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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Wniosek Komisji Europejskiej ustanawiający „Instrument Sąsiedztwa, Rozwoju i 
Współpracy Międzynarodowej (NDICI)” (2021–2027) przewiduje uwzględnienie szeregu 
unijnych instrumentów działań zewnętrznych z obecnych WRF, większość z których wygasa 
31 grudnia 2020 r. Są to:

• Instrument Finansowania Współpracy na rzecz Rozwoju (DCI),

• Europejski Instrument Sąsiedztwa (ENI),

• Instrument Partnerstwa na rzecz Współpracy z Państwami Trzecimi (PI),

• Europejski instrument na rzecz demokracji i praw człowieka (EIDHR),

• Instrument na rzecz Przyczyniania się do Stabilności i Pokoju (IcSP),

• Fundusz Gwarancyjny dla działań zewnętrznych,

• NDICI obejmie również obecny pozabudżetowy Europejski Fundusz Rozwoju (EFR), 
w tym należący do niego instrument inwestycyjny AKP.

Promowanie wartości podstawowych i praw człowieka stanowi kluczowy element 
wymienionych instrumentów.

Dzięki zwiększonemu budżetowi w wysokości 89,2 mld EUR instrument NDICI będzie 
głównym narzędziem, za pomocą którego UE przyczynia się do eliminacji ubóstwa oraz 
wspiera demokrację i zrównoważony rozwój w krajach partnerskich.

Proponowane rozporządzenie obejmuje trzy główne elementy: komponent geograficzny, 
tematyczny oraz szybkiego reagowania.

Komponent geograficzny (pula środków finansowych: 68 mld EUR) 

Komponent, w którym szczególny nacisk położono na obszar objęty polityką sąsiedztwa i na 
Afrykę Subsaharyjską, dotyczy wspólnej reakcji na globalne wyzwania, takie jak rozwój 
społeczny, w tym równouprawnienie płci, zmiana klimatu, ochrona środowiska, migracja i 
bezpieczeństwo żywnościowe.

Komponent tematyczny (proponowana pula środków finansowych: 7 mld EUR) 

Komponent ten uzupełni komponent geograficzny dzięki wspieraniu na szczeblu 
międzynarodowym praw człowieka i demokracji, społeczeństwa obywatelskiego, stabilności 
i pokoju oraz radzenia sobie z globalnymi wyzwaniami obejmującymi kwestie takie jak 
zdrowie, edukacja, kobiety i dzieci, godna praca i ochrona socjalna, kultura, migracja, 
środowisko i zmiana klimatu, energia ze zrównoważonych źródeł, trwały wzrost gospodarczy 
sprzyjający włączeniu społecznemu, sektor prywatny oraz władze lokalne.
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Komponent szybkiego reagowania (proponowana pula środków finansowych: 4 mld EUR) 

Komponent ten umożliwi UE szybką i skuteczną interwencję w celu zapobiegania konfliktom 
oraz reagowania w sytuacjach kryzysowych lub zachwiania stabilności. Pomoże on do 
zwiększyć odporność krajów partnerskich, a także podejmować działania na wczesnym 
etapie, aby zaspokoić potrzeby unijnej polityki zagranicznej i realizować jej priorytety. 
Również ten komponent ma zasięg ogólnoświatowy. W ramach tego komponentu nie 
wymaga się programowania. Proces wdrożenia odbywa się w formie bezpośredniego 
przyjęcia nadzwyczajnych środków pomocy, planów działania i poszczególnych środków.

Rezerwa z nieprzydzielonych środków na nowe wyzwania i priorytety (proponowana pula 
środków finansowych: 10,2 mld EUR)

Rezerwa umożliwi właściwe reagowanie na pilne priorytety, w szczególności w zakresie 
migracji i stabilności.

---

Sprawozdawczyni przyznaje, że struktura obecnych instrumentów okazała się nieskuteczna w 
szybkim reagowaniu na pojawiające się wyzwania, częściowo ze względu na brak 
elastyczności. Z tego powodu sprawozdawczyni uważa, że należy przeprowadzić nowy 
przegląd, aby wzmocnić unijną zdolność do reagowania oraz zmaksymalizować wpływ 
działań połączonych.

Uważa ona jednak, że nowa struktura nie powinna wpływać na rolę Parlamentu 
Europejskiego i jego zaangażowanie w programowanie i wdrażanie nowego instrumentu i 
procesu kontroli.  

Chociaż rozporządzenie przewiduje wsparcie finansowe dla działań związanych z 
mobilnością edukacyjną z państwami trzecimi w ramach programu Erasmus, jak również dla 
współpracy i dialogu politycznego w dziedzinie edukacji i kultury między UE a tymi 
państwami, sprawozdawczyni uważa, że wyznaczone w tych dziedzinach cele powinny być 
znacznie ambitniejsze.

Ponadto jest ona zdania, że w projekcie rozporządzenia kultura i edukacja powinny odegrać 
większą rolę, tak aby zapewnić wszystkim dostęp do wartościowej, włączającej i 
sprawiedliwej edukacji oraz zagwarantować nawiązywanie międzynarodowych stosunków 
kulturalnych za pomocą dyplomacji kulturalnej. 

