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Poprawka 1
Luke Ming Flanagan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Art. 49 Traktatu o Unii 
Europejskiej (TUE) stanowi, że każde 
państwo europejskie, które przestrzega 
wartości poszanowania godności osoby 
ludzkiej, wolności, demokracji, równości, 
praworządności, jak również poszanowania 
praw człowieka, w tym praw osób 
należących do mniejszości, i zobowiązuje 
się wspierać te wartości, może złożyć 
wniosek o członkostwo w Unii. Państwo 
europejskie, które złożyło wniosek o
przystąpienie do Unii, może zostać jej 
członkiem dopiero po potwierdzeniu, że 
spełnia ono kryteria członkostwa ustalone 
podczas szczytu Rady Europejskiej w
Kopenhadze w czerwcu 1993 r. („kryteria 
kopenhaskie”), z zastrzeżeniem że Unia 
posiada zdolność do przyjęcia nowego 
członka. Kryteria kopenhaskie odnoszą się 
do stabilności instytucji gwarantujących 
demokrację, praworządność, poszanowanie 
praw człowieka, szacunek dla mniejszości 
oraz ich ochronę, istnienie funkcjonującej 
gospodarki rynkowej oraz możliwości 
radzenia sobie z presją konkurencyjną i
siłami rynkowymi wewnątrz Unii, a także 
zdolność do przyjęcia nie tylko praw, ale i
obowiązków wynikających z Traktatów, w
tym do realizacji celów unii politycznej, 
gospodarczej i walutowej.

(3) Art. 49 Traktatu o Unii 
Europejskiej (TUE) stanowi, że każde 
państwo europejskie, które przestrzega 
wartości poszanowania godności osoby 
ludzkiej, wolności, demokracji, równości, 
praworządności, jak również poszanowania 
praw człowieka, w tym praw osób 
należących do mniejszości, i zobowiązuje 
się wspierać te wartości, może złożyć 
wniosek o członkostwo w Unii. Państwo 
europejskie, które złożyło wniosek o
przystąpienie do Unii, może zostać jej 
członkiem dopiero po potwierdzeniu, że 
spełnia ono kryteria członkostwa ustalone 
podczas szczytu Rady Europejskiej w
Kopenhadze w czerwcu 1993 r. („kryteria 
kopenhaskie”), z zastrzeżeniem że Unia 
posiada zdolność do przyjęcia nowego 
członka. Kryteria kopenhaskie odnoszą się 
do stabilności instytucji gwarantujących 
demokrację, praworządność, poszanowanie 
praw człowieka, szacunek dla mniejszości 
oraz ich ochronę, istnienie funkcjonującej 
gospodarki rynkowej oraz możliwości 
radzenia sobie z presją konkurencyjną i
siłami rynkowymi wewnątrz Unii, a także 
zdolność do przyjęcia nie tylko praw, ale i
obowiązków wynikających z Traktatów, w
tym do realizacji celów unii politycznej, 
gospodarczej i walutowej. Należy jednak 
zauważyć, że obowiązki te nie kończą się 
wraz z przystąpieniem do Unii, a w 
stosunku do państw, które dopuszczono do 
członkostwa w Unii Europejskiej, lecz nie 
przestrzegają powyższych wartości, może 
zostać uchwalone wotum nieufności.

Or. en
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Poprawka 2
Mireille D'Ornano

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Art. 49 Traktatu o Unii 
Europejskiej (TUE) stanowi, że każde 
państwo europejskie, które przestrzega 
wartości poszanowania godności osoby 
ludzkiej, wolności, demokracji, równości, 
praworządności, jak również poszanowania 
praw człowieka, w tym praw osób 
należących do mniejszości, i zobowiązuje 
się wspierać te wartości, może złożyć 
wniosek o członkostwo w Unii. Państwo 
europejskie, które złożyło wniosek o
przystąpienie do Unii, może zostać jej 
członkiem dopiero po potwierdzeniu, że 
spełnia ono kryteria członkostwa ustalone 
podczas szczytu Rady Europejskiej w
Kopenhadze w czerwcu 1993 r. („kryteria 
kopenhaskie”), z zastrzeżeniem że Unia 
posiada zdolność do przyjęcia nowego 
członka. Kryteria kopenhaskie odnoszą się 
do stabilności instytucji gwarantujących 
demokrację, praworządność, poszanowanie 
praw człowieka, szacunek dla mniejszości 
oraz ich ochronę, istnienie funkcjonującej 
gospodarki rynkowej oraz możliwości 
radzenia sobie z presją konkurencyjną i
siłami rynkowymi wewnątrz Unii, a także 
zdolność do przyjęcia nie tylko praw, ale i
obowiązków wynikających z Traktatów, w
tym do realizacji celów unii politycznej, 
gospodarczej i walutowej.

(3) Art. 49 Traktatu o Unii 
Europejskiej (TUE) stanowi, że każde 
państwo europejskie, które przestrzega 
wartości poszanowania godności osoby 
ludzkiej, wolności, demokracji, równości, 
praworządności, jak również poszanowania 
praw człowieka, w tym praw osób 
należących do mniejszości, i zobowiązuje 
się wspierać te wartości, może złożyć 
wniosek o członkostwo w Unii. Państwo 
europejskie, które złożyło wniosek o
przystąpienie do Unii, może zostać jej 
członkiem dopiero po potwierdzeniu, że 
spełnia ono kryteria członkostwa ustalone 
podczas szczytu Rady Europejskiej w
Kopenhadze w czerwcu 1993 r. („kryteria 
kopenhaskie”), z zastrzeżeniem że Unia 
posiada zdolność do przyjęcia nowego 
członka; jest to warunek kluczowy, 
któremu dotychczas przypisywano zbyt 
małą wagę. Kryteria kopenhaskie odnoszą 
się do stabilności instytucji gwarantujących 
demokrację, praworządność, poszanowanie 
praw człowieka, szacunek dla mniejszości 
oraz ich ochronę, istnienie funkcjonującej 
gospodarki rynkowej oraz możliwości 
radzenia sobie z presją konkurencyjną i
siłami rynkowymi wewnątrz Unii, a także 
zdolność do przyjęcia nie tylko praw, ale i
obowiązków wynikających z Traktatów, w
tym do realizacji celów unii politycznej, 
gospodarczej i walutowej.

