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Poprawka 1
Mireille D'Ornano

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. fr

Poprawka 2
Luke Ming Flanagan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(3) Zgodnie z art. 8 Traktatu o Unii 
Europejskiej Unia rozwija szczególne 
stosunki z państwami z nią sąsiadującymi, 
dążąc do utworzenia przestrzeni dobrobytu 
i dobrego sąsiedztwa opartej na 
wartościach Unii i charakteryzującej się 
bliskimi i pokojowymi stosunkami 
opartymi na współpracy, przy czym zwraca 
też uwagę na wszelkie możliwe nieuczciwe 
lub nieetyczne wykorzystywanie zasobów 
tych państw sąsiadujących przez unijne 
podmioty prywatne lub publiczne. 
Niniejsze rozporządzenie powinno 
przyczynić się do osiągnięcia tego celu.

Or. en
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Poprawka 3
Luke Ming Flanagan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Unia zapewnia spójność polityki na 
rzecz rozwoju zgodnie z wymogiem 
określonym w art. 208 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Unia 
powinna uwzględniać cele współpracy na 
rzecz rozwoju w politykach, które mogą 
wpływać na kraje rozwijające się, co 
będzie stanowiło najważniejszy element 
strategii na rzecz osiągnięcia celów 
zrównoważonego rozwoju określonych w 
Agendzie na rzecz zrównoważonego 
rozwoju 2030 („agenda 2030”) przyjętej 
przez Organizację Narodów 
Zjednoczonych we wrześniu 
2015 r.45Zapewnienie spójności polityki na 
rzecz zrównoważonego rozwoju, zapisane 
w agendzie 2030, wymaga uwzględnienia 
oddziaływania wszystkich polityk na 
zrównoważony rozwój na wszystkich 
szczeblach – na szczeblu krajowym, w 
obrębie UE, w innych krajach i na szczeblu 
globalnym.

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

Zapewnienie spójności polityki na rzecz 
zrównoważonego rozwoju, zapisane w 
agendzie 2030, wymaga uwzględnienia 
oddziaływania wszystkich polityk na 
zrównoważony rozwój na wszystkich 
szczeblach – na szczeblu krajowym, w 
obrębie UE, w innych krajach i na szczeblu 
globalnym. Należy jednak zauważyć, że 
zrównoważony rozwój nie oznacza 
„wzrostu” nieskończonego, który jest 
niemożliwy na ograniczonej planecie.

_________________ _________________

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

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

Or. en

Poprawka 4
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Mireille D'Ornano

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Unia zapewnia spójność polityki na 
rzecz rozwoju zgodnie z wymogiem 
określonym w art. 208 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Unia 
powinna uwzględniać cele współpracy na 
rzecz rozwoju w politykach, które mogą 
wpływać na kraje rozwijające się, co 
będzie stanowiło najważniejszy element 
strategii na rzecz osiągnięcia celów 
zrównoważonego rozwoju określonych w 
Agendzie na rzecz zrównoważonego 
rozwoju 2030 („agenda 2030”) przyjętej 
przez Organizację Narodów 
Zjednoczonych we wrześniu 
2015 r.45Zapewnienie spójności polityki na 
rzecz zrównoważonego rozwoju, zapisane 
w agendzie 2030, wymaga uwzględnienia 
oddziaływania wszystkich polityk na 
zrównoważony rozwój na wszystkich 
szczeblach – na szczeblu krajowym, w 
obrębie UE, w innych krajach i na szczeblu 
globalnym.

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

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

_________________ _________________

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

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

Or. fr

Poprawka 5
Luke Ming Flanagan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 7
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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 Paryża57oraz 
Program działań z Addis Abeby58są 
odpowiedzią wspólnoty międzynarodowej 
na globalne wyzwania i tendencje 
związane ze zrównoważonym rozwojem. 
Agenda 2030, której centralnym 
elementem są cele zrównoważonego 
rozwoju, stanowi ramy dla przemian 
mających na celu eliminację ubóstwa i 
osiągnięcie zrównoważonego rozwoju w 
skali globalnej. Ma ona uniwersalny zasięg 
i zapewnia kompleksowe wspólne ramy 
działań mające zastosowanie do Unii, jej 
państw członkowskich i partnerów. 
Zapewnia ona równowagę między 
gospodarczymi, społecznymi i 
ekologicznymi aspektami trwałego 
rozwoju i uznaje zasadnicze znaczenie 
wzajemnych powiązań między celami 
ogólnymi i szczegółowymi. Agenda 2030 
dąży do tego, by nikogo nie pozostawić 
bez pomocy. Realizacja agendy 2030 
będzie ściśle skoordynowana z 
wdrażaniem innych odnośnych 
międzynarodowych zobowiązań Unii. W 
ramach działań podjętych na mocy 
niniejszego rozporządzenia należy zwrócić 
szczególną uwagę na wzajemne 
powiązania między celami 
zrównoważonego rozwoju oraz na 
zintegrowane działania, które mogą 
przynieść dodatkowe korzyści i w spójny 
sposób posłużyć wielu celom.

