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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Opracowanie kolejnych wieloletnich ram finansowych (WRF 2021–2027) może stanowić dla 
Unii Europejskiej i jej państw członkowskich okazję do wdrożenia globalnej wizji 
współpracy i europejskiego sąsiedztwa trwale zakorzenionego w europejskich wartościach, 
takich jak ochrona praw człowieka i standardów środowiskowych, wzmocnienie 
równouprawnienia płci oraz pozycji kobiet i dziewcząt, eliminacja ubóstwa i wszystkich form 
dyskryminacji. W związku z tym sprawozdawczyni zaproponowała wprowadzenie poprawek 
do wniosku Komisji. 
We wniosku dotyczącym rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego 
Instrument Sąsiedztwa oraz Współpracy Międzynarodowej i Rozwojowej (ISWMR) stwierdza 
się, że jego celem ogólnym jest „umacnianie i propagowanie wartości i interesów Unii na 
całym świecie, tak aby dążyć do realizacji celów i zasad działań zewnętrznych Unii” (art. 3.). 
Wydaje się jednak, że wniosek ten opracowano z myślą o promowaniu krótkoterminowych 
interesów wewnętrznych UE, w szczególności w zakresie migracji i bezpieczeństwa, kosztem 
współpracy międzynarodowej i rozwoju. Aby złagodzić te krytyczne aspekty, korzystając ze 
wsparcia eksperckiego ze strony zainteresowanych podmiotów i organizacji pozarządowych, 
sprawozdawczyni sporządziła opinię w oparciu o podejście feministyczne do rozwoju oraz z 
myślą o ochronie celów współpracy międzynarodowej i wdrożeniu długoterminowego 
zrównoważonego rozwoju.
Sprawozdawczyni proponuje wzmocnić odniesienie do obecnych instrumentów współpracy, a 
także spójność polityki. Zgodnie z fundamentalnymi zasadami zawartymi również w 
traktatach europejskich rozporządzenie powinno przyczyniać się do realizacji celów 
zrównoważonego rozwoju w ramach europejskiej polityki sąsiedztwa oraz do zapewnienia 
spójności polityki na rzecz zrównoważonego rozwoju w odniesieniu do wszystkich celów. 
Wdrożenie rozporządzenia w sprawie ISWMR powinno odbywać się z uwzględnieniem 
unijnych ram politycznych współpracy na rzecz rozwoju, określonych w traktacie lizbońskim, 
Agendzie na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 i porozumieniu klimatycznym z Paryża. 
Realizacja celów zrównoważonego rozwoju nie może nastąpić za pośrednictwem celów i 
podejść ograniczonych do jednego sektora. Cel zrównoważonego rozwoju nr 5 dotyczący 
równouprawnienia płci ma charakter przekrojowy, zmierzając do zapewnienia 
równouprawnienia płci i wzmocnienia pozycji kobiet we wszystkich innych wymiarach. Unia 
powinna wzmacniać partnerstwa między wszystkimi podmiotami w dziedzinie rozwoju, 
mianowicie organizacjami społeczeństwa obywatelskiego, promując dialog międzykulturowy. 
Działania Unii powinny być ukierunkowane na wspieranie jej podstawowych wartości, w tym 
na przyczynianie się do eliminacji ubóstwa, walkę z nierównością we wszystkich postaciach, 
w szczególności z różnicami w traktowaniu kobiet i mężczyzn. Nowe rozporządzenie w 
sprawie ISWMR powinno wspierać i poszerzać działania na rzecz utrzymywania pokoju, 
zapobiegania konfliktom, zwalczania podstawowych przyczyn przymusowych wysiedleń, a 
także niesienia pomocy narodom, krajom i regionom borykającym się z nasiloną presją 
migracyjną oraz z klęskami żywiołowymi lub katastrofami spowodowanymi przez człowieka. 
Ponadto rozporządzenie to powinno wspierać uczciwą, zgodną z prawami człowieka i 
sprawiedliwą pod względem płci politykę handlową, a także dyplomację gospodarczą 
i współpracę gospodarczą. 
Nowy instrument powinien także chronić i promować rolę kobiet w budowaniu pokoju, 
będących kluczowymi podmiotami w dziedzinie zrównoważonego rozwoju. Jak pokazuje 
podejście feministyczne, historycznie rzecz biorąc, kobiety nigdy nie budowały swojej 
tożsamości politycznej na nacjonalizmie, lecz najczęściej na tworzeniu międzynarodowych 
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sieci z kobietami z różnych środowisk, rozwijając postawę otwartą na dialog 
międzykulturowy.
Zdaniem sprawozdawczyni cele rozporządzenia można osiągnąć jedynie przez zapewnienie 
wystarczających środków instrumentom współpracy, tak aby wspierać odpowiednie żywienie, 
edukację wysokiej jakości, godne i trwałe zatrudnienie, w szczególności dla osób 
znajdujących się w najbardziej niekorzystnej sytuacji, takich jak kobiety, dzieci i osoby 
LGBTIQ, a także opiekę zdrowotną, w tym dostęp do bezpiecznej aborcji, oraz inne prawa 
społeczne istotne z punktu widzenia obywateli.
UE powinna wyjść poza zobowiązania międzynarodowe oraz cele w dziedzinie 
równouprawnienia płci i przyjąć podejście feministyczne, dające perspektywę 
sprawiedliwości dla wszystkich, nie tylko dla kobiet i dziewcząt. Celem polityki na rzecz 
rozwoju i współpracy jest zapewnienie sprawiedliwych i równych źródeł utrzymania dla 
każdego, zachowanie środowiska i ekosystemów, a także zasobów społecznych i ludzkich. 
Unijna polityka współpracy powinna uwzględniać aspekt płci i obejmować pracę opiekuńczą 
lub reprodukcyjną. Gospodarki takie nie mogą być regulowane ograniczonymi zasadami 
wzrostu gospodarczego, konkurencji i wydajności. Istnieje potrzeba przeanalizowania, 
modernizacji i ponownej oceny unijnych ram rozwoju i współpracy z feministycznej 
perspektywy.