Znaczenie edukacji jako jednego z głównych elementów programu działań na rzecz 
zrównoważonego rozwoju do roku 2030 odzwierciedla cel zrównoważonego rozwoju nr 4 
(„Zapewnienie wysokiej jakości edukacji sprzyjającej włączeniu społecznemu i promowanie 
możliwości uczenia się przez całe życie dla wszystkich”). Lepsza edukacja jest warunkiem 
wstępnym eliminacji ubóstwa, rozwoju społecznego, integracji społecznej i 
równouprawnienia płci.

Odnośnie do kultury: znaczenie wspierania współpracy kulturalnej, w tym dyplomacji 
kulturalnej, jest coraz częściej uznawane za sposób propagowania wzajemnego zrozumienia, 
poszanowania praw człowieka i wspólnych wartości.
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W związku z tym sprawozdawczyni uważa, że orientacyjna kwota 15 % proponowanego 
budżetu powinna zostać przeznaczona na działania w dziedzinie edukacji i kultury.

***

POPRAWKI

Komisja Kultury i Edukacji zwraca się do Komisji Spraw Zagranicznych i Komisji Rozwoju, 
jako komisji przedmiotowo właściwych, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Zgodnie z art. 21 Traktatu o Unii 
Europejskiej Unia dąży do osiągnięcia 
spójności między poszczególnymi 
obszarami swoich działań zewnętrznych, 
a także między tymi a innymi politykami, 
a ponadto dąży do zapewnienia wysokiego 

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

poziomu współpracy we wszystkich 
dziedzinach stosunków 
międzynarodowych, również w wymiarze 
kulturowym, w dziedzinie kultury, 
edukacji i badań naukowych i sportu, 
opartego na podejściu międzyludzkim. 
Szeroka gama działań wspieranych na 
podstawie niniejszego rozporządzenia 
powinna przyczynić się do osiągnięcia 
celów określonych w rzeczonym artykule 
Traktatu.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) Zgodnie ze wspólnym 
komunikatem „W stronę strategii UE w 
dziedzinie międzynarodowych stosunków 
kulturalnych”, popartym rezolucją 
Parlamentu Europejskiego z dnia 5 lipca 
2017 r., europejskie instrumenty 
finansowania, a w szczególności 
przedmiotowy program, powinny uznać 
znaczenie kultury w stosunkach 
międzynarodowych oraz jej rolę w 
promowaniu wartości europejskich za 
pomocą specjalnych i ukierunkowanych 
działań mających na celu wywarcie przez 
UE wyraźnego wpływu na arenie 
międzynarodowej.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3b) Zgodnie z art. 167 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej Unia i 
jej państwa członkowskie sprzyjają 
współpracy z państwami trzecimi i 
organizacjami międzynarodowymi 
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właściwymi w dziedzinie kultury. Niniejsze 
rozporządzenie powinno przyczynić się do 
osiągnięcia celów określonych w 
przywołanym artykule Traktatu.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3c) Przepisy niniejszego 
rozporządzenia powinny być zgodne z 
dyrektywą Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE)1a.
____________________
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2016/801 z dnia 11 maja 
2016 r. w sprawie warunków wjazdu 
i pobytu obywateli państw trzecich w celu 
prowadzenia badań naukowych, odbycia 
studiów, szkoleń, udziału w wolontariacie, 
programach wymiany młodzieży szkolnej 
lub projektach edukacyjnych oraz 
podjęcia pracy w charakterze au pair 
(Dz.U. L 132 z 21.5.2016, s. 21).

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

się, przyjmując za nadrzędny cel 
likwidację ubóstwa, jak przewidziano 
w art. 21 ust. 2 lit. d) Traktatu o Unii 
Europejskiej.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

szczególną uwagę na wspieranie 
wzajemnych powiązań między celami 
zrównoważonego rozwoju oraz na 
działania, które mogą przynieść dodatkowe 
korzyści i w spójny sposób posłużyć wielu 
celom, zgodnie z celem zrównoważonego 
rozwoju nr 4.