(7) Światowym kontekstem działań jest 
dążenie do ustanowienia opartego na 
określonych zasadach porządku 
światowego, w którym multilateralizm 
stanowi kluczową zasadę, a którego 
elementem centralnym jest Organizacja 
Narodów Zjednoczonych. Agenda 2030 
i porozumienie klimatyczne z Paryża57 oraz 
Program działań z Addis Abeby58 są 
odpowiedzią wspólnoty międzynarodowej 
na globalne wyzwania i tendencje 
związane ze zrównoważonym rozwojem. 
Agenda 2030, której centralnym 
elementem są cele zrównoważonego 
rozwoju, stanowi ramy dla przemian 
mających na celu eliminację ubóstwa 
i osiągnięcie zrównoważonego rozwoju 
w skali globalnej. Ma ona uniwersalny 
zasięg i zapewnia kompleksowe wspólne 
ramy działań mające zastosowanie do Unii, 
jej państw członkowskich i partnerów. 
Zapewnia ona równowagę między 
gospodarczymi, społecznymi 
i ekologicznymi aspektami trwałego 
rozwoju i uznaje zasadnicze znaczenie 
wzajemnych powiązań między celami 
ogólnymi i szczegółowymi. Agenda 2030 
dąży do tego, by nikogo nie pozostawić 
bez pomocy. Realizacja agendy 2030 
będzie ściśle skoordynowana 
z wdrażaniem innych odnośnych 
międzynarodowych zobowiązań Unii. 
W ramach działań podjętych na mocy 
niniejszego rozporządzenia należy zwrócić 
szczególną uwagę na wzajemne 
powiązania między celami 
zrównoważonego rozwoju oraz na 
zintegrowane działania, które mogą 
przynieść dodatkowe korzyści i w spójny 
sposób posłużyć wielu celom. Aby 
osiągnąć te cele, należy jednak położyć 
nacisk na rozwój lokalnych łańcuchów 
żywności oraz produkcji i dostaw, 
traktowanych preferencyjnie w stosunku 
do szeroko zakrojonych 
międzykontynentalnych porozumień 
handlowych, co przyniosłoby wiele 
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korzyści, w tym między innymi 
ograniczenie ruchu transportowego i tym 
samym ograniczenie emisji, ograniczenie 
zużycia paliwa transportowego, 
zmniejszenie produkcji pojazdów 
silnikowych przy jednoczesnym 
zwiększeniu poziomu lokalnego 
zrównoważonego zatrudnienia.

_________________ _________________

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

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

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

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

Or. en

Poprawka 6
Mireille D'Ornano

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 Paryża57oraz 
Program działań z Addis Abeby58są 
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 

(7) Światowym kontekstem działań jest 
dążenie do ustanowienia opartego na 
określonych zasadach porządku 
światowego, w którym multilateralizm i 
harmonijna współpraca międzypaństwowa 
stanowią 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 
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osiągnięcie zrównoważonego rozwoju w 
skali globalnej. Ma ona uniwersalny zasięg 
i zapewnia kompleksowe wspólne ramy 
działań mające zastosowanie do Unii, jej 
państw członkowskich i partnerów. 
Zapewnia ona równowagę między 
gospodarczymi, społecznymi i 
ekologicznymi aspektami trwałego 
rozwoju i uznaje zasadnicze znaczenie 
wzajemnych powiązań między celami 
ogólnymi i szczegółowymi. Agenda 2030 
dąży do tego, by nikogo nie pozostawić 
bez pomocy. Realizacja agendy 2030 
będzie ściśle skoordynowana z 
wdrażaniem innych odnośnych 
międzynarodowych zobowiązań Unii. W 
ramach działań podjętych na mocy 
niniejszego rozporządzenia należy zwrócić 
szczególną uwagę na wzajemne 
powiązania między celami 
zrównoważonego rozwoju oraz na 
zintegrowane działania, które mogą 
przynieść dodatkowe korzyści i w spójny 
sposób posłużyć wielu celom.

mających na celu eliminację ubóstwa i 
osiągnięcie zrównoważonego rozwoju w 
skali globalnej. Ma ona uniwersalny zasięg 
i zapewnia kompleksowe wspólne ramy 
działań mające zastosowanie do Unii, jej 
państw członkowskich i partnerów. 
Zapewnia ona równowagę między 
gospodarczymi, społecznymi i 
ekologicznymi aspektami trwałego 
rozwoju i uznaje zasadnicze znaczenie 
wzajemnych powiązań między celami 
ogólnymi i szczegółowymi. Agenda 2030 
dąży do tego, by nikogo nie pozostawić 
bez pomocy. Realizacja agendy 2030 
będzie ściśle skoordynowana z 
wdrażaniem innych odnośnych 
międzynarodowych zobowiązań Unii. W 
ramach działań podjętych na mocy 
niniejszego rozporządzenia należy zwrócić 
szczególną uwagę na wzajemne 
powiązania między celami 
zrównoważonego rozwoju oraz na 
zintegrowane działania, które mogą 
przynieść dodatkowe korzyści i w spójny 
sposób posłużyć wielu celom.

_________________ _________________

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

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

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

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

Or. fr

Poprawka 7
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8
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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”)59przedstawionej w 
dniu 19 czerwca 2016 r., która stanowi 
wizję Unii i ramy dla zjednoczonego i 
odpowiedzialnego zaangażowania w 
partnerstwo z innymi w celu wspierania jej 
wartości i interesów. Unia powinna 
zachęcać do zawierania partnerstw, 
upowszechniać dialog merytoryczny oraz 
wspólne podejście do wyzwań 
ogólnoświatowych. Działania Unii 
powinny być ukierunkowane na wspieranie 
jej interesów i wartości we wszystkich 
aspektach, w tym na utrzymywanie pokoju, 
zapobieganie konfliktom, umacnianie 
bezpieczeństwa międzynarodowego, 
zwalczanie podstawowych przyczyn 
nielegalnej migracji, niesienie pomocy 
narodom, krajom i regionom dotkniętym 
klęskami żywiołowymi lub katastrofami 
spowodowanymi przez człowieka, 
wspieranie polityki handlowej, dyplomacji 
gospodarczej i współpracy gospodarczej, 
propagowanie rozwiązań i technologii 
cyfrowych oraz upowszechnianie 
międzynarodowego wymiaru polityk Unii. 
Wspierając swoje interesy Unia powinna 
stosować się do zasad poszanowania 
wysokich standardów społecznych i 
środowiskowych, rządów prawa, prawa 
międzynarodowego i praw człowieka, 
jednocześnie promując te zasady.