Or. fr

Poprawka 3
Mireille D'Ornano

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Podstawą procesu rozszerzenia są 
określone kryteria oraz sprawiedliwe i
rygorystyczne wymogi. Każdy beneficjent 
jest oceniany na podstawie własnych 
osiągnięć. Ocena poczynionych postępów 
oraz wskazanie niedociągnięć mają 
zapewnić beneficjentom wymienionym w
załączniku I potrzebne bodźce i
wskazówki, które pozwolą im 
kontynuować niezbędne daleko idące 
reformy. Aby faktycznie mogło dojść do 
rozszerzenia, bardzo ważne jest, by stale 
kierować się zasadą „najpierw kwestie 
podstawowe”15. Postęp poszczególnych 
wnioskodawców w procesie akcesyjnym 
zależy od tego, czy szanują oni wartości 
Unii i od ich zdolności do podjęcia reform 
niezbędnych w celu dostosowania swojego 
systemu politycznego, instytucjonalnego, 
prawnego, administracyjnego i
gospodarczego do zasad, norm, obszarów 
polityki i praktyk Unii.

(4) Podstawą procesu rozszerzenia są w 
teorii określone kryteria oraz sprawiedliwe 
i rygorystyczne wymogi, nawet jeżeli w 
praktyce okaże się on o wiele bardziej 
niejasny i w niewielkim stopniu zgodny ze 
wspomnianymi kryteriami. Każdy 
beneficjent jest oceniany na podstawie 
własnych osiągnięć. Ocena poczynionych 
postępów oraz wskazanie niedociągnięć 
mają zapewnić beneficjentom 
wymienionym w załączniku I potrzebne 
bodźce i wskazówki, które pozwolą im 
kontynuować niezbędne daleko idące 
reformy. Aby faktycznie mogło dojść do 
rozszerzenia, bardzo ważne jest, by stale 
kierować się zasadą „najpierw kwestie 
podstawowe”15. Postęp poszczególnych 
wnioskodawców w procesie akcesyjnym 
zależy od tego, czy szanują oni wartości 
Unii i od ich zdolności do podjęcia reform 
niezbędnych w celu dostosowania swojego 
systemu politycznego, instytucjonalnego, 
prawnego, administracyjnego i
gospodarczego do zasad, norm, obszarów 
polityki i praktyk Unii.

_________________ _________________

15 Zasada „najpierw kwestie podstawowe” 
łączy w sobie praworządność i prawa 
podstawowe z dwoma innymi istotnymi 
obszarami procesu akcesyjnego: 
zarządzaniem gospodarczym – zwróceniem 
szczególnej uwagi na rozwój gospodarczy i
poprawę konkurencyjności – oraz 
wzmocnieniem instytucji demokratycznych 
i reformą administracji publicznej. Każda z
tych trzech podstawowych kwestii ma 
zasadnicze znaczenie dla procesów reform 
w krajach objętych procesem rozszerzenia i
pozwala uwzględnić kluczowe obawy 
obywateli.

15 Zasada „najpierw kwestie podstawowe” 
łączy w sobie praworządność i prawa 
podstawowe z dwoma innymi istotnymi 
obszarami procesu akcesyjnego: 
zarządzaniem gospodarczym – zwróceniem 
szczególnej uwagi na rozwój gospodarczy i
poprawę konkurencyjności – oraz 
wzmocnieniem instytucji demokratycznych 
i reformą administracji publicznej. Każda z
tych trzech podstawowych kwestii ma 
zasadnicze znaczenie dla procesów reform 
w krajach objętych procesem rozszerzenia i
pozwala uwzględnić kluczowe obawy 
obywateli.

Or. fr

Poprawka 4
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Luke Ming Flanagan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Polityka rozszerzenia Unii to 
inwestycja na rzecz pokoju, 
bezpieczeństwa i stabilności w Europie: 
Zwiększa możliwości gospodarcze i
handlowe, co jest korzystne zarówno dla 
Unii, jak i krajów ubiegających się o
członkostwo. Perspektywa członkostwa w
Unii ma ogromny transformacyjny wpływ i
prowadzi do pozytywnych przemian 
demokratycznych, politycznych, 
gospodarczych i społecznych.

(5) Polityka rozszerzenia Unii to 
inwestycja na rzecz pokoju, 
bezpieczeństwa i stabilności w Europie: 
Zwiększa możliwości gospodarcze i
handlowe, co jest korzystne zarówno dla 
Unii, jak i krajów ubiegających się o
członkostwo. Perspektywa członkostwa w
Unii ma ogromny transformacyjny wpływ i
prowadzi do pozytywnych przemian 
demokratycznych, politycznych, 
gospodarczych i społecznych. Polityka 
rozszerzenia powinna jednak podlegać 
ciągłej ocenie w celu zapewnienia, by 
Unia nie rozrastała się nadmiernie lub 
zbyt szybko do tego stopnia, że zarządzanie 
nią stałoby się niemal niemożliwe, lecz 
raczej rozszerzanie Unii powinno być 
ograniczone i zrównoważone.

Or. en

Poprawka 5
Mireille D'Ornano

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Polityka rozszerzenia Unii to 
inwestycja na rzecz pokoju, 
bezpieczeństwa i stabilności w Europie: 
Zwiększa możliwości gospodarcze i
handlowe, co jest korzystne zarówno dla 
Unii, jak i krajów ubiegających się o
członkostwo. Perspektywa członkostwa w
Unii ma ogromny transformacyjny wpływ i
prowadzi do pozytywnych przemian 
demokratycznych, politycznych, 
gospodarczych i społecznych.

(5) Polityka rozszerzenia Unii to 
inwestycja na rzecz pokoju, 
bezpieczeństwa i stabilności w Europie: 
Zwiększa możliwości gospodarcze i
handlowe, co jest korzystne zarówno dla 
Unii, jak i krajów ubiegających się o
członkostwo. Perspektywa członkostwa w
Unii powinna mieć ogromny 
transformacyjny wpływ i prowadzi do 
pozytywnych przemian demokratycznych, 
politycznych, gospodarczych i
społecznych, nawet jeżeli fakty przeczą tej 
teorii, na co wskazuje przykład turecki.
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Or. fr

Poprawka 6
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Polityka rozszerzenia Unii to 
inwestycja na rzecz pokoju, 
bezpieczeństwa i stabilności w Europie: 
Zwiększa możliwości gospodarcze i
handlowe, co jest korzystne zarówno dla 
Unii, jak i krajów ubiegających się o
członkostwo. Perspektywa członkostwa w
Unii ma ogromny transformacyjny wpływ i
prowadzi do pozytywnych przemian
demokratycznych, politycznych, 
gospodarczych i społecznych.

(5) Polityka rozszerzenia Unii to 
inwestycja na rzecz pokoju, 
bezpieczeństwa i stabilności w Europie: 
Zwiększa możliwości gospodarcze i
handlowe, co jest korzystne zarówno dla 
Unii, jak i krajów ubiegających się o
członkostwo. Perspektywa członkostwa w
Unii ma ogromny transformacyjny wpływ i
prowadzi do przemian politycznych, 
gospodarczych i społecznych.