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

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

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

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

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7a) Kultura odgrywa szczególną rolę, 
zarówno jako niezależny fundament 
zrównoważonego rozwoju, jak i kluczowy 
czynnik wspierający aktualne cele 
zrównoważonego rozwoju. Kultura 
stanowi siłę napędową innowacji i zmiany 
zachowań poprzez tworzenie nowych 
stylów życia i paradygmatów 
zrównoważonego rozwoju, a także 
umożliwia podejścia wspólnotowe lub 
oddolne, które są konieczne dla 
zrozumienia warunków zrównoważonego 
rozwoju na szczeblu lokalnym. Udział w 
życiu kulturalnym zachęca do zachowań 
odpowiedzialnych środowiskowo, 
poprawia zdrowie fizyczne i psychiczne 
oraz dobrostan, ułatwia i wspiera dialog 
międzykulturowy, poszanowanie dla 
innych i dla społecznej integracji 
mniejszości, poprawia frekwencję szkolną 
i wyniki młodzieży, przyczyniając się w ten 
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sposób do osiągnięcia wielu aktualnych 
celów zrównoważonego rozwoju i 
ułatwiając ich osiągnięcie. W ramach 
niniejszego rozporządzenia należy 
wykorzystać potencjał transformacyjny 
kultury i edukacji do osiągnięcia celów 
zrównoważonego rozwoju.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(8) Wdrożenie niniejszego 
rozporządzenia powinno odbywać się z 
uwzględnieniem pięciu priorytetów 
ustanowionych w globalnej strategii na 
rzecz polityki zagranicznej i 
bezpieczeństwa Unii Europejskiej 
(„globalna strategia”)59 przedstawionej w 
dniu 19 czerwca 2016 r., która stanowi 
wizję Unii i ramy dla zjednoczonego i 
odpowiedzialnego zaangażowania w 
partnerstwo z innymi w celu wspierania jej 
wartości i interesów. Unia powinna 
zachęcać do zawierania partnerstw, 
upowszechniać dialog merytoryczny oraz 
wspólne podejście do wyzwań 
ogólnoświatowych. Działania Unii 
powinny być ukierunkowane na wspieranie 
jej interesów i wartości we wszystkich 
aspektach, w tym na utrzymywanie 
trwałego pokoju, zapobieganie konfliktom, 
umacnianie bezpieczeństwa 
międzynarodowego, zwalczanie 
podstawowych przyczyn nielegalnej 
migracji i wysiedleń ludności, niesienie 
pomocy narodom, krajom i regionom 
dotkniętym klęskami żywiołowymi lub 
katastrofami spowodowanymi przez 
człowieka, tworzenie dostępnej dla 
wszystkich, włączającej i sprawiedliwej 
edukacji i możliwości kształcenia się przez 
całe życie, wspieranie swobodnej, 
sprawiedliwej i zrównoważonej polityki 
handlowej, przedsiębiorczości, dyplomacji 
gospodarczej i kulturalnej oraz 
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i środowiskowych, rządów prawa, prawa 
międzynarodowego i praw człowieka, 
jednocześnie promując te zasady.

współpracy gospodarczej, angażowanie 
młodych oraz podejście międzyludzkie, 
propagowanie innowacji, rozwiązań i 
technologii cyfrowych, upowszechnianie 
międzynarodowego wymiaru polityk Unii, 
a także ochronę dziedzictwa kulturowego, 
zwłaszcza na obszarach dotkniętych 
konfliktami. Wspierając swoje interesy 
Unia powinna stosować się do zasad 
poszanowania wysokich standardów 
społecznych i środowiskowych, rządów 
prawa, prawa międzynarodowego i praw 
człowieka, jednocześnie promując te 
zasady. Ponadto rola partnerstw 
publiczno-prywatnych na podstawie 
niniejszego rozporządzenia powinna być 
rozszerzana, w szczególności w 
odniesieniu do światowej współpracy 
kulturalnej i dyplomacji publicznej.

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

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

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Nowy Europejski konsensus w 
sprawie rozwoju („konsensus”)60 
podpisany w dniu 7 czerwca 2017 r. 
zapewnia ramy wspólnego podejścia do 
współpracy na rzecz rozwoju między Unią 
a jej państwami członkowskimi w celu 
wdrożenia agendy 2030 i Programu działań 
z Addis Abeby. Eliminacja ubóstwa, 
zwalczanie dyskryminacji i nierówności, 
niepomijanie nikogo i wzmacnianie 
odporności stanowią trzon polityki 
współpracy na rzecz rozwoju.

(9) Nowy Europejski konsensus w 
sprawie rozwoju („konsensus”)60 
podpisany w dniu 7 czerwca 2017 r. 
zapewnia ramy wspólnego podejścia do 
współpracy na rzecz rozwoju między Unią 
a jej państwami członkowskimi w celu 
wdrożenia agendy 2030 i Programu działań 
z Addis Abeby. Eliminacja ubóstwa, 
zwalczanie dyskryminacji i nierówności, 
zapewnienie dostępu do wartościowej 
edukacji, niepomijanie nikogo i 
wzmacnianie odporności stanowią trzon 
polityki współpracy na rzecz rozwoju.
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_________________ _________________
60 Nowy europejski konsensus w sprawie 
rozwoju „Nasz świat, nasza godność, nasza 
przyszłość”. Wspólne oświadczenie Rady 
i przedstawicieli rządów państw 
członkowskich zebranych w Radzie, 
Parlamencie Europejskim i Komisji 
Europejskiej z dnia 8 czerwca 2017 r.

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

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9a) Kultura, wraz z dialogiem 
międzykulturowym, odgrywa kluczową 
rolę w stosunkach zewnętrznych i 
politykach rozwojowych, w szczególności 
w zapobieganiu konfliktom i ich 
rozwiązywaniu, zaprowadzaniu pokoju i 
wzmacnianiu pozycji lokalnej ludności. 
Ambitna i solidna strategia kulturalna, 
łącznie z dyplomacją kulturalną, jest 
zatem potrzebna do osiągnięcia nowego 
Europejskiego konsensusu w sprawie 
rozwoju.

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

finansowanej na podstawie niniejszego 
rozporządzenia na rzecz włączenia 
społecznego i rozwoju społecznego, w tym 
edukacji, kultury i sportu, 
równouprawnienia płci i wzmocnienia 
pozycji kobiet, młodzieży i dzieci w celu 
osiągnięcia zrównoważonego rozwoju.