POPRAWKI

Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia zwraca się do Komisji Spraw Zagranicznych oraz 
Komisji Rozwoju, jako komisji przedmiotowo właściwych, o wzięcie pod uwagę 
następujących poprawek:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(1) Celem ogólnym programu 
„Instrument Sąsiedztwa oraz Współpracy 
Międzynarodowej i Rozwojowej” (dalej 
„Instrument”) powinno być propagowanie 
zrównoważonego rozwoju, wnoszenie 
wkładu w eliminację ubóstwa, zwalczanie 
nierówności we wszystkich formach, w 
szczególności różnic w traktowaniu kobiet
i mężczyzn, a także umacnianie 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 
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o Unii Europejskiej.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(4) Głównym celem unijnej polityki 
rozwoju, określonym w art. 208 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, jest 
zmniejszenie, a docelowo, likwidacja 
ubóstwa. Polityka Unii w zakresie 
współpracy na rzecz rozwoju przyczynia 
się również do osiągnięcia celów działań 
zewnętrznych Unii, w szczególności 
polegających na wspieraniu trwałego 
rozwoju gospodarczego, społecznego i
środowiskowego krajów rozwijających się, 
przyjmując za nadrzędny cel likwidację 
ubóstwa, jak przewidziano w art. 21 ust. 2 
lit. d) Traktatu o Unii Europejskiej, a także 
na utrzymaniu pokoju, zapobieganiu 
konfliktom i umacnianiu bezpieczeństwa 
międzynarodowego, jak przewidziano w 
art. 21 ust. 2 lit. c) Traktatu o Unii 
Europejskiej.

Poprawka 3

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 

(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 
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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.

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. Wymaga to również 
uwzględnienia wpływu wszystkich polityk 
na dynamikę konfliktów, co sprzyja 
stosowaniu podejścia do analizy 
konfliktów, które uwzględnia aspekt płci, 
we wszystkich działaniach i programach 
przewidzianych w ramach rozporządzenia,
aby uniknąć negatywnego wpływu na 
kobiety, dziewczęta i osoby LGBTIQ oraz 
zmaksymalizować pozytywne skutki.

__________________ __________________

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).

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Światowym kontekstem działań jest 
dążenie do ustanowienia opartego na 
określonych zasadach porządku 
światowego, w którym multilateralizm 
stanowi kluczową zasadę, a którego 
elementem centralnym jest Organizacja 
Narodów Zjednoczonych. Agenda 2030 
i porozumienie klimatyczne z Paryża57 oraz 
Program działań z Addis Abeby58 są 
odpowiedzią wspólnoty międzynarodowej 
na globalne wyzwania i tendencje 
związane ze zrównoważonym rozwojem. 

(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.
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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.

UE wspierała przyjęcie tych 
międzynarodowych zobowiązań i niniejsze 
rozporządzenie powinno, przede 
wszystkim, zmierzać do wniesienia wkładu 
w ich realizację. 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 oraz wspieranie 
pokojowych, sprawiedliwych i 
integracyjnych społeczeństw dla 
wszystkich osób bez względu na tożsamość 
płciową. 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. Cel 
zrównoważonego rozwoju nr 5 dotyczący 
równouprawnienia płci ma charakter 
przekrojowy, zmierzając do zapewnienia 
równouprawnienia płci i wzmocnienia 
pozycji kobiet we wszystkich tych 
wymiarach. Agenda 2030 dąży do tego, by 
nikogo nie pozostawić bez pomocy, a cel 5 
skupia się w szczególności na zakończeniu 
wszelkich form dyskryminacji wobec 
wszystkich kobiet i dziewcząt, dążąc do 
przyjęcia i wzmocnienia możliwych do 
wyegzekwowania przepisów promujących 
równouprawnienie płci. 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, bez 
utrudniania osiągnięcia innych.
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__________________ __________________

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

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

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

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

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Wdrożenie niniejszego 
rozporządzenia powinno odbywać się 
z uwzględnieniem pięciu priorytetów 
ustanowionych w globalnej strategii na 
rzecz polityki zagranicznej 
i bezpieczeństwa Unii Europejskiej 
(„globalna strategia”)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, 

(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 wartości we wszystkich aspektach, 
przyczyniając się tym samym do eliminacji 
ubóstwa, zwalczania nierówności we 
wszystkich formach, w szczególności 
różnic w traktowaniu kobiet i mężczyzn, 
utrzymywania pokoju, zapobiegania
konfliktom przez angażowanie w 
negocjacje dotyczące budowania pokoju 
szeregu ekspertów i zainteresowanych 
stron, w tym kobiet i przedstawicieli 
społeczeństwa obywatelskiego, 
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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.

umacniania bezpieczeństwa 
międzynarodowego i ochrony 
międzynarodowej, zwalczania
podstawowych przyczyn migracji i 
wysiedleń, niesienia pomocy narodom, 
krajom i regionom mierzącym się z 
nasiloną presją migracyjną oraz 
dotkniętym klęskami żywiołowymi lub 
katastrofami spowodowanymi przez 
człowieka, wspierania uczciwej oraz 
respektującej prawa człowieka i 
równouprawnienie płci polityki 
handlowej, dyplomacji gospodarczej i
współpracy gospodarczej, propagowania
rozwiązań i technologii cyfrowych oraz 
upowszechniania międzynarodowego 
wymiaru polityk Unii i wspierania 
sprawiedliwych i integracyjnych 
społeczeństw. 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.

__________________ __________________

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

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

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8a) Unia powinna uznać kluczową 
rolę, jaką w budowaniu pokoju odgrywają 
kobiety. Wdrożenie niniejszego 
rozporządzenia powinno również 
obejmować rezolucję Rady 
Bezpieczeństwa ONZ nr 1325 dotyczącą 
kobiet, pokoju i bezpieczeństwa, uznając 
jej główny cel, jakim jest ochrona kobiet i 
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znaczne zwiększenie ich udziału w 
procesach politycznych i decyzyjnych, 
gdzie wciąż są niedostatecznie 
reprezentowane. Skuteczny udział kobiet 
w procesach decyzyjnych na wszystkich 
szczeblach ma kluczowe znaczenie dla 
opracowania takich sposobów reagowania 
na kwestię podstawowych nierówności, 
które będą uwzględniały aspekt płci.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Zgodnie z globalną strategią 
i ramami z Sendai dotyczącymi 
ograniczania ryzyka klęsk żywiołowych 
w latach 2015–2030 przyjętymi w dniu 18 
marca 2015 r.61 należy uznać potrzebę 
odejścia od reagowania kryzysowego 
i działań zmierzających do wyjścia 
z kryzysu na rzecz bardziej strukturalnego, 
długoterminowego podejścia, które 
pozwala skuteczniej przeciwdziałać 
sytuacjom niestabilności, klęskom 
żywiołowym i katastrofom 
spowodowanym przez człowieka 
i przedłużającym się sytuacjom 
kryzysowym. Należy zwiększyć nacisk na 
zmniejszenie, zapobieganie i ograniczenie 
ryzyka oraz gotowość, a w odniesieniu do 
tych kwestii stosować podejście zbiorowe. 
Konieczne są też dalsze wysiłki na rzecz 
wzmocnienia szybkiej reakcji 
i zapewnienia trwałej poprawy sytuacji. 
Niniejsze rozporządzenie powinno zatem 
przyczynić się do wzmocnienia odporności 
i połączenia operacji humanitarnych 
z działaniami na rzecz rozwoju dzięki 
działaniom szybkiego reagowania.