Or. fr

Poprawka 7
Mireille D'Ornano

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Komisja Europejska ponownie 
potwierdziła zdecydowanie wyrażaną, 
opartą na zasługach perspektywę 
członkostwa krajów Bałkanów Zachodnich 
w UE w swoim komunikacie „Wiarygodna 
perspektywa rozszerzenia dla Bałkanów 
Zachodnich oraz zwiększone 
zaangażowanie UE w tym regionie”16. Jest 
to wyraźna zachęta dla całego regionu 
Bałkanów Zachodnich oraz dowód 
zaangażowania na rzecz zapewnienia tym 
krajom przyszłości w Europie.

(6) Komisja Europejska ponownie 
potwierdziła zdecydowanie wyrażaną, 
opartą na zasługach perspektywę 
członkostwa krajów Bałkanów Zachodnich 
w UE w swoim komunikacie „Wiarygodna 
perspektywa rozszerzenia dla Bałkanów 
Zachodnich oraz zwiększone 
zaangażowanie UE w tym regionie”16. Jest 
to wyraźna zachęta dla całego regionu 
Bałkanów Zachodnich oraz dowód 
zaangażowania na rzecz zapewnienia tym 
krajom przyszłości w Europie, pomimo 
wyraźnego wzmocnienia przeciwników 
nowego rozszerzenia wśród opinii 
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publicznej w różnych państwach 
członkowskich.

_________________ _________________

16 COM(2018) 65 final, dostępny pod 
adresem: 
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta
-political/files/communication-credible-
enlargement-perspective-western-
balkans_fr.pdf

16 COM(2018) 65 final, dostępny pod 
adresem: 
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta
-political/files/communication-credible-
enlargement-perspective-western-
balkans_fr.pdf

Or. fr

Poprawka 8
Luke Ming Flanagan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Komisja Europejska ponownie 
potwierdziła zdecydowanie wyrażaną, 
opartą na zasługach perspektywę 
członkostwa krajów Bałkanów Zachodnich 
w UE w swoim komunikacie „Wiarygodna 
perspektywa rozszerzenia dla Bałkanów 
Zachodnich oraz zwiększone 
zaangażowanie UE w tym regionie”16. Jest 
to wyraźna zachęta dla całego regionu 
Bałkanów Zachodnich oraz dowód 
zaangażowania UE na rzecz zapewnienia 
tym krajom przyszłości w Europie.

(6) Komisja Europejska ponownie 
potwierdziła zdecydowanie wyrażaną, 
opartą na zasługach perspektywę 
członkostwa krajów Bałkanów Zachodnich 
w UE w swoim komunikacie „Wiarygodna 
perspektywa rozszerzenia dla Bałkanów 
Zachodnich oraz zwiększone 
zaangażowanie UE w tym regionie”16. Jest 
to wyraźna zachęta dla całego regionu 
Bałkanów Zachodnich oraz dowód 
zaangażowania UE na rzecz zapewnienia 
tym krajom przyszłości w Europie. Należy 
jednak przy tym uwzględnić zdolność UE 
do radzenia sobie z ewentualnym 
rozszerzeniem.

_________________ _________________

16 COM(2018) 65 final, dostępny pod 
adresem: 
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta
-political/files/communication-credible-
enlargement-perspective-western-
balkans_en.pdf

16 COM(2018) 65 final, dostępny pod 
adresem: 
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta
-political/files/communication-credible-
enlargement-perspective-western-
balkans_en.pdf

Or. en
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Poprawka 9
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Pomoc powinna również być
udzielana zgodnie z umowami 
zawieranymi przez Unię z beneficjentami 
wymienionymi w załączniku I. Pomoc 
powinna przed wszystkim pozwolić 
beneficjentom wymienionym w załączniku 
I wzmocnić demokratyczne instytucje oraz 
praworządność, przeprowadzić reformę 
sądownictwa i administracji publicznej, 
zapewnić poszanowanie praw 
podstawowych oraz propagować równość 
płci, tolerancję, włączenie społeczne i
niedyskryminację. Pomoc powinna także
wspierać kluczowe zasady i prawa 
określone w Europejskim filarze praw 
socjalnych17. Pomoc powinna nadal 
wspierać wysiłki beneficjentów na rzecz 
zacieśniania regionalnej, makroregionalnej 
i transgranicznej współpracy, jak również 
przyspieszenia rozwoju terytorialnego, w
tym poprzez realizowanie unijnych 
strategii makroregionalnych. Powinna 
również wspomagać ich rozwój 
gospodarczy i społeczny oraz zarządzanie 
gospodarką, ugruntowując agendę na rzecz 
inteligentnego, trwałego wzrostu 
gospodarczego sprzyjającego włączeniu 
społecznemu, w tym poprzez wdrożenie 
rozwoju regionalnego, rozwoju rolnictwa i
obszarów wiejskich, polityki społecznej i
polityki zatrudnienia oraz rozwój 
gospodarki cyfrowej i społeczeństwa 
cyfrowego, zgodnie także z inicjatywą 
przewodnią „Agenda cyfrowa dla 
Bałkanów Zachodnich”.

(7) Pomoc powinna również być 
udzielana zgodnie z umowami 
zawieranymi przez Unię z beneficjentami 
wymienionymi w załączniku I. Pomoc 
powinna wspierać kluczowe zasady i
prawa określone w Europejskim filarze 
praw socjalnych17. Pomoc powinna nadal 
wspierać wysiłki beneficjentów na rzecz 
zacieśniania regionalnej, makroregionalnej 
i transgranicznej współpracy, jak również 
przyspieszenia rozwoju terytorialnego, w
tym poprzez realizowanie unijnych 
strategii makroregionalnych. Powinna 
również wspomagać ich rozwój 
gospodarczy i społeczny oraz zarządzanie
gospodarką, ugruntowując agendę na rzecz 
inteligentnego, trwałego wzrostu 
gospodarczego sprzyjającego włączeniu 
społecznemu, w tym poprzez wdrożenie 
rozwoju regionalnego, rozwoju rolnictwa i
obszarów wiejskich, polityki społecznej i
polityki zatrudnienia oraz rozwój 
gospodarki cyfrowej i społeczeństwa 
cyfrowego, zgodnie także z inicjatywą 
przewodnią „Agenda cyfrowa dla 
Bałkanów Zachodnich”.

_________________ _________________

17 Europejski filar praw socjalnych 
uroczyście ogłoszony dnia 17 listopada 
2017 r. przez Parlament Europejski, Radę i
Komisję na Szczycie Społecznym na rzecz 

17 Europejski filar praw socjalnych 
uroczyście ogłoszony dnia 17 listopada 
2017 r. przez Parlament Europejski, Radę i
Komisję na Szczycie Społecznym na rzecz 
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Sprawiedliwego Zatrudnienia i Wzrostu 
Gospodarczego w Göteborgu.

