 27 
czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków 
wywieranych przez niektóre 
przedsięwzięcia publiczne i prywatne na 
środowisko naturalne (Dz.U. L 175 z
5.7.1985, s. 40–48).

Or. en

Poprawka 924
Judith Sargentini, Michel Reimon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 5 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W stosownych przypadkach w toku 
realizacji programów sektorowych 
przeprowadza się strategiczne oceny 
oddziaływania na środowisko. W procesie 
przeprowadzania oceny oddziaływania na 
środowisko zapewnia się udział 
zainteresowanych stron i publiczny dostęp 
do wyników takiej oceny.

W stosownych przypadkach w toku 
realizacji programów sektorowych 
przeprowadza się strategiczne oceny 
oddziaływania na środowisko bądź oceny 
oddziaływania na społeczeństwo, 
zatrudnienie bądź ryzyko. W procesie 
przeprowadzania oceny oddziaływania na 
środowisko, społeczeństwo lub 
zatrudnienie bądź oceny ryzyka zapewnia 
się udział zainteresowanych stron i
publiczny dostęp do wyników takiej oceny.

Or. en

Poprawka 925
Maurice Ponga, Tokia Saïfi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Finansowanie w ramach 
Instrumentu realizowane jest przez 
Komisję, zgodnie z rozporządzeniem 
finansowym: albo bezpośrednio przez 
Komisję, delegatury Unii i agencje 
wykonawcze, albo pośrednio przez każdy 

1. Finansowanie w ramach 
Instrumentu realizowane jest przez 
Komisję, zgodnie z rozporządzeniem 
finansowym: albo bezpośrednio przez 
Komisję, delegatury Unii i agencje 
wykonawcze, albo pośrednio przez każdy 
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podmiot wymieniony w art. 62 ust. 1 lit. c) 
rozporządzenia finansowego.

podmiot wymieniony w art. 62 ust. 1 lit. c)
ppkt (i), (iii), (iv), (v) i (vi) rozporządzenia 
finansowego, jeżeli jest to należycie 
uzasadnione szczególną wiedzą fachową i
przewagą komparatywną podmiotów, o 
których mowa w art. 62 ust. 1 lit. c) ppkt 
(ii).

Or. fr

Poprawka 926
Linda McAvan, Norbert Neuser

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 7 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) udziału w niezbędnych kosztach 
zawiązania partnerstwa publiczno-
prywatnego i zarządzania nim;

c) udziału w niezbędnych kosztach 
zawiązania partnerstwa publiczno-
prywatnego i zarządzania nim, w tym 
wsparcia najsłabszych partnerów w
kontekście udziału w ustalaniu celów 
partnerstwa oraz ustanowienia 
niezależnego, zewnętrznego organu 
organizacji społeczeństwa obywatelskiego, 
odpowiedzialnego za ocenę i
monitorowanie tworzenia partnerstw 
publiczno-prywatnych;

Or. en

Poprawka 927
Norbert Neuser, Vincent Peillon, Juan Fernando López Aguilar, Doru-Claudian 
Frunzulică, Cécile Kashetu Kyenge

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 7 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) udziału w niezbędnych kosztach 
zawiązania partnerstwa publiczno-
prywatnego i zarządzania nim;

c) udziału w niezbędnych kosztach 
zawiązania partnerstwa publiczno-
prywatnego i zarządzania nim, w tym 
wsparcia szerokiego udziału przez 
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ustanowienie niezależnego, zewnętrznego 
organu organizacji społeczeństwa 
obywatelskiego, odpowiedzialnego za 
ocenę i monitorowanie tworzenia 
partnerstw publiczno-prywatnych.

Or. en

Poprawka 928
Judith Sargentini, Michel Reimon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 7 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 929
Judith Sargentini, Michel Reimon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) wpłat na rzecz funduszy 
powierniczych utworzonych przez 
Komisję, zgodnie z art. 234 
rozporządzenia finansowego;

skreśla się

Or. en

Poprawka 930
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Patrizia Toia

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Współpracując z zainteresowanymi 
podmiotami z krajów partnerskich, 
Komisja uwzględnia ich specyfikę, w tym 
potrzeby i sytuację – przy określaniu 
warunków finansowania, rodzajów 
wkładów, warunków udzielania dotacji i
przepisów administracyjnych dotyczących 
zarządzania nimi – w celu dotarcia do jak 
najszerszego grona tych podmiotów i jak 
najlepszego spełnienia ich oczekiwań.
Zgodnie z rozporządzeniem finansowym 
zachęca się do stosowania warunków 
szczególnych, takich jak umowy o
partnerstwie, zezwolenia na udzielanie 
wsparcia finansowego na rzecz osób 
trzecich, bezpośrednie udzielanie dotacji 
lub zaproszenia do składania ofert z
zastosowaniem kryteriów 
kwalifikowalności, lub też stosowanie 
płatności ryczałtowych, kosztów 
jednostkowych i finansowania według 
stawek zryczałtowanych, a także 
finansowania niepowiązanego z kosztami, 
jak przewidziano w art. 125 ust. 1 
rozporządzenia finansowego.

2. Współpracując z zainteresowanymi 
podmiotami z krajów partnerskich, 
Komisja uwzględnia ich specyfikę, w tym 
potrzeby i sytuację – przy określaniu 
warunków finansowania, rodzajów 
wkładów, warunków udzielania dotacji i
przepisów administracyjnych dotyczących 
zarządzania nimi – w celu dotarcia do jak 
najszerszego grona tych podmiotów i jak 
najlepszego spełnienia ich oczekiwań.
Ocena ta musi uwzględniać możliwość 
udziału wszystkich zainteresowanych 
stron, w tym społeczeństwa 
obywatelskiego. Należy wspierać 
współpracę między lokalnymi i 
międzynarodowymi organizacjami 
pozarządowymi, aby wzmocnić potencjał 
lokalnego społeczeństwa obywatelskiego w 
dążeniu do jego pełnego udziału w 
programach rozwojowych.

Or. it

Uzasadnienie

Tworzenie sieci lokalnych i międzynarodowych organizacji pozarządowych umożliwia lepsze 
zarządzanie programami w miejscu ich realizacji.

Poprawka 931
Judith Sargentini, Michel Reimon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 3 – akapit 1 – litera -a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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-a) dotacji o niskiej wartości dla 
obrońców praw człowieka oraz 
mechanizmów ochrony zagrożonych 
obrońców praw człowieka w celu 
finansowania pilnych działań w zakresie 
ochrony, w stosownych przypadkach bez 
potrzeby współfinansowania;

Or. en

Poprawka 932
Judith Sargentini, Michel Reimon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 3 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) dotacji o niskiej wartości dla 
obrońców praw człowieka w celu 
finansowania pilnych działań w zakresie 
ochrony, w stosownych przypadkach bez 
potrzeby współfinansowania;

a) dotacji o niskiej wartości dla 
obrońców praw człowieka, mediatorów i
innych podmiotów społeczeństwa 
obywatelskiego, w tym podmiotów 
zaangażowanych w dialog związany z
kryzysem lub konfliktem zbrojnym, 
pojednanie i budowanie pokoju, w celu 
finansowania pilnych działań w zakresie 
ochrony i, między innymi, rozstrzygania 
konfliktu, w stosownych przypadkach bez 
potrzeby współfinansowania;

Or. en

Poprawka 933
Judith Sargentini, Michel Reimon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 3 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) dotacji, w stosownych przypadkach 
bez potrzeby współfinansowania, na 
finansowanie działań w skrajnie trudnych 
warunkach, w których opublikowanie 
zaproszenia do składania wniosków byłoby 

b) dotacji, w stosownych przypadkach 
bez potrzeby współfinansowania, na 
finansowanie działań w skrajnie trudnych 
warunkach, w których opublikowanie 
zaproszenia do składania wniosków byłoby 
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niestosowne, w tym w sytuacjach, w
których występują poważne braki w
zakresie praw podstawowych, w których 
bezpieczeństwo ludzkie jest najbardziej 
zagrożone lub w których organizacje praw 
człowieka i obrońcy praw człowieka 
działają w najtrudniejszych warunkach. 
Kwota tych dotacji nie może przekroczyć 1 
000 000 EUR i jest udzielana na okres 
nieprzekraczający 18 miesięcy, który 
można przedłużyć o dodatkowe 12 
miesięcy w razie wystąpienia 
obiektywnych i nieprzewidzianych 
przeszkód w wykorzystaniu dotacji;

niestosowne, w tym w sytuacjach, w
których występują poważne braki w
zakresie praw podstawowych, eskalacja 
kryzysu lub konflikt zbrojny, w których 
bezpieczeństwo ludzkie jest najbardziej 
zagrożone lub w których organizacje praw 
człowieka, obrońcy praw człowieka, jak 
również mediatorzy i inne podmioty 
społeczeństwa obywatelskiego 
zaangażowane w dialog związany z
kryzysem lub konfliktem zbrojnym, 
pojednanie i budowanie pokoju działają w
najtrudniejszych warunkach. Kwota tych 
dotacji nie może przekroczyć 1 000 000 
EUR i jest udzielana na okres 
nieprzekraczający 18 miesięcy, który 
można przedłużyć o dodatkowe 12 
miesięcy w razie wystąpienia 
obiektywnych i nieprzewidzianych 
przeszkód w wykorzystaniu dotacji;

Or. en

Poprawka 934
Eduard Kukan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 3 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) dotacji, w stosownych przypadkach 
bez potrzeby współfinansowania, na 
finansowanie działań w skrajnie trudnych 
warunkach, w których opublikowanie 
zaproszenia do składania wniosków byłoby 
niestosowne, w tym w sytuacjach, w
których występują poważne braki w
zakresie praw podstawowych, w których 
bezpieczeństwo ludzkie jest najbardziej 
zagrożone lub w których organizacje praw 
człowieka i obrońcy praw człowieka 
działają w najtrudniejszych warunkach. 
Kwota tych dotacji nie może przekroczyć 1 
000 000 EUR i jest udzielana na okres 
nieprzekraczający 18 miesięcy, który 
można przedłużyć o dodatkowe 12 

b) dotacji, w stosownych przypadkach 
bez potrzeby współfinansowania, na 
finansowanie działań w skrajnie trudnych 
warunkach, w których opublikowanie 
zaproszenia do składania wniosków byłoby 
niestosowne, w tym w sytuacjach, w
których występują poważne braki w
zakresie praw podstawowych lub 
zagrożenia wobec demokratycznych 
instytucji, w których bezpieczeństwo 
ludzkie jest najbardziej zagrożone lub w
których organizacje praw człowieka i
obrońcy praw człowieka działają w
najtrudniejszych warunkach. Kwota tych 
dotacji nie może przekroczyć 1 000 000 
EUR i jest udzielana na okres 
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miesięcy w razie wystąpienia 
obiektywnych i nieprzewidzianych 
przeszkód w wykorzystaniu dotacji;

nieprzekraczający 18 miesięcy, który 
można przedłużyć o dodatkowe 12 
miesięcy w razie wystąpienia 
obiektywnych i nieprzewidzianych 
przeszkód w wykorzystaniu dotacji;

Or. en

Poprawka 935
Patrizia Toia

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 3 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) dotacji, w stosownych przypadkach 
bez potrzeby współfinansowania, na 
finansowanie działań w skrajnie trudnych 
warunkach, w których opublikowanie 
zaproszenia do składania wniosków byłoby 
niestosowne, w tym w sytuacjach, w
których występują poważne braki w
zakresie praw podstawowych, w których 
bezpieczeństwo ludzkie jest najbardziej 
zagrożone lub w których organizacje praw 
człowieka i obrońcy praw człowieka 
działają w najtrudniejszych warunkach. 
Kwota tych dotacji nie może przekroczyć 1 
000 000 EUR i jest udzielana na okres 
nieprzekraczający 18 miesięcy, który 
można przedłużyć o dodatkowe 12 
miesięcy w razie wystąpienia 
obiektywnych i nieprzewidzianych 
przeszkód w wykorzystaniu dotacji;

b) dotacji, w stosownych przypadkach 
bez potrzeby współfinansowania, na 
finansowanie działań w skrajnie trudnych 
warunkach, w których opublikowanie 
zaproszenia do składania wniosków byłoby 
niestosowne, w tym w sytuacjach, w
których występują poważne braki w
zakresie praw podstawowych, w których
zagrożona jest demokracja, w których
bezpieczeństwo ludzkie jest najbardziej 
zagrożone lub w których organizacje praw 
człowieka i obrońcy praw człowieka 
działają w najtrudniejszych warunkach. 
Kwota tych dotacji nie może przekroczyć 1 
000 000 EUR i jest udzielana na okres 
nieprzekraczający 18 miesięcy, który 
można przedłużyć o dodatkowe 12 
miesięcy w razie wystąpienia 
obiektywnych i nieprzewidzianych 
przeszkód w wykorzystaniu dotacji;

Or. it

Uzasadnienie

Ważne jest, aby w wykazie sytuacji, w których mogą być udzielane dotacje, uwzględnić 
sytuację zagrożenia demokracji.

Poprawka 936
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Judith Sargentini, Michel Reimon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 3 – akapit 1 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) małych projektów zdefiniowanych 
w art. 23a (nowym).

Or. en

Poprawka 937
Tokia Saïfi, Maurice Ponga

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 3 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Podstawą wsparcia budżetowego, o którym 
mowa w ust. 1 lit. c), w tym udzielanego 
przy zastosowaniu umów o realizację 
reformy sektorowej, jest odpowiedzialność 
państwa, wzajemna rozliczalność i wspólne 
zobowiązanie się do przestrzegania 
powszechnych wartości, demokracji, praw 
człowieka i rządów prawa, a jego celem 
jest wzmocnienie partnerstwa między Unią 
a krajami partnerskimi. Wsparcie 
budżetowe obejmuje wzmocniony dialog 
polityczny, budowanie zdolności i lepsze 
zarządzanie, a także stanowi uzupełnienie 
wysiłków podejmowanych przez parterów 
na rzecz gromadzenia większej ilości 
środków i lepszego ich wydawania w celu 
wsparcia zrównoważonego wzrostu 
gospodarczego sprzyjającego włączeniu
oraz tworzenia miejsc pracy i eliminacji 
ubóstwa.

Podstawą wsparcia budżetowego, o którym 
mowa w ust. 1 lit. c), w tym udzielanego 
przy zastosowaniu umów o realizację 
reformy sektorowej, jest odpowiedzialność 
państwa, wzajemna rozliczalność i wspólne 
zobowiązanie się do przestrzegania 
powszechnych wartości, demokracji, praw 
człowieka, równouprawnienia płci, 
włączenia społecznego, rozwoju 
społecznego i rządów prawa, a jego celem 
jest wzmocnienie partnerstwa między Unią 
a krajami partnerskimi. Wsparcie 
budżetowe obejmuje wzmocniony dialog 
polityczny, budowanie zdolności i lepsze 
zarządzanie, a także stanowi uzupełnienie 
wysiłków podejmowanych przez parterów 
na rzecz gromadzenia większej ilości 
środków i lepszego ich wydawania w celu 
wsparcia zrównoważonego rozwoju 
społeczno-gospodarczego, sprzyjającego 
włączeniu społecznemu i przynoszącego 
korzyści wszystkim obywatelom, tworzenia 
miejsc pracy, ze szczególnym 
uwzględnieniem młodzieży, zmniejszania 
nierówności i eliminacji ubóstwa.

Or. fr
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Poprawka 938
Linda McAvan, Norbert Neuser

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 3 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Podstawą wsparcia budżetowego, o którym 
mowa w ust. 1 lit. c), w tym udzielanego 
przy zastosowaniu umów o realizację 
reformy sektorowej, jest odpowiedzialność 
państwa, wzajemna rozliczalność i wspólne 
zobowiązanie się do przestrzegania 
powszechnych wartości, demokracji, praw 
człowieka i rządów prawa, a jego celem 
jest wzmocnienie partnerstwa między Unią 
a krajami partnerskimi. Wsparcie 
budżetowe obejmuje wzmocniony dialog 
polityczny, budowanie zdolności i lepsze 
zarządzanie, a także stanowi uzupełnienie 
wysiłków podejmowanych przez parterów 
na rzecz gromadzenia większej ilości 
środków i lepszego ich wydawania w celu 
wsparcia zrównoważonego wzrostu 
gospodarczego sprzyjającego włączeniu
oraz tworzenia miejsc pracy i eliminacji 
ubóstwa.

Podstawą wsparcia budżetowego, o którym 
mowa w ust. 1 lit. c), w tym udzielanego 
przy zastosowaniu umów o realizację 
reformy sektorowej, jest odpowiedzialność 
państwa, wzajemna rozliczalność i wspólne 
zobowiązanie się do przestrzegania 
powszechnych wartości, demokracji, praw 
człowieka, równouprawnienia płci, 
włączenia społecznego, rozwoju 
społecznego i rządów prawa, a jego celem
jest wzmocnienie partnerstwa między Unią 
a krajami partnerskimi. Wsparcie 
budżetowe obejmuje wzmocniony dialog 
polityczny, budowanie zdolności i lepsze 
zarządzanie, a także stanowi uzupełnienie 
wysiłków podejmowanych przez parterów 
na rzecz gromadzenia większej ilości 
środków i lepszego ich wydawania w celu 
wsparcia zrównoważonego wzrostu 
gospodarczego sprzyjającego włączeniu,
tworzenia godziwych miejsc pracy, 
ograniczenia nierówności i eliminacji 
ubóstwa w sposób, który nie narusza 
lokalnych gospodarek ani praw 
środowiskowych i społecznych.

Or. en

Poprawka 939
Louis Michel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 3 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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Podstawą wsparcia budżetowego, o którym 
mowa w ust. 1 lit. c), w tym udzielanego 
przy zastosowaniu umów o realizację 
reformy sektorowej, jest odpowiedzialność 
państwa, wzajemna rozliczalność i wspólne 
zobowiązanie się do przestrzegania 
powszechnych wartości, demokracji, praw 
człowieka i rządów prawa, a jego celem 
jest wzmocnienie partnerstwa między Unią 
a krajami partnerskimi. Wsparcie 
budżetowe obejmuje wzmocniony dialog 
polityczny, budowanie zdolności i lepsze 
zarządzanie, a także stanowi uzupełnienie 
wysiłków podejmowanych przez parterów 
na rzecz gromadzenia większej ilości 
środków i lepszego ich wydawania w celu 
wsparcia zrównoważonego wzrostu 
gospodarczego sprzyjającego włączeniu 
oraz tworzenia miejsc pracy i eliminacji 
ubóstwa.

Podstawą wsparcia budżetowego, o którym 
mowa w ust. 1 lit. c), w tym udzielanego 
przy zastosowaniu umów o realizację 
reformy sektorowej, jest odpowiedzialność 
państwa, wzajemna rozliczalność i wspólne 
zobowiązanie się do przestrzegania 
powszechnych wartości, demokracji, praw 
człowieka, równouprawnienia płci, 
włączenia społecznego, rozwoju 
społecznego i rządów prawa, a jego celem 
jest wzmocnienie partnerstwa między Unią 
a krajami partnerskimi. Wsparcie 
budżetowe obejmuje wzmocniony dialog 
polityczny, budowanie zdolności i lepsze 
zarządzanie, a także stanowi uzupełnienie 
wysiłków podejmowanych przez parterów 
na rzecz gromadzenia większej ilości 
środków i lepszego ich wydawania w celu 
wsparcia zrównoważonego wzrostu 
gospodarczego sprzyjającego włączeniu 
oraz tworzenia miejsc pracy i eliminacji 
ubóstwa.

Or. fr

Poprawka 940
Judith Sargentini, Michel Reimon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 3 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Podstawą wsparcia budżetowego, o którym 
mowa w ust. 1 lit. c), w tym udzielanego 
przy zastosowaniu umów o realizację 
reformy sektorowej, jest odpowiedzialność 
państwa, wzajemna rozliczalność i wspólne 
zobowiązanie się do przestrzegania 
powszechnych wartości, demokracji, praw 
człowieka i rządów prawa, a jego celem 
jest wzmocnienie partnerstwa między Unią
a krajami partnerskimi. Wsparcie 
budżetowe obejmuje wzmocniony dialog 
polityczny, budowanie zdolności i lepsze 
zarządzanie, a także stanowi uzupełnienie 
wysiłków podejmowanych przez parterów 

Podstawą wsparcia budżetowego, o którym 
mowa w ust. 1 lit. c), w tym udzielanego 
przy zastosowaniu umów o realizację 
reformy sektorowej, jest odpowiedzialność 
państwa, wzajemna rozliczalność i wspólne 
zobowiązanie się do przestrzegania 
powszechnych wartości, demokracji, praw 
człowieka i rządów prawa, a jego celem 
jest wzmocnienie partnerstwa między Unią 
a krajami partnerskimi. Wsparcie 
budżetowe obejmuje wzmocniony dialog 
polityczny, budowanie zdolności i lepsze 
zarządzanie, w tym monitorowanie 
budżetu przez społeczeństwo obywatelskie,
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na rzecz gromadzenia większej ilości 
środków i lepszego ich wydawania w celu 
wsparcia zrównoważonego wzrostu 
gospodarczego sprzyjającego włączeniu 
oraz tworzenia miejsc pracy i eliminacji 
ubóstwa.

a także stanowi uzupełnienie wysiłków 
podejmowanych przez parterów na rzecz 
gromadzenia większej ilości środków i
lepszego ich wydawania w celu wsparcia 
zrównoważonego wzrostu gospodarczego 
sprzyjającego włączeniu oraz tworzenia 
miejsc pracy i eliminacji ubóstwa.

Or. en

Poprawka 941
Norbert Neuser, Vincent Peillon, Juan Fernando López Aguilar, Doru-Claudian 
Frunzulică, Cécile Kashetu Kyenge

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 3 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Podstawą wsparcia budżetowego, o którym 
mowa w ust. 1 lit. c), w tym udzielanego 
przy zastosowaniu umów o realizację 
reformy sektorowej, jest odpowiedzialność 
państwa, wzajemna rozliczalność i wspólne
zobowiązanie się do przestrzegania 
powszechnych wartości, demokracji, praw 
człowieka i rządów prawa, a jego celem 
jest wzmocnienie partnerstwa między Unią 
a krajami partnerskimi. Wsparcie 
budżetowe obejmuje wzmocniony dialog 
polityczny, budowanie zdolności i lepsze 
zarządzanie, a także stanowi uzupełnienie 
wysiłków podejmowanych przez parterów 
na rzecz gromadzenia większej ilości 
środków i lepszego ich wydawania w celu 
wsparcia zrównoważonego wzrostu 
gospodarczego sprzyjającego włączeniu 
oraz tworzenia miejsc pracy i eliminacji 
ubóstwa.

Podstawą wsparcia budżetowego, o którym 
mowa w ust. 1 lit. c), w tym udzielanego 
przy zastosowaniu umów o realizację 
reformy sektorowej, jest odpowiedzialność 
państwa, wzajemna rozliczalność i wspólne 
zobowiązanie się do przestrzegania 
powszechnych wartości, demokracji, praw 
człowieka i rządów prawa, a jego celem 
jest wzmocnienie partnerstwa między Unią 
a krajami partnerskimi. Wsparcie 
budżetowe obejmuje wzmocniony dialog 
polityczny, budowanie zdolności i lepsze 
zarządzanie, a także stanowi uzupełnienie 
wysiłków podejmowanych przez parterów 
na rzecz gromadzenia większej ilości 
środków i lepszego ich wydawania w celu 
wsparcia zrównoważonego wzrostu 
gospodarczego sprzyjającego włączeniu 
oraz tworzenia godziwych miejsc pracy i
eliminacji ubóstwa.

Or. en

Poprawka 942
Louis Michel
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 3 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Każda decyzja o zapewnieniu wsparcia 
budżetowego opiera się na strategiach 
wsparcia budżetowego ustalonych przez 
Unię, jasnym zestawie kryteriów 
kwalifikowalności oraz dokładnej ocenie 
ryzyka i korzyści.

Każda decyzja o zapewnieniu wsparcia 
budżetowego opiera się na strategiach 
wsparcia budżetowego ustalonych przez 
Unię, jasnym zestawie kryteriów 
kwalifikowalności oraz dokładnej ocenie 
ryzyka i korzyści. Jednym z kluczowych 
czynników warunkujących taką decyzję 
jest ocena zaangażowania krajów 
partnerskich na rzecz demokracji, praw 
człowieka, praworządności i dobrych 
rządów oraz ocena dotychczasowych 
wyników i postępów w tym zakresie.

Or. fr

Poprawka 943
Judith Sargentini, Michel Reimon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 3 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Każda decyzja o zapewnieniu wsparcia 
budżetowego opiera się na strategiach 
wsparcia budżetowego ustalonych przez 
Unię, jasnym zestawie kryteriów 
kwalifikowalności oraz dokładnej ocenie 
ryzyka i korzyści.

Każda decyzja o zapewnieniu wsparcia 
budżetowego opiera się na strategiach 
wsparcia budżetowego ustalonych przez 
Unię, sporządzaniu budżetu z
uwzględnieniem aspektu płci, jasnym 
zestawie kryteriów kwalifikowalności oraz 
dokładnej ocenie ryzyka i korzyści.

Or. en

Poprawka 944
Patrizia Toia

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 4 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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W przypadku zawieszenia lub 
zmniejszenia finansowania w ramach 
istniejących zobowiązań bądź zakazu 
podejmowania nowych zobowiązań na 
rzecz krajów partnerskich z powodu 
ogólnych braków w zakresie 
praworządności i poszanowania praw 
człowieka spośród zainteresowanych stron 
zostanie wskazany najbardziej odpowiedni 
podmiot, a następnie zostaną 
zdefiniowane właściwe sposoby 
przydziału.

Or. it

Uzasadnienie

W opisanych przypadkach należy wskazać najbardziej odpowiedni podmiot spośród 
zainteresowanych stron, biorąc pod uwagę przede wszystkim wcześniejsze wyniki.