(11) Zgodnie z globalną strategią 
i ramami z Sendai dotyczącymi 
ograniczania ryzyka klęsk żywiołowych 
w latach 2015–2030 przyjętymi w dniu 18 
marca 2015 r.[1] należy uznać potrzebę 
odejścia od reagowania kryzysowego 
i działań zmierzających do wyjścia 
z kryzysu na rzecz bardziej strukturalnego, 
długoterminowego podejścia, które 
pozwala skuteczniej przeciwdziałać 
sytuacjom niestabilności, klęskom 
żywiołowym i katastrofom 
spowodowanym przez człowieka 
i przedłużającym się sytuacjom 
kryzysowym. Należy zwiększyć nacisk na 
zmniejszenie, zapobieganie i ograniczenie 
ryzyka oraz gotowość, a w odniesieniu do 
tych kwestii stosować podejście zbiorowe. 
Konieczne są też dalsze wysiłki na rzecz 
wzmocnienia szybkiej reakcji 
i zapewnienia trwałej poprawy sytuacji
opartej na prawach człowieka. Niniejsze 
rozporządzenie powinno zatem przyczynić 
się do wzmocnienia odporności 
i połączenia operacji humanitarnych 
z działaniami na rzecz rozwoju dzięki
programom uwzględniającym aspekt 
geograficzny i kwestie płci oraz
działaniom szybkiego reagowania.

__________________ __________________
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61 „Ramy z Sendai dotyczące ograniczania 
ryzyka klęsk żywiołowych” przyjęte 
w dniu 18 marca 2015 r. i zatwierdzone 
przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji 
Narodów Zjednoczonych w dniu 3 czerwca 
2015 r. (UNGA A/RES/69/283).

61 „Ramy z Sendai dotyczące ograniczania 
ryzyka klęsk żywiołowych” przyjęte 
w dniu 18 marca 2015 r. i zatwierdzone 
przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji 
Narodów Zjednoczonych w dniu 3 czerwca 
2015 r. (UNGA A/RES/69/283).

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(13) Zgodnie z celami zrównoważonego 
rozwoju niniejsze rozporządzenie powinno 
przyczynić się do osiągnięcia konkretnych 
rezultatów obejmujących efekty, wyniki 
i wpływ w krajach partnerskich 
korzystających z zewnętrznej pomocy 
finansowej Unii. W szczególności, jak 
uzgodniono w konsensusie, oczekuje się, 
że działania w ramach niniejszego 
rozporządzenia wniosą wkład wynoszący 
20 % oficjalnej pomocy rozwojowej 
finansowanej na podstawie niniejszego 
rozporządzenia na rzecz włączenia 
społecznego i rozwoju społecznego, ze 
szczególnym uwzględnieniem 
podstawowych usług socjalnych, przede 
wszystkim w dziedzinie zdrowia i edukacji.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 13 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13a) Zgodnie z istniejącymi 
zobowiązaniami wynikającymi z drugiego 
unijnego planu działania w sprawie 
równości płci w co najmniej 85 % 
programów finansowanych z oficjalnej 
pomocy rozwojowej (ODA) 
równouprawnienie płci powinno być 
celem znaczącym, należy także ustanowić 
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programy tematyczne dotyczące
równouprawnienia płci. Zobowiązania te 
znajdą odzwierciedlenie w szczegółowych 
celach wszystkich filarów instrumentu, 
mając na uwadze równouprawnienie płci 
oraz wzmocnienie pozycji kobiet i 
dziewcząt jako wyzwanie przekrojowe. 
Dzieci i młodzież, w szczególności 
dziewczęta i młode kobiety, w dużej mierze 
inicjują zmiany i wnoszą wkład w 
realizację agendy 2030, co dostrzeżono w 
Europejskim konsensusie w sprawie 
rozwoju oraz w art. 3 Traktatu o Unii 
Europejskiej. W działaniach zewnętrznych 
Unii prowadzonych na podstawie 
niniejszego rozporządzenia szczególna 
uwaga będzie poświęcana potrzebom 
kobiet i dziewcząt oraz wzmocnieniu ich 
pozycji, a ponadto działania te będą 
przyczyniać się do realizacji ich 
potencjału jako kluczowych inicjatorów 
zmian przez inwestowanie w rozwój 
społeczny i włączenie społeczne.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Jeżeli jest to możliwe i stosowne, 
rezultaty działań zewnętrznych Unii należy 
monitorować i oceniać na podstawie 
uprzednio zdefiniowanych, przejrzystych, 
właściwych dla danego państwa 
i mierzalnych wskaźników, dostosowanych 
do specyfiki i celów Instrumentu oraz 
w oparciu o ramy dotyczące wyników 
stosowane w kraju partnerskim.

(14) Rezultaty działań zewnętrznych 
Unii należy monitorować i oceniać na 
podstawie uprzednio zdefiniowanych, 
przejrzystych, właściwych dla danego 
państwa i danej płci oraz mierzalnych 
wskaźników, dostosowanych do specyfiki 
i celów Instrumentu oraz w oparciu o ramy 
dotyczące wyników stosowane w kraju 
partnerskim.

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 17
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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 kraje najsłabiej rozwinięte i inne 
państwa w sytuacji niestabilności i będące 
w potrzebie, jak i pod względem 
tematycznym – osiągnięcie celów 
zrównoważonego rozwoju, bezpieczeństwo
i ochrona ludności, także w ramach 
migracji, walka ze zmianą klimatu i
przyczynianie się do przestrzegania praw
człowieka, w tym równouprawnienia płci 
we wszystkich krajach partnerskich UE.