Sprawiedliwego Zatrudnienia i Wzrostu 
Gospodarczego w Göteborgu.

Or. fr

Poprawka 10
Luke Ming Flanagan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Konieczne jest dalsze pogłębienie 
współpracy w zakresie migracji, w tym 
zarządzania granicami, zapewniając dostęp
do ochrony międzynarodowej, podawania
istotnych informacji, zwiększenia korzyści 
dla rozwoju wynikających z migracji,
ułatwienia legalnej migracji i migracji 
zarobkowej, wzmocnienia kontroli 
granicznych i prowadzenia działań w
ramach walki z nielegalną migracją, 
handlem ludźmi i przemytem migrantów.

(10) Konieczne jest dalsze pogłębienie 
współpracy w zakresie migracji, w tym 
zarządzania granicami, przez zapewnienie 
dostępu do ochrony międzynarodowej,
podawanie istotnych informacji,
zwiększenie korzyści dla rozwoju 
wynikających z migracji, ułatwienie
legalnej migracji i migracji zarobkowej,
wzmocnienie kontroli granicznych i
prowadzenie działań w ramach walki z
nielegalną migracją, handlem ludźmi i
przemytem migrantów, z pełnym 
poszanowaniem zobowiązań Unii 
wynikających z postanowień Karty praw 
człowieka Narodów Zjednoczonych.

Or. en

Poprawka 11
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Wzmacnianie praworządności, w
tym walki z korupcją i przestępczością 
zorganizowaną, oraz dobrych rządów, w
tym reformy administracji publicznej, w
dalszym ciągu są kluczowymi wyzwaniami 
dla większości beneficjentów 
wymienionych w załączniku I i mają dla 
nich zasadnicze znaczenie w kontekście 

(11) Walka z korupcją i przestępczością 
zorganizowaną, a także dobre zarządzanie 
administracją publiczną, w dalszym ciągu 
są kluczowymi wyzwaniami dla 
większości beneficjentów wymienionych w
załączniku I i mają dla nich zasadnicze 
znaczenie w kontekście zbliżania się do 
Unii i późniejszego pełnego przyjęcia 
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zbliżania się do Unii i późniejszego 
pełnego przyjęcia obowiązków związanych 
z członkostwem w Unii. Z uwagi na 
bardziej długotrwały charakter reform 
przeprowadzanych w tych obszarach i na 
konieczność poprawienia wyników, pomoc 
finansowa na mocy niniejszego 
rozporządzenia powinna jak najszybciej 
zaspokoić potrzeby beneficjentów
wymienionych w załączniku I.

obowiązków związanych z członkostwem 
w Unii. Z uwagi na bardziej długotrwały 
charakter reform przeprowadzanych w tych 
obszarach i na konieczność poprawienia 
wyników, pomoc finansowa na mocy 
niniejszego rozporządzenia powinna być
jak najszybszą reakcją na starania
beneficjentów.

Or. fr

Poprawka 12
Nicola Caputo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Beneficjenci wymienieni w
załączniku I muszą być lepiej 
przygotowani na globalne wyzwania, takie 
jak zrównoważony rozwój i zmiana 
klimatu, oraz wspierać wysiłki Unii 
ukierunkowane na rozwiązanie tych 
kwestii. Odzwierciedlając znaczenie 
przeciwdziałania zmianie klimatu zgodnie 
ze zobowiązaniami Unii do wdrożenia 
porozumienia klimatycznego z Paryża oraz 
celów zrównoważonego rozwoju, program 
powinien przyczynić się do włączenia 
działań w dziedzinie klimatu do głównego 
nurtu polityki Unii i do osiągnięcia 
ogólnego celu końcowego na poziomie 25
% wydatków UE na cele klimatyczne. 
Oczekuje się, że w ramach programu 16 % 
całkowitej puli środków finansowych 
zostanie przeznaczonych na cele 
klimatyczne. Podczas przygotowywania i
wdrażania programu zostaną określone 
właściwe działania, a całkowity wkład z
niniejszego programu powinien być objęty 
odpowiednimi procesami oceny i
przeglądu.

(13) Beneficjenci wymienieni w
załączniku I muszą być lepiej 
przygotowani na globalne wyzwania, takie 
jak zrównoważony rozwój i zmiana 
klimatu, oraz wspierać wysiłki Unii 
ukierunkowane na rozwiązanie tych 
kwestii. Odzwierciedlając znaczenie 
przeciwdziałania zmianie klimatu zgodnie 
ze zobowiązaniami Unii do wdrożenia 
porozumienia klimatycznego z Paryża oraz 
celów zrównoważonego rozwoju, program 
powinien przyczynić się do włączenia 
działań w dziedzinie klimatu do głównego 
nurtu polityki Unii i do osiągnięcia 
ogólnego celu końcowego na poziomie 25
% wydatków UE na cele klimatyczne. 
Oczekuje się, że w ramach programu 16 % 
całkowitej puli środków finansowych 
zostanie przeznaczonych na cele 
klimatyczne. W przypadku 
transgranicznego zanieczyszczenia środki 
z IPA powinny zostać przeznaczone przede 
wszystkim na opracowywanie i wdrażanie 
projektów, które doprowadzą do 
wyeliminowania transgranicznego 
zanieczyszczenia. Podczas 
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przygotowywania i wdrażania programu 
zostaną określone właściwe działania, a
całkowity wkład z niniejszego programu 
powinien być objęty odpowiednimi 
procesami oceny i przeglądu.

Or. it

Poprawka 13
Anneli Jäätteenmäki

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Beneficjenci wymienieni w
załączniku I muszą być lepiej 
przygotowani na globalne wyzwania, takie 
jak zrównoważony rozwój i zmiana 
klimatu, oraz wspierać wysiłki Unii 
ukierunkowane na rozwiązanie tych 
kwestii. Odzwierciedlając znaczenie 
przeciwdziałania zmianie klimatu zgodnie 
ze zobowiązaniami Unii do wdrożenia 
porozumienia klimatycznego z Paryża oraz 
celów zrównoważonego rozwoju, program 
powinien przyczynić się do włączenia 
działań w dziedzinie klimatu do głównego 
nurtu polityki Unii i do osiągnięcia 
ogólnego celu końcowego na poziomie 25
% wydatków UE na cele klimatyczne. 
Oczekuje się, że w ramach programu 16 % 
całkowitej puli środków finansowych 
zostanie przeznaczonych na cele 
klimatyczne. Podczas przygotowywania i
wdrażania programu zostaną określone 
właściwe działania, a całkowity wkład z
niniejszego programu powinien być objęty 
odpowiednimi procesami oceny i
przeglądu.