Poprawka 945
Lola Sánchez Caldentey

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 4 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Udzielając wsparcia budżetowego zgodnie 
z art. 236 rozporządzenia finansowego, 
Komisja jasno określa i monitoruje kryteria 
warunkowości w zakresie wsparcia 
budżetowego, w tym postępy w reformach 
i przejrzystość, a także wspiera rozwój 
parlamentarnej zdolności w dziedzinie 
kontroli i audytu krajowego oraz
zwiększonej przejrzystości i publicznego 
dostępu do informacji.

Udzielając wsparcia budżetowego zgodnie 
z art. 236 rozporządzenia finansowego, 
Komisja jasno określa i monitoruje kryteria 
warunkowości w zakresie wsparcia 
budżetowego, w tym postępy w reformach 
i przejrzystość, a także wspiera rozwój 
parlamentarnej zdolności w dziedzinie 
kontroli i audytu krajowego, udział 
organizacji społeczeństwa obywatelskiego 
w monitorowaniu i w budowaniu 
zdolności, zapewnienie zwiększonej 
przejrzystości i publicznego dostępu do 
informacji oraz rozwój silnych systemów 
zamówień publicznych, które wspierają 
rozwój lokalnej gospodarki i lokalnych 
przedsiębiorstw.

Or. en
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Poprawka 946
Norbert Neuser, Vincent Peillon, Juan Fernando López Aguilar, Cécile Kashetu Kyenge

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 4 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Udzielając wsparcia budżetowego zgodnie 
z art. 236 rozporządzenia finansowego, 
Komisja jasno określa i monitoruje kryteria 
warunkowości w zakresie wsparcia 
budżetowego, w tym postępy w reformach 
i przejrzystość, a także wspiera rozwój 
parlamentarnej zdolności w dziedzinie 
kontroli i audytu krajowego oraz
zwiększonej przejrzystości i publicznego 
dostępu do informacji.

Udzielając wsparcia budżetowego zgodnie 
z art. 236 rozporządzenia finansowego, 
Komisja jasno określa i monitoruje kryteria 
warunkowości w zakresie wsparcia 
budżetowego, w tym postępy w reformach 
i przejrzystość, a także wspiera rozwój 
parlamentarnej zdolności w dziedzinie 
kontroli i audytu krajowego, udział 
organizacji społeczeństwa obywatelskiego 
w monitorowaniu, zapewnienie
zwiększonej przejrzystości i publicznego 
dostępu do informacji oraz rozwój silnych 
systemów zamówień publicznych, które 
wspierają rozwój lokalnej gospodarki i
lokalnych przedsiębiorstw.

Or. en

Poprawka 947
Linda McAvan, Norbert Neuser

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 4 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Udzielając wsparcia budżetowego zgodnie 
z art. 236 rozporządzenia finansowego, 
Komisja jasno określa i monitoruje kryteria 
warunkowości w zakresie wsparcia 
budżetowego, w tym postępy w reformach 
i przejrzystość, a także wspiera rozwój 
parlamentarnej zdolności w dziedzinie 
kontroli i audytu krajowego oraz
zwiększonej przejrzystości i publicznego 
dostępu do informacji.

Udzielając wsparcia budżetowego zgodnie 
z art. 236 rozporządzenia finansowego, 
Komisja jasno określa i monitoruje kryteria 
warunkowości w zakresie wsparcia 
budżetowego, w tym postępy w reformach 
i przejrzystość, a także wspiera rozwój 
parlamentarnej zdolności w dziedzinie 
kontroli i audytu krajowego, udział 
organizacji społeczeństwa obywatelskiego 
w monitorowaniu, zapewnienie
zwiększonej przejrzystości i publicznego 
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dostępu do informacji oraz rozwój silnych 
systemów zamówień publicznych, które 
wspierają rozwój lokalnej gospodarki i
lokalnych przedsiębiorstw.

Or. en

Poprawka 948
Judith Sargentini, Michel Reimon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 6 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Instrumenty finansowe w ramach 
niniejszego rozporządzenia mogą 
przyjmować formy takie jak pożyczki, 
gwarancje, inwestycje kapitałowe lub 
quasi-kapitałowe, udziały, a także 
instrumenty podziału ryzyka, w miarę 
możliwości i zgodnie z zasadami 
określonymi w art. 209 ust. 1 
rozporządzenia finansowego, pod 
kierownictwem EBI, wielostronnej 
europejskiej instytucji finansowej takiej jak 
Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, 
lub dwustronnej europejskiej instytucji 
finansowej, np. dwustronnych banków 
rozwoju, ewentualnie w połączeniu z
dodatkowymi innymi formami wsparcia 
finansowego, zarówno ze strony państw 
członkowskich, jak i stron trzecich.

Instrumenty finansowe w ramach 
niniejszego rozporządzenia mogą 
przyjmować formy takie jak pożyczki, 
gwarancje, inwestycje kapitałowe lub 
quasi-kapitałowe, udziały, a także 
instrumenty podziału ryzyka, w miarę 
możliwości i zgodnie z zasadami 
określonymi w art. 209 ust. 1 
rozporządzenia finansowego, pod 
kierownictwem wielostronnej europejskiej 
instytucji finansowej takiej jak Europejski 
Bank Odbudowy i Rozwoju albo EBI, lub 
dwustronnej europejskiej instytucji 
finansowej, np. dwustronnych banków 
rozwoju, ewentualnie w połączeniu z
dodatkowymi innymi formami wsparcia 
finansowego, zarówno ze strony państw 
członkowskich, jak i stron trzecich.

Or. en

Poprawka 949
Judith Sargentini, Michel Reimon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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7a. Komisja i ESDZ nie podejmują
nowych lub ponownych działań z
podmiotami zarejestrowanymi lub 
mającymi siedzibę w jurysdykcjach, które 
znalazły się w stosownym wykazie w
ramach odnośnej polityki unijnej w
dziedzinie jurysdykcji niechętnych 
współpracy lub które wskazano jako 
państwa trzecie wysokiego ryzyka zgodnie 
z art. 9 ust. 2 dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2015/849, lub 
które nie zachowują rzeczywistej 
zgodności z unijnymi lub międzynarodowo 
uzgodnionymi normami podatkowymi 
dotyczącymi przejrzystości i wymiany 
informacji.

Or. en

Poprawka 950
Maurice Ponga, Tokia Saïfi, Bogusław Sonik

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7a. Mechanizmy łączenia dotacji i 
pożyczek stosuje się, w miarę możliwości, 
pod nadzorem wielostronnej europejskiej 
instytucji finansowej lub dwustronnej 
europejskiej instytucji finansowej.

Or. fr

Poprawka 951
Judith Sargentini, Michel Reimon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 23a
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Fundusz małych projektów

1. Fundusz małych projektów oznacza 
operację mającą na celu wybranie i
wdrożenie projektów o ograniczonej 
wartości finansowej.

2. Beneficjentami funduszu małych 
projektów są organizacje społeczeństwa 
obywatelskiego.

3. Odbiorcy końcowi środków 
pochodzących z funduszu małych 
projektów otrzymują wsparcie na 
podstawie niniejszego rozporządzenia za 
pośrednictwem beneficjentów i wdrażają 
małe projekty w ramach funduszu małych 
projektów („mały projekt”).

4. W przypadku gdy wkład publiczny na 
rzecz małego projektu nie przekracza 100
000 EUR, przyjmuje on formę kosztów 
jednostkowych lub kwot ryczałtowych albo 
obejmuje stawki ryczałtowe.

Or. en

Poprawka 952
Judith Sargentini, Michel Reimon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 23b

Zawieszenie pomocy Unii

1. W przypadku gdy beneficjent łamie 
zasady demokracji, praworządności oraz 
poszanowania praw człowieka i
podstawowych wolności oraz standardów 
bezpieczeństwa jądrowego, Komisja jest 
uprawniona, zgodnie z art. 34, do 
przyjęcia aktów delegowanych 
zmieniających załącznik VIII przez 
dodanie kraju partnerskiego do wykazu 
krajów partnerskich, w odniesieniu do 
których pomoc Unii zostaje zawieszona 
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lub częściowo zawieszona. W przypadku 
częściowego zawieszenia wskazuje się 
programy, do których stosuje się 
zawieszenie.

2. 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 VIII, tak aby 
przywrócić pomoc Unii.

3. W przypadkach zawieszenia pomoc 
Unii wykorzystywana jest głównie w
celach wsparcia organizacji społeczeństwa 
obywatelskiego i podmiotów 
niepaństwowych w odniesieniu do 
środków mających na celu propagowanie 
praw człowieka i podstawowych wolności 
oraz wspieranie demokratyzacji i procesu 
dialogu w krajach partnerskich.

Or. en

Poprawka 953
Judith Sargentini, Michel Reimon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Bez uszczerbku dla ograniczeń 
wynikających z charakteru i celów działań, 
udział w procedurach udzielania 
zamówień, udzielania dotacji i
przyznawania nagród w związku z
działaniami finansowanymi w ramach 
programów dotyczących praw człowieka i
demokracji, stabilności i pokoju, jak 
również działań szybkiego reagowania, jest 
otwarty bez ograniczeń.

2. Bez uszczerbku dla ograniczeń 
wynikających z charakteru i celów działań, 
udział w procedurach udzielania 
zamówień, udzielania dotacji i
przyznawania nagród w związku z
działaniami finansowanymi w ramach 
programów dotyczących praw człowieka i
demokracji, równouprawnienia płci i
wzmocnienia pozycji kobiet i dziewcząt 
oraz organizacji społeczeństwa 
obywatelskiego, budowania pokoju, 
zapobiegania konfliktom oraz stabilności, 
jak również działań szybkiego reagowania, 
jest otwarty bez ograniczeń.
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Or. en

Poprawka 954
Judith Sargentini, Michel Reimon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Jeżeli darczyńcy zapewniają 
finansowanie na rzecz funduszu 
powierniczego utworzonego przez Komisję 
lub z wykorzystaniem zewnętrznych 
dochodów przeznaczonych na określony 
cel, zastosowanie mają zasady 
kwalifikowalności zawarte w akcie 
założycielskim funduszu powierniczego 
lub w umowie z danym darczyńcą w
przypadku zewnętrznych dochodów 
przeznaczonych na określony cel.

skreśla się

Or. en

Poprawka 955
Judith Sargentini, Michel Reimon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

11. Aby wspierać lokalny potencjał, 
rynki i zakupy, priorytetowo traktuje się 
wykonawców lokalnych i regionalnych, 
gdy rozporządzenie finansowe przewiduje 
udzielenie zamówienia na podstawie jednej 
oferty. We wszystkich pozostałych 
przypadkach udział wykonawców 
lokalnych i regionalnych wspiera się 
zgodnie ze stosownymi przepisami tego 
rozporządzenia.

11. Aby wspierać lokalny potencjał, 
rynki i zakupy, priorytetowo traktuje się 
wykonawców lokalnych i regionalnych, w
szczególności wykonawców posiadających 
doświadczenie w zakresie zrównoważenia 
środowiskowego lub sprawiedliwego 
handlu, gdy rozporządzenie finansowe 
przewiduje udzielenie zamówienia na 
podstawie jednej oferty. We wszystkich 
pozostałych przypadkach udział 
wykonawców lokalnych i regionalnych 
wspiera się zgodnie ze stosownymi 
przepisami tego rozporządzenia. We 
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wszystkich przypadkach należy stosować 
kryteria zrównoważoności.

Or. en

Poprawka 956
Linda McAvan, Norbert Neuser

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

11. Aby wspierać lokalny potencjał, 
rynki i zakupy, priorytetowo traktuje się 
wykonawców lokalnych i regionalnych, 
gdy rozporządzenie finansowe przewiduje 
udzielenie zamówienia na podstawie jednej 
oferty. We wszystkich pozostałych 
przypadkach udział wykonawców 
lokalnych i regionalnych wspiera się 
zgodnie ze stosownymi przepisami tego 
rozporządzenia.

11. Aby wspierać lokalny potencjał, 
rynki i zakupy, priorytetowo traktuje się 
wykonawców lokalnych i regionalnych, 
gdy rozporządzenie finansowe przewiduje 
udzielenie zamówienia na podstawie jednej 
oferty. We wszystkich pozostałych 
przypadkach udział wykonawców 
lokalnych i regionalnych wspiera się 
zgodnie ze stosownymi przepisami tego 
rozporządzenia. We wszystkich 
przypadkach stosuje się kryteria 
zrównoważoności i należytej staranności.

Or. en

Poprawka 957
Norbert Neuser, Vincent Peillon, Juan Fernando López Aguilar, Cécile Kashetu Kyenge

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

11. Aby wspierać lokalny potencjał, 
rynki i zakupy, priorytetowo traktuje się 
wykonawców lokalnych i regionalnych, 
gdy rozporządzenie finansowe przewiduje 
udzielenie zamówienia na podstawie jednej 
oferty. We wszystkich pozostałych 
przypadkach udział wykonawców 
lokalnych i regionalnych wspiera się 

11. Aby wspierać lokalny potencjał, 
rynki i zakupy, priorytetowo traktuje się 
wykonawców lokalnych i regionalnych, 
gdy rozporządzenie finansowe przewiduje 
udzielenie zamówienia na podstawie jednej 
oferty. We wszystkich pozostałych 
przypadkach udział wykonawców 
lokalnych i regionalnych wspiera się 
zgodnie ze stosownymi przepisami tego 
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zgodnie ze stosownymi przepisami tego 
rozporządzenia.

rozporządzenia. We wszystkich 
przypadkach stosuje się kryteria 
zrównoważoności i należytej staranności.

Or. en

Poprawka 958
Lola Sánchez Caldentey

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

11. Aby wspierać lokalny potencjał, 
rynki i zakupy, priorytetowo traktuje się 
wykonawców lokalnych i regionalnych, 
gdy rozporządzenie finansowe przewiduje 
udzielenie zamówienia na podstawie jednej 
oferty. We wszystkich pozostałych 
przypadkach udział wykonawców 
lokalnych i regionalnych wspiera się 
zgodnie ze stosownymi przepisami tego 
rozporządzenia.

11. Aby wspierać lokalny potencjał, 
rynki i zakupy, priorytetowo traktuje się 
wykonawców lokalnych i regionalnych, 
gdy rozporządzenie finansowe przewiduje 
udzielenie zamówienia na podstawie jednej 
oferty. We wszystkich pozostałych 
przypadkach udział wykonawców 
lokalnych i regionalnych wspiera się 
zgodnie ze stosownymi przepisami tego 
rozporządzenia. We wszystkich 
przypadkach stosuje się kryteria 
zrównoważoności i należytej staranności.

Or. en

Poprawka 959
Doru-Claudian Frunzulică

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

12. W ramach programu na rzecz 
demokracji i praw człowieka wszelkie 
podmioty nieobjęte definicją podmiotu 
prawnego w art. 2 ust. 6 spełniają kryteria 
kwalifikowalności, jeżeli jest to konieczne 
do realizacji obszarów interwencji 
niniejszego programu.

12. W ramach programów 
tematycznych na rzecz demokracji i praw 
człowieka, organizacji społeczeństwa 
obywatelskiego, budowania pokoju, 
zapobiegania konfliktom oraz stabilności i
wyzwań globalnych, jak również w
ramach działań szybkiego reagowania
wszelkie podmioty nieobjęte definicją 
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podmiotu prawnego w art. 2 ust. 6 
spełniają kryteria kwalifikowalności, jeżeli 
jest to konieczne do realizacji obszarów 
interwencji niniejszego programu.

Or. en

Poprawka 960
Judith Sargentini, Michel Reimon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

12. W ramach programu na rzecz 
demokracji i praw człowieka wszelkie 
podmioty nieobjęte definicją podmiotu 
prawnego w art. 2 ust. 6 spełniają kryteria 
kwalifikowalności, jeżeli jest to konieczne 
do realizacji obszarów interwencji 
niniejszego programu.

12. W ramach programów na rzecz 
demokracji i praw człowieka, budowania 
pokoju, zapobiegania konfliktom oraz 
stabilności, równouprawnienia płci i
wzmocnienia pozycji kobiet i dziewcząt, 
jak również w ramach działań szybkiego 
reagowania wszelkie podmioty nieobjęte 
definicją podmiotu prawnego w art. 2 ust. 6 
spełniają kryteria kwalifikowalności, jeżeli 
jest to konieczne do realizacji obszarów 
interwencji niniejszego programu.

Or. en

Poprawka 961
Norbert Neuser, Juan Fernando López Aguilar, Vincent Peillon, Elly Schlein, Cécile 
Kashetu Kyenge

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 12 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

12a. Instrument Sąsiedztwa oraz 
Współpracy Międzynarodowej i
Rozwojowej nie wspiera działań, które 
zgodnie z kontrolą wpływu na środowisko, 
o której mowa w art. 21, szkodzą 
środowisku lub klimatowi. Alokacje są w
pełni zgodne z porozumieniem paryskim i, 
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ogólnie rzecz biorąc, europejskie 
finansowanie przeznaczone na działania 
zewnętrzne przyczynia się do realizacji 
długoterminowych celów porozumienia 
paryskiego. W szczególności instrument 
ten nie wspiera:

a) działań niezgodnych z ustalonymi na 
poziomie krajowym wkładami na 
podstawie porozumienia paryskiego 
wnoszonymi przez kraje będące 
odbiorcami pomocy;

b) inwestycji w paliwa kopalne na 
wyższym, średnim i niższym szczeblu.

Or. en

Poprawka 962
Gilles Pargneaux

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 12 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

12a. Instrument Sąsiedztwa oraz 
Współpracy Międzynarodowej i
Rozwojowej nie wspiera działań, które 
zgodnie z kontrolą wpływu na środowisko, 
o której mowa w art. 21, szkodzą 
środowisku lub klimatowi. Wszystkie 
działania są w pełni zgodne z
porozumieniem paryskim i, ogólnie rzecz 
biorąc, europejskie finansowanie 
przeznaczone na działania zewnętrzne 
przyczynia się do realizacji 
długoterminowych celów porozumienia 
paryskiego.

Or. en

Poprawka 963
Tokia Saïfi, Maurice Ponga

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Artykuł 24 – ustęp 12 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

12a. Niniejsze rozporządzenie nie 
wspiera działań, które, zgodnie z 
przeglądem środowiskowym 
przewidzianym w art. 21 ust. 5, są 
szkodliwe dla środowiska lub klimatu. 
Wszystkie działania muszą być w pełni 
zgodne z porozumieniem paryskim, a 
finansowanie działań zewnętrznych 
powinno przyczyniać się do osiągnięcia 
długoterminowych celów porozumienia 
paryskiego.

Or. fr

Poprawka 964
Julia Pitera

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. W drodze dalszego odstępstwa od 
art. 209 ust. 3 rozporządzenia 
finansowego spłaty należności i przychody 
generowane przez inwestycje realizowane 
w ramach istniejącego dofinansowania 
instrumentu inwestycyjnego AKP uznaje 
się za odnawialne aktywa przeznaczone na 
inwestycje w sektorach i regionach 
objętych instrumentem inwestycyjnym 
AKP i w dalszym ciągu zarządza nimi 
EBI. Jeżeli Komisja lub Rada 
kiedykolwiek zaproponuje przeniesienie 
wszystkich takich aktywów i zobowiązań 
do Unii zgodnie z [art. 25] rozporządzenia 
finansowego, akty ustawodawcze 
dotyczące przyszłego finansowania 
instrumentu inwestycyjnego AKP 
przygotowuje się, prowadząc ścisły dialog 
z EBI, w szczególności z uwzględnieniem 
zobowiązań kontraktowych EBI do 
udzielania pożyczek, które to 
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zobowiązania mogą obowiązywać w
danym momencie.

Or. en

Poprawka 965
Urmas Paet

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 25a

W drodze dalszego odstępstwa od art. 209
ust. 3 rozporządzenia finansowego spłaty 
należności i przychody generowane przez 
inwestycje realizowane w ramach 
istniejącego dofinansowania instrumentu 
inwestycyjnego AKP uznaje się za 
odnawialne aktywa przeznaczone na 
inwestycje w sektorach i regionach 
objętych instrumentem inwestycyjnym 
AKP i w dalszym ciągu zarządza nimi 
EBI. Jeżeli Komisja lub Rada 
kiedykolwiek zaproponuje przeniesienie 
wszystkich takich aktywów i zobowiązań 
do Unii zgodnie z [art. 25] rozporządzenia 
finansowego, akty ustawodawcze 
dotyczące przyszłego finansowania 
instrumentu inwestycyjnego AKP 
przygotowuje się, prowadząc ścisły dialog 
z EBI, w szczególności z uwzględnieniem 
zobowiązań kontraktowych EBI do 
udzielania pożyczek, które to 
zobowiązania mogą obowiązywać w
danym momencie.

Or. en

Poprawka 966
Julia Pitera

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 1 – akapit -1 (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-1 Zgodnie z rozdziałem IV 
niniejszego rozporządzenia grupa EBI, 
między innymi:

a) pośrednio zarządza i wdraża ELM+;

b) zapewnia wszystkie strategiczne 
kompetencje w zakresie bankowości i
zarządzania ryzykiem wymagane przez 
Komisję, w tym kompetencje dotyczące 
operacyjnego zarządzania gwarancją 
EFZR+;

c) przedstawia pisemną opinię na temat 
kwestii związanych z bankowością; opinia 
taka powinna towarzyszyć każdemu 
wnioskowi Komisji dotyczącemu okien 
inwestycyjnych w ramach gwarancji 
EFZR+;

d) jest kontrahentem kwalifikującym się 
do zarządzania działaniami w ramach 
EFZR+ i ich wdrażania.

Niezależnie od powyższego Komisja i
grupa EBI mogą uzgodnić każdą inną 
rolę grupy EBI w ramach wdrażania 
zewnętrznych ram inwestycyjnych zgodnie 
ze statutem właściwej jednostki grupy EBI 
i roli przewidzianej w Traktacie.

Or. en

Poprawka 967
Marietje Schaake

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Pula środków finansowych, o której mowa 
w art. 6 ust. 2 lit. a), zostaje przeznaczona 
na finansowanie Europejskiego Funduszu 
na rzecz Zrównoważonego Rozwoju Plus
(EFZR+) i gwarancji na działania 
zewnętrzne.

Pula środków finansowych, o której mowa 
w art. 6 ust. 2 lit. a), zostaje przeznaczona 
na finansowanie Europejskiego Funduszu 
na rzecz Zrównoważonego Rozwoju Plus
(EFZR+), na ograniczony okres 
stopniowego wycofania, upoważnienia 
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EBI do udzielania pożyczek na rzecz 
państw trzecich i gwarancji na działania 
zewnętrzne.

Or. en

Poprawka 968
Charles Tannock, Eleni Theocharous
w imieniu grupy ECR

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Pula środków finansowych, o której mowa 
w art. 6 ust. 2 lit. a), zostaje przeznaczona 
na finansowanie Europejskiego Funduszu 
na rzecz Zrównoważonego Rozwoju Plus
(EFZR+) i gwarancji na działania 
zewnętrzne.

Pula środków finansowych, o której mowa 
w art. 6 ust. 2 lit. a), zostaje przeznaczona 
na finansowanie Europejskiego Funduszu 
na rzecz Zrównoważonego Rozwoju Plus
(EFZR+), gwarancji na działania 
zewnętrzne i odnowionego upoważnienia 
do udzielania pożyczek na rzecz państw 
trzecich plus (ELM+).

Or. en

Poprawka 969
Julia Pitera

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Pula środków finansowych, o której mowa 
w art. 6 ust. 2 lit. a), zostaje przeznaczona 
na finansowanie Europejskiego Funduszu 
na rzecz Zrównoważonego Rozwoju Plus
(EFZR+) i gwarancji na działania 
zewnętrzne.

Pula środków finansowych, o której mowa 
w art. 6 ust. 2 lit. a), zostaje przeznaczona 
na finansowanie Europejskiego Funduszu 
na rzecz Zrównoważonego Rozwoju Plus
(EFZR+), upoważnienia EBI do 
udzielania pożyczek na rzecz państw 
trzecich i gwarancji na działania 
zewnętrzne.

Or. en
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Poprawka 970
Urmas Paet

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Pula środków finansowych, o której mowa 
w art. 6 ust. 2 lit. a), zostaje przeznaczona 
na finansowanie Europejskiego Funduszu 
na rzecz Zrównoważonego Rozwoju Plus
(EFZR+) i gwarancji na działania 
zewnętrzne.

Pula środków finansowych, o której mowa 
w art. 6 ust. 2 lit. a), zostaje przeznaczona 
na finansowanie Europejskiego Funduszu 
na rzecz Zrównoważonego Rozwoju Plus
(EFZR+), upoważnienia EBI do 
udzielania pożyczek na rzecz państw 
trzecich i gwarancji na działania 
zewnętrzne.

Or. en

Poprawka 971
Julia Pitera

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 1 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ELM+ ustanawia się jako gwarancję 
budżetową zarządzaną pośrednio przez 
grupę EBI, która zapewnia pokrycie 
ryzyka komercyjnego i politycznego 
projektów zrównoważonych finansowo, 
które są realizowane w sektorze 
publicznym, oraz pokrycie ryzyka 
politycznego projektów zrównoważonych 
finansowo, które są realizowane w
sektorze prywatnym, przy czym każdy z
tych projektów jest realizowany na arenie 
międzynarodowej, poza Unią.

Or. en

Poprawka 972
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Lola Sánchez Caldentey, Sabine Lösing

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 1 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Gwarancja na działania zewnętrzne nie 
może być wykorzystywana do prywatyzacji 
lub osłabiania świadczenia podstawowych 
usług publicznych, co leży w gestii rządu.

Or. en

Poprawka 973
Judith Sargentini, Michel Reimon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

doświadczające niestabilności lub 
konfliktu, kraje najsłabiej rozwinięte i
głęboko zadłużone kraje ubogie.
Pierwszeństwo należy przyznać lokalnym 
podmiotom gospodarczym. EFZR+ nie 
powinien zastępować odpowiedzialności 
rządów za zapewnianie podstawowych 
usług publicznych.