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 17 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17a) Niniejsze rozporządzenie powinno 
zawierać odniesienie do nasilającego się 
na całym świecie gwałtownego sprzeciwu 
wobec praw kobiet i równouprawnienia 
płci; powinno wspierać organizacje 
zajmujące się zdrowiem seksualnym i 
reprodukcyjnym oraz prawami w tym 
zakresie (udostępnianie wysokiej jakości i 
przystępnych informacji, edukacji i 
usług), a także przemocą ze względu na 
płeć, w tym m.in. zwalczaniem okrutnych
tradycyjnych praktyk, takich jak 
okaleczanie żeńskich narządów 
płciowych, tzw. zbrodnie honorowe, 
gwałty i przemoc seksualna, przemoc w 
rodzinie, wczesne małżeństwa i 
dyskryminacja ze względu na płeć 
tolerowana przez państwo, a także 
zapewniać tym organizacjom 
wystarczające zdolności operacyjne.
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Poprawka 13

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.[1], 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 i ochrona, 
migracja i mobilność, w tym zwalczanie 
podstawowych przyczyn migracji i 
wysiedleń, a także rozwiązanie problemu, 
jakim jest nierówny wpływ tych zjawisk na 
kobiety i dziewczęta. 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. Niniejsze 
rozporządzenie powinno przyczyniać się 
do realizacji celów zrównoważonego 
rozwoju w krajach spoza Unii oraz do 
zapewnienia spójności polityki na rzecz 
zrównoważonego rozwoju w odniesieniu 
do wszystkich celów.

__________________ __________________

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.
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Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 21

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) Unia powinna dążyć do jak 
najskuteczniejszego wykorzystania 
dostępnych zasobów w celu optymalizacji 
wpływu prowadzonych przez nią działań 
zewnętrznych. Cel ten należy osiągnąć za 
sprawą spójności i komplementarności 
unijnych instrumentów finansowania 
zewnętrznego, w szczególności 
Instrumentu Pomocy Przedakcesyjnej III63, 
Instrumentu Pomocy Humanitarnej64, 
decyzji w sprawie krajów i terytoriów 
zamorskich65, Europejskiego Instrumentu 
na rzecz Bezpieczeństwa Jądrowego w celu 
uzupełnienia Instrumentu Sąsiedztwa oraz 
Współpracy Międzynarodowej 
i Rozwojowej na podstawie Traktatu 
Euratom66, wspólnej polityki zagranicznej 
i bezpieczeństwa oraz nowo 
zaproponowanego Europejskiego 
Instrumentu na rzecz Pokoju67, który jest 
finansowany poza budżetem UE, a także 
tworzenia synergii z innymi politykami 
i programami unijnymi. Powyższe 
obejmuje spójność i komplementarność 
z pomocą makrofinansową, w stosownych 
przypadkach. Aby zmaksymalizować 
wpływ połączonych interwencji na 
osiągnięcie wspólnych celów, niniejsze 
rozporządzenie powinno umożliwiać 
połączenie finansowania z innymi 
programami Unii, o ile ich wkłady nie 
dotyczą tych samych kosztów.

(21) Unia powinna dążyć do jak 
najskuteczniejszego wykorzystania 
dostępnych zasobów w celu optymalizacji 
wpływu prowadzonych przez nią działań 
zewnętrznych. Cel ten należy osiągnąć za 
sprawą spójności i komplementarności 
unijnych instrumentów finansowania 
zewnętrznego, w szczególności 
Instrumentu Pomocy Przedakcesyjnej III63, 
Instrumentu Pomocy Humanitarnej64, 
decyzji w sprawie krajów i terytoriów 
zamorskich65, Europejskiego Instrumentu 
na rzecz Bezpieczeństwa Jądrowego w celu 
uzupełnienia Instrumentu Sąsiedztwa oraz 
Współpracy Międzynarodowej 
i Rozwojowej na podstawie Traktatu 
Euratom66, wspólnej polityki zagranicznej 
i bezpieczeństwa oraz ochrony, jak 
również nowo zaproponowanego 
Europejskiego Instrumentu na rzecz 
Pokoju67, który jest finansowany poza 
budżetem UE, a także tworzenia synergii 
z innymi politykami i programami 
unijnymi. Powyższe obejmuje spójność 
i komplementarność z pomocą 
makrofinansową, w stosownych 
przypadkach. Aby zmaksymalizować 
wpływ połączonych interwencji na 
osiągnięcie wspólnych celów, niniejsze 
rozporządzenie powinno umożliwiać 
połączenie finansowania z innymi 
programami Unii, o ile ich wkłady nie 
dotyczą tych samych kosztów.

__________________ __________________

63 COM (2018) 465 final Wniosek 
dotyczący rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady ustanawiającego 
Instrument Pomocy Przedakcesyjnej (IPA 
III).

63 COM (2018) 465 final Wniosek 
dotyczący rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady ustanawiającego 
Instrument Pomocy Przedakcesyjnej (IPA 
III).

64 Rozporządzenie Rady (WE) nr 1257/96 
z dnia 20 czerwca 1996 r. dotyczące 

64 Rozporządzenie Rady (WE) nr 1257/96 
z dnia 20 czerwca 1996 r. dotyczące 
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pomocy humanitarnej (Dz.U. L 163 
z 2.7.1996, s. 1).

pomocy humanitarnej (Dz.U. L 163 
z 2.7.1996, s. 1).

65 COM(2018) 461 final Wniosek 
dotyczący decyzji Rady w sprawie 
stowarzyszenia krajów i terytoriów 
zamorskich z Unią Europejską, w tym 
stosunków między Unią Europejską, 
z jednej strony, a Grenlandią i Królestwem 
Danii, z drugiej strony („decyzja 
o stowarzyszeniu zamorskim”)

65 COM(2018) 461 final Wniosek 
dotyczący decyzji Rady w sprawie 
stowarzyszenia krajów i terytoriów 
zamorskich z Unią Europejską, w tym 
stosunków między Unią Europejską, 
z jednej strony, a Grenlandią i Królestwem 
Danii, z drugiej strony („decyzja 
o stowarzyszeniu zamorskim”)

66 COM(2018) 462 final Wniosek 
dotyczący rozporządzenia Rady 
ustanawiającego Europejski Instrument na 
rzecz Bezpieczeństwa Jądrowego 
uzupełniający Instrument Sąsiedztwa oraz 
Współpracy Międzynarodowej 
i Rozwojowej na podstawie Traktatu 
Euratom.