(8) Wdrożenie niniejszego 
rozporządzenia powinno odbywać się 
z uwzględnieniem pięciu priorytetów 
ustanowionych w globalnej strategii na 
rzecz polityki zagranicznej 
i bezpieczeństwa Unii Europejskiej 
(„globalna strategia”)59 przedstawionej 
w dniu 19 czerwca 2016 r., która stanowi 
wizję Unii i ramy dla zjednoczonego 
i odpowiedzialnego zaangażowania 
w partnerstwo z innymi w celu wspierania 
jej wartości i interesów. Unia powinna 
zachęcać do zawierania partnerstw, 
upowszechniać dialog merytoryczny oraz 
wspólne podejście do wyzwań 
ogólnoświatowych. Działania Unii 
powinny być ukierunkowane na wspieranie 
jej interesów i wartości we wszystkich 
aspektach, w tym na utrzymywanie pokoju, 
zapobieganie konfliktom, umacnianie 
bezpieczeństwa międzynarodowego, 
zwalczanie podstawowych przyczyn 
nielegalnej migracji, niesienie pomocy 
narodom, krajom i regionom dotkniętym 
klęskami żywiołowymi lub katastrofami 
spowodowanymi przez człowieka, 
wspieranie polityki handlowej, dyplomacji 
gospodarczej i współpracy gospodarczej, 
propagowanie rozwiązań i technologii 
cyfrowych oraz upowszechnianie 
międzynarodowego wymiaru polityk Unii. 
Wspierając swoje interesy Unia powinna 
stosować się do zasad poszanowania 
wysokich standardów społecznych 
i środowiskowych, prawa 
międzynarodowego i praw obywateli, 
jednocześnie promując te zasady.

_________________ _________________

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

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

Or. fr
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Poprawka 8
Mireille D'Ornano

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

podpisany w dniu 7 czerwca 2017 r. 
zapewnia ramy wspólnego podejścia do 
współpracy na rzecz rozwoju między Unią 
a jej państwami członkowskimi w celu 
wdrożenia agendy 2030 i Programu działań 
z Addis Abeby. Eliminacja ubóstwa, 
zwalczanie dyskryminacji i nierówności, 
niepomijanie nikogo i wzmacnianie 
odporności stanowią trzon polityki 
współpracy na rzecz rozwoju. Jednak 
zarówno na poziomie Unii, jak i na 
poziomie państw członkowskich dostępne 
środki finansowe niezbędne do 
osiągnięcia tych celów w dziedzinie 
współpracy na rzecz rozwoju są 
niewystarczające.

_________________ _________________

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

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

Or. fr

Poprawka 9
Mireille D'Ornano

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12

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

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

Or. fr

Poprawka 10
Christophe Hansen

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, 
łagodzenie zmiany klimatu 
i przystosowanie się do niej oraz prawa 
człowieka.

Or. en

Poprawka 11
Mireille D'Ornano

Wniosek dotyczący rozporządzenia



PE628.396v01-00 12/42 AM\1163886PL.docx

PL

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, 
edukacja, zmiana klimatu i prawa 
człowieka.

Or. fr

Poprawka 12
Luke Ming Flanagan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 13
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Niniejsze rozporządzenie powinno (17) Niniejsze rozporządzenie powinno 
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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.

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.

Or. fr

Poprawka 14
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 19

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Europejska polityka sąsiedztwa, 
zrewidowana w 2015 r.62, ma na celu 
zapewnienie stabilizacji w państwach 
sąsiedzkich oraz wzmocnienie odporności, 
w szczególności w drodze pobudzania 
rozwoju gospodarczego, jako główny 
priorytet Unii. Aby osiągnąć swoje cele, 
zrewidowana europejska polityka 
sąsiedztwa skupiona jest na czterech 
obszarach priorytetowych, jakimi są: dobre 
rządy, demokracja, rządy prawa i prawa 
człowieka, ze szczególnym 
uwzględnieniem dalszej współpracy ze 
społeczeństwem obywatelskim, rozwój 
gospodarczy; bezpieczeństwo, migracja i 
mobilność, w tym zwalczanie 
podstawowych przyczyn migracji. 
Charakterystycznymi cechami nowej 
europejskiej polityki sąsiedztwa są 
zróżnicowanie i większa współwłasność, 
uznanie różnych poziomów zaangażowania 
oraz uwzględnienie interesów każdego 
państwa w kontekście charakteru i 
ukierunkowania jego partnerstwa z Unią.

(19) Europejska polityka sąsiedztwa, 
zrewidowana w 2015 r.62, ma na celu 
zapewnienie stabilizacji w państwach 
sąsiedzkich oraz wzmocnienie odporności, 
w szczególności w drodze pobudzania 
rozwoju gospodarczego, jako główny 
priorytet Unii. Aby osiągnąć swoje cele, 
zrewidowana europejska polityka 
sąsiedztwa skupiona jest na czterech 
obszarach priorytetowych, jakimi są: dobre
rządy, demokracja, prawa obywateli, ze 
szczególnym uwzględnieniem dalszej 
współpracy ze społeczeństwem 
obywatelskim, przy czym należy unikać 
wszelkiej ingerencji w sprawy wewnętrzne 
poszczególnych państw, 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.
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_________________ _________________

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

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

Or. fr

Poprawka 15
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 20

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. fr

Poprawka 16
Luke Ming Flanagan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 23

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

(23) W przypadku działań 
finansowanych i monitorowanych na mocy 
niniejszego rozporządzenia głównym 
podejściem powinno być stosowanie 
programów geograficznych, tak aby 
zmaksymalizować wpływ pomocy unijnej 
i przybliżyć krajom partnerskim 
i społeczeństwom działania Unii, a w 
przypadku działań monitorowanych przez 
Unię w celu zapewnienia, że ta pomoc 
trafia tam, gdzie powinna. W stosownych 
przypadkach takie podejście ogólne 
powinno zostać uzupełnione o programy 
tematyczne i działania szybkiego 
reagowania.

Or. en

Poprawka 17
Mireille D'Ornano

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 24

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. fr

Poprawka 18
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin



PE628.396v01-00 16/42 AM\1163886PL.docx

PL

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 25

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(25) Podczas gdy cele z zakresu 
demokracji i praw obywateli powinny być 
odzwierciedlone w procesie wdrażania 
niniejszego rozporządzenia, pomoc Unii 
w ramach programów tematycznych na 
rzecz bezpieczeństwa i migracji – ze 
względu na swój globalny charakter 
i niezależność działania od zgody rządów 
i organów publicznych odnośnych państw 
trzecich – powinna mieć szczególny 
charakter uzupełniający i dodatkowy.