Or. en

Poprawka 974
Marietje Schaake

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Celem EFZR+ jako zintegrowanej koperty 
finansowej, zapewniającej zdolności 
finansowania w oparciu o metody 
wykonywania określone w art. 23 ust. 1 lit.
a), e), f) i g), jest wspieranie inwestycji 
oraz zwiększenie dostępu do finansowania 
w celu wspierania trwałego i sprzyjającego 
włączeniu społecznemu rozwoju 
gospodarczego i społecznego oraz 
promowania społeczno-gospodarczej 
odporności krajów partnerskich, ze 
szczególnym naciskiem na eliminację 
ubóstwa, zrównoważony wzrost 
sprzyjający włączeniu społecznemu, 
tworzenie godnych miejsc pracy, 
możliwości gospodarczych, rozwijanie 
umiejętności i przedsiębiorczości, sektory 
społeczno-gospodarcze oraz mikro-, małe i
średnie przedsiębiorstwa, a także 
eliminowanie określonych podstawowych, 
społeczno-ekonomicznych przyczyn 
migracji, zgodnie z właściwymi 
indykatywnymi dokumentami 
programowymi. Zwraca się szczególną 
uwagę na państwa wskazane jako 
doświadczające niestabilności lub 
konfliktu, kraje najsłabiej rozwinięte i 
głęboko zadłużone kraje ubogie.
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Na ograniczony okres stopniowego 
wycofania ustanawia się ELM+ jako 
gwarancję budżetową zarządzaną 
pośrednio przez grupę EBI, która 
zapewnia pokrycie ryzyka komercyjnego i
politycznego projektów zrównoważonych 
finansowo, które są realizowane w
sektorze publicznym, oraz pokrycie ryzyka 
politycznego projektów zrównoważonych 
finansowo, które są realizowane w
sektorze prywatnym, przy czym każdy z
tych projektów jest realizowany na arenie 
międzynarodowej, poza Unią.

Or. en

Poprawka 975
Lola Sánchez Caldentey

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Celem EFZR+ jako zintegrowanej koperty 
finansowej, zapewniającej zdolności 
finansowania w oparciu o metody
stosowania określone w art. 23 ust. 1 lit.
a), e), f) i g), jest wspieranie inwestycji 
oraz zwiększenie dostępu do finansowania, 
przy jednoczesnej maksymalizacji 
dodatkowości rozwoju, dostarczaniu 
innowacyjnych produktów i przyciąganiu 
funduszy sektora prywatnego, w celu 
wspierania trwałego i sprzyjającego 
włączeniu społecznemu rozwoju 
gospodarczego, środowiskowego i
społecznego oraz promowania społeczno-
gospodarczej odporności krajów 
partnerskich, ze szczególnym naciskiem na 
eliminację ubóstwa, zrównoważony wzrost 
sprzyjający włączeniu społecznemu, 
tworzenie godnych miejsc pracy, w
szczególności dla kobiet i ludzi młodych,
możliwości gospodarcze, rozwijanie 
umiejętności i przedsiębiorczości, sektory 
społeczno-gospodarcze, z naciskiem na 
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programowymi. Zwraca się szczególną 
uwagę na państwa wskazane jako 
doświadczające niestabilności lub 
konfliktu, kraje najsłabiej rozwinięte i 
głęboko zadłużone kraje ubogie.

przedsiębiorstwa społeczne i spółdzielnie 
ze względu na ich potencjał w zakresie 
ograniczania ubóstwa, nierówności, 
prawa człowieka i źródła utrzymania, oraz
wspieranie mikro-, małych i średnich 
przedsiębiorstw, a także eliminowanie 
określonych podstawowych, społeczno-
ekonomicznych przyczyn przymusowych 
wysiedleń, zgodnie z właściwymi 
indykatywnymi dokumentami 
programowymi. Zwraca się szczególną 
uwagę na państwa wskazane jako 
doświadczające niestabilności lub 
konfliktu, kraje najsłabiej rozwinięte i
głęboko zadłużone kraje ubogie oraz 
udziela im dodatkowego wsparcia w
zakresie budowania zdolności 
instytucjonalnych i zarządzania 
gospodarką oraz pomocy technicznej.

Or. en

Poprawka 976
Norbert Neuser, Juan Fernando López Aguilar, Vincent Peillon, Cécile Kashetu Kyenge

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Celem EFZR+ jako zintegrowanej koperty 
finansowej, zapewniającej zdolności 
finansowania w oparciu o metody 
wykonywania określone w art. 23 ust. 1 lit.
a), e), f) i g), jest wspieranie inwestycji 
oraz zwiększenie dostępu do finansowania 
w celu wspierania trwałego i sprzyjającego 
włączeniu społecznemu rozwoju 
gospodarczego i społecznego oraz 
promowania społeczno-gospodarczej 
odporności krajów partnerskich, ze 
szczególnym naciskiem na eliminację 
ubóstwa, zrównoważony wzrost 
sprzyjający włączeniu społecznemu, 
tworzenie godnych miejsc pracy, 
możliwości gospodarczych, rozwijanie 
umiejętności i przedsiębiorczości, sektory 

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

sprzyjający włączeniu społecznemu, 
tworzenie godnych miejsc pracy, 
możliwości gospodarczych, rozwijanie 
umiejętności i przedsiębiorczości, sektory 
społeczno-gospodarcze oraz mikro-, małe i
średnie przedsiębiorstwa, a także 
eliminowanie określonych podstawowych, 
społeczno-ekonomicznych przyczyn 
migracji, zgodnie z właściwymi 
indykatywnymi dokumentami 
programowymi. Zwraca się szczególną 
uwagę na państwa wskazane jako 
doświadczające niestabilności lub 
konfliktu, kraje najsłabiej rozwinięte i
głęboko zadłużone kraje ubogie oraz 
udziela im dodatkowego wsparcia w
zakresie budowania zdolności 
instytucjonalnych i zarządzania 
gospodarką oraz pomocy technicznej.

Or. en

Poprawka 977
Louis Michel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Celem EFZR+ jako zintegrowanej koperty 
finansowej, zapewniającej zdolności 
finansowania w oparciu o metody
wykonywania określone w art. 23 ust. 1 lit.
a), e), f) i g), jest wspieranie inwestycji 
oraz zwiększenie dostępu do finansowania 
w celu wspierania trwałego i sprzyjającego 
włączeniu społecznemu rozwoju 
gospodarczego i społecznego oraz 
promowania społeczno-gospodarczej 
odporności krajów partnerskich, ze 
szczególnym naciskiem na eliminację 
ubóstwa, zrównoważony wzrost 
sprzyjający włączeniu społecznemu, 
tworzenie godnych miejsc pracy, 
możliwości gospodarczych, rozwijanie 
umiejętności i przedsiębiorczości, sektory 

Celem EFZR+ jako zintegrowanej koperty 
finansowej, zapewniającej zdolności 
finansowania w oparciu o metody
stosowania określone w art. 23 ust. 1 lit.
a), e), f) i g), jest wspieranie inwestycji 
oraz zwiększenie dostępu do finansowania, 
przy jednoczesnej maksymalizacji 
dodatkowości, wspieraniu 
uprzemysłowienia, dostarczaniu 
innowacyjnych produktów i przyciąganiu 
funduszy sektora prywatnego, w celu 
wspierania trwałego i sprzyjającego 
włączeniu społecznemu rozwoju 
gospodarczego i społecznego oraz 
promowania społeczno-gospodarczej 
odporności krajów partnerskich, ze 
szczególnym naciskiem na eliminację 
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społeczno-gospodarcze oraz mikro-, małe i
średnie przedsiębiorstwa, a także 
eliminowanie określonych podstawowych, 
społeczno-ekonomicznych przyczyn 
migracji, zgodnie z właściwymi 
indykatywnymi dokumentami 
programowymi. Zwraca się szczególną 
uwagę na państwa wskazane jako 
doświadczające niestabilności lub 
konfliktu, kraje najsłabiej rozwinięte i 
głęboko zadłużone kraje ubogie.

ubóstwa, zrównoważony wzrost 
sprzyjający włączeniu społecznemu, 
tworzenie godnych miejsc pracy, w
szczególności dla kobiet i ludzi młodych, i
możliwości gospodarczych, rozwijanie 
umiejętności i przedsiębiorczości, sektory 
społeczno-gospodarcze, w szczególności 
przedsiębiorstwa społeczne i spółdzielnie 
ze względu na ich potencjał w zakresie 
ograniczania ubóstwa i nierówności, a 
także na prawa człowieka i źródła 
utrzymania, przez wspieranie mikro-,
małych i średnich przedsiębiorstw, a także 
eliminowanie określonych podstawowych, 
społeczno-ekonomicznych przyczyn
nielegalnej migracji i przymusowych 
wysiedleń, zgodnie z właściwymi 
indykatywnymi dokumentami 
programowymi. Zwraca się szczególną 
uwagę na państwa wskazane jako 
doświadczające niestabilności lub 
konfliktu, kraje najsłabiej rozwinięte i 
głęboko zadłużone kraje ubogie.

Or. fr

Poprawka 978
Eduard Kukan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Celem EFZR+ jako zintegrowanej koperty 
finansowej, zapewniającej zdolności 
finansowania w oparciu o metody 
wykonywania określone w art. 23 ust. 1 lit.
a), e), f) i g), jest wspieranie inwestycji 
oraz zwiększenie dostępu do finansowania 
w celu wspierania trwałego i sprzyjającego 
włączeniu społecznemu rozwoju 
gospodarczego i społecznego oraz 
promowania społeczno-gospodarczej 
odporności krajów partnerskich, ze 
szczególnym naciskiem na eliminację 
ubóstwa, zrównoważony wzrost 

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

sprzyjający włączeniu społecznemu, 
tworzenie godnych miejsc pracy, 
możliwości gospodarczych, rozwijanie 
umiejętności i przedsiębiorczości, sektory 
społeczno-gospodarcze oraz mikro-, małe i
średnie przedsiębiorstwa, a także 
eliminowanie określonych podstawowych, 
społeczno-ekonomicznych przyczyn 
migracji oraz przyczynianie się do 
zrównoważonej reintegracji migrantów 
powracających do kraju pochodzenia,
przy jednoczesnej maksymalizacji 
dodatkowości, zgodnie z właściwymi 
indykatywnymi dokumentami 
programowymi. Zwraca się szczególną 
uwagę na państwa wskazane jako 
doświadczające niestabilności lub 
konfliktu, kraje najsłabiej rozwinięte i 
głęboko zadłużone kraje ubogie.

Or. en

Poprawka 979
Patrizia Toia

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Celem EFZR+ jako zintegrowanej koperty 
finansowej, zapewniającej zdolności 
finansowania w oparciu o metody 
wykonywania określone w art. 23 ust. 1 lit.
a), e), f) i g), jest wspieranie inwestycji 
oraz zwiększenie dostępu do finansowania 
w celu wspierania trwałego i sprzyjającego 
włączeniu społecznemu rozwoju 
gospodarczego i społecznego oraz 
promowania społeczno-gospodarczej 
odporności krajów partnerskich, ze 
szczególnym naciskiem na eliminację 
ubóstwa, zrównoważony wzrost 
sprzyjający włączeniu społecznemu, 
tworzenie godnych miejsc pracy, 
możliwości gospodarczych, rozwijanie 
umiejętności i przedsiębiorczości, sektory 

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

możliwości gospodarczych, rozwijanie 
umiejętności i przedsiębiorczości, sektory 
społeczno-gospodarcze, przedsiębiorstwa 
społeczne oraz mikro-, małe i średnie 
przedsiębiorstwa, a także eliminowanie 
określonych podstawowych, społeczno-
ekonomicznych przyczyn migracji, 
zgodnie z właściwymi indykatywnymi 
dokumentami programowymi. Zwraca się 
szczególną uwagę na państwa wskazane 
jako doświadczające niestabilności lub 
konfliktu, kraje najsłabiej rozwinięte i 
głęboko zadłużone kraje ubogie.

Or. it

Uzasadnienie

Promowanie dostępu słabszych grup (tradycyjnie kobiet i osób młodych) do rynku pracy oraz 
włączenie do grupy przedsiębiorstw kategorii przedsiębiorstw społecznych, które działają na 
rynku nie osiągając zysku, czy też raczej dokonując obowiązkowej redystrybucji zysków.

Poprawka 980
Louis Michel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 1 – akapit 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Operacje EFSD+ kwalifikujące się do 
wsparcia w ramach gwarancji dla działań 
zewnętrznych wnoszą wkład w
następujące obszary priorytetowe:

a) zapewnienie finansowania i wsparcia 
na rzecz rozwoju sektora prywatnego i
spółdzielczego w celu wniesienia wkładu 
w zrównoważony rozwój oraz, w
stosownych przypadkach, w europejską 
politykę sąsiedztwa i cele określone w art.
3 rozporządzenia UE .../...( IAP III);

b) zlikwidowanie wąskich gardeł w 
inwestycjach prywatnych przez 
zapewnienie
bezpieczeństwa prawnego inwestycji;
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c) lewarowanie finansowania z sektora 
prywatnego, ze szczególnym naciskiem na 
mikroprzedsiębiorstwa oraz małe i średnie 
przedsiębiorstwa;

d) wzmocnienie sektorów i obszarów 
społeczno-gospodarczych oraz powiązanej 
infrastruktury publicznej i prywatnej, a
także zrównoważonej łączności;

e) przyczynianie się do działań w
dziedzinie klimatu, ochrony środowiska i
zarządzania środowiskiem;

f) przyczynianie się – przez promowanie
zrównoważonego rozwoju – do 
wyeliminowania pierwotnych przyczyn 
migracji, w tym nieuregulowanej 
migracji, a także przyczynianie się do 
bezpiecznej, uporządkowanej i
uregulowanej migracji oraz mobilności.

Or. fr

Poprawka 981
Urmas Paet

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 1 – akapit 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zgodnie z rozdziałem IV niniejszego 
rozporządzenia grupa EBI, między 
innymi: a) pośrednio zarządza i wdraża 
ELM+; b) zapewnia wszystkie strategiczne 
kompetencje w zakresie bankowości i
zarządzania ryzykiem wymagane przez 
Komisję, w tym kompetencje dotyczące 
operacyjnego zarządzania gwarancją 
EFZR+; c) przedstawia pisemną opinię na 
temat kwestii związanych z bankowością; 
opinia taka powinna towarzyszyć każdemu 
wnioskowi Komisji dotyczącemu okien 
inwestycyjnych w ramach gwarancji 
EFZR+; d) jest kontrahentem 
kwalifikującym się do zarządzania 
działaniami w ramach EFZR+ i ich 
wdrażania. Niezależnie od powyższego 
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Komisja i grupa EBI mogą uzgodnić 
każdą inną rolę grupy EBI w ramach 
wdrażania zewnętrznych ram 
inwestycyjnych zgodnie ze statutem 
właściwej jednostki grupy EBI i roli 
przewidzianej w Traktacie.

Or. en

Poprawka 982
Lola Sánchez Caldentey

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Operacje EFZR+ kwalifikujące się 
do wsparcia w ramach gwarancji dla 
działań zewnętrznych wnoszą wkład w
następujące obszary priorytetowe:

a) zapewnienie finansowania i wsparcia 
na rzecz rozwoju sektora prywatnego, 
przedsiębiorstw społecznych i
spółdzielczego w celu wniesienia wkładu 
w zrównoważony rozwój oraz, w
stosownych przypadkach, w europejską 
politykę sąsiedztwa i cele określone w art.
3 rozporządzenia UE .../... [IPA III];

b) lewarowanie finansowania z sektora 
prywatnego, ze szczególnym naciskiem na 
mikroprzedsiębiorstwa oraz małe i średnie 
przedsiębiorstwa społeczne;

c) wzmocnienie sektorów i obszarów 
społeczno-gospodarczych, powiązanej 
infrastruktury publicznej i prywatnej oraz 
zrównoważonej łączności.

Or. en

Poprawka 983
Charles Tannock, Eleni Theocharous
w imieniu grupy ECR
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Na podstawie upoważnienia do 
udzielania pożyczek na rzecz państw 
trzecich plus (ELM+) Unia udziela 
Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu 
(EBI) gwarancji budżetowej na 
finansowanie operacji przeprowadzanych 
poza Unią, którą będzie zarządzała 
pośrednio grupa EBI, w celu wsparcia 
inwestycji sektora publicznego i
prywatnego na rzecz działań zewnętrznych 
przeprowadzanych na całym świecie, w
tym w Afryce.

Or. en

Poprawka 984
Norbert Neuser, Juan Fernando López Aguilar, Cécile Kashetu Kyenge

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W ramach gwarancji na działania 
zewnętrzne Unia może udzielać gwarancji 
na operacje zatwierdzone między dniem 1 
stycznia 2021 r. a 31 grudnia 2027 r. w
wysokości do 60 mld EUR.

skreśla się

Or. en

Poprawka 985
Judith Sargentini, Michel Reimon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 4 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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Wskaźnik tworzenia rezerw wynosi od 9 % 
do 50 % w zależności od rodzaju operacji.

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

Or. en

Poprawka 986
Eduard Kukan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. EFZR+ i gwarancja na działania 
zewnętrzne mogą stanowić wsparcie dla 
operacji finansowania i inwestowania 
prowadzonych w krajach partnerskich na 
obszarach geograficznych, o których mowa 
w art. 4 ust. 2. Tworzenie rezerw 
dotyczących gwarancji na działania 
zewnętrzne finansowane jest z budżetu 
przeznaczonego na właściwe programy 
geograficzne, ustanowionego w art. 6 ust. 2 
lit. a), i jest przekazywane do wspólnego 
funduszu rezerw. EFZR+ i gwarancja dla 
działań zewnętrznych mogą również 
stanowić wsparcie dla operacji 
prowadzonych w krajach będących 
beneficjentami, wymienionych w
załączniku I do rozporządzenia IPA III. 
Pula środków finansowych 
przeznaczonych na te operacje w ramach 
EFZR+ oraz na tworzenie rezerw 
dotyczących gwarancji dla działań 
zewnętrznych finansowana jest na 
podstawie rozporządzenia IPA. Tworzenie 
rezerw dotyczących gwarancji na działania 
zewnętrzne w odniesieniu do pożyczek dla 
państw trzecich, o którym mowa w art. 10 
ust. 2 rozporządzenia w sprawie 
Europejskiego Instrumentu na rzecz 
Bezpieczeństwa Jądrowego, finansowane 

6. EFZR+ i gwarancja na działania 
zewnętrzne mogą stanowić wsparcie dla 
operacji finansowania i inwestowania 
prowadzonych w krajach partnerskich na 
obszarach geograficznych, o których mowa 
w art. 4 ust. 2 lit. a) i b). Tworzenie rezerw 
dotyczących gwarancji na działania 
zewnętrzne finansowane jest z budżetu 
przeznaczonego na właściwe programy 
geograficzne, ustanowionego w art. 6 ust. 2 
lit. a), i jest przekazywane do wspólnego 
funduszu rezerw. EFZR+ i gwarancja dla 
działań zewnętrznych mogą również 
stanowić wsparcie dla operacji 
prowadzonych w krajach będących 
beneficjentami, wymienionych w
załączniku I do rozporządzenia IPA III. 
Pula środków finansowych 
przeznaczonych na te operacje w ramach 
EFZR+ oraz na tworzenie rezerw 
dotyczących gwarancji dla działań 
zewnętrznych finansowana jest na 
podstawie rozporządzenia IPA. Tworzenie 
rezerw dotyczących gwarancji na działania 
zewnętrzne w odniesieniu do pożyczek dla 
państw trzecich, o którym mowa w art. 10 
ust. 2 rozporządzenia w sprawie 
Europejskiego Instrumentu na rzecz 
Bezpieczeństwa Jądrowego, finansowane 
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jest na podstawie rozporządzenia w
sprawie Europejskiego Instrumentu na 
rzecz Bezpieczeństwa Jądrowego.

jest na podstawie rozporządzenia w
sprawie Europejskiego Instrumentu na 
rzecz Bezpieczeństwa Jądrowego.

Or. en

Poprawka 987
Linda McAvan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 26a

Cele EFZR+

1. Operacje EFZR+ kwalifikujące się do 
wsparcia w ramach gwarancji dla działań 
zewnętrznych wnoszą wkład w
następujące obszary priorytetowe:

a) zapewnienie finansowania i wsparcia 
na rzecz rozwoju sektora prywatnego, 
spółdzielczego i przedsiębiorstw 
społecznych w celu wniesienia wkładu w
zrównoważony rozwój oraz, w stosownych 
przypadkach, w europejską politykę 
sąsiedztwa i cele określone w art. 3 
rozporządzenia UE .../... [IPA III];

b) likwidowanie wąskich gardeł w
inwestycjach prywatnych;

c) lewarowanie finansowania z sektora 
prywatnego, ze szczególnym naciskiem na 
mikroprzedsiębiorstwa oraz małe i średnie 
przedsiębiorstwa;

d) wzmocnienie sektorów i obszarów 
społeczno-gospodarczych oraz powiązanej 
infrastruktury publicznej i prywatnej, a
także zrównoważonej łączności i
zrównoważonej produkcji w celu 
promowania zrównoważonego wzrostu 
społecznego-gospodarczego sprzyjającego 
włączeniu społecznemu oraz 
respektującego prawa człowieka i ochronę 
środowiska;
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e) przyczynianie się do działań w
dziedzinie klimatu, ochrony środowiska i
zarządzania środowiskiem;

f) przyczynianie się – przez promowanie 
zrównoważonego rozwoju – do 
wyeliminowania pierwotnych przyczyn 
migracji, w tym nielegalnej migracji, a
także przyczynianie się do bezpiecznej, 
uporządkowanej i legalnej migracji oraz 
mobilności.

2. Gwarancja na działania zewnętrzne nie 
powinna być wykorzystywana do 
prywatyzacji lub osłabiania świadczenia 
podstawowych usług publicznych, co leży 
w gestii rządu.

Or. en

Poprawka 988
Norbert Neuser, Juan Fernando López Aguilar, Vincent Peillon, Doru-Claudian 
Frunzulică, Cécile Kashetu Kyenge

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 26a

Cele EFZR+

1. Operacje EFZR+ kwalifikujące się do 
wsparcia w ramach gwarancji dla działań 
zewnętrznych wnoszą wkład w
następujące obszary priorytetowe:

a) zapewnienie finansowania i wsparcia 
na rzecz rozwoju sektora prywatnego i
spółdzielczego w celu wniesienia wkładu 
w zrównoważony rozwój oraz, w
stosownych przypadkach, w europejską 
politykę sąsiedztwa i cele określone w art.
3 rozporządzenia UE .../... [IPA III];

b) likwidowanie wąskich gardeł w
inwestycjach prywatnych;

c) lewarowanie finansowania z sektora 
prywatnego, ze szczególnym naciskiem na 
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mikroprzedsiębiorstwa oraz małe i średnie 
przedsiębiorstwa;

d) wzmocnienie sektorów i obszarów 
społeczno-gospodarczych oraz powiązanej 
infrastruktury publicznej i prywatnej, a
także zrównoważonej łączności i
zrównoważonej produkcji w celu 
promowania zrównoważonego wzrostu 
społeczno-gospodarczego sprzyjającego 
włączeniu społecznemu oraz 
respektującego prawa człowieka i ochronę 
środowiska;

e) przyczynianie się do działań w
dziedzinie klimatu, ochrony środowiska i
zarządzania środowiskiem;

f) przyczynianie się – przez promowanie 
zrównoważonego rozwoju – do 
wyeliminowania pierwotnych przyczyn 
migracji, w tym nielegalnej migracji, a
także przyczynianie się do bezpiecznej, 
uporządkowanej i legalnej migracji oraz 
mobilności.

2. Gwarancja na działania zewnętrzne nie 
może być wykorzystywana do prywatyzacji 
lub osłabiania świadczenia podstawowych 
usług publicznych, co leży w gestii rządu.

Or. en

Poprawka 989
Marietje Schaake

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 26a

Rola grupy EBI

Zgodnie z rozdziałem IV niniejszego 
rozporządzenia grupa EBI, między 
innymi:

a) pośrednio zarządza i wdraża ELM+;
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b) zapewnia wszystkie strategiczne 
kompetencje w zakresie bankowości i
zarządzania ryzykiem wymagane przez 
Komisję, w tym kompetencje dotyczące 
operacyjnego zarządzania gwarancją 
EFZR+;

c) przedstawia pisemną opinię na temat 
kwestii związanych z bankowością; opinia 
taka powinna towarzyszyć każdemu 
wnioskowi Komisji dotyczącemu okien 
inwestycyjnych w ramach gwarancji 
EFZR+;

d) jest kontrahentem kwalifikującym się 
do zarządzania działaniami w ramach 
EFZR+ i ich wdrażania.

Niezależnie od powyższego Komisja i
grupa EBI mogą uzgodnić każdą inną 
rolę grupy EBI w ramach wdrażania 
zewnętrznych ram inwestycyjnych zgodnie 
ze statutem właściwej jednostki grupy EBI 
i roli przewidzianej w Traktacie.

Or. en

Poprawka 990
Judith Sargentini, Michel Reimon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Operacje w zakresie finansowania i
inwestycji kwalifikujące się do wsparcia w
ramach gwarancji na działania zewnętrzne 
są spójne z politykami Unii oraz ze 
strategiami i politykami krajów 
partnerskich i są do tych polityk i strategii 
dostosowane. Służą one w szczególności 
wspieraniu celów, ogólnych zasad i ram 
politycznych niniejszego rozporządzenia 
oraz właściwych indykatywnych 
dokumentów programowych, z należytym 
uwzględnieniem obszarów priorytetowych 
określonych w załączniku V.