66 COM(2018) 462 final Wniosek 
dotyczący rozporządzenia Rady 
ustanawiającego Europejski Instrument na 
rzecz Bezpieczeństwa Jądrowego 
uzupełniający Instrument Sąsiedztwa oraz 
Współpracy Międzynarodowej 
i Rozwojowej na podstawie Traktatu 
Euratom.

67 C(2018) 3800 final Wniosek Wysokiego 
Przedstawiciela Unii do Spraw 
Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa 
skierowany do Rady dotyczący decyzji 
Rady ustanawiającej Europejski Instrument 
na rzecz Pokoju.

67 C(2018) 3800 final Wniosek Wysokiego 
Przedstawiciela Unii do Spraw 
Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa 
skierowany do Rady dotyczący decyzji 
Rady ustanawiającej Europejski Instrument 
na rzecz Pokoju.

Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 23

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(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 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, z 
zastosowaniem podejścia 
uwzględniającego aspekt płci.
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Poprawka 16

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 człowieka, w tym 
równouprawnienie płci i wzmocnienie 
pozycji kobiet i dziewcząt, 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 ich globalny charakter 
i niezależność działania od zgody rządów 
i organów publicznych odnośnych państw 
trzecich – powinna mieć szczególny i
uzupełniający charakter.

Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 26

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26) Organizacje społeczeństwa 
obywatelskiego obejmują szeroką gamę 
podmiotów pełniących różne funkcje 
i posiadających różne uprawnienia, w tym 
wszystkie struktury niepaństwowe, 
niekomercyjne, bezstronne i nastawione 
pokojowo, dzięki którym ludzie łączą się 
w imię wspólnych celów i ideałów, czy to 
politycznych, kulturowych, społecznych, 
czy ekonomicznych. Obejmują one 
organizacje miejskie i wiejskie, formalne 
i nieformalne, działające na szczeblu 
lokalnym, krajowym, regionalnym 
i międzynarodowym.

(26) Organizacje społeczeństwa 
obywatelskiego obejmują szeroką gamę 
podmiotów pełniących różne funkcje 
i posiadających różne uprawnienia, w tym 
wszystkie struktury niepaństwowe, 
niekomercyjne, bezstronne i nastawione 
pokojowo, dzięki którym ludzie łączą się 
w imię wspólnych celów i ideałów, czy to 
politycznych, kulturowych, społecznych, 
czy ekonomicznych. Obejmują one 
organizacje miejskie i wiejskie, formalne 
i nieformalne, działające na szczeblu 
lokalnym, krajowym, regionalnym 
i międzynarodowym. W zakresie, w jakim 
zajmują się one kwestiami płci, ich 
działania powinny być zgodne z zasadami 
zapisanymi w Konwencji ONZ w sprawie 
likwidacji wszelkich form dyskryminacji 
kobiet, a w stosownych przypadkach z 
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Konwencją Rady Europy o zapobieganiu i 
zwalczaniu przemocy wobec kobiet i 
przemocy domowej („konwencja 
stambulska”).

Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 26 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26a) Zgodnie z Europejskim 
konsensusem w sprawie rozwoju niniejsze 
rozporządzenie pogłębi partnerstwa z 
organizacjami społeczeństwa 
obywatelskiego zaangażowanymi w 
zrównoważony rozwój, promując 
przestrzeń działania i warunki 
umożliwiające organizacjom odgrywanie 
licznych ról jako propagatorów praw 
człowieka, w tym praw kobiet i dziewcząt, 
oraz demokracji, rządów prawa, 
sprawiedliwości społecznej, obrońców 
osób, którym przysługują określone 
prawa, niezależnych rzeczników 
monitorujących i rozliczających władze, 
podmiotów wdrażających i inicjatorów 
zmian, w tym przez edukację na rzecz 
rozwoju i podnoszenie świadomości. 
Niniejsze rozporządzenie będzie sprzyjać 
tworzeniu niezależnej przestrzeni dla 
społeczeństwa obywatelskiego, zwiększać 
wsparcie na rzecz budowania zdolności 
organizacji społeczeństwa obywatelskiego 
w celu wzmocnienia ich zaangażowania w 
proces rozwoju, a także ich wpływu na ten 
proces, oraz w celu stymulowania postępu 
politycznego, społecznego, 
środowiskowego i gospodarczego.

Poprawka 19

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 30
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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 Europejskiej, w tym 
priorytetów określonych dla Funduszu 
Azylu, Migracji i Integracji (FAMI). 
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 
migracji i wysiedlenia oraz zaspokajanie 
potrzeb osób wysiedlonych i społeczności 
przyjmujących, z zastosowaniem podejścia 
uwzględniającego aspekt płci. Ponadto 
zarządzanie migracjami, w tym ochrona
praw uchodźców i migrantów w zakresie 
celów niniejszego rozporządzenia poprzez 
ułatwianie bezpiecznej i legalnej migracji, 
powinno przyczynić się do 
zwielokrotnienia korzyści płynących z 
migracji.

Poprawka 20

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 32

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(32) Rodzaje finansowania oraz metody 
wykonywania określone w tym 
rozporządzeniu są wybierane na podstawie 
ich zdolności do realizacji szczegółowych 
celów działań i osiągania rezultatów, 
z uwzględnieniem w szczególności 
kosztów kontroli, obciążenia 
administracyjnego oraz przewidywanego 
ryzyka braku zgodności. Dotyczy to 
wzięcia pod uwagę korzystania z kwot 
ryczałtowych, stawek ryczałtowych 
i kosztów jednostkowych, a także 
finansowania niepowiązanego z kosztami, 

(32) Rodzaje finansowania oraz metody 
wykonywania określone w tym 
rozporządzeniu są wybierane na podstawie 
potrzeb i preferencji partnerów, 
szczególnych kontekstów i kwestii płci, ich 
zdolności do realizacji szczegółowych 
celów działań i osiągania rezultatów, 
z uwzględnieniem w szczególności 
kosztów kontroli, obciążenia 
administracyjnego oraz przewidywanego 
ryzyka braku zgodności. Dotyczy to 
wzięcia pod uwagę korzystania z kwot 
ryczałtowych, stawek ryczałtowych 
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o których mowa w art. 125 ust. 1 
rozporządzenia finansowego.

i kosztów jednostkowych, a także 
finansowania niepowiązanego z kosztami, 
o których mowa w art. 125 ust. 1 
rozporządzenia finansowego.