Or. fr

Poprawka 19
Luke Ming Flanagan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 28

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28) Odzwierciedlając znaczenie 
przeciwdziałania zmianie klimatu zgodnie 
z zobowiązaniami Unii do wdrożenia 
porozumienia klimatycznego z Paryża oraz 
celów zrównoważonego rozwoju 
Organizacji Narodów Zjednoczonych 
rozporządzenie powinno przyczynić się do 
włączenia działań w dziedzin klimatu do 
głównego nurtu polityki Unii i do 
osiągnięcia ogólnego celu w postaci 
przeznaczania 25 % wydatków Unii na 
cele klimatyczne. Oczekuje się, że w 
ramach niniejszego rozporządzenia 25 % 
całkowitej puli środków finansowych na 
działania zostanie przeznaczonych na cele 
klimatyczne. Podczas wykonywania 

(28) Odzwierciedlając znaczenie 
przeciwdziałania zmianie klimatu zgodnie 
z zobowiązaniami Unii do wdrożenia 
porozumienia klimatycznego z Paryża oraz 
celów zrównoważonego rozwoju 
Organizacji Narodów Zjednoczonych 
rozporządzenie powinno przyczynić się do 
włączenia działań w dziedzin klimatu do 
głównego nurtu polityki Unii i do 
osiągnięcia ogólnego celu w postaci 
przeznaczania 25 % wydatków Unii na 
cele klimatyczne. Oczekuje się, że 
w ramach niniejszego rozporządzenia 25 % 
całkowitej puli środków finansowych na 
działania zostanie przeznaczonych na cele 
klimatyczne. W związku z tym oraz w 
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niniejszego rozporządzenia zostaną 
określone właściwe działania, a całkowity 
wkład z niniejszego rozporządzenia 
powinien być przedmiotem odpowiednich 
procesów oceny i przeglądu.

stosownych lub możliwych przypadkach 
inwestycje unijne powinny przyczyniać się 
do wspierania lokalnej niezależności 
żywnościowej i produkcyjnej. Podczas 
wykonywania niniejszego rozporządzenia 
zostaną określone właściwe działania, 
a całkowity wkład z niniejszego 
rozporządzenia powinien być przedmiotem 
odpowiednich procesów oceny i przeglądu.

Or. en

Poprawka 20
Anneli Jäätteenmäki

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 28

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28) Odzwierciedlając znaczenie 
przeciwdziałania zmianie klimatu zgodnie 
z zobowiązaniami Unii do wdrożenia 
porozumienia klimatycznego z Paryża oraz 
celów zrównoważonego rozwoju 
Organizacji Narodów Zjednoczonych 
rozporządzenie powinno przyczynić się do 
włączenia działań w dziedzin klimatu do 
głównego nurtu polityki Unii i do 
osiągnięcia ogólnego celu w postaci 
przeznaczania 25 % wydatków Unii na 
cele klimatyczne. Oczekuje się, że w 
ramach niniejszego rozporządzenia 25 % 
całkowitej puli środków finansowych na 
działania zostanie przeznaczonych na cele 
klimatyczne. Podczas wykonywania 
niniejszego rozporządzenia zostaną 
określone właściwe działania, a całkowity 
wkład z niniejszego rozporządzenia 
powinien być przedmiotem odpowiednich 
procesów oceny i przeglądu.

(28) Odzwierciedlając znaczenie 
przeciwdziałania zmianie klimatu zgodnie 
z zobowiązaniami Unii do wdrożenia 
porozumienia klimatycznego z Paryża oraz 
celów zrównoważonego rozwoju 
Organizacji Narodów Zjednoczonych 
rozporządzenie powinno przyczynić się do 
włączenia działań w dziedzin klimatu do 
głównego nurtu polityki Unii i do 
osiągnięcia ogólnego celu w postaci 
przeznaczania 30 % wydatków Unii na 
cele klimatyczne. Oczekuje się, że 
w ramach niniejszego rozporządzenia 30 % 
całkowitej puli środków finansowych na 
działania zostanie przeznaczonych na cele 
klimatyczne. Podczas wykonywania 
niniejszego rozporządzenia zostaną 
określone właściwe działania, a całkowity 
wkład z niniejszego rozporządzenia 
powinien być przedmiotem odpowiednich 
procesów oceny i przeglądu.

Or. en

Poprawka 21
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Mireille D'Ornano

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 29

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(29) Konieczne jest dalsze pogłębienie 
współpracy z krajami partnerskimi w 
zakresie migracji z myślą o czerpaniu 
korzyści z dobrze zarządzanej i legalnej 
migracji oraz skutecznym rozwiązaniu 
problemu nielegalnej migracji. Taka 
współpraca powinna przyczynić się do 
zapewnienia dostępu do ochrony 
międzynarodowej, wyeliminowania 
pierwotnych przyczyn nielegalnej migracji, 
poprawy zarządzania granicami oraz do 
prowadzenia działań w ramach walki z 
nielegalną migracją, handlem ludźmi i 
przemytem nielegalnych imigrantów, a 
także, w stosownych przypadkach, 
poprawy w zakresie powrotów, readmisji i 
reintegracji, w oparciu o wzajemną 
rozliczalność i pełne przestrzeganie 
zobowiązań w dziedzinie pomocy 
humanitarnej i praw człowieka. Dlatego 
nieodłącznym elementem ogólnych zasad 
niniejszego rozporządzenia powinna być 
skuteczna współpraca między państwami 
trzecimi a Unią. W celu zapewnienia, aby 
pomoc rozwojowa wspierała kraje 
partnerskie w skuteczniejszym zarządzaniu 
migracją, ważna jest wzmocniona spójność 
pomiędzy polityką migracyjną a polityką 
współpracy na rzecz rozwoju. Niniejsze 
rozporządzenie powinno przyczynić się do 
przyjęcia skoordynowanego, całościowego 
i usystematyzowanego podejścia do 
migracji, dzięki maksymalizacji synergii i 
stosowaniu niezbędnych środków nacisku.