1. Operacje w zakresie finansowania i
inwestycji kwalifikujące się do wsparcia w
ramach gwarancji na działania zewnętrzne 
są spójne ze strategiami i politykami 
krajów partnerskich i są do tych polityk i
strategii dostosowane. Służą one w
szczególności wspieraniu celów, ogólnych 
zasad i ram politycznych niniejszego 
rozporządzenia oraz właściwych 
indykatywnych dokumentów 
programowych, z należytym 
uwzględnieniem obszarów priorytetowych 
określonych w załączniku V.
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Or. en

Poprawka 991
Eduard Kukan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Operacje w zakresie finansowania i
inwestycji kwalifikujące się do wsparcia w
ramach gwarancji na działania zewnętrzne 
są spójne z politykami Unii oraz ze 
strategiami i politykami krajów 
partnerskich i są do tych polityk i strategii 
dostosowane. Służą one w szczególności 
wspieraniu celów, ogólnych zasad i ram 
politycznych niniejszego rozporządzenia 
oraz właściwych indykatywnych 
dokumentów programowych, z należytym 
uwzględnieniem obszarów priorytetowych 
określonych w załączniku V.

1. Operacje w zakresie finansowania i
inwestycji kwalifikujące się do wsparcia w
ramach gwarancji na działania zewnętrzne 
są spójne z politykami Unii. w
szczególności z unijną polityką rozwoju i
europejską polityką sąsiedztwa, oraz ze 
strategiami i politykami krajów 
partnerskich i są do tych polityk i strategii 
dostosowane. Służą one w szczególności 
wspieraniu celów, ogólnych zasad i ram 
politycznych niniejszego rozporządzenia 
oraz właściwych indykatywnych 
dokumentów programowych, z należytym 
uwzględnieniem obszarów priorytetowych 
określonych w załączniku V.

Or. en

Poprawka 992
Judith Sargentini, Michel Reimon

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-a) przyczyniają się do 
zrównoważonego rozwoju w jego 
wymiarze gospodarczym, społecznym i
środowiskowym oraz do realizacji Agendy 
2030 i, w stosownych przypadkach, 
europejskiej polityki sąsiedztwa, ze 
szczególnym naciskiem na likwidację 
ubóstwa, tworzenie godnych miejsc pracy, 
możliwości gospodarczych, umiejętności i
przedsiębiorczości oraz promowanie 
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zwłaszcza równouprawnienia płci i
wzmocnienia pozycji kobiet i osób 
młodych, przy jednoczesnym wspieraniu i
wzmacnianiu praworządności, dobrych 
rządów i praw człowieka;

Or. en

Poprawka 993
Judith Sargentini, Michel Reimon

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-aa) zapewniają dodatkowość 
finansową i rozwojową;

Or. en

Poprawka 994
Judith Sargentini, Michel Reimon

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-ab) przechodzą publicznie dostępną, 
partycypacyjną ocenę ex ante 
oddziaływania na prawa człowieka, 
społeczeństwo, zatrudnienie i środowisko, 
służącą wskazaniu zagrożeń w tych 
dziedzinach i podjęciu odpowiednich 
kroków oraz uwzględniającą zasadę 
dobrowolnie i uprzednio wyrażonej zgody 
dotkniętych społeczności w przypadku 
inwestycji związanych z ziemią;

Or. en

Poprawka 995
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Eduard Kukan

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) zapewniają dodatkowość;

Or. en

Poprawka 996
Judith Sargentini, Michel Reimon

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) są zgodne z zasadami skutecznej 
współpracy rozwojowej określonymi 
Partnerstwie z Pusanu na rzecz 
Skutecznej Współpracy Rozwojowej i
potwierdzonymi w Nairobi w 2016 r., w
tym z odpowiedzialnością kraju za własny 
rozwój, skupieniem na wynikach, 
przejrzystością i wzajemną 
rozliczalnością, jak również odejściem od 
pomocy wiązanej;

Or. en

Poprawka 997
Eduard Kukan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) są wykonalne pod względem 
technicznym i zrównoważone z
perspektywy środowiskowej i społecznej.

c) są wykonalne pod względem 
technicznym i zrównoważone z
perspektywy środowiskowej i społeczno-
gospodarczej.
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Or. en

Poprawka 998
Judith Sargentini, Michel Reimon

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) przyczyniają się do działań w
dziedzinie klimatu, ochrony środowiska i
zarządzania środowiskiem, a tym samym 
przynoszą wspólne korzyści dla klimatu, 
przez przeznaczanie co najmniej 50 % 
finansowania na inwestycje 
przyczyniające się do działań w dziedzinie 
klimatu, energii ze źródeł odnawialnych i
oszczędnego gospodarowania zasobami;

Or. en

Poprawka 999
Patrizia Toia

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) dotyczą sektorów, w których 
prywatne finansowanie jest utrudnione 
przez kryzysy rynkowe lub 
instytucjonalne;

Or. it

Uzasadnienie

Finansowanie gwarancji musi być stosowane w sytuacji kryzysu rynkowego lub 
instytucjonalnego.

Poprawka 1000
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 2 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) promują ochronę socjalną w kraju 
beneficjenta przez poszanowanie praw 
pracowniczych i odpowiednich 
standardów pracy;

Or. en

Poprawka 1001
Eduard Kukan

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) zapewniają odpowiedni podział 
ryzyka wśród odnośnych kwalifikujących 
się kontrahentów i innych potencjalnych 
partnerów;

Or. en

Poprawka 1002
Lola Sánchez Caldentey, Sabine Lösing

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) zapewniają dodatkowość 
finansową i rozwojową.

Or. en

Poprawka 1003
Norbert Neuser, Juan Fernando López Aguilar, Vincent Peillon, Cécile Kashetu Kyenge
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 2 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) zapewniają dodatkowość 
finansową i rozwojową.

Or. en

Poprawka 1004
Judith Sargentini, Michel Reimon

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Poprawka 1005
Patrizia Toia

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

cb) maksymalizują mobilność 
lokalnego kapitału prywatnego i 
koncentrują się na projektach 
inwestycyjnych wysokiego ryzyka;

Or. it
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Uzasadnienie

Celem gwarancji musi być zmobilizowanie zarówno lokalnego kapitału prywatnego, jak i 
inwestycji zagranicznych wysokiego ryzyka.

Poprawka 1006
Eduard Kukan

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

cb) w stosownych przypadkach 
maksymalizują uruchomienie kapitału 
sektora prywatnego;

Or. en

Poprawka 1007
Judith Sargentini, Michel Reimon, Maria Heubuch

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

cc) są wdrażane przy pełnym 
poszanowaniu konwencji praw człowieka, 
wytycznych OECD dla przedsiębiorstw 
wielonarodowych, Wytycznych ONZ 
dotyczących biznesu i praw człowieka, 
konwencji i norm MOP, Konwencji ONZ 
w sprawie likwidacji wszelkich form 
dyskryminacji kobiet, zasad z Maastricht 
dotyczących eksterytorialnych zobowiązań 
państw w dziedzinie praw gospodarczych, 
społecznych i kulturowych, dobrowolnych 
wytycznych FAO dotyczących 
odpowiedzialnego zarządzania własnością 
ziemi, łowisk i lasów w kontekście 
krajowego bezpieczeństwa żywnościowego 
oraz zasad FAO dotyczących 
odpowiedzialnego inwestowania w
systemy rolno-spożywcze;
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Or. en

Poprawka 1008
Patrizia Toia

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

cc) są ukierunkowane na spełnienie 
kryteriów oficjalnej pomocy rozwojowej 
(ODA) ustanowionych przez Komitet 
Pomocy Rozwojowej OECD, ze 
szczególnym uwzględnieniem rozwoju 
sektora prywatnego.

Or. it

Uzasadnienie

Zgodność z kryteriami oficjalnej pomocy rozwojowej ma zasadnicze znaczenie dla osiągnięcia 
celów rozporządzenia.

Poprawka 1009
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Gwarancja EFZR nie wspiera 
operacji w zakresie finansowania i 
inwestycji, które: a) powiązane są z
sektorem wojskowym lub bezpieczeństwa 
państwowego; b) wspierają rozwój energii 
jądrowej i paliw kopalnych oraz promują 
dalsze uzależnienie gospodarek i
społeczeństwa od technologii 
wysokoemisyjnych; c) wiążą się z
wysokimi zewnętrznymi kosztami 
środowiskowymi, na przykład z
degradacją obszarów chronionych, 
siedlisk krytycznych i miejsc dziedzictwa, 
w odniesieniu do których nie jest 
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realizowany żaden plan zrównoważonego 
rozwoju i zarządzania; d) prowadzą do 
naruszania praw człowieka w krajach 
partnerskich, na przykład pozbawienia 
społeczności ich prawa do kontrolowania i
dostępu do zasobów naturalnych takich 
jak ziemia, przyczyniają się do masowego 
wysiedlania ludności lub wiążą się z pracą 
przymusową lub pracą dzieci.

Or. en

Poprawka 1010
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2b. Należy opracować i przyjąć 
wyczerpujący wykaz wykluczeń zgodnie z
obowiązującymi najlepszymi praktykami 
międzynarodowymi oraz w porozumieniu 
ze wszystkimi właściwymi 
zainteresowanymi stronami, w tym ze 
społeczeństwem obywatelskim, tak aby 
zapewnić, by operacje EFZR+ były zgodne 
ze ścisłymi zasadami środowiskowymi, 
społecznymi i w zakresie zarządzania, 
zgodnie z zawartymi przez UE 
porozumieniami i zobowiązaniami 
międzynarodowymi.

Or. en

Poprawka 1011
Sabine Lösing, Lola Sánchez Caldentey

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 3 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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d) instrumentów rynków 
kapitałowego;

skreśla się

Or. en

Poprawka 1012
Sabine Lösing, Lola Sánchez Caldentey

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 3 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) wszelkich innych form 
finansowania lub wsparcia jakości 
kredytowej, ubezpieczeń oraz udziałów 
kapitałowych lub quasi-kapitałowych.

skreśla się

Or. en

Poprawka 1013
Eduard Kukan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Kwalifikujący się kontrahenci 
mogą zapewniać instrumenty 
wyszczególnione w ust. 1 w ramach okna 
inwestycyjnego lub projektu 
indywidualnego zarządzanego przez
kwalifikującego się kontrahenta. Mogą 
one być zapewniane na rzecz krajów 
partnerskich, w tym krajów 
doświadczających niestabilności lub 
konfliktu lub krajów stojących w obliczu 
wyzwań w zakresie odbudowy i odnowy 
pokonfliktowej, na rzecz instytucji tych 
krajów partnerskich, w tym ich 
publicznych banków krajowych oraz 
prywatnych banków lokalnych, a także na 
rzecz instytucji finansowych oraz 
podmiotów sektora prywatnego tych 
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krajów partnerskich. W krajach 
doświadczających niestabilności lub 
konfliktu oraz – w uzasadnionych 
przypadkach – w innych krajach, 
wsparcie może być udzielane na rzecz 
inwestycji sektora publicznego, które mają 
istotne skutki dla rozwoju sektora 
prywatnego.

Or. en

Poprawka 1014
Judith Sargentini, Michel Reimon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 5 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Kwalifikujący się partnerzy przestrzegają 
zasad i warunków określonych w art. 62 
ust. 2 lit. c) rozporządzenia finansowego. 
W przypadku podmiotów prawa 
prywatnego w państwie członkowskim lub 
w państwie trzecim pierwszeństwo mają 
podmioty, które ujawniają informacje 
dotyczące kryteriów z zakresu ochrony 
środowiska, polityki społecznej i ładu 
korporacyjnego.
Prowadząc operacje w zakresie 
finansowania i inwestycji, kwalifikujący 
się kontrahenci przestrzegają 
obowiązującego prawa Unii i
uzgodnionych norm międzynarodowych i
unijnych, a w związku z tym nie wspierają 
na podstawie niniejszego rozporządzenia 
projektów, które przyczyniają się do 
prania pieniędzy, finansowania 
terroryzmu, unikania opodatkowania, 
oszustw podatkowych i uchylania się od 
opodatkowania lub promowania paliw 
kopalnych. Ponadto kwalifikujący się 
kontrahenci nie podejmują nowych lub 
ponownych operacji z podmiotami 
zarejestrowanymi lub mającymi siedzibę w
jurysdykcjach, które znalazły się w
stosownym wykazie w ramach odnośnej 
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polityki unijnej w dziedzinie jurysdykcji 
niechętnych współpracy lub które 
wskazano jako państwa trzecie wysokiego 
ryzyka zgodnie z art. 9 ust. 2 dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2015/849, lub które nie zachowują 
rzeczywistej zgodności z unijnymi lub 
międzynarodowo uzgodnionymi normami 
podatkowymi dotyczącymi przejrzystości i
wymiany informacji.

Or. en

Poprawka 1015
Lola Sánchez Caldentey, Sabine Lösing

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 5 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Parlament Europejski lub Rada mogą 
zaprosić kwalifikujących się 
kontrahentów, organizacje społeczeństwa 
obywatelskiego i lokalne społeczności do 
udziału w wymianie poglądów w
odniesieniu do operacji w zakresie 
finansowania i inwestycji objętych 
niniejszym rozporządzeniem.

Or. en

Poprawka 1016
Eduard Kukan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 5 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja zapewnia sprawiedliwe 
traktowanie wszystkich kwalifikujących się 
kontrahentów i zapewnia, aby unikano 
konfliktów interesów w okresie wdrażania 
EFZR+. W celu zapewnienia 

Komisja zapewnia sprawiedliwe 
traktowanie i równy dostęp do 
finansowania dla wszystkich 
kwalifikujących się kontrahentów i
zapewnia, aby unikano konfliktów 



AM\1172163PL.docx 73/146 PE632.092v01-00

PL

komplementarności Komisja może zwrócić 
się do kwalifikujących się kontrahentów o
dostarczenie stosownych informacji na 
temat ich działań innych niż działania w
ramach EFZR+.

interesów w okresie wdrażania EFZR+. W
celu zapewnienia komplementarności 
Komisja może zwrócić się do 
kwalifikujących się kontrahentów o
dostarczenie stosownych informacji na 
temat ich działań innych niż działania w
ramach EFZR+.

Or. en

Poprawka 1017
Norbert Neuser, Juan Fernando López Aguilar, Vincent Peillon, Patrizia Toia, Cécile 
Kashetu Kyenge

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Parlament Europejski lub Rada 
mogą zaprosić kwalifikujących się 
kontrahentów, organizacje społeczeństwa 
obywatelskiego i lokalne społeczności do 
udziału w wymianie poglądów w
odniesieniu do operacji w zakresie 
finansowania i inwestycji objętych 
niniejszym rozporządzeniem.

Or. en

Poprawka 1018
Judith Sargentini, Michel Reimon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 6 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) zasady przeprowadzania uczciwych 
i otwartych procedur przetargowych.

Or. en
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Poprawka 1019
Eduard Kukan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 7 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja określa okna inwestycyjne dla 
regionów, konkretnych krajów 
partnerskich lub dla jednych i drugich, dla 
konkretnych sektorów lub konkretnych 
projektów, konkretnych kategorii 
beneficjentów końcowych, lub dla jednych 
i drugich, które mają być finansowane na 
podstawie niniejszego rozporządzenia i
objęte gwarancją na działania zewnętrzne 
do określonej kwoty. Komisja informuje 
Parlament Europejski i Radę o tym, w jaki 
sposób okna inwestycyjne są zgodne z
niniejszym artykułem oraz wyszczególnia 
ich priorytety w zakresie finansowania. 
Wszystkie wnioski o wsparcie finansowe w
ramach okien finansowych przedkładane są 
Komisji.

Komisja – z należytym uwzględnieniem 
doradztwa zapewnianego przez radę 
strategiczną, po przeprowadzeniu 
konsultacji z radami operacyjnymi oraz 
poinformowaniu Parlamentu 
Europejskiego i Rady – określa okna 
inwestycyjne dla konkretnych regionów, 
konkretnych krajów partnerskich lub dla 
jednych i drugich, dla konkretnych 
sektorów lub konkretnych projektów, 
konkretnych kategorii beneficjentów 
końcowych, lub dla jednych i drugich, 
które mają być finansowane na podstawie 
niniejszego rozporządzenia i objęte 
gwarancją na działania zewnętrzne do 
określonej kwoty. Komisja informuje 
Parlament Europejski i Radę o tym, w jaki 
sposób okna inwestycyjne są zgodne z
niniejszym artykułem oraz wyszczególnia 
ich priorytety w zakresie finansowania. 
Wszystkie wnioski o wsparcie finansowe w
ramach okien finansowych przedkładane są 
Komisji.

Or. en

Poprawka 1020
Judith Sargentini, Michel Reimon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8. Komisja dokonuje oceny operacji 
wspieranych w ramach gwarancji na 
działania zewnętrzne na podstawie 
kryteriów kwalifikowalności określonych 
w ust. 2 i 3, w miarę możliwości opierając 

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

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

Or. en

Poprawka 1021
Lola Sánchez Caldentey, Sabine Lösing

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8a. Komisja sporządza tablicę 
wyników, aby kierować procesem wyboru 
projektów. Partnerzy wykonawczy 
wypełniają tablicę w odniesieniu do 
wszystkich operacji w ramach EFZR+. 
Komisja dokonuje oceny wszystkich 
operacji wpieranych w ramach gwarancji 
na podstawie kryteriów kwalifikowalności 
i wykorzystuje tablicę do przeprowadzenia 
niezależnej kontroli jakości w odniesieniu 
do należytej staranności i do oceny 
dokonanej przez partnerów 
wykonawczych na poziomie projektu. W
razie potrzeby Komisja zwraca się do 
partnerów wykonawczych o wyjaśnienia i
wprowadzenie zmian. Tablicę obejmującą 
wszystkie projekty podaje się do 
wiadomości publicznej po zatwierdzeniu 
wykorzystania gwarancji przez Komisję i
partnerów wykonawczych.
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Or. en

Poprawka 1022
Norbert Neuser, Juan Fernando López Aguilar, Vincent Peillon, Cécile Kashetu Kyenge

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 27a

Zarządzanie EFZR+

1. EFZR+ składa się z regionalnych
platform inwestycyjnych ustanowionych 
na podstawie metod pracy, procedur i
struktur istniejących zewnętrznych 
instrumentów łączonych Unii, które mogą 
zespalać ich działania łączone i operacje 
objęte gwarancją na działania zewnętrzne 
w ramach EFZR+.

2. Za zarządzanie EFZR+ odpowiada 
Komisja.

3. W zarządzaniu EFZR+ doradza Komisji 
rada strategiczna, z wyjątkiem operacji 
dotyczących polityki rozszerzenia Unii 
finansowanych na podstawie [IPA III], w
których przypadku Komisji doradza rada 
strategiczna ram inwestycyjnych dla 
Bałkanów Zachodnich.

4. Rada strategiczna doradza Komisji w 
sprawie strategicznego ukierunkowania i 
strategicznych priorytetów w zakresie 
inwestycji objętych gwarancją dla działań 
zewnętrznych w ramach EFZR+ i 
przyczynia się do ich dostosowania do 
zasad przewodnich i celów unijnych 
działań zewnętrznych, polityki rozwoju i 
europejskiej polityki sąsiedztwa, a także 
do celów określonych w art. 3 i celu 
EFZR+ określonego w art. 26. Wspiera 
ona również Komisję w ustalaniu 
ogólnych celów inwestycyjnych 
dotyczących korzystania z gwarancji na 
działania zewnętrzne na rzecz wspierania 
operacji EFZR+, a także monitoruje 
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odpowiedni i zróżnicowany zakres 
geograficzny i tematyczny okien 
inwestycyjnych, zwracając szczególną 
uwagę na państwa wskazane jako 
doświadczające niestabilności lub 
konfliktu, kraje najsłabiej rozwinięte i
głęboko zadłużone kraje ubogie.

5. Rada strategiczna wspiera również 
ogólną koordynację, komplementarność i
spójność między regionalnymi 
platformami inwestycyjnymi, między 
trzema filarami Europejskiego planu 
inwestycji zewnętrznych, między 
Europejskim planem inwestycji 
zewnętrznych a innymi działaniami Unii 
w dziedzinie migracji oraz we wdrażaniu 
Agendy na rzecz zrównoważonego 
rozwoju 2030, jak również innych 
programów określonych w niniejszym 
rozporządzeniu, innych instrumentów 
finansowania unijnego i funduszy 
powierniczych.

6. W skład rady strategicznej wchodzą 
przedstawiciele Komisji i Wysokiego 
Przedstawiciela, wszystkich państw 
członkowskich i Europejskiego Banku 
Inwestycyjnego. Parlament Europejski ma 
status obserwatora i regularnie wysyła 
obserwatorów, w tym ekspertów 
prawnych, na posiedzenia rady. 
Uczestnicy, kwalifikujący się kontrahenci, 
kraje partnerskie, właściwe organizacje 
regionalne i inne zainteresowane strony 
mogą w razie potrzeby otrzymać status 
obserwatora. Przed włączeniem nowego 
obserwatora przeprowadza się konsultacje 
z radą strategiczną. Radzie strategicznej 
współprzewodniczą Komisja i Wysoki 
Przedstawiciel.

7. Rada strategiczna zbiera się co 
najmniej dwa razy w roku i w miarę 
możliwości przyjmuje opinie na zasadzie 
konsensusu. Dodatkowe posiedzenia 
mogą być organizowane w dowolnym 
momencie przez przewodniczącego lub na 
wniosek jednej trzeciej członków rady 
strategicznej. W przypadku niemożności 
osiągnięcia konsensusu mają 
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zastosowanie prawa głosu zgodnie z
ustaleniami poczynionymi na pierwszym 
posiedzeniu rady strategicznej i
określonymi w jej regulaminie 
wewnętrznym. Te prawa głosu w należyty 
sposób uwzględniają źródło finansowania. 
Regulamin wewnętrzny określa ramy 
dotyczące roli obserwatorów. Protokoły i
porządki posiedzeń rady strategicznej 
podaje się do wiadomości publicznej po 
ich przyjęciu.

8. Komisja co roku przedstawia radzie 
strategicznej sprawozdanie z postępów w
zakresie stosowania EFZR+. Rada 
strategiczna WBIF przedstawia 
sprawozdanie z postępów w zakresie 
stosowania instrumentu gwarancji w
odniesieniu do regionu objętego procesem 
rozszerzenia w celu uzupełnienia powyżej 
wspomnianego sprawozdania. Rada 
strategiczna regularnie organizuje 
konsultacje z właściwymi 
zainteresowanymi stronami na temat 
strategicznego ukierunkowania i
stosowania EFZR+.

9. Komisja sporządza tablicę wyników, aby 
kierować procesem wyboru projektów. 
Partnerzy wykonawczy wypełniają tablicę 
w odniesieniu do wszystkich operacji w
ramach EFZR+. Komisja dokonuje oceny 
wszystkich operacji wpieranych w ramach 
gwarancji na podstawie kryteriów 
kwalifikowalności i wykorzystuje tablicę 
do przeprowadzenia niezależnej kontroli 
jakości w odniesieniu do należytej 
staranności i do oceny dokonanej przez 
partnerów wykonawczych na poziomie 
projektu. W razie potrzeby Komisja 
zwraca się do partnerów wykonawczych o
wyjaśnienia i wprowadzenie zmian. 
Tablicę obejmującą wszystkie projekty 
podaje się do wiadomości publicznej po 
zatwierdzeniu wykorzystania gwarancji 
przez Komisję i partnerów wykonawczych.

10. Istnienie dwóch rad strategicznych nie 
ma wpływu na potrzebę wprowadzenia 
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pojedynczych, ujednoliconych ram 
zarządzania ryzykiem EFZR+.

11. W okresie stosowania EFZR+ rada 
strategiczna jak najszybciej przyjmuje i
publikuje wytyczne określające, w jaki 
sposób należy zapewnić zgodność operacji 
EFZR+ z celami i kryteriami 
kwalifikowalności określonymi w art. 26a 
i 27.

12. Rada strategiczna należycie 
uwzględnia w swoich strategicznych 
wytycznych stosowne rezolucje 
Parlamentu Europejskiego oraz decyzje i 
konkluzje Rady.

13. Rady operacyjne regionalnych 
platform inwestycyjnych wspierają 
Komisję na poziomie stosowania w
definiowaniu regionalnych i sektorowych 
celów inwestycyjnych, a także 
regionalnych, sektorowych i tematycznych 
okien inwestycyjnych oraz formułują 
opinie dotyczące działań łączenia i
korzystania z gwarancji na działania 
zewnętrzne obejmującej operacje EFZR+.

Or. en

Poprawka 1023
Judith Sargentini, Michel Reimon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 3 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) wzmiankę o celach niniejszego 
rozporządzenia, oszacowanie potrzeb i
wskazanie oczekiwanych rezultatów, z
uwzględnieniem promowania społecznej 
odpowiedzialności przedsiębiorstw i
odpowiedzialnego prowadzenia 
działalności;

c) wzmiankę o celach niniejszego
rozporządzenia, oszacowanie potrzeb, 
ocenę wpływu i wskazanie oczekiwanych 
rezultatów, z uwzględnieniem potrzeby 
zapewnienia odpowiedzialnego 
prowadzenia działalności;

Or. en
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Poprawka 1024
Judith Sargentini, Michel Reimon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 3 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) zobowiązania dotyczące 
monitorowania, sprawozdawczości i
oceny;

g) zobowiązania dotyczące 
monitorowania, w tym wskaźniki z
podziałem według kryterium płci,
sprawozdawczości i oceny;

Or. en

Poprawka 1025
Judith Sargentini, Michel Reimon

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Poprawka 1026
Sabine Lösing, Lola Sánchez Caldentey

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 5 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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b) w przypadku inwestycji 
kapitałowych – środki zainwestowane i
związane z nimi koszty finansowania;

skreśla się

Or. en

Poprawka 1027
Eduard Kukan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. 4. Zawierając umowy gwarancji na 
działania zewnętrzne z kwalifikującymi się 
kontrahentami, Komisja należycie 
uwzględnia:

a) doradztwo i wskazówki, udzielone przez 
strategiczne i regionalne rady operacyjne;

b) cele okna inwestycyjnego;

c) doświadczenie oraz zdolności 
operacyjne i finansowe kwalifikującego 
się kontrahenta oraz jego zdolności w
zakresie zarządzania ryzykiem;

d) ilość zasobów własnych oraz wielkość 
współfinansowania przez sektor prywatny, 
które kwalifikujący się kontrahent jest 
gotów uruchomić na potrzeby okna 
inwestycyjnego.