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 19

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

obszarach priorytetowych, jakimi są: dobre 
rządy, demokracja, rządy prawa i prawa 
człowieka, ze szczególnym 
uwzględnieniem dalszej współpracy ze 
społeczeństwem obywatelskim, wspierania 
wysokiej jakości kształcenia i szkoleń oraz 
podejścia międzyludzkiego, a także 
zrównoważonego rozwoju gospodarczego i 
społecznego; bezpieczeństwo; migracja i 
mobilność, w tym zwalczanie 
podstawowych przyczyn nielegalnej 
migracji i przesiedlania ludności oraz 
przymusowych wysiedleń, w tym za 
pomocą edukacji i współpracy kulturalnej. 
Charakterystycznymi cechami nowej 
europejskiej polityki sąsiedztwa są 
zróżnicowanie i większa współwłasność, 
uznanie różnych poziomów zaangażowania 
oraz uwzględnienie interesów każdego 
państwa w kontekście charakteru i 
ukierunkowania jego partnerstwa z Unią.

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

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

Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 20

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) Niniejsze rozporządzenie powinno 
wspierać wdrożenie zmodernizowanego 
układu o stowarzyszeniu z grupą państw 
Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP) i 
umożliwić UE i jej partnerom z grupy 
państw AKP nawiązanie dalszych silnych 
sojuszy w zakresie najważniejszych 
globalnych wyzwań. W szczególności 
niniejsze rozporządzenie powinno wspierać 
kontynuację współpracy między Unią 
a Unią Afrykańską nawiązanej w ramach 

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

wspólnej strategii Afryka–UE, w tym 
zaangażowanie Afryki i UE w 
propagowanie praw dzieci oraz 
wzmocnienie pozycji europejskiej i 
afrykańskiej młodzieży, i opierać się na 
przyszłej umowie AKP–UE po 2020 r., w 
tym z zastosowaniem podejścia 
kontynentalnego wobec Afryki.

Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 22

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) Finansowanie z niniejszego 
rozporządzenia powinno być 
wykorzystywane do finansowania działań 
prowadzonych w międzynarodowym 
wymiarze Erasmusa, które należy wdrażać 
zgodnie z rozporządzeniem dotyczącym 
Erasmusa68.

(22) Finansowanie z niniejszego 
rozporządzenia powinno być 
wykorzystywane do finansowania działań 
prowadzonych w międzynarodowym 
wymiarze Erasmusa i programu 
„Kreatywna Europa”, które należy 
wdrażać zgodnie z rozporządzeniem 
dotyczącym Erasmusa68 i rozporządzeniem 
dotyczącym programu „Kreatywna 
Europa”68a.

_________________ _________________
68 COM (2018) 367 final Wniosek 
dotyczący rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady ustanawiającego 
„Erasmus”: unijny program na rzecz 
kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu 
oraz uchylającego rozporządzenie (UE) 
1288/2013

68 COM (2018) 367 final Wniosek 
dotyczący rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady ustanawiającego 
„Erasmus”: unijny program na rzecz 
kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu 
oraz uchylającego rozporządzenie (UE) 
1288/2013;
68a COM (2018) final Wniosek dotyczący 
rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady ustanawiającego 
program „Kreatywna Europa” (2021–
2027) oraz uchylającego rozporządzenie 
(UE) nr 1295/2013.

Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Motyw 25

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 28 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Poprawka 19

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 34

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

(34) EFZR+ powinien mieć na celu 
wsparcie inwestycji jako środek 
przyczyniający się do osiągnięcia celów 
zrównoważonego rozwoju przez 
wspieranie trwałego i sprzyjającego 
włączeniu społecznemu rozwoju 
gospodarczego, kulturalnego i 
społecznego, wspomaganie nowoczesnych 
systemów edukacyjnych, wzmacnianie 
struktur kulturalnych i promowanie 
odporności społeczno-gospodarczej w 
krajach partnerskich; Należy zwrócić 
szczególną uwagę na eliminację ubóstwa , 
w tym ubóstwa edukacyjnego, 
promowanie włączającej i sprawiedliwej 
edukacji i szkoleń wysokiej jakości, trwały 
wzrost gospodarczy sprzyjający włączeniu 
społecznemu, szeroki dostęp do kultury, 
tworzenie godnych miejsc pracy, 
możliwości gospodarcze, umiejętności 
przekrojowe i przedsiębiorczość, w tym 
przedsiębiorczość społeczną, sektory 
społeczno-gospodarcze, 
mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie 
przedsiębiorstwa, a także na konkretne 
społeczno-ekonomiczne przyczyny 
źródłowe nielegalnej migracji i 
przesiedlenia ludności , zgodnie z 
odpowiednimi orientacyjnymi 
dokumentami programowymi. Należy 
zwrócić szczególną uwagę na państwa 
wskazane jako doświadczające 
niestabilności lub konfliktu, kraje 
najsłabiej rozwinięte i głęboko zadłużone 
kraje ubogie.

Poprawka 20

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 34 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(34a) Zgodnie z europejskimi 
wartościami podstawowymi kwestią 
zasadniczej wagi jest wykorzystanie 
EFZR+ w celu poprawy dostępu do 
edukacji dla wszystkich dzieci na 
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obszarach pomocy humanitarnej, a także 
wspierania tworzenia korytarzy 
edukacyjnych, aby zapewnić utrzymanie 
prawa do edukacji dla dzieci przymusowo 
wysiedlonych i z rodzin migrantów.