(29) Konieczne jest dalsze pogłębienie 
współpracy z krajami partnerskimi w 
zakresie migracji z myślą o skutecznym 
rozwiązaniu problemu nielegalnej migracji. 
Taka współpraca powinna przyczynić się 
do zapewnienia dostępu do ochrony 
międzynarodowej, wyeliminowania 
pierwotnych przyczyn nielegalnej migracji, 
poprawy zarządzania granicami oraz do 
prowadzenia działań w ramach walki 
z nielegalną migracją, handlem ludźmi 
i przemytem nielegalnych imigrantów, w 
szczególności z sieciami parającymi się 
przemytem imigrantów w basenie Morza 
Śródziemnego, a także, w stosownych 
przypadkach, poprawy w zakresie 
powrotów, readmisji i reintegracji, 
w oparciu o wzajemną rozliczalność 
i pełne przestrzeganie zobowiązań 
w dziedzinie pomocy humanitarnej i praw 
człowieka. Dlatego nieodłącznym 
elementem ogólnych zasad niniejszego 
rozporządzenia powinna być skuteczna 
współpraca między państwami trzecimi 
a Unią. W celu zapewnienia, aby pomoc 
rozwojowa wspierała kraje partnerskie 
w skuteczniejszym zarządzaniu migracją, 
ważna jest wzmocniona spójność 
pomiędzy polityką migracyjną a polityką 
współpracy na rzecz rozwoju. Niniejsze 
rozporządzenie powinno przyczynić się do 
przyjęcia skoordynowanego, całościowego 
i usystematyzowanego podejścia do 
migracji, dzięki maksymalizacji synergii 
i stosowaniu niezbędnych środków 
nacisku.

Or. fr

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 29

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(29) Konieczne jest dalsze pogłębienie 
współpracy z krajami partnerskimi w 
zakresie migracji z myślą o czerpaniu 
korzyści z dobrze zarządzanej i legalnej 
migracji oraz skutecznym rozwiązaniu 
problemu nielegalnej migracji. Taka 
współpraca powinna przyczynić się do 
zapewnienia dostępu do ochrony 
międzynarodowej, wyeliminowania 
pierwotnych przyczyn nielegalnej 
migracji, poprawy zarządzania granicami 
oraz do prowadzenia działań w ramach 
walki z nielegalną migracją, handlem 
ludźmi i przemytem nielegalnych 
imigrantów, a także, w stosownych 
przypadkach, poprawy w zakresie 
powrotów, readmisji i reintegracji, w 
oparciu o wzajemną rozliczalność i pełne 
przestrzeganie zobowiązań w dziedzinie 
pomocy humanitarnej i praw człowieka. 
Dlatego nieodłącznym elementem 
ogólnych zasad niniejszego rozporządzenia 
powinna być skuteczna współpraca między 
państwami trzecimi a Unią. W celu 
zapewnienia, aby pomoc rozwojowa 
wspierała kraje partnerskie w 
skuteczniejszym zarządzaniu migracją, 
ważna jest wzmocniona spójność 
pomiędzy polityką migracyjną a polityką 
współpracy na rzecz rozwoju. Niniejsze 
rozporządzenie powinno przyczynić się do 
przyjęcia skoordynowanego, całościowego 
i usystematyzowanego podejścia do 
migracji, dzięki maksymalizacji synergii i 
stosowaniu niezbędnych środków nacisku.

(29) Konieczne jest dalsze pogłębienie 
współpracy z krajami partnerskimi i 
skuteczna reakcja na migrację. Taka 
współpraca powinna przyczynić się do 
zapewnienia dostępu do ochrony 
międzynarodowej, wyeliminowania 
pierwotnych przyczyn emigracji do 
Europy, poprawy zarządzania granicami 
oraz do prowadzenia działań w ramach 
walki z handlem ludźmi i przemytem 
nielegalnych imigrantów, a także poprawy 
w zakresie powrotów, readmisji 
i reintegracji, w oparciu o wzajemną 
rozliczalność i pełne przestrzeganie 
zobowiązań w dziedzinie pomocy 
humanitarnej. Dlatego nieodłącznym 
elementem ogólnych zasad niniejszego 
rozporządzenia powinna być skuteczna 
współpraca między państwami trzecimi 
a Unią. W celu dopilnowania, aby pomoc 
rozwojowa wspierała kraje partnerskie 
w skuteczniejszym zarządzaniu 
przepływami migracyjnymi, ważna jest 
wzmocniona spójność pomiędzy polityką 
imigracyjną a polityką dotyczącą
współpracy na rzecz rozwoju. W związku z 
tym warunkiem tej współpracy powinny 
być ścisłe kontrole prowadzone przez 
zainteresowane państwo na jego 
granicach oraz kontrole przepływów 
migracyjnych na jego terytorium.
Niniejsze rozporządzenie powinno 
przyczynić się do przyjęcia 
skoordynowanego, całościowego 
i usystematyzowanego podejścia do 
imigracji, dzięki maksymalizacji synergii 
i stosowaniu niezbędnych środków 
nacisku.

Or. fr
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Poprawka 23
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 30

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(30) Niniejsze rozporządzenie powinno 
umożliwić Unii reagowanie na wyzwania, 
potrzeby i możliwości związane z 
migracją, stanowiąc uzupełnienie polityki 
migracyjnej Unii. W tym celu i bez 
uszczerbku dla nieprzewidzianych 
okoliczności oczekuje się przeznaczenia 10 
% puli środków finansowych w ramach 
niniejszego rozporządzenia na potrzeby 
związane z wyeliminowaniem pierwotnych 
przyczyn nielegalnej migracji i 
przymusowego wysiedlenia oraz wsparcie 
zarządzania migracjami, w tym ochrony 
praw uchodźców i migrantów w zakresie 
celów niniejszego rozporządzenia.

(30) Niniejsze rozporządzenie powinno 
umożliwić Unii reagowanie na wyzwania, 
potrzeby i możliwości związane 
z migracją, stanowiąc uzupełnienie polityki 
migracyjnej Unii. W tym celu i bez 
uszczerbku dla nieprzewidzianych 
okoliczności oczekuje się przeznaczenia 
10 % puli środków finansowych w ramach 
niniejszego rozporządzenia na potrzeby 
związane z wyeliminowaniem pierwotnych 
przyczyn masowej imigracji
i przymusowego wysiedlenia oraz wsparcie 
zarządzania przepływami migracyjnymi, 
w tym reemigracji nielegalnych 
migrantów i osób, którym odmówiono 
prawa do azylu.