(13) Beneficjenci wymienieni w
załączniku I muszą być lepiej 
przygotowani na globalne wyzwania, takie 
jak zrównoważony rozwój i zmiana 
klimatu, oraz wspierać wysiłki Unii 
ukierunkowane na rozwiązanie tych 
kwestii. Odzwierciedlając znaczenie 
przeciwdziałania zmianie klimatu zgodnie 
ze zobowiązaniami Unii do wdrożenia 
porozumienia klimatycznego z Paryża oraz 
celów zrównoważonego rozwoju, program 
powinien przyczynić się do włączenia 
działań w dziedzinie klimatu do głównego 
nurtu polityki Unii i do osiągnięcia 
ogólnego celu końcowego na poziomie 30
% wydatków UE na cele klimatyczne. 
Oczekuje się, że w ramach programu 16 % 
całkowitej puli środków finansowych 
zostanie przeznaczonych na cele 
klimatyczne. Podczas przygotowywania i
wdrażania programu zostaną określone 
właściwe działania, a całkowity wkład z
niniejszego programu powinien być objęty 
odpowiednimi procesami oceny i
przeglądu.

Or. en

Poprawka 14
Mireille D'Ornano

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Działania w ramach tego 
Instrumentu powinny wspierać wdrożenie 
Agendy Organizacji Narodów 
Zjednoczonych na rzecz Zrównoważonego 
Rozwoju 2030 jako uniwersalnej agendy, 
w którą w pełni zaangażowana jest UE i jej 
państwa członkowskie i którą zatwierdzili 
wszyscy beneficjenci wymienieni w
załączniku I.

(14) Działania w ramach tego 
Instrumentu powinny obowiązkowo i co 
najmniej wspierać wdrożenie Agendy 
Organizacji Narodów Zjednoczonych na 
rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030 
jako uniwersalnej agendy, w którą w pełni 
zaangażowana jest UE i jej państwa 
członkowskie i którą zatwierdzili wszyscy 
beneficjenci wymienieni w załączniku I.

Or. fr

Poprawka 15
Nicola Caputo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Komisja oraz państwa 
członkowskie powinny zapewnić 
zgodność, spójność oraz 
komplementarność swojej pomocy, w
szczególności poprzez regularne 
konsultacje oraz częste wymiany 
informacji na poszczególnych etapach
cyklu pomocy. Należy również podjąć 
kroki niezbędne do zapewnienia lepszej 
koordynacji i komplementarności z innymi 
darczyńcami, w tym poprzez regularne 
konsultacje. Społeczeństwo obywatelskie 
powinno odgrywać większą rolę zarówno 
w programach realizowanych za 
pośrednictwem organów rządowych, jak i
w przypadku otrzymywania pomocy Unii 
jako bezpośredni beneficjent.

(16) Komisja oraz państwa 
członkowskie powinny zapewnić 
zgodność, spójność oraz 
komplementarność swojej pomocy, w
szczególności poprzez regularne 
konsultacje oraz częste wymiany 
informacji na poszczególnych etapach 
cyklu pomocy. Należy również podjąć 
kroki niezbędne do zapewnienia lepszej 
koordynacji i komplementarności z innymi 
darczyńcami, w tym poprzez regularne 
konsultacje. W ramach pomocy należy 
zapewnić zgodność z unijną strategią na 
rzecz inteligentnego, zrównoważonego 
wzrostu sprzyjającego włączeniu 
społecznemu, rozwiązania dotyczące 
zasady partnerstwa oraz zintegrowane 
podejście do rozwoju terytorialnego.
Społeczeństwo obywatelskie powinno 
odgrywać większą rolę zarówno w
programach realizowanych za 
pośrednictwem organów rządowych, jak i
w przypadku otrzymywania pomocy Unii 
jako bezpośredni beneficjent.
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Or. it

Poprawka 16
Marijana Petir

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 17 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17a) Krajowe strategie i polityki 
sektorowe muszą gwarantować najwyższy 
poziom ochrony środowiska i przyrody; 
aspekt ten powinien zostać wyraźnie 
włączony w te strategie i polityki w wyniku 
ustanowienia odpowiednich procedur 
oceny oddziaływania na środowisko i
konsultacji społecznych, które nie mogą
trwać dłużej niż 30 dni. Ponadto w ocenie 
należy uwzględnić także ewentualne 
transgraniczne oddziaływanie na 
środowisko i przyrodę.

Or. hr

Poprawka 17
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 23

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23) Do niniejszego rozporządzenia 
zastosowanie mają horyzontalne przepisy
finansowe przyjęte przez Parlament 
Europejski i Radę na podstawie art. 322 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej. Przepisy te są ustanowione w
rozporządzeniu finansowym i określają w
szczególności procedurę ustanawiania i
wykonania budżetu w drodze dotacji, 
zamówień, nagród, wykonania 
pośredniego, pomocy finansowej, wsparcia 
budżetowego, funduszy powierniczych, 
instrumentów finansowych i gwarancji 
budżetowych oraz przewidują kontrole 
wykonywania obowiązków przez podmioty 
upoważnione do działań finansowych.

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

Or. fr

Poprawka 18
Mireille D'Ornano

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 26

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26) Działania zewnętrzne są często 
realizowane w bardzo zmiennym 
środowisku, wymagającym ciągłego i
szybkiego dostosowania do zmieniających 
się potrzeb partnerów UE oraz do 
globalnych wyzwań, takich jak prawa 
człowieka, demokracja i dobre rządy, 
bezpieczeństwo i stabilność, zmiana 
klimatu i ochrona środowiska, migracja 
nieuregulowana i jej podstawowe 
przyczyny. Pogodzenie zasady 
przewidywalności z potrzebą szybkiego 
reagowania na nowe potrzeby oznacza w
konsekwencji dostosowanie realizacji 
finansowej programów. Aby zwiększyć 
zdolność Unii do reagowania na 
nieprzewidziane potrzeby, przy 
jednoczesnym poszanowaniu zasady 
jednoroczności budżetu UE, niniejsze 
rozporządzenie powinno zachować 
możliwość zastosowania mechanizmów 
elastyczności już dopuszczonych na mocy 
rozporządzenia finansowego w ramach 
innych polityk, mianowicie w odniesieniu 
do przeniesień i ponownego przydzielania 
niewykorzystanych środków, w celu 
zapewnienia wydajnego wykorzystania 