Or. en

Poprawka 1028
Judith Sargentini, Michel Reimon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Na wniosek Komisji kwalifikujący 
się partnerzy przekazują wszelkie 
dodatkowe informacje niezbędne Komisji 

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

do wypełniania jej obowiązków 
wynikających z niniejszego 
rozporządzenia, w szczególności dotyczące 
wdrażania zaleceń zawartych w ocenach 
ex ante oddziaływania na prawa 
człowieka, społeczeństwo, zatrudnienie i
środowisko oraz innych kryteriów wyboru 
wymienionych w art. 27.

Or. en

Poprawka 1029
Judith Sargentini, Michel Reimon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 29a

Mechanizm rozpatrywania skarg i
dochodzenia roszczeń

Komisja Europejska ustanawia 
scentralizowany unijny mechanizm 
rozpatrywania skarg w odniesieniu do 
wszystkich projektów zgodnie z rozdziałem 
IV niniejszego rozporządzenia. Z tego 
mechanizmu korzystają bezpośrednio 
zainteresowane strony objęte operacjami, 
a także zainteresowane strony 
niezadowolone ze sposobu, w jaki 
rozpatrzono ich skargi w ramach 
mechanizmów rozpatrywania skarg 
funkcjonujących u partnerów.

Or. en

Poprawka 1030
Lola Sánchez Caldentey, Guillaume Balas, Sabine Lösing, Ricardo Serrão Santos, 
Kathleen Van Brempt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – akapit 1 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W związku z ewentualnymi skargami osób 
trzecich w krajach partnerskich, w tym 
społeczności i osób fizycznych 
poszkodowanych wskutek projektów 
wspieranych z EFZR+ i gwarancji na 
działania zewnętrzne, Komisja i
delegatury Unii Europejskiej publikują na 
swoich stronach internetowych 
bezpośrednie odesłania do mechanizmów 
rozpatrywania skarg stosownych 
kontrahentów, którzy zawarli umowy z
Komisją. Komisja ustanawia również 
scentralizowany mechanizm 
rozpatrywania skarg, aby zapewnić 
możliwość bezpośredniego przyjmowania 
zażaleń dotyczących rozpatrywania skarg 
przez kwalifikujących się kontrahentów. 
Komisja uwzględnia te informacje w
kontekście przyszłej współpracy z tymi 
kontrahentami.

Or. en

Poprawka 1031
Louis Michel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 30a

Wykluczone działania i jurysdykcje 
niechętne współpracy

1. Gwarancja dla działań zewnętrznych 
nie wspiera działań w zakresie 
finansowania i inwestycji, które:

a) powiązane są z sektorem wojskowym 
lub sektorem bezpieczeństwa państwa;

b) wspierają rozwój energii jądrowej, z
wyjątkiem kredytów udzielanych zgodnie z
rozporządzeniem dotyczącym 
Europejskiego Instrumentu na rzecz 
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Bezpieczeństwa Jądrowego, i paliw 
kopalnych oraz promują dalsze 
uzależnienie gospodarek i społeczeństwa 
od technologii wysokoemisyjnych;

c) wiążą się ze znacznymi zewnętrznymi 
kosztami środowiskowymi, na przykład z
kosztami degradacji obszarów 
chronionych, krytycznych siedlisk i
obiektów dziedzictwa, w odniesieniu do 
których nie jest realizowany żaden plan 
zrównoważonego rozwoju i zarządzania;

d) prowadzą do naruszania praw 
człowieka w krajach partnerskich, na 
przykład pozbawienia społeczności ich 
prawa do kontrolowania i dostępu do 
zasobów naturalnych takich jak ziemia, 
przyczyniają się do masowego wysiedlania 
ludności lub wiążą się z pracą 
przymusową lub pracą dzieci.

2. Prowadząc działania w zakresie 
finansowania i inwestycji, kwalifikujący 
się kontrahenci przestrzegają 
obowiązującego prawa Unii i
uzgodnionych norm międzynarodowych i
unijnych, w związku z tym nie wspierają 
na podstawie niniejszego rozporządzenia 
projektów, które przyczyniają się do 
prania pieniędzy, finansowania 
terroryzmu, unikania opodatkowania, 
oszustw podatkowych, agresywnego 
planowania podatkowego, nielegalnego 
handlu dobrami kultury lub promowania 
paliw kopalnych.

Ponadto kwalifikujący się kontrahenci 
nie podejmują nowych lub ponownych 
operacji z podmiotami zarejestrowanymi 
lub mającymi siedzibę w jurysdykcjach, 
które znalazły się w stosownym wykazie w
ramach odnośnej polityki unijnej w
dziedzinie jurysdykcji niechętnych 
współpracy lub które wskazano jako 
państwa trzecie wysokiego ryzyka zgodnie 
z art. 9 ust. 2 dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2015/849, lub 
które nie zachowują rzeczywistej 
zgodności z unijnymi lub międzynarodowo 
uzgodnionymi normami podatkowymi 
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dotyczącymi przejrzystości i wymiany 
informacji.

Or. fr

Poprawka 1032
Norbert Neuser, Juan Fernando López Aguilar, Vincent Peillon, Cécile Kashetu Kyenge

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 30a

Mechanizm rozpatrywania skarg i
dochodzenia roszczeń

W związku z ewentualnymi skargami osób 
trzecich w krajach partnerskich, w tym 
społeczności i osób fizycznych 
poszkodowanych wskutek projektów 
wspieranych z EFZR+ i gwarancji na 
działania zewnętrzne, Komisja i
delegatury Unii Europejskiej publikują na 
swoich stronach internetowych 
bezpośrednie odesłania do mechanizmów 
rozpatrywania skarg stosownych 
kontrahentów, którzy zawarli umowy z
Komisją. Komisja ustanawia również 
scentralizowany mechanizm 
rozpatrywania skarg, aby zapewnić 
możliwość bezpośredniego przyjmowania 
zażaleń dotyczących rozpatrywania skarg 
przez kwalifikujących się kontrahentów. 
Komisja uwzględnia te informacje w
kontekście przyszłej współpracy z tymi 
kontrahentami.

Or. en

Poprawka 1033
Marietje Schaake

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Wskaźniki odzwierciedlające 
postępy w wykonaniu niniejszego 
rozporządzenia w odniesieniu do celów 
szczegółowych określonych w art. 3 
przedstawiono w załączniku VII, zgodnie z
celami zrównoważonego rozwoju. 
Podstawą oceny stopnia realizacji celów 
są wartości wskaźników z dnia 1 stycznia 
2021 r.

1. Dla każdego celu określonego w
ramach programowania lub strategiach 
monitorowania wdrażania i postępów 
opracowuje się jeden lub więcej 
wskaźników efektywności i postępów.

Or. en

Poprawka 1034
Marietje Schaake

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 2 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja regularnie monitoruje 
podejmowane działania i dokonuje 
przeglądu postępów w realizacji 
założonych celów, obejmujących efekty i
wyniki.

Komisja monitoruje podejmowane 
działania i współpracę z krajem 
partnerskim oraz dokonuje przeglądu 
postępów w realizacji założonych celów, 
obejmujących efekty i wyniki w ujęciu 
rocznym.

Or. en

Poprawka 1035
Marietje Schaake

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 2 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Monitorowanie postępów w odniesieniu do 
oczekiwanych rezultatów powinno opierać 
się na jasnych, przejrzystych, a w
stosownych przypadkach także 
mierzalnych wskaźnikach. W celu 
ułatwienia terminowej sprawozdawczości 

Monitorowanie postępów w odniesieniu do 
oczekiwanych rezultatów powinno opierać 
się na jasnych, przejrzystych, a także 
mierzalnych wskaźnikach.
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utrzymuje się ograniczoną liczbę 
wskaźników.

Or. en

Poprawka 1036
Judith Sargentini, Michel Reimon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Sprawozdanie roczne zawiera 
informacje za rok poprzedni dotyczące
finansowanych działań, wyników 
monitorowania i oceny, zaangażowania 
właściwych partnerów oraz zastosowania 
zobowiązań i płatności budżetowych w
podziale na kraje, regiony i sektory 
współpracy. Ocenia się w nim rezultaty 
zewnętrznego finansowania Unii, w miarę 
możliwości z wykorzystaniem dokładnych 
i mierzalnych wskaźników ilustrujących 
rolę pomocy w osiąganiu celów 
niniejszego rozporządzenia. Jeśli chodzi o
współpracę na rzecz rozwoju, w
sprawozdaniu ocenia się także, w miarę 
możliwości i w stosownych przypadkach,
przestrzeganie zasad skuteczności pomocy, 
w tym w odniesieniu do innowacyjnych 
instrumentów finansowych.

5. Sprawozdanie zawiera informacje 
dotyczące realizacji celów określonych w
art. 3 ust. 3 w odniesieniu do 97 % 
oficjalnej pomocy rozwojowej oraz celów 
określonych w art. 6 ust. 4 w zakresie 
rozwoju społecznego i włączenia 
społecznego, zmiany klimatu i środowiska, 
równouprawnienia płci i wzmocnienia 
pozycji kobiet i dziewcząt, w tym 
oszacowanie w wymiarze rocznym 
całkowitych wydatków w tych dziedzinach 
z wykorzystaniem odpowiednich 
wskaźników. Sprawozdanie zawiera ocenę 
postępów poczynionych w uwzględnianiu 
zagadnień przekrojowych, o których 
mowa w art. 8 ust. 6. Ocenia się w nim 
rezultaty zewnętrznego finansowania Unii, 
w miarę możliwości z wykorzystaniem 
dokładnych i mierzalnych wskaźników 
ilustrujących rolę pomocy w osiąganiu 
celów niniejszego rozporządzenia. Jeśli 
chodzi o współpracę na rzecz rozwoju, w
sprawozdaniu ocenia się także 
przestrzeganie zasad skuteczności pomocy
i dodatkowość wydatków, w tym w
odniesieniu do innowacyjnych 
instrumentów finansowych.

Or. en

Poprawka 1037
Marietje Schaake
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Sprawozdanie roczne zawiera 
informacje za rok poprzedni dotyczące 
finansowanych działań, wyników 
monitorowania i oceny, zaangażowania 
właściwych partnerów oraz zastosowania 
zobowiązań i płatności budżetowych w
podziale na kraje, regiony i sektory 
współpracy. Ocenia się w nim rezultaty 
zewnętrznego finansowania Unii, w miarę 
możliwości z wykorzystaniem dokładnych 
i mierzalnych wskaźników ilustrujących 
rolę pomocy w osiąganiu celów 
niniejszego rozporządzenia. Jeśli chodzi o
współpracę na rzecz rozwoju, w
sprawozdaniu ocenia się także, w miarę 
możliwości i w stosownych przypadkach, 
przestrzeganie zasad skuteczności pomocy, 
w tym w odniesieniu do innowacyjnych 
instrumentów finansowych.

5. Sprawozdanie roczne zawiera 
informacje za rok poprzedni dotyczące 
finansowanych działań, postępów, 
rezultatów, poziomu współpracy kraju 
partnerskiego, wyników monitorowania i
oceny, zaangażowania właściwych 
partnerów oraz zastosowania zobowiązań i
płatności budżetowych w podziale na 
kraje, regiony i sektory współpracy. Ocenia 
się w nim rezultaty zewnętrznego 
finansowania Unii, z wykorzystaniem 
dokładnych i mierzalnych wskaźników 
ilustrujących rolę pomocy w osiąganiu 
celów niniejszego rozporządzenia. Jeśli 
chodzi o współpracę na rzecz rozwoju, w
sprawozdaniu ocenia się także, w miarę 
możliwości i w stosownych przypadkach, 
przestrzeganie zasad skuteczności pomocy, 
w tym w odniesieniu do innowacyjnych 
instrumentów finansowych.

Or. en

Poprawka 1038
Judith Sargentini, Michel Reimon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Sprawozdanie roczne, które 
zostanie przygotowane w 2021 r., musi 
zawierać skonsolidowane informacje ze 
sprawozdań rocznych odnoszących się do 
okresu 2014–2020 dotyczące wszelkiego 
finansowania na podstawie rozporządzeń, o
których mowa w art. 40 ust. 2, w tym 
informacje o zewnętrznych dochodach 
przeznaczonych na określony cel oraz 
wkładach na rzecz funduszy 

6. Sprawozdanie roczne, które 
zostanie przygotowane w 2021 r., musi 
zawierać skonsolidowane informacje ze 
sprawozdań rocznych odnoszących się do 
okresu 2014–2020 dotyczące wszelkiego 
finansowania na podstawie rozporządzeń, o
których mowa w art. 40 ust. 2, w tym 
informacje o zewnętrznych dochodach 
przeznaczonych na określony cel; musi 
również zawierać podział wydatków 
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powierniczych; musi również zawierać 
podział wydatków według państwa, 
wykorzystania instrumentów finansowych, 
zobowiązań i płatności. Sprawozdanie to 
odzwierciedla najważniejsze wnioski i
działania podjęte w następstwie zaleceń 
zawartych w zewnętrznych ocenach 
przeprowadzanych w poprzednich latach.

według państwa, wykorzystania 
instrumentów finansowych, zobowiązań i
płatności. Sprawozdanie to odzwierciedla 
najważniejsze wnioski i działania podjęte 
w następstwie zaleceń zawartych w
zewnętrznych ocenach przeprowadzanych 
w poprzednich latach. Zawiera ono ocenę 
poziomu możliwości personalnych w
siedzibie i delegacjach UE w odniesieniu 
do realizacji wszystkich celów objętych 
niniejszym rozporządzeniem.

Or. en

Poprawka 1039
Norbert Neuser, Juan Fernando López Aguilar, Vincent Peillon, Doru-Claudian 
Frunzulică, Cécile Kashetu Kyenge

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6a. Komisja składa Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie roczne 
sprawozdanie z działań w zakresie 
finansowania i inwestycji objętych 
gwarancją na działania zewnętrzne oraz 
funkcjonowania EFZR+, jego 
zarządzania i rzeczywistego wkładu w
osiąganie celów. Sprawozdanie jest 
podawane do publicznej wiadomości i 
dołącza się do niego opinię Trybunału 
Obrachunkowego. Obejmuje ono 
następujące elementy:

a) ocenę wyników przyczyniających się do 
realizacji celów EFZR+ określonych 
odpowiednio w art. 26 ust. 1;

b) ocenę obecnych działań w zakresie 
finansowania i inwestycji objętych 
gwarancją na działania zewnętrzne, na 
szczeblu sektorowym, krajowym i
regionalnym, oraz ich zgodności z
niniejszym rozporządzeniem, łącznie ze 
środkami w zakresie ryzyka i ich wpływem 
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na stabilność finansową i gospodarczą 
partnerów;

c) ocenę dodatkowości i wartości dodanej, 
skali zaangażowania sektora prywatnego 
w finansowanie, oczekiwanych i
osiągniętych wyników oraz skutków 
działań w zakresie finansowania i
inwestycji objętych gwarancją na 
działania zewnętrzne w ujęciu zbiorczym, 
w tym wpływu na tworzenie godnych 
miejsc pracy, zdolność zabezpieczenia 
płacy zapewniającej utrzymanie na 
minimalnym poziomie, eliminację 
ubóstwa i ograniczenie nierówności; 
ocena ta obejmuje w miarę możliwości 
analizę uwzględniającą aspekt płci w
odniesieniu do operacji objętych 
gwarancją w oparciu o dowody i dane w
rozbiciu według płci oraz analizę rodzaju 
wspieranego sektora prywatnego, w tym 
spółdzielni i przedsiębiorstw społecznych;

d) ocenę zgodności z wymogami 
dotyczącymi korzystania z gwarancji na 
działania zewnętrzne oraz osiągnięcia 
kluczowych wskaźników efektywności 
ustalonych dla każdego przedłożonego 
wniosku;

e) ocenę efektu mnożnikowego 
osiągniętego w wyniku działań objętych 
gwarancją na działania zewnętrzne;

f) kwotę finansową przekazaną 
beneficjentom oraz ocenę działań w 
zakresie finansowania i inwestycji 
podejmowanych przez poszczególnych 
kwalifikujących się kontrahentów w 
ujęciu zbiorczym;

g) ocenę dodatkowości i wartości dodanej 
działań w zakresie finansowania i 
inwestycji kwalifikujących się 
kontrahentów oraz łącznego ryzyka 
związanego z tymi działaniami;

h) szczegółowe informacje dotyczące 
przypadków uruchomienia gwarancji na 
działania zewnętrzne, strat, zwrotu z
inwestycji, kwot odzyskanych i wszelkich 
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innych otrzymanych płatności, a także 
ogólnej ekspozycji na ryzyko;

i) sprawozdania finansowe dotyczące 
działań kwalifikujących się kontrahentów 
w zakresie finansowania i inwestycji 
objętych zakresem niniejszego 
rozporządzenia, skontrolowane przez 
niezależnego audytora zewnętrznego;

j) ocenę synergii i komplementarności 
operacji objętych gwarancją na działania 
zewnętrzne oraz drugiego i trzeciego 
filaru Europejskiego planu inwestycji 
zewnętrznych na podstawie stosownych 
istniejących sprawozdań, ze szczególnym 
uwzględnieniem postępów w dziedzinie 
dobrych rządów, w tym w walce z
korupcją i nielegalnymi przepływami 
finansowymi, poszanowania praw 
człowieka, praworządności i strategii 
politycznych uwzględniających aspekt 
płci, a także pobudzania lokalnej 
przedsiębiorczości i lokalnych rynków 
finansowych;

k) ocenę zgodności działań objętych 
gwarancją na działania zewnętrzne z
uzgodnionymi na szczeblu 
międzynarodowym zasadami skuteczności 
rozwoju;

l) ocenę wynagrodzenia z tytułu gwarancji 
i stosowania przepisów w sprawie 
wykluczonych działań i jurysdykcji 
niechętnych współpracy.

Or. en

Poprawka 1040
Lola Sánchez Caldentey, Sabine Lösing

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6a. Ocena uwzględnia gwarancję w
ujęciu zbiorczym, w tym wpływ na 
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tworzenie godnych miejsc pracy, 
eliminację ubóstwa i ograniczenie 
nierówności; ocena ta obejmuje w miarę 
możliwości analizę uwzględniającą aspekt 
płci w odniesieniu do operacji objętych 
gwarancją w oparciu o dowody i dane w
rozbiciu według płci oraz analizę rodzaju 
wspieranego sektora prywatnego, w tym 
spółdzielni i przedsiębiorstw społecznych;

Or. en

Poprawka 1041
Judith Sargentini, Michel Reimon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8. Komisja podaje do wiadomości 
publicznej informacje na temat współpracy 
na rzecz rozwoju zgodnie z uznanymi 
normami międzynarodowymi.

8. Komisja podaje do wiadomości 
publicznej informacje na temat współpracy 
na rzecz rozwoju zgodnie z uznanymi 
normami międzynarodowymi, 
wykorzystując do tego ramy wspólnej 
normy opracowanej za pośrednictwem 
inicjatywy na rzecz przejrzystości pomocy.

Or. en

Poprawka 1042
Judith Sargentini, Michel Reimon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ocena okresowa niniejszego 
rozporządzenia przeprowadzana jest z
chwilą, gdy dostępne są wystarczające 
informacje na temat jego wdrażania, ale nie 
później niż cztery lata od początku 
wdrażania instrumentu.

Ocena okresowa niniejszego 
rozporządzenia przeprowadzana jest z
chwilą, gdy dostępne są wystarczające 
informacje na temat jego wdrażania, ale nie 
później niż cztery lata od początku 
wdrażania instrumentu.
W ramach oceny okresowej ocenia się 
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również funkcjonowanie uproszczonej i
zoptymalizowanej architektury 
europejskich instrumentów finansowych 
w odniesieniu do celów podstawowych 
polityk Unii oraz do zasad przejrzystości, 
rozliczalności, efektywności, spójności i
elastyczności funduszy unijnych na 
działania zewnętrzne.

Or. en

Poprawka 1043
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ocena okresowa niniejszego 
rozporządzenia przeprowadzana jest z
chwilą, gdy dostępne są wystarczające 
informacje na temat jego wdrażania, ale nie 
później niż cztery lata od początku 
wdrażania instrumentu.

Ocena okresowa niniejszego 
rozporządzenia przeprowadzana jest z
chwilą, gdy dostępne są wystarczające 
informacje na temat jego wdrażania, ale nie 
później niż cztery lata od początku 
wdrażania instrumentu. Przeprowadzane 
są konsultacje z głównymi 
zainteresowanymi stronami i
beneficjentami, w tym z organizacjami 
społeczeństwa obywatelskiego; szczególną 
uwagę zwraca się na zapewnienie, by 
reprezentowane były osoby najbardziej 
marginalizowane.

Or. en

Poprawka 1044
Marietje Schaake

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ocena okresowa niniejszego 
rozporządzenia przeprowadzana jest z

Ocena okresowa niniejszego 
rozporządzenia przeprowadzana jest z
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chwilą, gdy dostępne są wystarczające 
informacje na temat jego wdrażania, ale nie 
później niż cztery lata od początku 
wdrażania instrumentu.

chwilą, gdy dostępne są wystarczające 
informacje na temat jego wdrażania, ale nie 
później niż cztery lata od początku 
wdrażania instrumentu. Parlament 
Europejski może dostarczyć informacje na 
potrzeby tej oceny.

Or. en

Poprawka 1045
Judith Sargentini, Michel Reimon
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W stosownych przypadkach w ocenach 
korzysta się z zasad dobrych praktyk 
Komitetu Pomocy Rozwojowej 
Organizacji Współpracy Gospodarczej i
Rozwoju, i mają służyć ustaleniu, czy 
osiągnięte zostały cele, oraz 
sformułowaniu zaleceń mających 
usprawnić przyszłe działania.

W ocenach korzysta się z zasad dobrych 
praktyk Komitetu Pomocy Rozwojowej 
Organizacji Współpracy Gospodarczej i
Rozwoju, i mają służyć ustaleniu, czy 
osiągnięte zostały cele, oraz 
sformułowaniu zaleceń mających 
usprawnić przyszłe działania.

Or. en

Poprawka 1046
Judith Sargentini, Michel Reimon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 2 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Po zakończeniu wykonywania 
rozporządzenia, lecz nie później niż cztery
lata po upływie okresu określonego w art.
1, Komisja przeprowadza ocenę końcową 
rozporządzenia. Ocena ta dotyczy wkładu 
Unii w osiąganie celów niniejszego 
rozporządzenia, z uwzględnieniem 
wskaźników pozwalających zmierzyć 

Po zakończeniu wykonywania 
rozporządzenia, lecz nie później niż dwa
lata po upływie okresu określonego w art.
1, Komisja przeprowadza ocenę końcową 
rozporządzenia. Ocena ta dotyczy wkładu 
Unii w osiąganie celów niniejszego 
rozporządzenia, z uwzględnieniem 
wskaźników pozwalających zmierzyć 
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osiągnięte rezultaty, a także wszelkich 
ustaleń i wniosków dotyczących wpływu 
niniejszego rozporządzenia.

osiągnięte rezultaty, a także wszelkich 
ustaleń i wniosków dotyczących wpływu 
niniejszego rozporządzenia.
Sprawozdanie z oceny końcowej 
uwzględnia aspekt płci i zawiera rozdział 
dotyczący równouprawnienia płci.

Or. en

Poprawka 1047
Marietje Schaake

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 2 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Po zakończeniu wykonywania 
rozporządzenia, lecz nie później niż cztery 
lata po upływie okresu określonego w art.
1, Komisja przeprowadza ocenę końcową 
rozporządzenia. Ocena ta dotyczy wkładu 
Unii w osiąganie celów niniejszego 
rozporządzenia, z uwzględnieniem 
wskaźników pozwalających zmierzyć 
osiągnięte rezultaty, a także wszelkich 
ustaleń i wniosków dotyczących wpływu 
niniejszego rozporządzenia.

Po zakończeniu wykonywania 
rozporządzenia, lecz nie później niż cztery 
lata po upływie okresu określonego w art.
1, Komisja przeprowadza ocenę końcową 
rozporządzenia. Ocena ta dotyczy wkładu 
Unii w osiąganie celów niniejszego 
rozporządzenia, z uwzględnieniem 
wskaźników pozwalających zmierzyć 
osiągnięte rezultaty, a także wszelkich 
ustaleń i wniosków dotyczących wpływu 
niniejszego rozporządzenia, w tym 
wniosków zawartych w corocznych 
sprawozdaniach, o których mowa w art.
31 ust. 4.

Or. en

Poprawka 1048
Judith Sargentini, Michel Reimon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 2 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W sprawozdaniu z oceny końcowej 
uwzględnia się także efektywność, wartość 
dodaną, możliwości uproszczenia, 

W sprawozdaniu z oceny końcowej 
uwzględnia się także efektywność, wartość 
dodaną, funkcjonowanie uproszczonej i



PE632.092v01-00 96/146 AM\1172163PL.docx

PL

wewnętrzną i zewnętrzną spójność oraz 
dalszą zasadność wszystkich celów 
niniejszego rozporządzenia.

zoptymalizowanej architektury, 
wewnętrzną i zewnętrzną spójność, ocenę 
zgodności ze spójnością polityki na rzecz 
rozwoju oraz dalszą zasadność wszystkich 
celów niniejszego rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 1049
Clare Moody

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 2 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W sprawozdaniu z oceny końcowej 
uwzględnia się także efektywność, wartość 
dodaną, możliwości uproszczenia, 
wewnętrzną i zewnętrzną spójność oraz 
dalszą zasadność wszystkich celów 
niniejszego rozporządzenia.