Or. fr

Poprawka 24
Christophe Hansen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 30 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(30a) Niniejsze rozporządzenie powinno 
wnieść wkład w zrównoważone 
zarządzanie takimi zasobami naturalnymi 
jak woda, gleba i lasy. W związku z tym 
należy propagować zrównoważone i 
bezpieczne techniki górnicze, 
zrównoważoną gospodarkę leśną oraz 
zrównoważone praktyki rolnicze.

Or. en
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Poprawka 25
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 39

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. fr

Poprawka 26
Mireille D'Ornano

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 42

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(42) Aby zwiększać odpowiedzialność 
krajów partnerskich za swój rozwój oraz 
podnosić trwałość pomocy zewnętrznej, 

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

Unia powinna propagować wykorzystanie 
instytucji, systemów i procedur krajów 
partnerskich we wszystkich aspektach 
cyklu projektu dotyczącego współpracy.

Or. fr

Poprawka 27
Luke Ming Flanagan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 47

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(47) Zgodnie z ust. 22 i 23 
Porozumienia międzyinstytucjonalnego w 
sprawie lepszego stanowienia prawa z dnia 
13 kwietnia 2016 r.78konieczne jest 
dokonanie oceny tego programu w oparciu 
o informacje zebrane przy wykorzystaniu 
określonych wymogów dotyczących 
monitowania, przy czym należy unikać 
nadmiernej regulacji i obciążeń 
administracyjnych, zwłaszcza względem 
państw członkowskich. W stosownych 
przypadkach wymogi takie mogą 
obejmować wymierne wskaźniki służące 
jako podstawa do przeprowadzenia oceny 
skutków programu. Szczególnie ważne 
jest, aby w czasie prac przygotowawczych 
Komisja prowadziła stosowne konsultacje, 
w tym na poziomie ekspertów, oraz aby 
konsultacje te prowadzone były zgodnie z 
zasadami określonymi w Porozumieniu 
międzyinstytucjonalnym w sprawie 
lepszego stanowienia prawa z dnia 13 
kwietnia 2016 r. W szczególności, aby 
zapewnić udział na równych zasadach 
Parlamentu Europejskiego i Rady w 
przygotowaniu aktów delegowanych, 
instytucje te otrzymują wszelkie 
dokumenty w tym samym czasie co 
eksperci państw członkowskich, a eksperci 
tych instytucji mogą systematycznie brać 
udział w posiedzeniach grup eksperckich 

(47) Zgodnie z ust. 22 i 23 
Porozumienia międzyinstytucjonalnego w 
sprawie lepszego stanowienia prawa z dnia 
13 kwietnia 2016 r.78 konieczne jest 
dokonanie oceny tego programu w oparciu 
o informacje zebrane przy wykorzystaniu 
określonych wymogów dotyczących 
monitowania, przy czym należy unikać 
nadmiernej regulacji i obciążeń 
administracyjnych, zwłaszcza względem 
państw członkowskich. W stosownych 
przypadkach wymogi takie mogą 
obejmować wymierne wskaźniki służące 
jako podstawa do przeprowadzenia oceny 
skutków programu. Szczególnie ważne 
jest, aby w czasie prac przygotowawczych 
Komisja prowadziła stosowne konsultacje, 
w tym na poziomie ekspertów, oraz aby 
konsultacje te prowadzone były zgodnie 
z zasadami określonymi w Porozumieniu 
międzyinstytucjonalnym w sprawie 
lepszego stanowienia prawa z dnia 13 
kwietnia 2016 r. W szczególności, aby 
zapewnić udział na równych zasadach 
Parlamentu Europejskiego i Rady w 
przygotowaniu aktów delegowanych, 
instytucje te powinny otrzymywać wszelkie 
dokumenty w tym samym czasie co 
eksperci państw członkowskich, a eksperci 
tych instytucji mogą systematycznie brać 
udział w posiedzeniach grup eksperckich 
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Komisji zajmujących się przygotowaniem 
aktów delegowanych.

Komisji zajmujących się przygotowaniem 
aktów delegowanych..

_________________ _________________

78 Porozumienie międzyinstytucjonalne 
pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą 
Unii Europejskiej a Komisją Europejską w 
sprawie lepszego stanowienia prawa z dnia 
13 kwietnia 2016 r.; Dz.U. L 123 z 
12.5.2016, s. 1-14.

78 Porozumienie międzyinstytucjonalne 
pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą 
Unii Europejskiej a Komisją Europejską 
w sprawie lepszego stanowienia prawa 
z dnia 13 kwietnia 2016 r.; Dz.U. L 123 
z 12.5.2016, s. 1-14.

Or. en

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

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

Or. fr

Poprawka 29
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) prawa człowieka i demokracja, a) prawa obywateli i demokracja,

Or. fr
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Poprawka 30
Christophe Hansen

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) wyzwania globalne. d) wyzwania globalne, w tym 
łagodzenie zmiany klimatu i 
przystosowanie się do niej.

Or. en

Poprawka 31
Christophe Hansen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Pula środków finansowych na 
wykonanie niniejszego rozporządzenia na 
lata 2021–2027 wynosi 91 200 mln EUR 
w cenach bieżących.

Or. en

Uzasadnienie

Zob. również art. 6 ust. 2 lit. b).

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

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– prawa człowieka i demokracja: 1 
500 mln EUR,

– opanowanie kryzysu 
migracyjnego: 1 500 mln EUR,

Or. fr
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Poprawka 33
Christophe Hansen

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– globalne wyzwania: 3 000 mln 
EUR;

– globalne wyzwania: 5 000 mln 
EUR;

Or. en

Uzasadnienie

Zob. również art. 6 ust. 1.

Poprawka 34
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Unia dąży, poprzez dialog 
i współpracę z krajami i regionami 
partnerskimi, do propagowania, rozwijania 
i umacniania zasad demokracji, 
poszanowania praw obywateli
i podstawowych wolności.