(26) Działania zewnętrzne są często 
realizowane w bardzo zmiennym 
środowisku, wymagającym ciągłego i
szybkiego dostosowania do zmieniających 
się potrzeb partnerów UE oraz do 
globalnych wyzwań, takich jak prawa 
człowieka, demokracja i dobre rządy, 
bezpieczeństwo i stabilność, zmiana 
klimatu i ochrona środowiska, migracja 
nieuregulowana i jej podstawowe 
przyczyny, a konkretnie niedostateczny 
rozwój krajów pochodzenia migrantów. 
Pogodzenie zasady przewidywalności z
potrzebą szybkiego reagowania na nowe 
potrzeby oznacza w konsekwencji 
dostosowanie realizacji finansowej 
programów. Aby zwiększyć zdolność Unii 
do reagowania na nieprzewidziane 
potrzeby, przy jednoczesnym 
poszanowaniu zasady jednoroczności 
budżetu UE, niniejsze rozporządzenie 
powinno zachować możliwość 
zastosowania mechanizmów elastyczności 
już dopuszczonych na mocy 
rozporządzenia finansowego w ramach 
innych polityk, mianowicie w odniesieniu 
do przeniesień i ponownego przydzielania 
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funduszy UE zarówno na rzecz obywateli 
UE, jak i beneficjentów wymienionych w
załączniku I, i maksymalnego zwiększenia 
w ten sposób puli funduszy UE dostępnych 
na potrzeby interwencji w ramach działań 
zewnętrznych UE.

niewykorzystanych środków, w celu 
zapewnienia wydajnego wykorzystania 
funduszy UE zarówno na rzecz obywateli 
UE, jak i beneficjentów wymienionych w
załączniku I, i maksymalnego zwiększenia 
w ten sposób puli funduszy UE dostępnych 
na potrzeby interwencji w ramach działań 
zewnętrznych UE.

Or. fr

Poprawka 19
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) wzmocnienie praworządności, 
demokracji, poszanowania praw człowieka, 
praw podstawowych i prawa 
międzynarodowego, społeczeństwa 
obywatelskiego i bezpieczeństwa, a także 
poprawa zarządzania migracją i
granicami;

a) wzmocnienie praworządności, 
demokracji, poszanowania praw człowieka, 
praw podstawowych i prawa 
międzynarodowego, społeczeństwa 
obywatelskiego i bezpieczeństwa, a także 
poprawa zarządzania imigracją, a 
zwłaszcza ochrona granic i remigracja 
osób, którym odmówiono prawa azylu;

Or. fr

Poprawka 20
Marijana Petir

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) wzmocnienie praworządności, 
demokracji, poszanowania praw człowieka, 
praw podstawowych i prawa 
międzynarodowego, społeczeństwa 
obywatelskiego i bezpieczeństwa, a także 
poprawa zarządzania migracją i granicami;

a) wzmocnienie praworządności, 
demokracji, poszanowania praw człowieka,
w tym praw osób należących do 
mniejszości, praw podstawowych i prawa 
międzynarodowego, społeczeństwa 
obywatelskiego i bezpieczeństwa, a także 
poprawa zarządzania migracją i granicami;

Or. hr
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Poprawka 21
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) wzmocnienie rozwoju 
gospodarczego i społecznego, w tym 
poprzez zwiększoną łączność i rozwój 
regionalny, rozwój rolnictwa i obszarów 
wiejskich oraz polityki społecznej i
polityki zatrudnienia, wzmocnienie 
ochrony środowiska, zwiększenie 
odporności na zmiany klimatu, 
przyspieszenie transformacji w kierunku 
gospodarki niskoemisyjnej oraz rozwój 
gospodarki cyfrowej i społeczeństwa 
cyfrowego;

d) wzmocnienie rozwoju 
gospodarczego i społecznego, w tym 
poprzez zwiększoną łączność i rozwój 
regionalny, rozwój rolnictwa i obszarów 
wiejskich bez presji konkurencyjnej w 
państwach wnoszących wkład oraz 
polityki społecznej i polityki zatrudnienia, 
wzmocnienie ochrony środowiska, 
zwiększenie odporności na zmiany 
klimatu, przyspieszenie transformacji w
kierunku gospodarki niskoemisyjnej oraz 
rozwój gospodarki cyfrowej i
społeczeństwa cyfrowego;

Or. fr

Poprawka 22
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) warunki przyznania środków na 
dobre zarządzanie przez państwo 
beneficjenta granicami i tranzytowymi 
przepływami migracyjnymi przez jego 
terytorium;

Or. fr

Poprawka 23
Marijana Petir
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Należy przeprowadzić odpowiednie oceny 
oddziaływania na środowisko i przyrodę w 
odniesieniu do tych strategii i polityk 
sektorowych.

Na podstawie wyników procedur oceny, 
które obejmują konsultacje społeczne, w 
strategiach i politykach sektorowych 
należy zawrzeć odpowiednie zalecenia 
dotyczące zmniejszenia ewentualnego 
negatywnego oddziaływania na 
środowisko i przyrodę, którego można się 
spodziewać w wyniku realizacji tych 
strategii i polityk, oraz procedury 
transgraniczne, jeżeli w ocenie wskazano, 
że może wystąpić oddziaływanie 
transgraniczne, a także należy w nich 
określić odpowiedni monitoring zgodnie 
ze stwierdzonymi potrzebami.

Procedura transgraniczna musi 
obejmować przeprowadzenie oceny 
oddziaływania na środowisko i konsultacji 
społecznych również w państwie 
sąsiadującym, w odniesieniu do którego w 
ocenie wykazano, że mogłyby w nim 
wystąpić określone negatywne skutki dla 
środowiska i przyrody z powodu realizacji 
danej strategii lub polityki sektorowej.

Konsultacje społeczne muszą trwać co 
najmniej 30 dni.

Or. hr

Poprawka 24
Marijana Petir

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) Utworzenie na wczesnym etapie 
instytucji niezbędnych do zapewnienia 
praworządności i propagowanie ich 

a) Utworzenie na wczesnym etapie 
instytucji niezbędnych do zapewnienia 
praworządności i propagowanie ich 
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prawidłowego funkcjonowania. Działania 
w tej dziedzinie mają na celu: utworzenie 
niezależnych, odpowiedzialnych i
skutecznych systemów sądowych, w tym 
przejrzystych i opartych na kryteriach 
merytorycznych systemów rekrutacji, 
systemów oceny i awansu oraz 
skutecznych procedur dyscyplinarnych w
przypadku nadużyć, jak również 
upowszechnianie współpracy sądowej;
zapewnienie solidnych systemów ochrony 
granic, zarządzania przepływami 
migracyjnymi i udzielania azylu osobom 
potrzebującym pomocy; opracowanie 
skutecznych narzędzi zapobiegania 
przestępczości zorganizowanej, handlowi 
ludźmi, przemytowi migrantów, praniu 
pieniędzy/finansowaniu terroryzmu i
korupcji oraz zwalczania tych zjawisk;
propagowanie i ochrona praw człowieka, 
praw osób należących do mniejszości, w
tym praw podstawowych Romów, jak 
również lesbijek, gejów, osób 
biseksualnych, transpłciowych i
interseksualnych, w tym wolności mediów 
i ochrony danych.

prawidłowego funkcjonowania. Działania 
w tej dziedzinie mają na celu: utworzenie 
niezależnych, odpowiedzialnych i
skutecznych systemów sądowych, w tym 
przejrzystych i opartych na kryteriach 
merytorycznych systemów rekrutacji, 
systemów oceny i awansu oraz 
skutecznych procedur dyscyplinarnych w
przypadku nadużyć, jak również 
upowszechnianie współpracy sądowej;
propagowanie i ochrona praw człowieka, 
praw osób należących do mniejszości, w
tym praw podstawowych Romów, w tym 
wolności mediów i ochrony danych.