W sprawozdaniu z oceny końcowej 
uwzględnia się także efektywność, wartość 
dodaną, możliwości uproszczenia, 
wewnętrzną i zewnętrzną spójność, stopień 
świadomości opinii publicznej w krajach 
będących odbiorcami pomocy na temat 
wsparcia finansowego UE oraz dalszą 
zasadność wszystkich celów niniejszego 
rozporządzenia.

Or. en

Uzasadnienie

UE nieustannie boryka się z problemem, że opinia publiczna w krajach będących odbiorcami 
pomocy nie ma świadomości, w jakim stopniu UE wspiera społeczeństwo obywatelskie, 
projekty infrastrukturalne, zapobieganie konfliktom itd. Ten instrument powinien zostać 
również oceniony pod kątem tego, w jakim stopniu jest on w stanie informować opinię 
publiczną w krajach będących beneficjentami o korzyściach dostarczanych przez UE.

Poprawka 1050
Judith Sargentini, Michel Reimon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 2 – akapit 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Sprawozdanie z oceny końcowej zawiera 
również skonsolidowane informacje ze 

Sprawozdanie z oceny końcowej zawiera 
również skonsolidowane informacje ze 
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stosownych sprawozdań rocznych 
dotyczące wszelkiego finansowania 
regulowanego niniejszym 
rozporządzeniem, w tym informacje o
zewnętrznych dochodach przeznaczonych 
na określony cel oraz wkładach na rzecz 
funduszy powierniczych; zawiera również 
podział wydatków według kraju 
beneficjenta, wykorzystania instrumentów 
finansowych, zobowiązań i płatności.

stosownych sprawozdań rocznych 
dotyczące wszelkiego finansowania 
regulowanego niniejszym 
rozporządzeniem, w tym informacje o
zewnętrznych dochodach przeznaczonych 
na określony cel; zawiera również podział 
wydatków według filarów ram 
regulacyjnych, kraju beneficjenta, 
wykorzystania instrumentów finansowych, 
zobowiązań i płatności.

Or. en

Poprawka 1051
Lola Sánchez Caldentey, Sabine Lösing

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 2 – akapit 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W proces oceny unijnego finansowania 
udzielanego na mocy niniejszego 
rozporządzenia Komisja włącza w
odpowiednim stopniu wszystkie właściwe 
zainteresowane strony, a w stosownych 
przypadkach może dążyć do 
przeprowadzenia wspólnych ocen z
państwami członkowskimi i partnerami w
działaniach na rzecz rozwoju przy bliskiej 
współpracy z krajami partnerskimi.

W proces oceny unijnego finansowania 
udzielanego na mocy niniejszego 
rozporządzenia Komisja włącza wszystkie 
właściwe zainteresowane strony i
beneficjentów, w tym organizacje 
społeczeństwa obywatelskiego, a w
stosownych przypadkach może dążyć do 
przeprowadzenia wspólnych ocen z
państwami członkowskimi i partnerami w
działaniach na rzecz rozwoju przy bliskiej 
współpracy z krajami partnerskimi.

Or. en

Poprawka 1052
Judith Sargentini, Michel Reimon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W należycie uzasadnionych 
przypadkach i jeżeli działania 

1. W należycie uzasadnionych 
przypadkach i jeżeli działania 
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przewidziane do realizacji mają charakter 
ogólnoświatowy, transregionalny lub 
regionalny, Komisja może – w ramach 
odpowiednich wieloletnich programów 
indykatywnych lub odpowiednich planów 
działania lub środków – podjąć decyzję o
rozszerzeniu zakresu działań na państwa i
terytoria nieobjęte przepisami niniejszego 
rozporządzenia zgodnie z art. 4, w celu 
zapewnienia spójności i skuteczności 
unijnego finansowania lub wspierania 
współpracy regionalnej lub 
transregionalnej.

przewidziane do realizacji mają charakter 
ogólnoświatowy, transregionalny lub 
regionalny bądź stanowią odpowiedź na 
nieprzewidziany priorytet polityki 
zagranicznej, Komisja może – w ramach 
odpowiednich wieloletnich programów 
indykatywnych lub odpowiednich planów 
działania lub środków – podjąć decyzję o
rozszerzeniu zakresu działań na państwa i
terytoria nieobjęte przepisami niniejszego 
rozporządzenia zgodnie z art. 4, w celu 
zapewnienia spójności i skuteczności 
unijnego finansowania lub wspierania 
współpracy regionalnej lub 
transregionalnej.

Or. en

Poprawka 1053
Louis-Joseph Manscour, Vincent Peillon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W należycie uzasadnionych 
przypadkach i jeżeli działania 
przewidziane do realizacji mają charakter 
ogólnoświatowy, transregionalny lub 
regionalny, Komisja może – w ramach 
odpowiednich wieloletnich programów 
indykatywnych lub odpowiednich planów 
działania lub środków – podjąć decyzję o
rozszerzeniu zakresu działań na państwa i
terytoria nieobjęte przepisami niniejszego 
rozporządzenia zgodnie z art. 4, w celu 
zapewnienia spójności i skuteczności 
unijnego finansowania lub wspierania 
współpracy regionalnej lub
transregionalnej.

1. Zgodnie z art. 4 w należycie 
uzasadnionych przypadkach i jeżeli 
działania przewidziane do realizacji mają 
charakter ogólnoświatowy, transregionalny 
lub regionalny, Komisja może – w ramach 
odpowiednich wieloletnich programów 
indykatywnych lub odpowiednich planów 
działania lub środków – podjąć decyzję o
rozszerzeniu zakresu działań na państwa i
terytoria nieobjęte przepisami niniejszego 
rozporządzenia, w celu zapewnienia 
spójności i skuteczności unijnego 
finansowania lub wspierania współpracy 
regionalnej lub transregionalnej.

Or. fr

Poprawka 1054
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Jean-Luc Schaffhauser

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 34 skreśla się

Wykonywanie przekazanych uprawnień

1. Powierzenie Komisji uprawnień do 
przyjęcia aktów delegowanych podlega 
warunkom określonym w niniejszym 
artykule.

2. Uprawnienia do przyjmowania aktów 
delegowanych, o których mowa w art. 4 
ust. 6, art. 26 ust. 3, art. 27 ust. 9 oraz art.
31 ust. 9, powierza się Komisji na okres 
obowiązywania niniejszego 
rozporządzenia.

3. Przekazanie uprawnień, o którym 
mowa w art. 4 ust. 6, art. 26 ust. 3, art. 27 
ust. 9 oraz art. 31 ust. 9, może zostać w
dowolnym momencie odwołane przez 
Parlament Europejski lub przez Radę. 
Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie 
określonych w niej uprawnień. Decyzja o
odwołaniu staje się skuteczna od 
następnego dnia po jej opublikowaniu w
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 
lub w określonym w tej decyzji 
późniejszym terminie. Nie wpływa ona na 
ważność jakichkolwiek już 
obowiązujących aktów delegowanych.

4. Przed przyjęciem aktu delegowanego 
Komisja konsultuje się z ekspertami 
wyznaczonymi przez każde państwo 
członkowskie zgodnie z zasadami 
określonymi w Porozumieniu 
międzyinstytucjonalnym w sprawie 
lepszego stanowienia prawa z dnia 13 
kwietnia 2016 r.

5. Niezwłocznie po przyjęciu aktu 
delegowanego Komisja przekazuje go 
równocześnie Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie.
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6. Akt delegowany przyjęty na podstawie 
art. 4 ust. 6, art. 26 ust. 3, art. 27 ust. 9 i
art. 31 ust. 9 wchodzi w życie tylko 
wówczas, gdy ani Parlament Europejski, 
ani Rada nie wyraziły sprzeciwu w
terminie dwóch miesięcy od przekazania 
tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i
Radzie, lub gdy, przed upływem tego 
terminu, zarówno Parlament Europejski, 
jak i Rada poinformowały Komisję, że nie 
wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża 
się o dwa miesiące z inicjatywy 
Parlamentu Europejskiego lub Rady.

Or. fr

Poprawka 1055
Judith Sargentini, Michel Reimon
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Uprawnienia do przyjmowania 
aktów delegowanych, o których mowa w
art. 4 ust. 6, art. 26 ust. 3, art. 27 ust. 9 oraz 
art. 31 ust. 9, powierza się Komisji na 
okres obowiązywania niniejszego 
rozporządzenia.

2. Uprawnienia do przyjmowania 
aktów delegowanych, o których mowa w
art. 4 ust. 6, art. 19 ust. 4 lit. a), art. 23b 
(nowym), art. 26 ust. 3, art. 27 ust. 9 oraz 
art. 31 ust. 9, powierza się Komisji na 
okres obowiązywania niniejszego 
rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 1056
Marietje Schaake

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 35 skreśla się
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Komitet

1. Komisję wspiera Komitet ds. Sąsiedztwa 
oraz Współpracy Międzynarodowej i
Rozwojowej. Komitet ten jest komitetem w
rozumieniu rozporządzenia (UE) nr
182/2011.

2. W przypadku odesłania do niniejszego 
ustępu stosuje się art. 5 rozporządzenia 
(UE) nr 182/2011.

3. W przypadku gdy opinia komitetu ma 
zostać uzyskana w drodze procedury 
pisemnej, procedura ta kończy się bez 
rezultatu, jeżeli przed upływem terminu 
na wydanie opinii zdecyduje o tym 
przewodniczący komitetu lub wniosą o to 
zwykłą większością głosów jego 
członkowie.

4. W przypadku odesłania do niniejszego 
ustępu stosuje się art. 8 rozporządzenia 
(UE) nr 182/2011 w związku z jego art. 5.

5. Przyjęta decyzja pozostaje w mocy w
okresie obowiązywania przyjętego lub 
zmienionego dokumentu, programu 
działania lub środka.

6. W obradach komitetu uczestniczy 
obserwator będący przedstawicielem 
Europejskiego Banku Inwestycyjnego, w
zakresie, w jakim omawiane są 
zagadnienia dotyczące Europejskiego 
Banku Inwestycyjnego.

Or. en

Poprawka 1057
Jean-Luc Schaffhauser

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 35 skreśla się

Komitet
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1. Komisję wspiera Komitet ds. Sąsiedztwa 
oraz Współpracy Międzynarodowej i
Rozwojowej . Komitet ten jest komitetem w 
rozumieniu rozporządzenia (UE) nr 
182/2011.

2. W przypadku odesłania do niniejszego 
ustępu stosuje się art. 5 rozporządzenia 
(UE) nr 182/2011.

3. W przypadku gdy opinia komitetu ma 
zostać uzyskana w drodze procedury 
pisemnej, procedura ta kończy się bez 
rezultatu, jeżeli przed upływem terminu 
na wydanie opinii zdecyduje o tym 
przewodniczący komitetu lub wniosą o to 
zwykłą większością głosów jego 
członkowie.

4. W przypadku odesłania do niniejszego 
ustępu stosuje się art. 8 rozporządzenia 
(UE) nr 182/2011 w związku z jego art. 5.

5. Przyjęta decyzja pozostaje w mocy w
okresie obowiązywania przyjętego lub 
zmienionego dokumentu, programu 
działania lub środka.

6. W obradach komitetu uczestniczy 
obserwator będący przedstawicielem 
Europejskiego Banku Inwestycyjnego, w
zakresie, w jakim omawiane są 
zagadnienia dotyczące Europejskiego 
Banku Inwestycyjnego.

Or. fr

Poprawka 1058
Judith Sargentini, Michel Reimon

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Poprawka 1059
Judith Sargentini, Michel Reimon

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Poprawka 1060
Judith Sargentini, Michel Reimon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsze rozporządzenie stosuje się 
zgodnie z decyzją 2010/427/UE.

Wysoki Przedstawiciel Unii do Spraw 
Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa 
(„Wysoki Przedstawiciel”) zapewnia 
ogólną polityczną koordynację działań 
zewnętrznych Unii, w szczególności w
oparciu o niniejsze rozporządzenie.

Or. en

Poprawka 1061
Michel Reimon, Judith Sargentini
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – akapit 16 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Terytorium niesamodzielne Sahary 
Zachodniej

Or. en

Poprawka 1062
Michael Gahler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część A – punkt 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Dobre rządy, demokracja, 
praworządność i prawa człowieka

1. Dobre rządy, demokracja, 
praworządność i prawa człowieka
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(orientacyjna alokacja finansowa: co 
najmniej 20 %)

Or. en

Poprawka 1063
Marietje Schaake

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część A – punkt 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) wzmocnienie demokracji i
procesów demokratycznych, sprawowania 
rządów i nadzoru, w tym przejrzystych i
wiarygodnych procesów wyborczych;

a) wzmocnienie demokracji i
procesów demokratycznych sprzyjających 
włączeniu społecznemu, niezależności 
sądów, sprawowania rządów i nadzoru, w
tym przejrzystych i wiarygodnych 
procesów wyborczych;

Or. en

Poprawka 1064
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część A – punkt 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) wzmocnienie demokracji i
procesów demokratycznych, sprawowania 
rządów i nadzoru, w tym przejrzystych i
wiarygodnych procesów wyborczych;

a) wzmocnienie demokracji i
procesów demokratycznych, sprawowania 
rządów i nadzoru, w tym przejrzystych, 
pokojowych i wiarygodnych procesów 
wyborczych;

Or. en

Poprawka 1065
Michel Reimon, Judith Sargentini
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Załącznik II – część A – punkt 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) wzmocnienie demokracji i
procesów demokratycznych, sprawowania 
rządów i nadzoru, w tym przejrzystych i
wiarygodnych procesów wyborczych;

a) wzmocnienie demokracji i
procesów demokratycznych, sprawowania 
rządów i nadzoru, w tym przejrzystych, 
pokojowych i wiarygodnych procesów 
wyborczych;

Or. en

Poprawka 1066
Michel Reimon, Judith Sargentini
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część A – punkt 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) wzmocnienie ochrony praw 
człowieka i podstawowych wolności;

b) wzmocnienie promowania,
ochrony oraz przestrzegania praw 
człowieka i podstawowych wolności, 
pokoju, demokracji i praworządności oraz 
powiązanych instrumentów 
międzynarodowych, między innymi przez 
przyczynianie się do wdrażania 
globalnych i regionalnych paktów i ram;

Or. en

Poprawka 1067
Marietje Schaake

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część A – punkt 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) wzmocnienie ochrony praw 
człowieka i podstawowych wolności;

b) wzmocnienie ochrony praw 
człowieka i podstawowych wolności, 
wspieranie i ochrona obrońców praw 
człowieka;
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Or. en

Poprawka 1068
María Teresa Giménez Barbat, Marietje Schaake, Silvia Costa

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część A – punkt 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) wzmocnienie ochrony praw 
człowieka i podstawowych wolności;

b) wzmocnienie ochrony oraz 
promowania praw człowieka i
podstawowych wolności;

Or. en

Poprawka 1069
Thierry Cornillet, Mirja Vehkaperä

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część A – punkt 1 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) poprawa wskaźnika rejestracji 
cywilnych (od urodzeń po zgony) 
obywateli w celu zapewnienia im dostępu 
do przysługujących im praw 
podstawowych za pośrednictwem 
rzetelnych systemów rejestracji, w których 
wykorzystywane są najnowsze osiągnięcia 
technologiczne i administracyjne, aby 
zapewnić elektroniczną, zdalną i
scentralizowaną rejestrację, między 
innymi, wszystkich urodzeń, zgonów i
małżeństw, a w rezultacie umożliwić, w
razie potrzeby, wydawanie oficjalnie 
uznanych duplikatów dokumentów;

Or. en

Uzasadnienie

When a citizen is not registered at birth then, officially, they do not exist. This contravenes the 
Universal Declaration of Human Rights. Without this civil status it is impossible for children 
to go to school, for people to get a job without being exploited, to access their social and 
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legal rights or to participate in the democratic development of their country through voting. 
This perpetuates poverty and exploitation. In conflict areas it also makes these unregistered 
children at risk of being recruited by militia to become child soldiers. In 2017 Plan 
International estimated the number of "ghost children" at 230 million worldwide: 
https://www.plan-international.fr/info/actualites/news/2016-04-14-enfants-fantomes-et-
esclaves-infographie

Poprawka 1070
Marietje Schaake

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część A – punkt 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) promowanie zwalczania wszelkich 
form dyskryminacji oraz promowanie 
zasady równości, zwłaszcza równości 
kobiet i mężczyzn oraz praw osób 
należących do mniejszości;

c) promowanie zwalczania wszelkich 
form dyskryminacji oraz promowanie 
zasady równości, zwłaszcza równości 
kobiet i mężczyzn, a także wspieranie
praw i wzmocnienia pozycji kobiet i
dziewcząt, praw dzieci, młodzieży, osób 
należących do mniejszości, osób LGBTI 
oraz ludów tubylczych;

Or. en

Poprawka 1071
Kati Piri

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część A – punkt 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) promowanie zwalczania wszelkich 
form dyskryminacji oraz promowanie 
zasady równości, zwłaszcza równości
kobiet i mężczyzn oraz praw osób 
należących do mniejszości;

c) promowanie zwalczania wszelkich 
form dyskryminacji oraz promowanie 
zasady równości, zwłaszcza równości 
kobiet i mężczyzn, a także wspieranie
praw i wzmocnienia pozycji kobiet i
dziewcząt, praw dzieci, młodzieży, osób 
należących do mniejszości, osób LGBTI 
oraz ludów tubylczych;

Or. en
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Poprawka 1072
Urmas Paet

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część A – punkt 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) promowanie zwalczania wszelkich 
form dyskryminacji oraz promowanie 
zasady równości, zwłaszcza równości 
kobiet i mężczyzn oraz praw osób 
należących do mniejszości;

c) promowanie zwalczania wszelkich 
form dyskryminacji oraz promowanie 
zasady równości, zwłaszcza równości 
kobiet i mężczyzn oraz praw dzieci i osób 
należących do mniejszości;

Or. en

Poprawka 1073
Louis Michel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część A – punkt 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) promowanie zwalczania wszelkich 
form dyskryminacji oraz promowanie 
zasady równości, zwłaszcza równości
kobiet i mężczyzn oraz praw osób 
należących do mniejszości;

c) promowanie zwalczania wszelkich 
form dyskryminacji oraz promowanie 
zasady równości, zwłaszcza równości płci
oraz praw osób należących do mniejszości;

Or. fr

Poprawka 1074
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część A – punkt 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) wspieranie dobrze prosperującego 
społeczeństwa obywatelskiego i jego roli w
procesie reform i przemian 
demokratycznych oraz promowanie 

d) wspieranie dobrze prosperującego 
społeczeństwa obywatelskiego i
wzmocnienie jego roli w przemianach 
politycznych, procesie reform i przemian 
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prorozwojowej przestrzeni dla 
społeczeństwa obywatelskiego i
zaangażowania obywateli w podejmowanie 
decyzji politycznych;

demokratycznych oraz promowanie 
prorozwojowej przestrzeni dla 
społeczeństwa obywatelskiego i
zaangażowania obywateli w życie 
polityczne i podejmowanie decyzji 
politycznych;

Or. en

Poprawka 1075
María Teresa Giménez Barbat, Marietje Schaake, Silvia Costa

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część A – punkt 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) wspieranie dobrze prosperującego 
społeczeństwa obywatelskiego i jego roli w
procesie reform i przemian 
demokratycznych oraz promowanie 
prorozwojowej przestrzeni dla 
społeczeństwa obywatelskiego i
zaangażowania obywateli w podejmowanie 
decyzji politycznych;

d) wspieranie dobrze prosperującego 
społeczeństwa obywatelskiego i
wzmocnienie jego roli w przemianach 
politycznych, procesie reform i przemian 
demokratycznych oraz promowanie 
prorozwojowej przestrzeni dla 
społeczeństwa obywatelskiego i
zaangażowania obywateli w podejmowanie 
decyzji politycznych;

Or. en

Poprawka 1076
Michel Reimon, Judith Sargentini
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część A – punkt 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) wspieranie dobrze prosperującego 
społeczeństwa obywatelskiego i jego roli w
procesie reform i przemian 
demokratycznych oraz promowanie 
prorozwojowej przestrzeni dla 
społeczeństwa obywatelskiego i

d) wspieranie dobrze prosperującego 
społeczeństwa obywatelskiego i jego roli w
procesie reform i przemian 
demokratycznych oraz promowanie 
prorozwojowej przestrzeni dla 
społeczeństwa obywatelskiego i
zaangażowania obywateli w podejmowanie 
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zaangażowania obywateli w podejmowanie 
decyzji politycznych;

decyzji politycznych i kontrolowanie 
procesu decyzyjnego;

Or. en

Poprawka 1077
Marietje Schaake

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część A – punkt 1 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) wzmocnienie rozwoju 
demokratycznych instytucji publicznych na 
szczeblu krajowym i szczeblach niższych 
niż krajowy, w tym niezależnego, 
skutecznego, wydajnego i
odpowiedzialnego systemu sądowego, 
promowanie praworządności oraz 
ogólnodostępnego wymiaru 
sprawiedliwości;

g) wzmocnienie rozwoju 
demokratycznych instytucji publicznych na 
szczeblu krajowym i szczeblach niższych 
niż krajowy, w tym niezależnego, 
skutecznego, wydajnego i
odpowiedzialnego systemu sądowego, 
promowanie praworządności, 
międzynarodowego wymiaru 
sprawiedliwości, rozliczalności oraz 
ogólnodostępnego wymiaru 
sprawiedliwości;

Or. en

Poprawka 1078
Michel Reimon, Judith Sargentini
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część A – punkt 1 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) wzmocnienie rozwoju 
demokratycznych instytucji publicznych na 
szczeblu krajowym i szczeblach niższych 
niż krajowy, w tym niezależnego, 
skutecznego, wydajnego i
odpowiedzialnego systemu sądowego, 
promowanie praworządności oraz 
ogólnodostępnego wymiaru 
sprawiedliwości;

g) wzmocnienie rozwoju 
demokratycznych instytucji publicznych na 
szczeblu międzynarodowym, krajowym i
szczeblach niższych niż krajowy, w tym 
niezależnego, skutecznego, wydajnego i
odpowiedzialnego systemu sądowego, 
promowanie praworządności oraz 
ogólnodostępnego wymiaru 
sprawiedliwości;
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Or. en

Poprawka 1079
Louis Michel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część A – punkt 1 – litera h

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

h) wspieranie procesu reform 
administracji publicznej, między innymi 
stosując strategie skoncentrowanej na 
obywatelu administracji elektronicznej, 
wzmocnienie ram prawnych i struktury 
instytucjonalnej, krajowych systemów 
statystycznych, potencjału, należytego 
zarządzania finansami publicznymi oraz 
przyczynianie się do zwalczania korupcji;

h) wspieranie procesu reform 
administracji publicznej, między innymi 
stosując strategie skoncentrowanej na 
obywatelu administracji elektronicznej, 
wzmocnienie ram prawnych i struktury 
instytucjonalnej, krajowych systemów 
statystycznych, potencjału, należytego 
zarządzania finansami publicznymi oraz 
przyczynianie się do zwalczania korupcji, 
unikania opodatkowania i agresywnego 
planowania podatkowego;

Or. fr

Poprawka 1080
Elly Schlein, Norbert Neuser

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część A – punkt 1 – litera h

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

h) wspieranie procesu reform 
administracji publicznej, między innymi 
stosując strategie skoncentrowanej na 
obywatelu administracji elektronicznej, 
wzmocnienie ram prawnych i struktury 
instytucjonalnej, krajowych systemów 
statystycznych, potencjału, należytego 
zarządzania finansami publicznymi oraz 
przyczynianie się do zwalczania korupcji;

h) wspieranie procesu reform 
administracji publicznej, między innymi 
stosując strategie skoncentrowanej na 
obywatelu administracji elektronicznej, 
wzmocnienie ram prawnych i struktury 
instytucjonalnej, krajowych systemów 
statystycznych, potencjału, należytego 
zarządzania finansami publicznymi oraz 
przyczynianie się do zwalczania korupcji
oraz uchylania się od opodatkowania i
unikania opodatkowania;

Or. en
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Poprawka 1081
Linda McAvan, Norbert Neuser

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część A – punkt 1 – litera j

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

j) zwiększenie przejrzystości i
rozliczalności instytucji publicznych, 
wzmocnienie zarządzania w zakresie 
zamówień i finansów publicznych, rozwój 
administracji elektronicznej oraz 
wzmocnienie świadczenia usług;

j) zwiększenie przejrzystości i
rozliczalności instytucji publicznych, 
wzmocnienie zarządzania w zakresie 
zamówień, w tym zachęcanie do 
opracowania kryteriów zrównoważoności 
(środowiskowej, społecznej i
gospodarczej) i celów, oraz w zakresie
finansów publicznych, rozwój 
administracji elektronicznej oraz 
wzmocnienie świadczenia usług;

Or. en

Poprawka 1082
Norbert Neuser, Vincent Peillon, Juan Fernando López Aguilar, Doru-Claudian 
Frunzulică, Cécile Kashetu Kyenge

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część A – punkt 1 – litera j

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

j) zwiększenie przejrzystości i
rozliczalności instytucji publicznych, 
wzmocnienie zarządzania w zakresie 
zamówień i finansów publicznych, rozwój 
administracji elektronicznej oraz 
wzmocnienie świadczenia usług;

j) zwiększenie przejrzystości i
rozliczalności instytucji publicznych, 
wzmocnienie zarządzania w zakresie 
zamówień, w tym opracowanie 
zrównoważonych kryteriów 
(środowiskowych, społecznych i
gospodarczych) i celów, oraz w zakresie
finansów publicznych, rozwój 
administracji elektronicznej oraz 
wzmocnienie świadczenia usług;

Or. en
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Poprawka 1083
Michel Reimon, Judith Sargentini
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część A – punkt 1 – litera j

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

j) zwiększenie przejrzystości i
rozliczalności instytucji publicznych, 
wzmocnienie zarządzania w zakresie 
zamówień i finansów publicznych, rozwój 
administracji elektronicznej oraz 
wzmocnienie świadczenia usług;

j) zwiększenie przejrzystości i
rozliczalności instytucji publicznych, w
tym sił zbrojnych i służb specjalnych,
wzmocnienie zarządzania w zakresie 
zamówień, w tym zachęcanie do 
opracowania zrównoważonych kryteriów, 
oraz w zakresie finansów publicznych, 
rozwój administracji elektronicznej oraz 
wzmocnienie świadczenia usług;

Or. en

Poprawka 1084
Michel Reimon, Judith Sargentini
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część A – punkt 1 – litera k a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ka) wspieranie demokracji 
parlamentarnej.