Or. fr

Poprawka 35
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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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.

skreśla się

Or. fr

Poprawka 36
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 4 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. fr

Poprawka 37
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2 – litera d
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreśla się

Or. fr

Poprawka 38
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. fr

Poprawka 39
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Podejście oparte na wynikach nie 
ma zastosowania do wsparcia na rzecz 
społeczeństwa obywatelskiego, kontaktów 
międzyludzkich, w tym współpracy między 
władzami lokalnymi, wsparcia na rzecz 
poprawy przestrzegania praw człowieka 
ani środków wsparcia związanych 
z sytuacjami kryzysowymi.

Or. fr

Poprawka 40
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W przypadku należycie 
uzasadnionej szczególnie pilnej potrzeby, 
takiej jak kryzys, w tym wystąpienie klęsk 
żywiołowych lub katastrof 
spowodowanych przez człowieka, 
bezpośrednie zagrożenie dla demokracji, 
rządów prawa, praw człowieka lub 
podstawowych wolności, Komisja może 
przyjąć plany działania i środki lub przyjąć 
zmiany istniejących planów działania i 
środków, w formie aktów wykonawczych 
mających natychmiastowe zastosowanie, 
zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 
35 ust. 4.

4. W przypadku należycie 
uzasadnionej szczególnie pilnej potrzeby, 
takiej jak kryzys, w tym wystąpienie klęsk 
żywiołowych lub katastrof 
spowodowanych przez człowieka, Komisja 
może przyjąć plany działania i środki lub 
przyjąć zmiany istniejących planów 
działania i środków, w formie aktów 
wykonawczych mających natychmiastowe 
zastosowanie, zgodnie z procedurą, 
o której mowa w art. 35 ust. 4.

Or. fr
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Poprawka 41
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreśla się

Or. fr

Poprawka 42
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. fr
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Poprawka 43
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

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.

skreśla się

Or. fr

Poprawka 44
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 3 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

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

Or. fr

Poprawka 45
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. fr

Poprawka 46
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreśla się
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niniejszego programu.

Or. fr

Poprawka 47
Anneli Jäätteenmäki

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 48
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Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) wzmocnienie ochrony praw 
człowieka i podstawowych wolności;

b) wzmocnienie ochrony 
podstawowych wolności;

Or. fr

Poprawka 49
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

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;

Or. fr

Poprawka 50
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. fr

Poprawka 51
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. fr

Poprawka 52
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

r) działania na rzecz godności i 
odporności osób wysiedlonych 
przymusowo i długoterminowo oraz ich
włączenia w życie gospodarcze i społeczne 
krajów i społeczności przyjmujących.

r) działania na rzecz godności i 
odporności osób wysiedlonych 
przymusowo i długoterminowo, ich 
tymczasowego włączenia w życie 
gospodarcze i społeczne krajów i 
społeczności przyjmujących oraz na rzecz 
jak najlepszego przygotowania ich 
readmisji do krajów pochodzenia.

Or. fr

Poprawka 53
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Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. fr

Poprawka 54
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

c) eliminacja i zmniejszenie 
podstawowych przyczyn nielegalnej 
migracji i przymusowego wysiedlenia za 
pomocą partnerstw z państwami trzecimi, 
w szczególności dotyczących readmisji ich 
obywateli;

Or. fr

Poprawka 55
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) zwalczanie nielegalnej migracji, 
handlu ludźmi, przemytu migrantów, 

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

walka z przemytnikami, wzmożenie 
współpracy w zakresie zintegrowanego 
zarządzania granicami;

Or. fr

Poprawka 56
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

e) wzmocnienie potencjału 
naukowego, technicznego, ludzkiego i 
instytucjonalnego na potrzeby zarządzania 
migracją w celu ochrony państw 
europejskich przed jej negatywnymi 
skutkami;

Or. fr

Poprawka 57
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) wspieranie skutecznych polityk 
migracyjnych opartych na prawach 
człowieka, w tym programów ochrony;

f) wspieranie skutecznych polityk 
migracyjnych zapewniających dobre 
zarządzanie granicami Unii oraz 
reemigracja wszystkich nielegalnych 
migrantów;

Or. fr

Poprawka 58
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) promowanie warunków 
ułatwiających legalną migrację i dobrze 
zarządzaną mobilność, kontakty 
międzyludzkie, maksymalizację wpływu 
migracji na rozwój;

g) promowanie warunków 
ułatwiających reemigrację i dobrze 
zarządzaną mobilność, kontakty 
międzyludzkie, maksymalizację wpływu 
reemigracji na rozwój państw;

Or. fr

Poprawka 59
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

h) zapewnienie ochrony migrantom i 
osobom przymusowo przesiedlonym;

h) zapewnienie ochrony uchodźcom 
tymczasowo przyjętym na terytorium 
europejskim;

Or. fr

Poprawka 60
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

i) wspieranie opartych na rozwoju 
rozwiązań dla przymusowo przesiedlonych 
osób i społeczności przyjmujących je;

i) wspieranie opartych na rozwoju 
rozwiązań ułatwiających proces powrotu
przymusowo przesiedlonych osób do 
krajów pochodzenia;

Or. fr

Poprawka 61
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część A – punkt 3 – litera j

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

j) wspieranie zaangażowania 
diaspory w państwach pochodzenia;

skreśla się

Or. fr

Poprawka 62
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

j) poprawa powszechnego dostępu do 
zrównoważonej energii, promowanie 
gospodarki niskoemisyjnej, odpornej na 
zmianę klimatu, zasobooszczędnej, o 
obiegu zamkniętym, zgodnej z 
porozumieniem paryskim;

j) poprawa powszechnego dostępu do 
zrównoważonej energii, promowanie 
gospodarki niskoemisyjnej, odpornej na 
zmianę klimatu, zasobooszczędnej, o 
obiegu zamkniętym;

Or. fr

Poprawka 63
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – punkt 1 – tiret 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