Or. hr

Poprawka 25
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) Utworzenie na wczesnym etapie 
instytucji niezbędnych do zapewnienia 
praworządności i propagowanie ich 
prawidłowego funkcjonowania. Działania 
w tej dziedzinie mają na celu: utworzenie 
niezależnych, odpowiedzialnych i 
skutecznych systemów sądowych, w tym 
przejrzystych i opartych na kryteriach 
merytorycznych systemów rekrutacji, 
systemów oceny i awansu oraz 

a) Utworzenie na wczesnym etapie 
instytucji niezbędnych do zapewnienia 
praworządności i propagowanie ich 
prawidłowego funkcjonowania. Działania 
w tej dziedzinie mają na celu: utworzenie 
niezależnych, odpowiedzialnych i 
skutecznych systemów sądowych, w tym 
przejrzystych i opartych na kryteriach 
merytorycznych systemów rekrutacji, 
systemów oceny i awansu oraz 
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skutecznych procedur dyscyplinarnych w 
przypadku nadużyć, jak również 
upowszechnianie współpracy sądowej; 
zapewnienie solidnych systemów ochrony 
granic, zarządzania przepływami 
migracyjnymi i udzielania azylu osobom
potrzebującym pomocy; opracowanie 
skutecznych narzędzi zapobiegania 
przestępczości zorganizowanej, handlowi 
ludźmi, przemytowi migrantów, praniu 
pieniędzy/finansowaniu terroryzmu i 
korupcji oraz zwalczania tych zjawisk; 
propagowanie i ochrona praw człowieka, 
praw osób należących do mniejszości, w 
tym praw podstawowych Romów, jak 
również lesbijek, gejów, osób 
biseksualnych, transpłciowych i 
interseksualnych, w tym wolności mediów
i ochrony danych.

skutecznych procedur dyscyplinarnych w 
przypadku nadużyć, jak również 
upowszechnianie współpracy sądowej; 
zapewnienie solidnych systemów ochrony 
granic, zarządzania przepływami 
migracyjnymi i udzielania azylu osobom
po skrupulatnym rozpatrzeniu ich 
wniosków; opracowanie skutecznych 
narzędzi zapobiegania przestępczości 
zorganizowanej, handlowi ludźmi, 
przemytowi migrantów, praniu 
pieniędzy/finansowaniu terroryzmu i 
korupcji oraz zwalczania tych zjawisk; 
propagowanie praw obywateli, zwalczania
praktyki okaleczania żeńskich narządów 
płciowych, ochrony zwierząt 
gospodarskich i podstawowych wolności, 
w tym wolności mediów i ochrony danych.

Or. fr

Poprawka 26
Marijana Petir

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – akapit 1 – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) Zwiększenie zdolności w zakresie 
odpowiadania na wyzwania dotyczące 
bezpieczeństwa i migracji, w tym 
ustanowienie solidnego systemu ochrony 
granic, zapobieganie nieuregulowanej 
migracji i przeciwdziałanie jej, skuteczna 
polityka powrotów i readmisji, 
przyznawanie azylu osobom, które mają 
do niego prawo, opracowanie skutecznych 
instrumentów na rzecz walki z 
przestępczością zorganizowaną, handlem 
ludźmi, przemytem migrantów, praniem 
pieniędzy, finansowaniem terroryzmu i 
korupcją, a także zacieśnienie współpracy
z Unią w walkę z terroryzmem, 
radykalizacją postaw i zagrożeniami 
hybrydowymi.

Or. hr
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Poprawka 27
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – akapit 1 – litera h

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

h) Sprzyjanie tworzeniu zatrudnienia o 
wysokiej jakości i dostępowi do rynku 
pracy. Działania w tej dziedzinie mają na 
celu: zaradzenie wysokiej stopie 
bezrobocia i bierności przez wspieranie 
trwałej integracji na rynku pracy, w 
szczególności ludzi młodych (zwłaszcza 
młodzieży niekształcącej się, niepracującej 
ani nieszkolącej się), kobiet, osób 
długotrwale bezrobotnych i wszystkich 
słabo reprezentowanych grup. Działania 
powinny przyczyniać się do tworzenia 
miejsc pracy o dobrej jakości i wspierać 
skuteczne egzekwowanie przepisów i
standardów prawa pracy na całym 
terytorium. Inne kluczowe obszary 
interwencji to: wspieranie równości płci,
propagowanie zatrudnialności i
wydajności, zdolność przystosowywania 
się pracowników i przedsiębiorstw do 
zmian, ustanowienie trwałego dialogu 
społecznego, modernizacja i wzmocnienie 
instytucji rynku pracy, takich jak publiczne 
służby zatrudnienia i inspekcje pracy.

h) Sprzyjanie tworzeniu zatrudnienia o 
wysokiej jakości i dostępowi do rynku 
pracy. Działania w tej dziedzinie mają na 
celu: zaradzenie wysokiej stopie 
bezrobocia i bierności przez wspieranie 
trwałej integracji na rynku pracy, w 
szczególności ludzi młodych (zwłaszcza 
młodzieży niekształcącej się, niepracującej 
ani nieszkolącej się) i osób długotrwale 
bezrobotnych. Działania powinny 
przyczyniać się do tworzenia miejsc pracy 
o dobrej jakości i wspierać skuteczne 
egzekwowanie przepisów i standardów 
prawa pracy na całym terytorium. Inne 
kluczowe obszary interwencji to: 
propagowanie zatrudnialności i
wydajności, zdolność przystosowywania 
się pracowników i przedsiębiorstw do 
zmian, ustanowienie trwałego dialogu 
społecznego, modernizacja i wzmocnienie 
instytucji rynku pracy, takich jak publiczne 
służby zatrudnienia i inspekcje pracy.