Or. en

Poprawka 1085
Michel Reimon, Judith Sargentini
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część A – punkt 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) eliminacja ubóstwa we wszystkich 
aspektach tego zjawiska, zwalczanie 

a) eliminacja ubóstwa we wszystkich 
aspektach tego zjawiska, zwalczanie 
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dyskryminacji i nierówności oraz
niepomijanie nikogo;

dyskryminacji i nierówności, niepomijanie 
nikogo oraz zaspokojenie w pierwszej 
kolejności potrzeb najsłabszych grup przez 
priorytetowe traktowanie inwestycji w
usługi publiczne w zakresie zdrowia, 
żywienia, edukacji i ochrony socjalnej;

Or. en

Poprawka 1086
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część A – punkt 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) wzmożenie działań 
ukierunkowanych na przyjęcie polityk i
właściwych inwestycji na rzecz 
promowania praw kobiet i młodzieży, 
ułatwiania ich udziału w życiu 
społecznym, obywatelskim i
gospodarczym oraz zapewnienia ich 
pełnego wkładu do sprzyjającego 
włączeniu społecznemu wzrostu 
gospodarczego i zrównoważonego 
rozwoju;

b) wzmożenie działań 
ukierunkowanych na przyjęcie polityk i
właściwych inwestycji na rzecz 
promowania, ochrony i przestrzegania
praw kobiet, młodzieży i dzieci, ułatwiania 
ich zaangażowania i znaczącego udziału w
życiu społecznym, obywatelskim i
gospodarczym oraz zapewnienia ich 
pełnego wkładu do sprzyjającego 
włączeniu społecznemu wzrostu 
gospodarczego i zrównoważonego 
rozwoju;

Or. en

Poprawka 1087
Kati Piri

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część A – punkt 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) wzmożenie działań 
ukierunkowanych na przyjęcie polityk i
właściwych inwestycji na rzecz 
promowania praw kobiet i młodzieży, 
ułatwiania ich udziału w życiu 

b) wzmożenie działań 
ukierunkowanych na przyjęcie polityk i
właściwych inwestycji na rzecz 
promowania, ochrony i przestrzegania
praw kobiet, młodzieży i dzieci, ułatwiania 
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społecznym, obywatelskim i
gospodarczym oraz zapewnienia ich 
pełnego wkładu do sprzyjającego 
włączeniu społecznemu wzrostu 
gospodarczego i zrównoważonego 
rozwoju;

ich zaangażowania i znaczącego udziału w
życiu społecznym, obywatelskim i
gospodarczym oraz zapewnienia ich 
pełnego wkładu do sprzyjającego 
włączeniu społecznemu wzrostu 
gospodarczego i zrównoważonego 
rozwoju;

Or. en

Poprawka 1088
Urmas Paet

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część A – punkt 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) wzmożenie działań 
ukierunkowanych na przyjęcie polityk i
właściwych inwestycji na rzecz 
promowania praw kobiet i młodzieży, 
ułatwiania ich udziału w życiu 
społecznym, obywatelskim i
gospodarczym oraz zapewnienia ich 
pełnego wkładu do sprzyjającego 
włączeniu społecznemu wzrostu 
gospodarczego i zrównoważonego 
rozwoju;

b) wzmożenie działań 
ukierunkowanych na przyjęcie polityk i
właściwych inwestycji na rzecz 
promowania, ochrony i przestrzegania
praw kobiet, młodzieży i dzieci, ułatwiania 
ich zaangażowania i znaczącego udziału w
życiu społecznym, obywatelskim i
gospodarczym oraz zapewnienia ich 
pełnego wkładu do sprzyjającego 
włączeniu społecznemu wzrostu 
gospodarczego i zrównoważonego 
rozwoju;

Or. en

Poprawka 1089
Marietje Schaake

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część A – punkt 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) wzmożenie działań 
ukierunkowanych na przyjęcie polityk i
właściwych inwestycji na rzecz 
promowania praw kobiet i młodzieży, 

b) wzmożenie działań 
ukierunkowanych na przyjęcie polityk i
właściwych inwestycji na rzecz 
promowania, ochrony i przestrzegania
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ułatwiania ich udziału w życiu 
społecznym, obywatelskim i
gospodarczym oraz zapewnienia ich 
pełnego wkładu do sprzyjającego 
włączeniu społecznemu wzrostu 
gospodarczego i zrównoważonego 
rozwoju;

praw kobiet, młodzieży i dzieci, ułatwiania 
ich zaangażowania i znaczącego udziału w
życiu społecznym, obywatelskim i
gospodarczym oraz zapewnienia ich 
pełnego wkładu do sprzyjającego 
włączeniu społecznemu wzrostu 
gospodarczego i zrównoważonego 
rozwoju;

Or. en

Poprawka 1090
Mirja Vehkaperä

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część A – punkt 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) wzmożenie działań 
ukierunkowanych na przyjęcie polityk i
właściwych inwestycji na rzecz 
promowania praw kobiet i młodzieży, 
ułatwiania ich udziału w życiu 
społecznym, obywatelskim i
gospodarczym oraz zapewnienia ich 
pełnego wkładu do sprzyjającego 
włączeniu społecznemu wzrostu 
gospodarczego i zrównoważonego 
rozwoju;

b) wzmożenie działań 
ukierunkowanych na przyjęcie polityk i
właściwych inwestycji na rzecz 
promowania praw kobiet i młodzieży oraz 
osób niepełnosprawnych, ułatwiania ich 
udziału w życiu społecznym, obywatelskim 
i gospodarczym oraz zapewnienia ich 
pełnego wkładu do sprzyjającego 
włączeniu społecznemu wzrostu 
gospodarczego i zrównoważonego 
rozwoju;

Or. en

Poprawka 1091
Michel Reimon, Judith Sargentini
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część A – punkt 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) promowanie ochrony i
przestrzegania praw kobiet i dziewcząt, w
tym praw gospodarczych, pracowniczych i

c) promowanie ochrony i
przestrzegania praw kobiet i dziewcząt, w
tym praw gospodarczych, pracowniczych i
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społecznych, zdrowia reprodukcyjnego i
seksualnego oraz praw w tej dziedzinie 
oraz zapobiegania przemocy na tle 
seksualnym i płciowym we wszystkich 
formach;

społecznych, zdrowia reprodukcyjnego i
seksualnego oraz praw w tej dziedzinie 
oraz zapobiegania przemocy na tle 
seksualnym i płciowym we wszystkich 
formach i ochrony przed nią; w tym 
promowanie dostępu dla wszystkich do 
kompleksowych informacji na temat 
zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego 
oraz kompleksowej edukacji seksualnej; 
promowanie współpracy w zakresie badań 
i innowacji na rzecz nowych i ulepszonych 
narzędzi opieki zdrowotnej w zakresie 
zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego, w
tym planowania rodziny, w szczególności 
w sytuacji dysponowania ograniczonymi 
zasobami;

Or. en

Poprawka 1092
Marietje Schaake

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część A – punkt 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) promowanie ochrony i
przestrzegania praw kobiet i dziewcząt, w
tym praw gospodarczych, pracowniczych i
społecznych, zdrowia reprodukcyjnego i
seksualnego oraz praw w tej dziedzinie 
oraz zapobiegania przemocy na tle 
seksualnym i płciowym we wszystkich 
formach;

c) promowanie wzmocnienia pozycji 
kobiet i dziewcząt oraz ochrony i
przestrzegania ich praw, w tym praw 
gospodarczych, pracowniczych i
społecznych, zdrowia reprodukcyjnego i
seksualnego oraz praw w tej dziedzinie 
oraz zapobiegania przemocy na tle 
seksualnym i płciowym we wszystkich 
formach i ochrony przed nią; obejmuje to 
promowanie dostępu dla wszystkich do 
kompleksowych informacji na temat 
zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego 
oraz kompleksowej edukacji seksualnej;

Or. en

Poprawka 1093
Louis Michel
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część A – punkt 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) promowanie ochrony i
przestrzegania praw kobiet i dziewcząt, w
tym praw gospodarczych, pracowniczych i
społecznych, zdrowia reprodukcyjnego i
seksualnego oraz praw w tej dziedzinie 
oraz zapobiegania przemocy na tle 
seksualnym i płciowym we wszystkich 
formach;

c) promowanie ochrony i
przestrzegania praw kobiet i dziewcząt, w
tym praw gospodarczych, praw własności 
nieruchomości, praw pracowniczych i
społecznych, zdrowia reprodukcyjnego i
seksualnego oraz praw w tej dziedzinie 
oraz zapobiegania przemocy na tle 
seksualnym i płciowym we wszystkich 
formach;

Or. fr

Poprawka 1094
Mirja Vehkaperä

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część A – punkt 2 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) zwracanie szczególnej uwagi na 
osoby znajdujące się w niekorzystnej 
sytuacji, podatne na zagrożenia i
marginalizowane, w tym dzieci, osoby 
starsze, osoby niepełnosprawne, osoby 
LGBTI i ludy tubylcze, w tym promowanie 
przejścia od instytucjonalnych do 
lokalnych form opieki nad dziećmi;

d) zwracanie szczególnej uwagi na 
osoby znajdujące się w niekorzystnej 
sytuacji, podatne na zagrożenia i
marginalizowane, w tym dzieci, osoby 
starsze, osoby niepełnosprawne, osoby 
LGBTI i ludy tubylcze, w tym promowanie 
przejścia od instytucjonalnych do 
lokalnych form opieki nad dziećmi
pełnosprawnymi i niepełnosprawnymi;

Or. en

Poprawka 1095
Michel Reimon, Judith Sargentini
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część A – punkt 2 – litera e
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) promowanie zintegrowanego 
podejścia do wspierania społeczności, 
zwłaszcza najuboższych, w zakresie 
poprawy dostępu do podstawowych 
potrzeb i usług;

e) promowanie zintegrowanego 
podejścia do wspierania społeczności, 
zwłaszcza najuboższych, w zakresie 
poprawy powszechnego dostępu do 
podstawowych potrzeb i usług;

Or. en

Poprawka 1096
Michel Reimon, Judith Sargentini
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część A – punkt 2 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) wspieranie zapewnienia dzieciom 
bezpiecznego i wzbogacającego 
środowiska, które jest ważnym elementem 
sprzyjającym tworzeniu się zdrowego 
pokolenia młodych ludzi zdolnych w pełni 
wykorzystać swój potencjał;

f) zapewnienie dzieciom, zwłaszcza 
tym najbardziej marginalizowanym, 
najlepszego startu w życiu przez 
inwestowanie w rozwój we wczesnym 
dzieciństwie oraz dopilnowanie, by dzieci 
doświadczające ubóstwa lub nierówności 
miały dostęp do podstawowych usług, 
takich jak opieka zdrowotna, wyżywienie, 
edukacja i ochrona socjalna; wspieranie 
zapewnienia dzieciom bezpiecznego i
wzbogacającego środowiska, które jest 
ważnym elementem sprzyjającym 
tworzeniu się zdrowego pokolenia 
młodych ludzi zdolnych w pełni 
wykorzystać swój potencjał, ze 
szczególnym uwzględnieniem potrzeb 
dziewcząt;

Or. en

Poprawka 1097
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część A – punkt 2 – litera f
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) wspieranie zapewnienia dzieciom 
bezpiecznego i wzbogacającego 
środowiska, które jest ważnym elementem 
sprzyjającym tworzeniu się zdrowego 
pokolenia młodych ludzi zdolnych w pełni 
wykorzystać swój potencjał;

f) zapewnienie dzieciom, zwłaszcza 
tym w największym stopniu 
pozostawionym bez opieki, najlepszego 
startu w życiu przez jak najwcześniejsze 
inwestowanie we wzmocnienie rozwoju we 
wczesnym dzieciństwie oraz dopilnowanie, 
by dzieci doświadczające ubóstwa lub 
nierówności miały dostęp do 
podstawowych usług społecznych, takich 
jak opieka zdrowotna, wyżywienie, 
edukacja i ochrona socjalna; wspieranie 
zapewnienia dzieciom bezpiecznego i
wzbogacającego środowiska, które jest 
ważnym elementem sprzyjającym 
tworzeniu się zdrowego pokolenia 
młodych ludzi zdolnych w pełni 
wykorzystać swój potencjał, ze 
szczególnym uwzględnieniem potrzeb 
dziewcząt;

Or. en

Poprawka 1098
Urmas Paet

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część A – punkt 2 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) wspieranie zapewnienia dzieciom 
bezpiecznego i wzbogacającego 
środowiska, które jest ważnym elementem 
sprzyjającym tworzeniu się zdrowego 
pokolenia młodych ludzi zdolnych w pełni 
wykorzystać swój potencjał;

f) zapewnienie dzieciom, zwłaszcza 
tym w największym stopniu 
pozostawionym bez opieki, najlepszego 
startu w życiu przez jak najwcześniejsze 
inwestowanie we wzmocnienie rozwoju we 
wczesnym dzieciństwie oraz dopilnowanie, 
by dzieci doświadczające ubóstwa lub 
nierówności miały dostęp do 
podstawowych usług społecznych, takich 
jak opieka zdrowotna, wyżywienie, 
edukacja i ochrona socjalna; wspieranie 
zapewnienia dzieciom bezpiecznego i
wzbogacającego środowiska, które jest 
ważnym elementem sprzyjającym 
tworzeniu się zdrowego pokolenia 
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młodych ludzi zdolnych w pełni 
wykorzystać swój potencjał, ze 
szczególnym uwzględnieniem potrzeb 
dziewcząt;

Or. en

Poprawka 1099
Kati Piri

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część A – punkt 2 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) wspieranie zapewnienia dzieciom 
bezpiecznego i wzbogacającego 
środowiska, które jest ważnym elementem 
sprzyjającym tworzeniu się zdrowego 
pokolenia młodych ludzi zdolnych w pełni 
wykorzystać swój potencjał;

f) zapewnienie dzieciom, zwłaszcza 
tym w największym stopniu 
pozostawionym bez opieki, najlepszego 
startu w życiu przez jak najwcześniejsze 
inwestowanie we wzmocnienie rozwoju we 
wczesnym dzieciństwie oraz dopilnowanie, 
by dzieci doświadczające ubóstwa lub 
nierówności miały dostęp do 
podstawowych usług społecznych, takich 
jak opieka zdrowotna, wyżywienie, 
edukacja i ochrona socjalna; wspieranie 
zapewnienia dzieciom bezpiecznego i
wzbogacającego środowiska, które jest 
ważnym elementem sprzyjającym 
tworzeniu się zdrowego pokolenia 
młodych ludzi zdolnych w pełni 
wykorzystać swój potencjał, ze 
szczególnym uwzględnieniem dziewcząt;

Or. en

Poprawka 1100
Norbert Neuser, Juan Fernando López Aguilar, Vincent Peillon, Patrizia Toia, Cécile 
Kashetu Kyenge, Elly Schlein

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część A – punkt 2 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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f) wspieranie zapewnienia dzieciom 
bezpiecznego i wzbogacającego 
środowiska, które jest ważnym elementem 
sprzyjającym tworzeniu się zdrowego 
pokolenia młodych ludzi zdolnych w pełni 
wykorzystać swój potencjał;

f) zapewnienie dzieciom, zwłaszcza 
tym najbardziej w największym stopniu 
pozostawionym bez opieki, najlepszego 
startu w życiu przez jak najwcześniejsze
inwestowanie we wzmocnienie rozwoju we 
wczesnym dzieciństwie oraz dopilnowanie, 
by dzieci doświadczające ubóstwa lub 
nierówności miały dostęp do 
podstawowych usług społecznych, takich 
jak opieka zdrowotna, wyżywienie, 
edukacja i ochrona socjalna, wspieranie 
zapewnienia dzieciom bezpiecznego i
wzbogacającego środowiska, które jest 
ważnym elementem sprzyjającym 
tworzeniu się zdrowego pokolenia 
młodych ludzi zdolnych w pełni 
wykorzystać swój potencjał;

Or. en

Poprawka 1101
Marietje Schaake

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część A – punkt 2 – litera f a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fa) zapewnienie dzieciom, zwłaszcza 
tym najbardziej w największym stopniu 
pozostawionym bez opieki, najlepszego 
startu w życiu przez inwestowanie we 
wzmocnienie rozwoju we wczesnym 
dzieciństwie oraz dopilnowanie, by dzieci 
doświadczające ubóstwa lub nierówności 
miały dostęp do podstawowych usług 
społecznych, takich jak opieka zdrowotna, 
wyżywienie, edukacja i ochrona socjalna;

Or. en

Poprawka 1102
Michel Reimon, Judith Sargentini
w imieniu grupy Verts/ALE
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część A – punkt 2 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) wspieranie powszechnego dostępu 
do wystarczającej ilości przystępnej 
cenowo, bezpiecznej i pożywnej żywności, 
zwłaszcza dla osób w najtrudniejszej 
sytuacji, oraz zwiększenia bezpieczeństwa 
żywnościowego i żywieniowego, 
szczególnie w państwach borykających się 
z przedłużającymi się lub powtarzającymi 
się kryzysami;

g) wspieranie powszechnego dostępu 
do wystarczającej ilości przystępnej 
cenowo, bezpiecznej i pożywnej żywności, 
zwłaszcza dla osób w najtrudniejszej 
sytuacji, m.in. dzieci poniżej piątego roku 
życia, młodocianych, dziewcząt i kobiet, 
szczególnie w okresie ciąży i karmienia 
piersią, zwiększanie bezpieczeństwa 
żywnościowego i żywieniowego, 
szczególnie w państwach borykających się 
z przedłużającymi się lub powtarzającymi 
się kryzysami, oraz propagowanie 
wielosektorowego podejścia do rolnictwa 
ukierunkowanego na zaspokajanie 
potrzeb żywieniowych, praw kobiet i
dziewcząt oraz wzmocnienia ich pozycji, 
zdrowia, ochrony socjalnej i edukacji;

Or. en

Poprawka 1103
Urmas Paet

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część A – punkt 2 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) wspieranie powszechnego dostępu 
do wystarczającej ilości przystępnej 
cenowo, bezpiecznej i pożywnej żywności, 
zwłaszcza dla osób w najtrudniejszej 
sytuacji, oraz zwiększenia bezpieczeństwa 
żywnościowego i żywieniowego, 
szczególnie w państwach borykających się 
z przedłużającymi się lub powtarzającymi 
się kryzysami;

g) wspieranie powszechnego dostępu 
do wystarczającej ilości przystępnej 
cenowo, bezpiecznej i pożywnej żywności, 
zwłaszcza dla osób w najtrudniejszej 
sytuacji, w szczególności dzieci poniżej 
piątego roku życia, młodocianych, 
dziewcząt i kobiet, szczególnie w okresie 
ciąży i karmienia piersią, zwiększanie
bezpieczeństwa żywnościowego i
żywieniowego, szczególnie w państwach 
borykających się z przedłużającymi się lub 
powtarzającymi się kryzysami, oraz 
propagowanie wielosektorowego podejścia 
do rolnictwa ukierunkowanego na 
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zaspokajanie potrzeb żywieniowych, praw 
kobiet i dziewcząt oraz wzmocnienia ich 
pozycji, zdrowia, ochrony socjalnej i
edukacji.

Or. en

Poprawka 1104
Michel Reimon, Judith Sargentini
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część A – punkt 2 – litera h

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

h) wspieranie powszechnego dostępu 
do bezpiecznej wody pitnej w
wystarczającej ilości, infrastruktury 
sanitarnej, higieny oraz zrównoważonej i
zintegrowanej gospodarki wodnej;

h) wspieranie powszechnego dostępu 
do bezpiecznej wody pitnej w
wystarczającej ilości, infrastruktury 
sanitarnej, higieny oraz zrównoważonej i
zintegrowanej gospodarki wodnej jako 
kluczowych czynników warunkujących 
zdrowie, edukację, odżywianie, odporność 
na zmianę klimatu i równouprawnienie 
płci;

Or. en

Poprawka 1105
Michel Reimon, Judith Sargentini
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część A – punkt 2 – litera i

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

i) zapewnienie powszechnej opieki 
zdrowotnej, z równym dostępem do 
przystępnych cenowo świadczeń 
zdrowotnych wysokiej jakości, w tym 
przez wsparcie dla tworzenia silnych, 
odpornych systemów opieki zdrowotnej 
wysokiej jakości, oraz zwiększenie 
zdolności w zakresie wczesnego 

i) zapewnienie powszechnej opieki 
zdrowotnej, z równym dostępem do 
przystępnych cenowo świadczeń 
zdrowotnych wysokiej jakości, łącznie ze 
świadczeniami zdrowotnymi w dziedzinie 
zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego, w
tym przez wsparcie dla tworzenia silnych, 
odpornych systemów opieki zdrowotnej 
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ostrzegania, zmniejszenia ryzyka, 
zarządzania nim i powrotu do stanu 
pierwotnego;

wysokiej jakości, inwestowanie w badania 
dotyczące zdrowia i budowanie zdolności 
umożliwiających poprawę bezpieczeństwa, 
jakości i dostępności podstawowych leków 
i produktów oraz zwiększenie zdolności w
zakresie wczesnego ostrzegania, 
zmniejszenia ryzyka, zarządzania nim i
powrotu do stanu pierwotnego;
promowanie współpracy w zakresie badań 
i innowacji dotyczących nowych lub 
ulepszonych narzędzi zdrowotnych jako 
sposobu na rozwiązanie pilnych wyzwań 
zdrowotnych, takich jak choroby związane 
z ubóstwem i zaniedbane choroby 
tropikalne, oporność na środki 
przeciwdrobnoustrojowe lub nowe 
choroby i epidemie;

Or. en

Poprawka 1106
Marietje Schaake

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część A – punkt 2 – litera i

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

i) zapewnienie powszechnej opieki 
zdrowotnej, z równym dostępem do 
przystępnych cenowo świadczeń 
zdrowotnych wysokiej jakości, w tym 
przez wsparcie dla tworzenia silnych, 
odpornych systemów opieki zdrowotnej 
wysokiej jakości, oraz zwiększenie 
zdolności w zakresie wczesnego 
ostrzegania, zmniejszenia ryzyka, 
zarządzania nim i powrotu do stanu 
pierwotnego;

i) zapewnienie powszechnej opieki 
zdrowotnej, z równym dostępem do 
przystępnych cenowo świadczeń 
zdrowotnych wysokiej jakości, łącznie ze 
świadczeniami w dziedzinie zdrowia 
seksualnego i reprodukcyjnego, w tym 
przez wsparcie dla tworzenia silnych, 
odpornych systemów opieki zdrowotnej 
wysokiej jakości, oraz zwiększenie 
zdolności w zakresie wczesnego 
ostrzegania, zmniejszenia ryzyka, 
zarządzania nim i powrotu do stanu 
pierwotnego;

Or. en

Poprawka 1107



AM\1172163PL.docx 127/146 PE632.092v01-00

PL

Mirja Vehkaperä

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część A – punkt 2 – litera i

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

i) zapewnienie powszechnej opieki 
zdrowotnej, z równym dostępem do 
przystępnych cenowo świadczeń 
zdrowotnych wysokiej jakości, w tym 
przez wsparcie dla tworzenia silnych, 
odpornych systemów opieki zdrowotnej 
wysokiej jakości, oraz zwiększenie 
zdolności w zakresie wczesnego 
ostrzegania, zmniejszenia ryzyka, 
zarządzania nim i powrotu do stanu 
pierwotnego;

i) zapewnienie powszechnej opieki 
zdrowotnej, z równym dostępem do 
przystępnych cenowo świadczeń 
zdrowotnych wysokiej jakości, w tym 
przez wsparcie dla tworzenia powszechnie 
dostępnych, silnych, odpornych systemów 
opieki zdrowotnej wysokiej jakości
sprzyjających włączeniu społecznemu, 
oraz zwiększenie zdolności w zakresie 
wczesnego ostrzegania, zmniejszenia 
ryzyka, zarządzania nim i powrotu do stanu 
pierwotnego;

Or. en

Poprawka 1108
Thierry Cornillet, Mirja Vehkaperä

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część A – punkt 2 – litera j a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ja) wspieranie krajowych, 
regionalnych i lokalnych rządów i
administracji w tworzeniu wymaganej 
infrastruktury, między innymi zasobów 
fizycznych, technologicznych i ludzkich, z
wykorzystaniem najnowszych osiągnięć 
technologicznych i administracyjnych 
umożliwiających prawidłowe 
dokonywanie wszystkich rejestracji 
cywilnych (od urodzeń po zgony) oraz 
wydawanie, w razie potrzeby, oficjalnie 
uznanych duplikatów dokumentów, tak 
aby zapewnić, by wszyscy obywatele 
istnieli oficjalnie i byli w stanie uzyskać 
dostęp do przysługujących im praw 
podstawowych;
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Or. en