— współudział w propagowaniu 
podstawowych wartości demokracji, 
praworządności, powszechności i 
niepodzielności praw człowieka,
poszanowania godności ludzkiej, zasad 
niedyskryminacji, równości i solidarności 
oraz poszanowania zasad Karty Narodów 
Zjednoczonych oraz prawa 
międzynarodowego;

— współudział w propagowaniu 
podstawowych wartości demokracji, 
poszanowania godności ludzkiej, zasad 
niedyskryminacji, równości i solidarności 
oraz poszanowania zasad Karty Narodów 
Zjednoczonych oraz prawa 
międzynarodowego;
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Or. fr

Poprawka 64
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – punkt 1 – tiret 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

— umożliwienie współpracy i 
partnerstwa ze społeczeństwem 
obywatelskim w zakresie praw człowieka i 
demokracji, w tym we wrażliwych i 
naglących sytuacjach. Opracowanie 
spójnej i całościowej strategii na 
wszystkich poziomach, aby osiągnąć 
poniższe cele;

skreśla się

Or. fr

Poprawka 65
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – punkt 1 – tiret 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

— stanie na straży praw człowieka i
podstawowych wolności wszystkich ludzi, 
przyczyniając się do tworzenia 
społeczeństw, w których panują wartości 
uczestnictwa, niedyskryminacji, tolerancji 
sprawiedliwości i odpowiedzialności, 
solidarności oraz równości. 
Monitorowanie, promowanie i zwiększanie
poszanowania i przestrzegania praw 
człowieka i podstawowych wolności 
wszystkich ludzi zgodnie z zasadami 
powszechności, niepodzielności i 
współzależności praw człowieka. Zakres 
programu obejmuje prawa obywatelskie, 
polityczne, gospodarcze, społeczne i 
kulturowe. Zaradzenie wyzwaniom 
dotyczącym praw człowieka, pobudzając 

— stanie na straży podstawowych 
wolności wszystkich ludzi, przyczyniając 
się do tworzenia społeczeństw, w których 
panują wartości uczestnictwa, 
niedyskryminacji, tolerancji 
sprawiedliwości i odpowiedzialności, 
solidarności oraz równości. Monitorowanie 
poszanowania podstawowych wolności 
wszystkich ludzi. Zakres programu 
obejmuje prawa obywatelskie, polityczne, 
gospodarcze, społeczne i kulturowe.
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społeczeństwo obywatelskie oraz chroniąc 
i wzmacniając pozycję obrońców praw 
człowieka, również w związku z kurczącą 
się przestrzenią dla ich działań;

Or. fr

Poprawka 66
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – punkt 1 – tiret 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

— promowanie skutecznego 
multilateralizmu i partnerstwa 
strategicznego, przyczynianie się do 
zwiększania potencjału ram 
międzynarodowych, regionalnych i 
krajowych w zakresie promowania i 
ochrony praw człowieka, demokracji i 
praworządności. Wzmocnienie partnerstw 
strategicznych, ze szczególnym 
uwzględnieniem Biura Wysokiego 
Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. 
Praw Człowieka (OHCHR), 
Międzynarodowego Trybunału Karnego 
(MTK) oraz właściwych, regionalnych i 
krajowych mechanizmów ochrony praw 
człowieka. Ponadto program promuje 
edukację i badania w zakresie praw 
człowieka i demokracji, w tym za 
pośrednictwem sieci Global Campus for 
Human Rights and Democracy.

skreśla się

Or. fr

Poprawka 67
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – punkt 3 – podpunkt 1 – akapit 1 – litera d



AM\1163886PL.docx 41/42 PE628.396v01-00

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) zapobiegania konfliktom i 
reagowania kryzysowego;

d) zapobiegania konfliktom 
i reagowania kryzysowego, szczególnie w 
przypadku kryzysów migracyjnych;

Or. fr

Poprawka 68
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) wspieranie globalnych działań 
ukierunkowanych na zmniejszenie
wszystkich wymiarów nierówności takich 
jak różnice między 
dziewczętami/kobietami a 
chłopcami/mężczyznami w celu 
zapewnienia wszystkim równych szans na 
uczestniczenie w życiu gospodarczym i 
społecznym.

c) wspieranie globalnych działań 
wspierających wzajemne dopełnianie się 
mężczyzn i kobiet oraz zapewnienie
wszystkim równych szans na 
uczestniczenie w życiu gospodarczym 
i społecznym.

Or. fr

Poprawka 69
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) wypracowanie globalnego 
podejścia do wyzwania, jakie stanowi 
demografia afrykańska;

Or. fr

Poprawka 70
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Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – punkt 1 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) sytuacje stwarzające zagrożenie dla 
demokracji, porządku publicznego, 
ochrony praw człowieka i podstawowych 
wolności lub bezpieczeństwa ludzi — w 
szczególności osób narażonych na przemoc 
na tle płciowym w sytuacji niestabilności;

b) sytuacje stwarzające zagrożenie dla 
demokracji, porządku publicznego, 
podstawowych wolności lub 
bezpieczeństwa ludzi — w szczególności 
osób narażonych na przemoc na tle 
płciowym w sytuacji niestabilności;

Or. fr

Poprawka 71
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik V – akapit 1 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) przyczynienie się – przez 
promowanie zrównoważonego rozwoju –
do wyeliminowania pierwotnych przyczyn 
nieuregulowanej migracji, a także 
zwiększenia odporności społeczności 
tranzytowych i przyjmujących oraz 
wniesienia wkładu w trwałą reintegrację 
migrantów powracających do swoich 
krajów pochodzenia, z należytym 
uwzględnieniem wzmocnienia 
praworządności, dobrych rządów i praw 
człowieka.

f) przyczynienie się – przez 
promowanie zrównoważonego rozwoju –
do wyeliminowania pierwotnych przyczyn 
nieuregulowanej migracji, a także 
zwiększenia odporności społeczności 
tranzytowych i przyjmujących oraz 
wniesienia wkładu w trwałą reintegrację 
migrantów powracających do swoich 
krajów pochodzenia, przy jednoczesnym 
wspieraniu dobrych rządów i 
poszanowania praw obywateli.

Or. fr


	1163886PL.docx