Poprawka 21

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 34 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(34b) Należy zwiększyć międzynarodowy 
wymiar programu Erasmus+ w celu 
zwiększenia możliwości w zakresie 
mobilności i współpracy dla osób i 
organizacji z mniej rozwiniętych krajów 
świata – wspieranie budowania potencjału 
w państwach trzecich, rozwijanie 
umiejętności, wymiany międzyludzkie, 
oferując jednocześnie więcej możliwości w 
zakresie współpracy i mobilności z 
państwami rozwiniętymi i wschodzącymi.

Poprawka 22

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

b) wzmocnienie i wsparcie na 
poziomie globalnym demokracji, rządów 
prawa i praw człowieka, dążenie do 
podniesienia jakości edukacji i 
udostępnienia jej dla wszystkich, wsparcie 
organizacji społeczeństwa obywatelskiego, 
dalsze zapewnianie stabilności i pokoju 
oraz rozwiązywanie innych globalnych 
problemów, w tym związanych z migracją 
i mobilnością;

Poprawka 23

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) sprzyjanie włączającej edukacji o 
wysokiej jakości oraz nawiązywaniu 
międzynarodowych stosunków 
kulturalnych, które będą mieć kluczowe 
znaczenie dla rozwoju i realizacji celów 
współpracy międzynarodowej dzięki 
ograniczaniu nierówności i ubóstwa, 
umożliwianiu ludziom prowadzenia 
zdrowszego i bardziej zrównoważonego 
stylu życia, a także szerzeniu tolerancji i 
wiedzy w celu budowania bardziej 
pokojowych społeczeństw;

Poprawka 24

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 25

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. W celu promowania 
międzynarodowego wymiaru edukacji i 
kultury orientacyjną kwotę odpowiadającą 
co najmniej 15 % puli środków 
finansowych, o których mowa w ust. 1, 
przeznacza się na działania związane ze 
współpracą i dialogiem politycznym na 
temat kultury, edukacji, młodzieży i sportu 
z państwami trzecimi.
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Poprawka 26

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 27

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Aby maksymalnie zwiększyć skutki 
rozporządzenia dla ludności, w 
szczególności dla najsłabszych grup 
społecznych, Unia powinna wspierać nie 
tylko współpracę instytucjonalną, ale 
także inicjatywy oddolne, kontakty 
międzyludzkie i organizacje społeczeństwa 
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obywatelskiego.

Poprawka 28

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 3 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Unia wspiera, stosownie do okoliczności, 
realizację dwustronnej, regionalnej 
i wielostronnej współpracy oraz dialogu, 
umów o partnerstwie oraz trójstronnej 
współpracy.

Unia wspiera, stosownie do okoliczności, 
realizację dwustronnej, regionalnej i 
wielostronnej współpracy oraz dialogu, 
umów o partnerstwie oraz trójstronnej 
współpracy, w tym w drodze 
usystematyzowanego dialogu między 
instytucjami a społeczeństwem 
obywatelskim, oraz projekty w zakresie 
wzajemnego uczenia się w społeczeństwie 
obywatelskim z różnych krajów i 
regionów.

Poprawka 29

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 4 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 30
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 6 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

6. Programy i działania na podstawie 
niniejszego rozporządzenia uwzględniają 
kwestie zmiany klimatu, ochrony 
środowiska, edukacji i kultury 
oraz równouprawnienia płci, a także 
wzajemne powiązania między celami 
zrównoważonego rozwoju, tak aby 
propagować zintegrowane działania, które 
mogą przynosić dodatkowe korzyści 
i przyczyniać się do osiągania licznych 
celów w sposób spójny. Te programy i 
działania prowadzone są w oparciu o 
analizę ryzyka i zagrożeń, w tym poznanie 
różnych form dyskryminacji i 
dyskryminacji z wielu przyczyn 
jednocześnie oraz ich skutków dla 
określonych grup, w tym kobiet i 
młodzieży, a także uwzględniając 
podejście prewencyjne oparte na 
odporności i kontekst konfliktu. Są one 
zgodne z zasadą niepozostawiania nikogo 
bez pomocy.

Poprawka 31

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

7. Wobec partnerów przyjmuje się 
bardziej skoordynowane, całościowe i 
usystematyzowane podejście do kwestii 
migracji, bez uszczerbku dla innych celów 
działań zewnętrznych UE, a ich 
skuteczność jest regularnie oceniana.

Poprawka 32

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 33

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

7. Niniejsze rozporządzenie 
przyczynia się finansowo do działań 
przewidzianych w rozporządzeniu (UE) nr 
…/… (Erasmus) i rozporządzeniu (UE) nr 
.../…  („Kreatywna Europa”). Na 
podstawie tych rozporządzeń sporządza się 
jednolity dokument programowy na okres 
siedmiu lat, obejmujący środki finansowe z 
rozporządzenia (UE) nr …/… (IPA III). 
Wykorzystanie tych środków finansowych 
podlega rozporządzeniu (UE) nr .../... 
(„Erasmus”) i rozporządzeniu (UE) nr 
.../... („Kreatywna Europa”) , przy 
jednoczesnym zapewnieniu zgodności z 
niniejszym rozporządzeniem i 
rozporządzeniem (UE) nr …/… (IPA III).