Or. fr

Poprawka 28
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – akapit 1 – litera i

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

i) Propagowanie ochrony społecznej i
włączenia społecznego oraz zwalczanie 

i) Propagowanie ochrony społecznej i
włączenia społecznego oraz zwalczanie 
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biedy. Działania w tej dziedzinie mają na 
celu zmodernizowanie systemów 
zabezpieczenia społecznego w celu 
zapewnienia wydajnej, skutecznej i
odpowiedniej ochrony na wszystkich 
etapach życia jednostki, sprzyjanie 
włączeniu społecznemu, propagowanie 
równych szans oraz eliminowanie 
nierówności i biedy. Działania w tej 
dziedzinie koncentrują się na poniższych 
zagadnieniach: integrowanie społeczności 
marginalizowanych, np. Romów; 
zwalczanie dyskryminacji ze względu na 
płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię 
lub wyznanie, niepełnosprawność, wiek 
lub orientację seksualną; ułatwienie 
dostępu do przystępnych cenowo, trwałych 
usług wysokiej jakości, takich jak wczesna 
edukacja i opieka nad dzieckiem, 
mieszkalnictwo, opieka zdrowotna i
podstawowe usługi socjalne oraz opieka 
długoterminowa, m.in. dzięki modernizacji 
systemów zabezpieczenia społecznego.

biedy. Działania w tej dziedzinie mają na 
celu zmodernizowanie systemów 
zabezpieczenia społecznego w celu 
zapewnienia wydajnej, skutecznej i
odpowiedniej ochrony na wszystkich 
etapach życia jednostki, sprzyjanie 
włączeniu społecznemu, propagowanie 
równych szans oraz eliminowanie 
nierówności i biedy. Działania w tej 
dziedzinie koncentrują się na zwalczaniu
dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub 
pochodzenie etniczne, religię lub 
wyznanie, niepełnosprawność, wiek lub 
orientację seksualną; ułatwienie dostępu do 
przystępnych cenowo, trwałych usług 
wysokiej jakości, takich jak wczesna 
edukacja i opieka nad dzieckiem, 
mieszkalnictwo, opieka zdrowotna i
podstawowe usługi socjalne oraz opieka 
długoterminowa, m.in. dzięki modernizacji 
systemów zabezpieczenia społecznego.

Or. fr

Poprawka 29
Marijana Petir

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – akapit 1 – litera i

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

i) Propagowanie ochrony społecznej i
włączenia społecznego oraz zwalczanie 
biedy. Działania w tej dziedzinie mają na 
celu zmodernizowanie systemów 
zabezpieczenia społecznego w celu 
zapewnienia wydajnej, skutecznej i
odpowiedniej ochrony na wszystkich 
etapach życia jednostki, sprzyjanie 
włączeniu społecznemu, propagowanie 
równych szans oraz eliminowanie 
nierówności i biedy. Działania w tej 
dziedzinie koncentrują się na poniższych 
zagadnieniach: integrowanie społeczności 
marginalizowanych, np. Romów; 
zwalczanie dyskryminacji ze względu na 

i) Propagowanie ochrony społecznej i
włączenia społecznego, szczególnie 
mniejszości, oraz zwalczanie biedy. 
Działania w tej dziedzinie mają na celu 
zmodernizowanie systemów 
zabezpieczenia społecznego w celu 
zapewnienia wydajnej, skutecznej i
odpowiedniej ochrony na wszystkich 
etapach życia jednostki, sprzyjanie 
włączeniu społecznemu, propagowanie 
równych szans oraz eliminowanie 
nierówności i biedy. Działania w tej 
dziedzinie koncentrują się na poniższych 
zagadnieniach: integrowanie społeczności 
marginalizowanych, np. Romów; 
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płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię 
lub wyznanie, niepełnosprawność, wiek 
lub orientację seksualną; ułatwienie 
dostępu do przystępnych cenowo, trwałych 
usług wysokiej jakości, takich jak wczesna 
edukacja i opieka nad dzieckiem, 
mieszkalnictwo, opieka zdrowotna i
podstawowe usługi socjalne oraz opieka 
długoterminowa, m.in. dzięki modernizacji 
systemów zabezpieczenia społecznego.

zwalczanie dyskryminacji ze względu na 
płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię 
lub wyznanie, niepełnosprawność, wiek 
lub orientację seksualną; ułatwienie 
dostępu do przystępnych cenowo, trwałych 
usług wysokiej jakości, takich jak wczesna 
edukacja i opieka nad dzieckiem, 
mieszkalnictwo, opieka zdrowotna i
podstawowe usługi socjalne oraz opieka 
długoterminowa, m.in. dzięki modernizacji 
systemów zabezpieczenia społecznego.

Or. hr

Poprawka 30
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – akapit 1 – litera p

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

p) Zwiększenie zdolności sektora 
rolno-spożywczego i sektora rybołówstwa 
do radzenia sobie z presją konkurencyjną i
siłami rynkowymi, a także do stopniowego 
dostosowywania się do zasad i przepisów 
unijnych, przy jednoczesnej realizacji 
celów gospodarczych, społecznych i
środowiskowych w zakresie 
zrównoważonego rozwoju terytorialnego 
obszarów wiejskich i przybrzeżnych.

p) Zwiększenie zdolności sektora 
rolno-spożywczego i sektora rybołówstwa 
do radzenia sobie z presją konkurencyjną, 
która może pochodzić od państw 
beneficjentów IPA III i której należy się 
wystrzegać, oraz siłami rynkowymi, a
także do stopniowego dostosowywania się 
do zasad i przepisów unijnych, przy 
jednoczesnej realizacji celów 
gospodarczych, społecznych i
środowiskowych w zakresie 
zrównoważonego rozwoju terytorialnego 
obszarów wiejskich i przybrzeżnych.

Or. fr

Poprawka 31
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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a) propagowanie transgranicznego 
zatrudnienia, mobilności pracowników 
oraz społecznego i kulturowego włączenia, 
m.in. poprzez: integrację transgranicznych 
rynków pracy, w tym mobilność 
transgraniczną; wspólne lokalne inicjatywy 
na rzecz zatrudnienia; usługi informacyjne 
i doradcze oraz wspólne szkolenia; 
równość płci; równe szanse; integrację 
społeczności imigrantów i słabszych grup 
społecznych; inwestycje w zakresie 
publicznych służb zatrudnienia; oraz 
inwestycje wspierające w zakresie zdrowia 
publicznego i usług społecznych;

a) propagowanie transgranicznego 
zatrudnienia, mobilności pracowników 
oraz społecznego i kulturowego włączenia, 
m.in. poprzez: integrację transgranicznych 
rynków pracy poprzez mobilność 
transgraniczną obywateli europejskich; 
wspólne lokalne inicjatywy na rzecz 
zatrudnienia; usługi informacyjne i
doradcze oraz wspólne szkolenia; równość 
płci; równe szanse; inwestycje w zakresie 
publicznych służb zatrudnienia; oraz 
inwestycje wspierające w zakresie zdrowia 
publicznego i usług społecznych;

Or. fr

Poprawka 32
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W stosownych przypadkach wskaźniki 
będą przedstawione z podziałem na płeć.

skreśla się

Or. fr
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