Poprawka 21

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 34

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(34) EFZR+ powinien mieć na celu 
wsparcie inwestycji jako środek 
przyczyniający się do osiągnięcia celów 
zrównoważonego rozwoju przez 
wspieranie trwałego i sprzyjającego 
włączeniu społecznemu rozwoju 
gospodarczego i społecznego oraz 
promowanie społeczno-ekonomicznej 
odporności w krajach partnerskich, ze 
szczególnym naciskiem na eliminację 
ubóstwa, wspieranie pokojowych, 
sprawiedliwych i integracyjnych 
społeczeństw, zrównoważony postęp
sprzyjający włączeniu społecznemu, 
tworzenie godziwych miejsc pracy i
możliwości gospodarczych, w 
szczególności dla osób znajdujących się w 
najbardziej niekorzystnej sytuacji, takich 
jak kobiety, dziewczęta i osoby LGBTI, 
ofiary konfliktów i osoby 
niepełnosprawne, przez wspieranie 
sektorów społeczno-gospodarczych oraz 
mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw 
i spółdzielni, w szczególności tych, których 
właścicielkami są kobiety, jak również 
walkę ze zmianą klimatu, degradacją 
środowiska i konkretnymi społeczno-
ekonomicznymi przyczynami migracji i 
przesiedleń, które w nieproporcjonalny 
sposób wpływają niekorzystnie na kobiety 
i dziewczęta, zgodnie z właściwymi 
indykatywnymi dokumentami 
programowymi. Należy zwrócić 
szczególną uwagę na państwa wskazane 
jako doświadczające niestabilności lub 
konfliktu, kraje najsłabiej rozwinięte 
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i głęboko zadłużone kraje ubogie. 

Poprawka 22

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 35

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(35) EFZR+ powinien zwiększać 
dodatkowość finansowania, eliminować 
niedoskonałości rynku i nieoptymalne 
sytuacje w zakresie inwestycji, tworzyć 
innowacyjne produkty oraz pozyskiwać 
środki z sektora prywatnego. 
Zaangażowanie sektora prywatnego we 
współpracę Unii z krajami partnerskimi 
w ramach EFZR+ powinno skutkować 
wymiernym i dodatkowym wpływem na 
rozwój, bez zakłócania rynku, i powinno 
być racjonalne pod względem kosztów 
w oparciu o wzajemną rozliczalność oraz 
podział ryzyka i kosztów. EFZR+ 
powinien funkcjonować jako „punkt 
kompleksowej obsługi” mający na celu 
odbieranie propozycji finansowania od 
instytucji finansowych i inwestorów 
publicznych lub prywatnych oraz 
zapewnianie szeroko zakrojonego wsparcia 
finansowego kwalifikującym się 
inwestycjom.

(35) EFZR+ powinien zwiększać 
dodatkowość finansowania, eliminować 
niedoskonałości rynku i nieoptymalne 
sytuacje w zakresie inwestycji, tworzyć 
innowacyjne produkty oraz pozyskiwać 
środki z sektora prywatnego, ze 
szczególnym uwzględnieniem 
zrównoważonego rozwoju lokalnego, 
który może wspierać wzmocnienie pozycji 
kobiet i sprzyjać samostanowieniu. 
Zaangażowanie sektora prywatnego we 
współpracę Unii z krajami partnerskimi 
w ramach EFZR+ powinno skutkować 
wymiernym i dodatkowym wpływem na 
rozwój, bez zakłócania rynku, i powinno 
być racjonalne pod względem kosztów 
w oparciu o wzajemną rozliczalność oraz 
podział ryzyka i kosztów. EFZR+ 
powinien funkcjonować jako „punkt 
kompleksowej obsługi” mający na celu 
odbieranie propozycji finansowania od 
instytucji finansowych i inwestorów 
publicznych lub prywatnych oraz 
zapewnianie szeroko zakrojonego wsparcia 
finansowego kwalifikującym się 
inwestycjom.

Poprawka 23

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 36

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(36) Gwarancja na działania zewnętrzne 
powinna być ustanowiona w oparciu 
o istniejącą gwarancję EFZR i Fundusz 
Gwarancyjny dla działań zewnętrznych. 

(36) Gwarancja na działania zewnętrzne 
powinna być ustanowiona w oparciu 
o istniejącą gwarancję EFZR i Fundusz 
Gwarancyjny dla działań zewnętrznych. 



PE628.565v04-00 22/75 AD\1170344PL.docx

PL

Gwarancja na działania zewnętrzne 
powinna wspierać operacje w ramach 
EFZR+ objęte gwarancjami budżetowymi, 
pomoc makrofinansową i pożyczki na 
rzecz państw trzecich w oparciu o decyzję 
Rady 77/270/Euratom71. Operacje te 
powinny być wspierane przy pomocy 
środków przewidzianych w niniejszym 
rozporządzeniu oraz środków 
przewidzianych w rozporządzeniu (UE) nr 
…/… (IPA III) i rozporządzeniu (UE) nr 
.../... (Europejski Instrument na rzecz 
Bezpieczeństwa Jądrowego), które 
powinny również obejmować odpowiednio 
tworzenie rezerw i zobowiązania 
wynikające z pożyczek udzielanych 
w ramach pomocy makrofinansowej oraz 
pożyczek udzielanych krajom trzecim, 
o których mowa w art. 10 ust. 2 
rozporządzenia dotyczącego Europejskiego 
Instrumentu na rzecz Bezpieczeństwa 
Jądrowego. W przypadku finansowania 
operacji w ramach EFZR+ należy 
traktować priorytetowo te operacje, które 
mają duży wpływ na tworzenie miejsc 
pracy i których współczynnik opłacalności 
zwiększa trwałość inwestycji. Działaniom 
wspieranym z gwarancji na działania 
zewnętrzne powinna towarzyszyć dogłębna 
ocena ex ante dotycząca aspektów 
środowiskowych, finansowych 
i społecznych, w stosownych przypadkach
i zgodnie z wymogami lepszego 
stanowienia prawa. Gwarancja na działania 
zewnętrzne nie powinna być 
wykorzystywana do świadczenia 
podstawowych usług publicznych, co leży 
w gestii rządu.