Poprawka 34

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

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

a) jego potrzeby, określone na 
podstawie szczegółowych kryteriów i 
pogłębionej analizy, z uwzględnieniem 
liczby ludności, ubóstwa, nierówności, 
poziomu rozwoju społecznego, narażenia 
w wymiarze gospodarczym i 
środowiskowym, praw człowieka, 
demokracji i przestrzeni dla społeczeństwa 
obywatelskiego, równouprawnienia płci 
oraz odporności państwa i społeczeństwa;

Poprawka 35

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) dotacji na rzecz Biura Wysokiego 
Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. 
Praw Człowieka, Global Campus, 
Wspólnego Centrum Uniwersytetów 
Europejskich na rzecz Praw Człowieka 
i Demokratyzacji, które oferuje europejski 
program studiów magisterskich 
w dziedzinie praw człowieka 
i demokratyzacji, a także na rzecz 
powiązanej z nim sieci uczelni oferujących 
programy studiów podyplomowych 
w dziedzinie praw człowieka, w tym 
stypendia dla studentów i obrońców praw 
człowieka z państw trzecich.

c) dotacji na rzecz Biura Wysokiego 
Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. 
Praw Człowieka, Global Campus, 
Wspólnego Centrum Uniwersytetów 
Europejskich na rzecz Praw Człowieka i 
Demokratyzacji, które oferuje europejski 
program studiów magisterskich w 
dziedzinie praw człowieka i 
demokratyzacji, a także na rzecz 
powiązanej z nim sieci uczelni oferujących 
programy studiów podyplomowych w 
dziedzinie praw człowieka, w tym 
możliwości w zakresie mobilności i 
stypendiów dla studentów, naukowców, 
nauczycieli i obrońców praw człowieka z 
państw trzecich.

Poprawka 36

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 

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

stosownych przypadkach także 
mierzalnych wskaźnikach. Zgodnie z 
celami zrównoważonego rozwoju 
wskaźniki są zdezagregowane 
przynajmniej według płci i wieku. W celu 
ułatwienia terminowej sprawozdawczości 
utrzymuje się ograniczoną liczbę 
wskaźników.

Poprawka 37

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) zwiększanie roli edukacji w 
rozpowszechnianiu wartości takich jak 
wolność, tolerancja i niedyskryminacja 
oraz promowanie roli kultury, aby 
pogłębić wzajemne zrozumienie w 
społeczeństwach, wspierać budowanie 
pokoju i walczyć z radykalizacją;

Poprawka 38

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, zgodnie z Konwencją 
ONZ w sprawie likwidacji wszelkich form 
dyskryminacji kobiet i jej protokołami 
fakultatywnymi, praw osób należących do 
mniejszości zawartych w Deklaracji ONZ 
praw osób należących do mniejszości 
narodowych lub etnicznych, religijnych i 
językowych, praw ludów tubylczych 
zawartych w Deklaracji praw ludów 
tubylczych ONZ oraz praw lesbijek, gejów, 
osób biseksualnych, transseksualnych i 
interseksualnych (LGBTI), w tym 
środków służących dekryminalizacji 
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homoseksualizmu, zwalczaniu przemocy 
homofobicznej i transfobicznej i 
prześladowań na tym tle, a także 
promowanie wolności zgromadzeń, 
zrzeszania się i wypowiedzi dla osób 
LGBTI;

Poprawka 39

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) promowanie kultury, dziedzictwa 
kulturowego oraz ekspresji twórczej i 
artystycznej, a także współpracy i 
partnerstw między instytucjami i 
sektorami kultury i sektora kreatywnego, 
wzmacnianie gospodarczego, społecznego 
i zewnętrznego wymiaru współpracy na 
szczeblu europejskim, wzmacnianie 
konkurencyjności sektora kultury i 
sektora kreatywnego; 

Poprawka 40

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

db) propagowanie i wspieranie 
uznawania przez instytucje edukacyjne i 
szkoleniowe państw członkowskich 
dyplomów i okresów nauki za granicą 
obywateli państw trzecich;

Poprawka 41

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) propagowanie i wspieranie 



AD\1174439PL.docx 27/38 PE629.439v02-00

PL

mobilności osób zawodowo związanych z 
kulturą i pracą twórczą, artystów, 
naukowców, nauczycieli, wolontariuszy, 
studentów, a także pracowników instytucji 
kulturalnych, edukacyjnych i sportowych;

Poprawka 42

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

eb) wspieranie zaangażowania i 
aktywnego uczestnictwa młodych ludzi 
oraz partnerstw między organizacjami 
młodzieżowymi;

Poprawka 43

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 
dyskryminacji i nierówności oraz 
niepomijanie nikogo;

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

Poprawka 44

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 

b) wzmożenie działań 
ukierunkowanych na przyjęcie polityk i 
właściwych inwestycji na rzecz 
promowania praw dzieci, kobiet i 
młodzieży, w tym ich prawa dostępu do 
kultury i edukacji, ułatwiania ich udziału w 
życiu społecznym, obywatelskim i 
gospodarczym oraz zapewnienia ich 
pełnego wkładu do sprzyjającego 



PE629.439v02-00 28/38 AD\1174439PL.docx

PL

gospodarczego i zrównoważonego 
rozwoju;

włączeniu społecznemu wzrostu 
gospodarczego i zrównoważonego 
rozwoju;