Uzasadnienie

When a citizen is not registered at birth then, officially, they do not exist. This contravenes the 
Universal Declaration of Human Rights. Without this civil status it is impossible for children 
to go to school, for people to get a job without being exploited, to access their social and 
legal rights or to participate in the democratic development of their country through voting. 
This perpetuates poverty and exploitation. In conflict areas it also makes these unregistered 
children at risk of being recruited by militia to become child soldiers. In 2017 Plan 
International estimated the number of "ghost children" at 230 million worldwide: 
https://www.plan-international.fr/info/actualites/news/2016-04-14-enfants-fantomes-et-
esclaves-infographie

Poprawka 1109
Michel Reimon, Judith Sargentini
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część A – punkt 2 – litera k

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

k) promowanie zrównoważonego 
rozwoju obszarów miejskich sprzyjającego 
włączeniu społecznemu, aby zmierzyć się z
problemem nierówności społecznej w
miastach, kładąc nacisk na najbardziej 
potrzebujących;

k) promowanie zrównoważonego 
rozwoju obszarów miejskich sprzyjającego 
włączeniu społecznemu, aby zmierzyć się z
problemem nierówności społecznej w
miastach, kładąc nacisk na najbardziej 
potrzebujących, oraz przyjęcie podejścia 
uwzględniającego aspekt płci;

Or. en

Poprawka 1110
Norbert Neuser, Vincent Peillon, Juan Fernando López Aguilar, Cécile Kashetu Kyenge

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część A – punkt 2 – litera m

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

m) promowanie sprzyjającego 
włączeniu społecznemu, sprawiedliwego i
ogólnodostępnego formalnego, 
nieformalnego i pozaformalnego 
kształcenia wysokiej jakości, na 

m) promowanie sprzyjającego 
włączeniu społecznemu, sprawiedliwego i
ogólnodostępnego formalnego, 
nieformalnego i pozaformalnego 
kształcenia wysokiej jakości, na 
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wszystkich szczeblach, w tym szkolenia 
technicznego i zawodowego, z
uwzględnieniem sytuacji nadzwyczajnych i
kryzysowych, w tym przy wykorzystaniu 
technologii cyfrowych w celu poprawy 
nauczania i uczenia się;

wszystkich szczeblach, w tym szkolenia 
technicznego i zawodowego, przyczynianie 
się do celu zakładającego wydatkowanie 
15 % środków pomocy rozwojowej na 
edukację do 2030 r. i co najmniej 50 % tej 
kwoty na bezpłatną edukację podstawową, 
w szczególności w krajach najmniej 
rozwiniętych, z uwzględnieniem sytuacji 
nadzwyczajnych i kryzysowych, w tym 
przy wykorzystaniu technologii cyfrowych 
w celu poprawy nauczania i uczenia się;

Or. en

Poprawka 1111
Kati Piri

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część A – punkt 2 – litera m

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

m) promowanie sprzyjającego 
włączeniu społecznemu, sprawiedliwego i
ogólnodostępnego formalnego, 
nieformalnego i pozaformalnego 
kształcenia wysokiej jakości, na 
wszystkich szczeblach, w tym szkolenia 
technicznego i zawodowego, z
uwzględnieniem sytuacji nadzwyczajnych i
kryzysowych, w tym przy wykorzystaniu 
technologii cyfrowych w celu poprawy 
nauczania i uczenia się;

m) promowanie sprzyjającego 
włączeniu społecznemu, sprawiedliwego i
ogólnodostępnego formalnego, 
nieformalnego i pozaformalnego 
kształcenia wysokiej jakości, na 
wszystkich szczeblach, w tym rozwoju we 
wczesnym dzieciństwie, szkolenia 
technicznego i zawodowego, z
uwzględnieniem sytuacji nadzwyczajnych i
kryzysowych, w tym przy wykorzystaniu 
technologii cyfrowych w celu poprawy 
nauczania i uczenia się;

Or. en

Poprawka 1112
Urmas Paet

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część A – punkt 2 – litera m

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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m) promowanie sprzyjającego 
włączeniu społecznemu, sprawiedliwego i
ogólnodostępnego formalnego, 
nieformalnego i pozaformalnego 
kształcenia wysokiej jakości, na 
wszystkich szczeblach, w tym szkolenia 
technicznego i zawodowego, z
uwzględnieniem sytuacji nadzwyczajnych i
kryzysowych, w tym przy wykorzystaniu 
technologii cyfrowych w celu poprawy 
nauczania i uczenia się;

m) promowanie sprzyjającego 
włączeniu społecznemu, sprawiedliwego i
ogólnodostępnego formalnego, 
nieformalnego i pozaformalnego 
kształcenia wysokiej jakości, na 
wszystkich szczeblach, w tym rozwoju we 
wczesnym dzieciństwie, szkolenia 
technicznego i zawodowego, z
uwzględnieniem sytuacji nadzwyczajnych i
kryzysowych, w tym przy wykorzystaniu 
technologii cyfrowych w celu poprawy 
nauczania i uczenia się;

Or. en

Poprawka 1113
Michel Reimon, Judith Sargentini
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część A – punkt 2 – litera n a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

na) promowanie budowania zdolności 
i współpracy w dziedzinie nauki, 
technologii i badań, w szczególności 
podjęcie wyzwań społecznych związanych 
z ubóstwem, które w sposób 
nieproporcjonalny wpływają na kraje 
partnerskie, oraz pomijanych obszarów 
badań i innowacji z ograniczonymi 
inwestycjami sektora prywatnego, a także 
w dziedzinie otwartych danych oraz 
wspieranie innowacji społecznych;

Or. en

Poprawka 1114
Louis Michel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część A – punkt 2 – litera o
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

o) promowanie współpracy w
dziedzinie nauki, technologii i badań, a
także otwartych danych i innowacji;

o) promowanie budowania zdolności i
współpracy w dziedzinie nauki, technologii 
i badań, a także otwartych danych i
innowacji, w sposób skoordynowany z
unijnym programem ramowym na rzecz 
badań naukowych i innowacji, w 
szczególności w celu zapobiegania 
zjawisku drenażu mózgów;

Or. fr

Poprawka 1115
Thierry Cornillet, Mirja Vehkaperä

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część A – punkt 2 – litera o

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

o) promowanie współpracy w
dziedzinie nauki, technologii i badań, a
także otwartych danych i innowacji;

o) promowanie współpracy w
dziedzinie nauki, technologii i badań, a
także otwartych danych, dużych zbiorów 
danych i sztucznej inteligencji oraz
innowacji;

Or. en

Poprawka 1116
Bogusław Sonik, Maurice Ponga

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część A – punkt 2 – litera q a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

qa) wspieranie działań i promowanie 
współpracy w dziedzinie sportu, aby 
przyczynić się do wzmocnienia pozycji 
kobiet i młodzieży, osób i społeczności, a
także do osiągania celów związanych z
opieką zdrowotną, edukacją i włączeniem 
społecznym określonych w Agendzie na 
rzecz zrównoważonego rozwoju 2030.
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Or. en

Poprawka 1117
Norbert Neuser, Juan Fernando López Aguilar, Vincent Peillon, Cécile Kashetu Kyenge, 
Elly Schlein

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część A – punkt 2 – litera r a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ra) wspieranie działań i promowanie 
współpracy w dziedzinie sportu, aby 
przyczynić się do wzmocnienia pozycji 
kobiet i młodzieży, osób i społeczności, a
także do osiągania celów związanych z
opieką zdrowotną, edukacją i włączeniem 
społecznym określonych w Agendzie na 
rzecz zrównoważonego rozwoju 2030;

Or. en

Poprawka 1118
Michel Reimon, Judith Sargentini
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część A – punkt 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Migracja i mobilność 3. skreśla się

Or. en

Poprawka 1119
Marietje Schaake

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część A – punkt 3 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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a) wzmocnienie partnerstw w zakresie 
migracji i mobilności opartych na 
zintegrowanym i zrównoważonym 
podejściu uwzględniającym wszystkie
aspekty migracji, w tym pomoc we 
wdrażaniu umów i układów dwustronnych 
i regionalnych zawartych przez Unię, w
tym partnerstw na rzecz mobilności;

a) wzmocnienie partnerstw w zakresie 
migracji i mobilności opartych na 
zintegrowanym i zrównoważonym 
podejściu uwzględniającym zewnętrzne
aspekty migracji;

Or. en

Poprawka 1120
Michel Reimon, Judith Sargentini
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część A – punkt 3 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) wzmocnienie partnerstw w zakresie 
migracji i mobilności opartych na 
zintegrowanym i zrównoważonym 
podejściu uwzględniającym wszystkie 
aspekty migracji, w tym pomoc we 
wdrażaniu umów i układów dwustronnych 
i regionalnych zawartych przez Unię, w
tym partnerstw na rzecz mobilności;

a) wzmocnienie partnerstw w zakresie 
migracji i mobilności opartych na 
zintegrowanym i zrównoważonym 
podejściu uwzględniającym wszystkie 
aspekty rozwojowe migracji, przy 
jednoczesnej maksymalizacji korzyści 
płynących z rozwoju migracji, w tym
tworzenie bezpiecznych i legalnych 
szlaków oraz partnerstw na rzecz 
mobilności;

Or. en

Poprawka 1121
Norbert Neuser, Juan Fernando López Aguilar, Vincent Peillon, Cécile Kashetu Kyenge

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część A – punkt 3 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) wzmocnienie partnerstw w zakresie 
migracji i mobilności opartych na 
zintegrowanym i zrównoważonym 
podejściu uwzględniającym wszystkie 

a) wzmocnienie partnerstw w zakresie 
migracji i mobilności opartych na 
zintegrowanym i zrównoważonym 
podejściu uwzględniającym wszystkie 
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aspekty migracji, w tym pomoc we 
wdrażaniu umów i układów dwustronnych 
i regionalnych zawartych przez Unię, w
tym partnerstw na rzecz mobilności;

aspekty migracji, w tym pomoc we 
wdrażaniu partnerstw na rzecz mobilności;

Or. en

Poprawka 1122
Patrizia Toia

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część A – punkt 3 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) wzmocnienie partnerstw w zakresie 
migracji i mobilności opartych na 
zintegrowanym i zrównoważonym 
podejściu uwzględniającym wszystkie 
aspekty migracji, w tym pomoc we 
wdrażaniu umów i układów dwustronnych 
i regionalnych zawartych przez Unię, w
tym partnerstw na rzecz mobilności;

a) wzmocnienie partnerstw w zakresie 
migracji i mobilności opartych na 
zintegrowanym i zrównoważonym 
podejściu uwzględniającym wszystkie 
aspekty migracji, w tym pomoc we 
wdrażaniu umów i układów dwustronnych 
i regionalnych zawartych przez Unię, w
tym partnerstw na rzecz mobilności, oraz 
zgodnych z prawem międzynarodowym i 
ze zobowiązaniami w zakresie praw 
człowieka zawartymi w Międzynarodowym 
pakcie praw obywatelskich i politycznych 
(MPPOiP), w europejskiej konwencji 
praw człowieka (EKPC) i w Karcie praw 
podstawowych Unii Europejskiej.

Or. it

Uzasadnienie

Ważne jest wskazanie źródeł prawa międzynarodowego w tym zakresie.

Poprawka 1123
Michel Reimon, Judith Sargentini
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część A – punkt 3 – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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aa) promowanie szybszych, tańszych i
bezpieczniejszych przekazów pieniężnych 
zarówno w krajach nadania, jak i w
krajach docelowych, wykorzystując tym 
samym ich potencjał rozwoju;

Or. en

Poprawka 1124
Michel Reimon, Judith Sargentini
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część A – punkt 3 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) eliminacja i zmniejszenie 
podstawowych przyczyn nielegalnej 
migracji i przymusowego wysiedlenia;

skreśla się

Or. en

Poprawka 1125
Elly Schlein, Norbert Neuser

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część A – punkt 3 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) eliminacja i zmniejszenie 
podstawowych przyczyn nielegalnej
migracji i przymusowego wysiedlenia;

c) eliminacja i zmniejszenie 
podstawowych przyczyn niebezpiecznej
migracji i przymusowego wysiedlenia;

Or. en

Poprawka 1126
Michel Reimon, Judith Sargentini
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część A – punkt 3 – litera d
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) zwalczanie nielegalnej migracji,
handlu ludźmi, przemytu migrantów, 
wzmożenie współpracy w zakresie 
zintegrowanego zarządzania granicami;

d) wspieranie eliminacji i
ograniczenia zagrożeń związanych z
migracją oraz wzmocnienie 
ponadnarodowej reakcji na przemyt 
migrantów oraz zapobiegania handlu 
ludźmi i jego zwalczania

Or. en

Poprawka 1127
Elly Schlein, Norbert Neuser

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część A – punkt 3 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) zwalczanie nielegalnej migracji,
handlu ludźmi, przemytu migrantów, 
wzmożenie współpracy w zakresie 
zintegrowanego zarządzania granicami;

d) wspieranie ograniczenia zagrożeń 
związanych z migracją oraz zwalczania
handlu ludźmi i przemytu migrantów;

Or. en

Poprawka 1128
Marietje Schaake

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część A – punkt 3 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) zwalczanie nielegalnej migracji, 
handlu ludźmi, przemytu migrantów, 
wzmożenie współpracy w zakresie 
zintegrowanego zarządzania granicami;

d) zwalczanie nielegalnej migracji, 
handlu ludźmi, przemytu migrantów
zgodnie z prawem międzynarodowym i
europejskim;

Or. en

Poprawka 1129
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Norbert Neuser, Juan Fernando López Aguilar, Vincent Peillon, Cécile Kashetu Kyenge

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część A – punkt 3 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) zwalczanie nielegalnej migracji,
handlu ludźmi, przemytu migrantów, 
wzmożenie współpracy w zakresie 
zintegrowanego zarządzania granicami;

d) zwalczanie handlu ludźmi, 
przemytu migrantów, wzmożenie 
współpracy w zakresie zintegrowanego 
zarządzania granicami;

Or. en

Poprawka 1130
Michel Reimon, Judith Sargentini
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część A – punkt 3 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) wzmocnienie potencjału 
naukowego, technicznego, ludzkiego i
instytucjonalnego na potrzeby zarządzania 
migracją;

skreśla się

Or. en

Poprawka 1131
Elly Schlein, Norbert Neuser

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część A – punkt 3 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) wzmocnienie potencjału 
naukowego, technicznego, ludzkiego i
instytucjonalnego na potrzeby zarządzania 
migracją;

e) wzmocnienie potencjału 
naukowego, technicznego, ludzkiego i
instytucjonalnego w celu ułatwienia 
bezpiecznej, uporządkowanej i
odpowiedzialnej migracji;

Or. en
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Poprawka 1132
Elly Schlein, Norbert Neuser

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część A – punkt 3 – litera h

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

h) zapewnienie ochrony migrantom i
osobom przymusowo przesiedlonym;

h) zapewnienie ochrony migrantom i
osobom przymusowo przesiedlonym, 
zapewnienie uznawania i określania 
statusu osób potrzebujących ochrony 
międzynarodowej, pochodzących z
mieszanych przepływów migracyjnych;

Or. en

Poprawka 1133
Michel Reimon, Judith Sargentini
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część A – punkt 3 – litera h

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

h) zapewnienie ochrony migrantom i
osobom przymusowo przesiedlonym;

h) zapewnienie ochrony migrantom i
osobom przymusowo przesiedlonym;
zapewnienie uznawania i określania 
statusu osób potrzebujących ochrony 
międzynarodowej, pochodzących z
mieszanych przepływów migracyjnych;

Or. en

Poprawka 1134
Louis Michel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część A – punkt 3 – litera j

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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j) wspieranie zaangażowania 
diaspory w państwach pochodzenia;

j) wspieranie roli pośrednika 
odgrywanej przez diasporę w krajach
pochodzenia;

Or. fr

Poprawka 1135
Michel Reimon, Judith Sargentini
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część A – punkt 4 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) współudział w dążeniach partnerów 
do realizacji zobowiązań w zakresie 
zmiany klimatu zgodnie z porozumieniem 
paryskim, w tym do wdrożenia ustalonych 
na poziomie krajowym wkładów oraz 
planów działania dotyczących łagodzenia 
zmiany klimatu i dostosowania się do niej, 
z uwzględnieniem synergii między 
dostosowaniem a łagodzeniem;

b) współudział w dążeniach partnerów 
do realizacji zobowiązań w zakresie 
zmiany klimatu zgodnie z porozumieniem 
paryskim, w tym do wdrożenia ustalonych 
na poziomie krajowym wkładów oraz 
planów działania dotyczących łagodzenia 
zmiany klimatu i dostosowania się do niej, 
z uwzględnieniem synergii między 
dostosowaniem a łagodzeniem, a także w
dążeniach do realizacji ich zobowiązań 
wynikających z innych wielostronnych 
umów środowiskowych, takich jak 
Konwencja o różnorodności biologicznej i
Konwencja Narodów Zjednoczonych w
sprawie zwalczania pustynnienia;

Or. en

Poprawka 1136
Michel Reimon, Judith Sargentini
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część A – punkt 4 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) wzmocnienie współpracy w
zakresie zrównoważonej energii; 
promowanie i zacieśnienie współpracy w

d) wzmocnienie współpracy w
zakresie zrównoważonej energii; 
promowanie i zacieśnienie współpracy w
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zakresie efektywności energetycznej oraz 
wykorzystania odnawialnych źródeł 
energii;

zakresie efektywności energetycznej oraz 
wykorzystania odnawialnych źródeł 
energii; promowanie dostępu do 
niezawodnych, bezpiecznych, 
przystępnych cenowo i zrównoważonych 
usług energetycznych, w szczególności do 
lokalnych i zdecentralizowanych 
rozwiązań, które zapewniają dostęp do 
energii osobom żyjącym w ubóstwie oraz 
w regionach oddalonych;

Or. en

Poprawka 1137
Linda McAvan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część A – punkt 4 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) budowanie zdolności w zakresie 
włączania celów związanych ze 
zrównoważeniem środowiskowym i
zmianą klimatu oraz dążenia do 
ekologicznego wzrostu gospodarczego do 
głównego nurtu krajowych i lokalnych 
strategii rozwoju, w tym wspieranie 
uwzględnienia kryteriów 
zrównoważoności w zamówieniach 
publicznych;

Or. en

Poprawka 1138
Louis Michel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część A – punkt 4 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) promowanie społecznej 
odpowiedzialności przedsiębiorstw, 
wiążących ram dla należytej staranności 
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przedsiębiorstw oraz systemowego 
stosowania „podejścia ostrożnościowego” 
i zasady „zanieczyszczający płaci”;

Or. fr

Poprawka 1139
Norbert Neuser, Vincent Peillon, Juan Fernando López Aguilar, Cécile Kashetu Kyenge

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część A – punkt 4 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) promowanie społecznej 
odpowiedzialności przedsiębiorstw, 
należytej staranności w łańcuchach 
dostaw oraz systemowego stosowania 
„podejścia ostrożnościowego” i zasady 
„zanieczyszczający płaci”;

Or. en

Poprawka 1140
Michel Reimon, Judith Sargentini
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część A – punkt 4 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) promowanie społecznej 
odpowiedzialności przedsiębiorstw, 
należytej staranności w łańcuchach 
dostaw oraz systemowego stosowania 
„podejścia ostrożnościowego” i zasady 
„zanieczyszczający płaci”;

Or. en

Poprawka 1141
Lola Sánchez Caldentey

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Załącznik II – część A – punkt 4 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) promowanie społecznej 
odpowiedzialności przedsiębiorstw, 
należytej staranności w łańcuchach 
dostaw oraz systemowego stosowania 
„zasady ostrożności”;

Or. en

Poprawka 1142
Michel Reimon, Judith Sargentini
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część A – punkt 4 – litera d b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

db) promowanie zrównoważonych 
środowiskowo praktyk rolnych, w tym 
agroekologii, które to praktyki wnoszą 
udowodniony wkład w ochronę 
ekosystemów i różnorodności biologicznej 
oraz wzmacniają odporność środowiskową 
i społeczną na zmianę klimatu w
perspektywie długoterminowej;

Or. en

Poprawka 1143
Norbert Neuser, Juan Fernando López Aguilar, Vincent Peillon, Cécile Kashetu Kyenge, 
Elly Schlein

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część A – punkt 4 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) zwiększenie zaangażowania 
lokalnych społeczności w przeciwdziałanie 
zmianie klimatu, ochronę ekosystemów 
oraz zarządzanie zasobami naturalnymi. 
Promowanie zrównoważonego rozwoju 

f) zwiększenie zaangażowania 
lokalnych społeczności i ludów tubylczych
w przeciwdziałanie zmianie klimatu,
zwalczanie utraty różnorodności 
biologicznej i przestępstw przeciwko 
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obszarów miejskich i odporności w
obszarach miejskich;

dzikiej przyrodzie, ochronę ekosystemów 
oraz zarządzanie zasobami naturalnymi, w
tym przez poprawę gospodarowania 
gruntami i zasobami wodnymi. 
Promowanie zrównoważonego rozwoju 
obszarów miejskich i odporności w
obszarach miejskich;

Or. en

Poprawka 1144
Lola Sánchez Caldentey, Guillaume Balas, Sabine Lösing, Ricardo Serrão Santos, 
Kathleen Van Brempt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część A – punkt 4 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) zwiększenie zaangażowania 
lokalnych społeczności w przeciwdziałanie 
zmianie klimatu, ochronę ekosystemów 
oraz zarządzanie zasobami naturalnymi. 
Promowanie zrównoważonego rozwoju 
obszarów miejskich i odporności w
obszarach miejskich;

f) zwiększenie zaangażowania 
lokalnych społeczności i ludów tubylczych
w przeciwdziałanie zmianie klimatu,
zwalczanie utraty różnorodności 
biologicznej i przestępstw przeciwko 
dzikiej przyrodzie, ochronę ekosystemów 
oraz zarządzanie zasobami naturalnymi, w
tym przez poprawę gospodarowania 
gruntami i zasobami wodnymi. 
Promowanie zrównoważonego rozwoju 
obszarów miejskich i odporności w
obszarach miejskich;

Or. en

Poprawka 1145
Michel Reimon, Judith Sargentini
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część A – punkt 4 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) zwiększenie zaangażowania 
lokalnych społeczności w przeciwdziałanie 

f) zwiększenie zaangażowania 
lokalnych społeczności w przeciwdziałanie 
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zmianie klimatu, ochronę ekosystemów 
oraz zarządzanie zasobami naturalnymi. 
Promowanie zrównoważonego rozwoju 
obszarów miejskich i odporności w
obszarach miejskich;

zmianie klimatu, zwalczanie utraty 
różnorodności biologicznej i przestępstw 
przeciwko dzikiej przyrodzie, ochronę 
ekosystemów oraz zarządzanie zasobami 
naturalnymi, w tym przez poprawę 
gospodarowania gruntami i zasobami 
wodnymi. Promowanie zrównoważonego 
rozwoju obszarów miejskich i odporności 
w obszarach miejskich;

Or. en

Poprawka 1146
Michel Reimon, Judith Sargentini
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część A – punkt 4 – litera f a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fa) powstrzymanie handlu minerałami 
z regionów ogarniętych konfliktami i
wyzysku górników oraz wspieranie 
rozwoju lokalnych społeczności zgodnie z
rozporządzeniem 2017/821 
ustanawiającym obowiązki w zakresie 
należytej staranności w łańcuchu dostaw i
środki towarzyszące, a także opracowanie 
takiego podejścia do minerałów, które nie 
zostały jeszcze uwzględnione, na przykład 
do kobaltu;

Or. en

Poprawka 1147
Lola Sánchez Caldentey, Guillaume Balas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część A – punkt 4 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) promowanie ochrony, 
zrównoważonego wykorzystywania i

g) promowanie ochrony, 
zrównoważonego wykorzystywania i
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odnawiania zasobów naturalnych, 
zdrowych ekosystemów i zatrzymania 
procesu utraty bioróżnorodności, a także 
ochrona dzikiej fauny i flory;

odnawiania zasobów naturalnych, 
zdrowych ekosystemów i zatrzymania 
procesu utraty bioróżnorodności, a także 
ochrona dzikiej fauny i flory, w tym 
zwalczanie kłusownictwa oraz handlu 
dziką fauną i florą;

Or. en

Poprawka 1148
Lola Sánchez Caldentey, Guillaume Balas, Sabine Lösing, Ricardo Serrão Santos, 
Kathleen Van Brempt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część A – punkt 4 – litera g a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ga) zwalczanie utraty różnorodności 
biologicznej, wdrażanie w tym celu 
inicjatyw międzynarodowych i unijnych, w
szczególności przez promowanie ochrony i
zrównoważonego wykorzystywania 
ekosystemów lądowych i morskich oraz 
powiązanej różnorodności biologicznej, a
także zarządzania nimi.

Or. en

Poprawka 1149
Manolis Kefalogiannis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część A – punkt 4 – litera h

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

h) promowanie zintegrowanego i
zrównoważonego zarządzania zasobami 
wodnymi oraz współpracy w dziedzinie 
wód transgranicznych;

h) promowanie zintegrowanego i
zrównoważonego zarządzania zasobami 
wodnymi oraz współpracy w dziedzinie 
wód transgranicznych zgodnie z prawem 
międzynarodowym;

Or. en
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Poprawka 1150
Michel Reimon, Judith Sargentini
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część A – punkt 4 – litera j

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

j) ograniczenie wylesiania i
promowanie egzekwowania prawa, 
zarządzania i handlu w dziedzinie 
leśnictwa (FLEGT) oraz zwalczanie 
nielegalnego pozyskiwania drewna, handlu 
nielegalnymi wyrobami z surowca 
drzewnego i drewna;

j) wstrzymanie wylesiania i
promowanie egzekwowania prawa, 
zarządzania i handlu w dziedzinie 
leśnictwa (FLEGT) oraz zwalczanie 
nielegalnego pozyskiwania drewna, handlu 
nielegalnymi wyrobami z surowca 
drzewnego i drewna; wsparcie w zakresie 
negocjowania i wdrażania dobrowolnych 
umów o partnerstwie;

Or. en
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