Gwarancja na działania zewnętrzne 
powinna wspierać operacje w ramach 
EFZR+ objęte gwarancjami budżetowymi, 
pomoc makrofinansową i pożyczki na 
rzecz państw trzecich w oparciu o decyzję 
Rady 77/270/Euratom71. Operacje te 
powinny być wspierane przy pomocy 
środków przewidzianych w niniejszym 
rozporządzeniu oraz środków 
przewidzianych w rozporządzeniu (UE) nr 
…/… (IPA III) i rozporządzeniu (UE) nr 
.../... (Europejski Instrument na rzecz 
Bezpieczeństwa Jądrowego), które 
powinny również obejmować odpowiednio 
tworzenie rezerw i zobowiązania 
wynikające z pożyczek udzielanych 
w ramach pomocy makrofinansowej oraz 
pożyczek udzielanych krajom trzecim, 
o których mowa w art. 10 ust. 2 
rozporządzenia dotyczącego Europejskiego 
Instrumentu na rzecz Bezpieczeństwa 
Jądrowego. W przypadku finansowania 
operacji w ramach EFZR+ należy 
traktować priorytetowo te operacje, które 
mają duży wpływ na tworzenie godnych 
miejsc pracy, ze szczególnym 
uwzględnieniem miejsc pracy dla osób ze 
słabszych grup społecznych, w tym kobiet, 
osób LGBTI i osób niepełnosprawnych. 
W przypadku finansowania operacji 
w ramach EFZR+ należy traktować 
priorytetowo te operacje, które mają duży 
wpływ na tworzenie miejsc pracy i których 
współczynnik opłacalności zwiększa 
trwałość inwestycji oraz które zapewniają 
najwyższe gwarancje trwałości oraz 
długoterminowego i uwzględniającego 
aspekt płci wpływu na rozwój. Działaniom 
wspieranym z gwarancji na działania 
zewnętrzne powinna towarzyszyć dogłębna 
ocena ex ante i ex post dotycząca aspektów 
środowiskowych, finansowych i
społecznych, obejmująca wyjątkowy 
wpływ na kobiety oraz wpływ na dotknięte
i odizolowane społeczności, a także 
określenie sposobów postępowania w 
odniesieniu do nich zgodnie z wymogami 
lepszego stanowienia prawa. Gwarancja na 
działania zewnętrzne nie powinna być 
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wykorzystywana do świadczenia 
podstawowych usług publicznych, co leży
w gestii rządu.

__________________ __________________

71 Decyzja Rady 77/270/Euratom z dnia 29 
marca 1977 r. upoważniająca Komisję do 
emisji pożyczek w ramach Euratom w celu 
udziału w finansowaniu elektrowni 
jądrowych (Dz.U. L 88 z 6.4.1977, s. 9).

71 Decyzja Rady 77/270/Euratom z dnia 29 
marca 1977 r. upoważniająca Komisję do 
emisji pożyczek w ramach Euratom w celu 
udziału w finansowaniu elektrowni 
jądrowych (Dz.U. L 88 z 6.4.1977, s. 9).

Poprawka 24

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 człowieka, demokracji i dobrych 
rządów, bezpieczeństwa i ochrony oraz 
stabilności, zmiany klimatu i ochrony 
środowiska, oceanów, a także kryzysu 
migracyjnego i jego pierwotnych przyczyn, 
które w nieproporcjonalny sposób 
wpływają niekorzystnie na kobiety i 
dziewczęta oraz narażają osoby ze 
słabszych grup społecznych, w tym osoby 
LGBTI, na większe ryzyko doznania 
krzywd. 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 
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rozporządzeniu.

Poprawka 25

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.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 otrzymują wszelkie 
dokumenty w tym samym czasie co 
eksperci państw członkowskich, a eksperci 
tych instytucji mogą systematycznie brać 
udział w posiedzeniach grup eksperckich 
Komisji zajmujących się przygotowaniem 
aktów delegowanych.

(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 powinny
obejmować wymierne wskaźniki, takie jak 
dane zdezagregowane według płci, 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 
Komisji zajmujących się przygotowaniem 
aktów delegowanych.

__________________ __________________

78 Porozumienie międzyinstytucjonalne 
pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą 
Unii Europejskiej a Komisją Europejską 

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

w sprawie lepszego stanowienia prawa 
z dnia 13 kwietnia 2016 r.; Dz.U. L 123 
z 12.5.2016, s. 1-14.

Poprawka 26

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Celem ogólnym niniejszego 
rozporządzenia jest umacnianie 
i propagowanie wartości i interesów Unii 
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.

1. Celem ogólnym niniejszego 
rozporządzenia jest umacnianie 
i propagowanie wartości i interesów Unii 
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, zachowując zgodność z 
ramami polityki w zakresie unijnej
współpracy na rzecz rozwoju, określonymi 
w art. 208 Traktatu o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej, Europejskim 
konsensusie w sprawie rozwoju, Agendzie 
na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030, 
drugim unijnym planie działania w 
sprawie równości płci i porozumieniu 
klimatycznym z Paryża.

Poprawka 27

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) wsparcie dialogu i współpracy 
z państwami trzecimi i regionami objętymi 
polityką sąsiedztwa, krajami w Afryce 
Subsaharyjskiej, w Azji i na Pacyfiku oraz 
w obu Amerykach i na Karaibach;

a) wsparcie dialogu i współpracy 
z państwami trzecimi i regionami objętymi 
polityką sąsiedztwa, krajami w Afryce 
Subsaharyjskiej, w Azji i na Pacyfiku oraz 
w obu Amerykach i na Karaibach, mające 
na celu osiągnięcie zrównoważonego 
rozwoju, eliminację ubóstwa i walkę z 
nierównością we wszelkich postaciach, w 
szczególności z różnicami w traktowaniu 
kobiet i mężczyzn;
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Poprawka 28

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

b) wzmocnienie i wsparcie na 
poziomie globalnym demokracji, rządów 
prawa, praw człowieka i 
równouprawnienia płci, wsparcie 
organizacji społeczeństwa obywatelskiego, 
w tym organizacji kobiecych, budowanie 
pokoju, zapobieganie konfliktom 
i wspieranie sprawiedliwych 
i integracyjnych społeczeństw, dalsze 
zapewnianie stabilności i pokoju oraz 
rozwiązywanie innych globalnych 
problemów, w tym związanych z migracją,
mobilnością i zmianą klimatu;

Poprawka 29

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Przynajmniej 92 % wydatków 
w ramach niniejszego rozporządzenia 
spełnia kryteria oficjalnej pomocy 
rozwojowej ustanowione przez Komitet
Pomocy Rozwojowej Organizacji 
Współpracy Gospodarczej i Rozwoju.