Poprawka 45

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) zapewnienie sprzyjającego 
włączeniu społecznemu, sprawiedliwego i 
ogólnodostępnego formalnego, 
nieformalnego i pozaformalnego 
kształcenia wysokiej jakości i promowanie 
możliwości kształcenia się przez całe życie, 
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, a także przy 
wykorzystaniu z technologii językowych 
oraz metod nauczania internetowego 
(MOOC) i mieszanego;

Poprawka 46

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ma) wspieranie „korytarzy 
edukacyjnych” w celu przyjmowania na 
uniwersytety w UE studentów z krajów 
pogrążonych w konflikcie;

Poprawka 47

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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n) wspieranie działań w zakresie 
budowania zdolności, mobilności 
edukacyjnej do krajów partnerskich, z tych 
krajów lub pomiędzy nimi, a także 
współpraca i dialog polityczny 
z instytucjami, organizacjami, lokalnymi 
organami wykonawczymi i władzami tych 
krajów;

n) wspieranie działań w zakresie 
mobilności edukacyjnej, budowania 
zdolności i współpracy kulturalnej między 
Unią a państwami trzecimi lub pomiędzy 
nimi, a także współpraca i dialog 
polityczny z instytucjami, organizacjami, 
lokalnymi organami wykonawczymi i 
władzami tych krajów;

Poprawka 48

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

oa) 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;

Poprawka 49

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

q) promowanie wszelkich form 
dialogu międzykulturowego 
i różnorodności kulturowej oraz 
zachowanie i promowanie dziedzictwa 
kulturowego, a także uwolnienie potencjału 
branży twórczej na rzecz zrównoważonego 
rozwoju społecznego i gospodarczego;

q) promowanie wszelkich form 
dialogu międzykulturowego i 
różnorodności kulturowej oraz zachowanie 
i promowanie dziedzictwa kulturowego, a 
także uwolnienie potencjału branży 
kulturalnej i twórczej na rzecz 
zrównoważonego rozwoju społecznego i 
gospodarczego;

Poprawka 50

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część A – punkt 4 – litera f a (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fa) promowanie edukacji na rzecz 
zrównoważonego rozwoju, aby umożliwić 
ludziom przekształcenie społeczeństwa i 
zbudowanie zrównoważonej przyszłości;

Poprawka 51

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część A – punkt 5 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) promowanie wewnętrznej spójności 
gospodarczej, społecznej i terytorialnej; 
tworzenie silniejszych więzi pomiędzy 
obszarami miejskimi i wiejskimi oraz 
ułatwianie rozwoju sektora turystyki jako 
dźwigni zrównoważonego rozwoju;

g) promowanie wewnętrznej spójności 
gospodarczej, społecznej i terytorialnej; 
tworzenie silniejszych więzi pomiędzy 
obszarami miejskimi i wiejskimi oraz 
ułatwianie rozwoju zarówno sektora 
kreatywnego, jak i sektora turystyki 
kulturalnej jako dźwigni zrównoważonego 
rozwoju;

Poprawka 52

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część A – punkt 5 – 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 i innowacji, w tym 
rozwoju dyplomacji naukowej;

Poprawka 53

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część A – punkt 5 – litera p

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

p) promowanie wszelkich form 
dialogu międzykulturowego 
i różnorodności kulturowej oraz 
zachowanie i promowanie dziedzictwa 

p) promowanie wszelkich form 
dialogu międzykulturowego i 
różnorodności kulturowej, zachowanie i 
promowanie dziedzictwa kulturowego, a 
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kulturowego; także sztuki współczesnej i form wyrazu 
kulturowego;

Poprawka 54

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część A – punkt 6 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) wspieranie zapobiegania 
konfliktom poprzez edukację na rzecz 
pokoju, rozwijanie współpracy 
międzynarodowej w dziedzinie kultury, 
nauki i badań naukowych;

Poprawka 55

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część A – punkt 7 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) nawiązywanie kontaktów 
z samorządami terytorialnymi i wspieranie 
ich w pełnieniu funkcji decydentów w celu 
pobudzenia lokalnego rozwoju 
i usprawnionego sprawowania rządów;

e) skuteczniejsze nawiązywanie 
kontaktów z obywatelami państw trzecich, 
w tym przez wykorzystywanie w pełni 
dyplomacji gospodarczej, kulturowej, 
sportowej i publicznej;

Poprawka 56

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część A – punkt 7 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) skuteczniejsze nawiązywanie 
kontaktów z obywatelami państw trzecich, 
w tym przez wykorzystywanie w pełni 
dyplomacji gospodarczej, kulturowej 
i publicznej;

f) skuteczniejsze nawiązywanie 
kontaktów z obywatelami państw trzecich, 
w tym przez wykorzystywanie w pełni 
dyplomacji gospodarczej, sportowej i 
publicznej oraz stosunków kulturalnych;

Poprawka 57
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część B – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) promowanie zacieśnionego 
partnerstwa ze społeczeństwami między 
Unią a krajami partnerskimi, w tym za 
pośrednictwem kontaktów 
międzyludzkich;

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

Poprawka 58

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – punkt 4 – część A – podpunkt 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) promowanie wspólnych globalnych 
wysiłków ukierunkowanych na 
sprawiedliwe kształcenie i szkolenie 
wysokiej jakości i sprzyjające włączeniu 
społecznemu na wszystkich poziomach, 
w tym w sytuacjach nadzwyczajnych 
i kryzysowych;

a) promowanie wspólnych globalnych 
wysiłków ukierunkowanych na zwalczanie 
ubóstwa edukacyjnego oraz sprawiedliwe 
kształcenie i szkolenie wysokiej jakości i 
sprzyjające włączeniu społecznemu na 
wszystkich poziomach i we wszystkich 
grupach wiekowych, zwłaszcza dziewcząt i 
chłopców, oraz promowanie powszechnej 
możliwości uczenia się przez całe życie, w 
tym w sytuacjach nadzwyczajnych i 
kryzysowych, przez przeznaczanie coraz 
większej części środków programu na 
dostęp do kształcenia i usług 
edukacyjnych;

Poprawka 59

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – punkt 4 – część A – podpunkt 2 – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Poprawka 60

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – punkt 4 – część A – podpunkt 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) zwiększenie wiedzy, umiejętności 
i wartości poprzez partnerstwa i sojusze na 
rzecz aktywności obywatelskiej 
i produktywnych, odpornych społeczeństw 
sprzyjających włączeniu społecznemu;

b) zwiększenie wiedzy, badań 
naukowych i innowacji, umiejętności i 
wartości poprzez partnerstwa i sojusze na 
rzecz aktywności obywatelskiej i 
wykształconych, demokratycznych, 
odpornych społeczeństw sprzyjających 
włączeniu społecznemu;

Poprawka 61

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – punkt 4 – część A – podpunkt 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Sport
a) wspieranie współpracy i partnerstw 
między organizacjami sportowymi.

Poprawka 62

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – punkt 4 – część A – podpunkt 6 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) promowanie inicjatyw na rzecz 
różnorodności kulturowej i dialogu 
międzykulturowego w pokojowych 
stosunkach między społecznościami;

a) promowanie inicjatyw na rzecz 
różnorodności kulturowej, dialogu 
międzykulturowego i międzyreligijnego w 
pokojowych stosunkach między 
społecznościami;
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Poprawka 63

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – punkt 4 – część A – podpunkt 6 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) wspieranie kultury jako siły 
napędowej zrównoważonego rozwoju 
społecznego i gospodarczego oraz 
zacieśnianie współpracy w zakresie 
dziedzictwa kulturowego.

b) wspieranie kultury oraz ekspresji 
twórczej i artystycznej przez wzgląd na ich 
wewnętrzną wartość, a także jako siły 
napędowej zrównoważonego rozwoju 
społecznego, osobistego i gospodarczego 
oraz zacieśnianie współpracy w zakresie 
dziedzictwa kulturowego, sztuki 
współczesnej i innych form wyrazu 
kulturowego;

Poprawka 64

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – punkt 4 – część A – podpunkt 6 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) wspieranie współpracy kulturalnej 
z UE, w tym poprzez wymiany, 
partnerstwa i inne inicjatywy angażujące 
lokalnych partnerów i społeczeństwo 
obywatelskie, wspólnie z europejskimi 
podmiotami, sektorami i instytucjami 
kultury;

Poprawka 65

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – punkt 4 – część A – podpunkt 6 – litera b b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

bb) wspieranie uznawania 
profesjonalizmu autorów, artystów oraz 
podmiotów sektora kultury i sektora 
kreatywnego w celu rozwijania dialogu 
międzykulturowego, innowacji 
kulturalnych i artystycznych, włączenia 
społecznego i działania na szczeblu 
międzynarodowym;
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Poprawka 66

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – punkt 4 – część A – podpunkt 6 – litera b c (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

bc) wzmocnienie współpracy w 
dziedzinie ochrony, zachowania i 
wzbogacania dziedzictwa kulturowego;

Poprawka 67

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – punkt 4 – część A – podpunkt 6 – litera b d (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

bd) zwiększenie transnarodowego i 
międzynarodowego rozpowszechniania, 
dystrybucji w internecie i poza nim oraz 
dystrybucji kinowej europejskich utworów 
audiowizualnych w nowym środowisku 
cyfrowym;

Poprawka 68

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – punkt 3 – akapit 2 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) promowanie powszechnej wiedzy 
na temat Unii oraz eksponowanie Unii 
i roli, jaką odgrywa na arenie 
międzynarodowej za pomocą komunikacji 
strategicznej, dyplomacji publicznej, 
kontaktów międzyludzkich, dyplomacji 
kulturalnej, współpracy w kwestiach 
edukacyjnych i akademickich oraz działań 
informacyjnych propagujących unijne 
wartości i interesy.

d) promowanie powszechnej wiedzy 
na temat Unii oraz eksponowanie Unii i 
roli, jaką odgrywa na arenie 
międzynarodowej za pomocą komunikacji 
strategicznej, dyplomacji publicznej, 
kontaktów międzyludzkich, kultury w 
stosunkach międzynarodowych, 
współpracy w kwestiach edukacyjnych i 
akademickich, promowania europejskiego 
dziedzictwa kulturowego oraz działań 
informacyjnych propagujących unijne 
wartości i interesy.
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