3. Niniejsze rozporządzenie 
przyczynia się do realizacji celów 
zbiorowych Unii w ramach czasowych 
Agendy 2030, z uwzględnieniem 
szczególnego przekrojowego charakteru 
celu nr 5. Przynajmniej 92 % wydatków 
w ramach niniejszego rozporządzenia 
spełnia kryteria oficjalnej pomocy 
rozwojowej ustanowione obecnie przez 
Komitet Pomocy Rozwojowej Organizacji 
Współpracy Gospodarczej i Rozwoju.

Poprawka 30

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Zgodnie z Europejskim 
konsensusem w sprawie rozwoju co 
najmniej 20 % oficjalnej pomocy 
rozwojowej finansowanej na podstawie 
niniejszego rozporządzenia, we wszystkich 
programach, geograficznych i 
tematycznych, rocznie i w czasie trwania 
działań, powinno być zarezerwowane na 
włączenie społeczne i rozwój społeczny, 
aby wesprzeć i wzmocnić świadczenie 
podstawowych usług społecznych w 
dziedzinie zdrowia, żywienia, edukacji i 
ochrony socjalnej, w szczególności grup 
najbardziej marginalizowanych, w tym 
kobiet i dzieci.

Poprawka 31

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3b. Zgodnie z istniejącymi 
zobowiązaniami wynikającymi z drugiego 
unijnego planu działania w sprawie 
równości płci w przypadku co najmniej 
85 % programów oficjalnej pomocy 
rozwojowej finansowanych na podstawie 
niniejszego rozporządzenia 
równouprawnienie płci i prawa kobiet i 
dziewcząt oraz wzmocnienie ich pozycji 
powinny stanowić znaczący cel we 
wszystkich programach – geograficznych i 
tematycznych, rocznie i w czasie trwania 
ich działań.

Poprawka 32

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 3 – akapit 1 – litera a a (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) równouprawnienie płci i
wzmocnienie pozycji kobiet i dziewcząt

Poprawka 33

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) stabilność i pokój, c) a) budowanie pokoju, 
zapobieganie konfliktom i stabilność,

Poprawka 34

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) 7 000 mln EUR na programy 
tematyczne:

b) 9 700 mln EUR na programy 
tematyczne:

Poprawka 35

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

- równouprawnienie płci i 
wzmocnienie pozycji kobiet i dziewcząt: 
1 700 mln EUR,

Poprawka 36

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2 – litera b – tiret 3
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Poprawka 37

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

3. Pula na nowe wyzwania i potrzeby
w kwocie 7 500 mln EUR stanowi 
powiększenie kwot, o których mowa 
w ust. 2, zgodnie z art. 15.

Poprawka 38

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Ogólne ramy polityki do celów wdrażania 
niniejszego rozporządzenia obejmują 
układy o stowarzyszeniu, umowy 
o partnerstwie i współpracy, umowy 
wielostronne oraz inne umowy 
ustanawiające prawnie wiążące stosunki 
z krajami partnerskimi, a także konkluzje 
Rady Europejskiej, konkluzje Rady, 
oświadczenia przyjęte podczas szczytów 
lub wnioski ze spotkań na wysokim 
szczeblu z krajami partnerskimi, stosowne 
rezolucje Parlamentu Europejskiego, 
komunikaty Komisji lub wspólne 
komunikaty Komisji oraz Wysokiego 
Przedstawiciela Unii ds. Zagranicznych 
i Polityki Bezpieczeństwa. Dodatkowo 
obejmuje to między innymi globalną 
strategię UE, zintegrowane podejście UE 
do konfliktów i kryzysów zewnętrznych, 
Europejski konsensus w sprawie rozwoju, 
unijny plan działania w sprawie równości 
płci, wdrożenie przez UE rezolucji Rady 
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Bezpieczeństwa ONZ nr 1325 i 1820 w 
sprawie kobiet, pokoju i bezpieczeństwa.

Poprawka 39

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Aby przestrzegać zasad 
dotyczących praw człowieka, w tym praw 
kobiet i równouprawnienia płci, i wspierać 
posiadaczy tych praw, szczególnie 
z marginalizowanych grup, takich jak 
dzieci, młodzież, osoby starsze, 
niepełnosprawne, mniejszości, ludy 
tubylcze oraz osoby LGBTI, 
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.

Poprawka 40

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Niniejsze rozporządzenie wspiera 
równouprawnienie płci i wzmacnianie 
pozycji kobiet, w szczególności przez 
przydział funduszy na poprawę 
równouprawnienia płci w państwach 
trzecich i ogólnie zapewnienie, aby 
wskaźnik polityki równości płci był 
uwzględniany na etapie projektowania, 
wdrażania i oceny wszystkich projektów. 
Prawa kobiet, promowanie 
równouprawnienia płci i sprawiedliwość 
klimatyczna powinny zostać włączone do 
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głównego nurtu polityki za pośrednictwem 
krajowych i regionalnych programów 
strategicznych.

Poprawka 41

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2b. Niniejsze rozporządzenie wspiera 
pełną i skuteczną realizację pekińskiej 
platformy działania i programu działania 
Międzynarodowej Konferencji na temat 
Ludności i Rozwoju (ICPD), a także 
wyników ich konferencji przeglądowych, 
oraz zawiera zobowiązanie do działań na 
rzecz praw i zdrowia reprodukcyjnego i 
seksualnego. Rozporządzenie to promuje, 
chroni i realizuje prawo każdej osoby do 
posiadania pełnej kontroli oraz 
swobodnego i odpowiedzialnego 
decydowania – w sposób wolny od 
dyskryminacji, przymusu i przemocy – w 
odniesieniu do kwestii dotyczących jej 
seksualności oraz zdrowia seksualnego i 
reprodukcyjnego. Niniejsze 
rozporządzenie zwraca szczególną uwagę 
na potrzebę powszechnego dostępu po 
przystępnych cenach do rzetelnych i 
wszechstronnych informacji na temat 
zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego, 
edukacji w tym zakresie (w tym do 
wszechstronnej edukacji seksualnej) oraz 
usług opieki zdrowotnej.

Poprawka 42

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2c. Niniejsze rozporządzenie wspiera 
wzmocnienie pozycji dzieci i młodzieży, w 
szczególności dziewcząt i młodych kobiet, 
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przyczyniając się jednocześnie do 
realizacji ich potencjału jako kluczowych 
inicjatorów zmian.

Poprawka 43

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 3 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 44

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 3 – akapit 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 45

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 4 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W stosownych przypadkach współpraca 
między Unią i państwami członkowskimi 
z jednej strony a krajami partnerskimi 
z drugiej oparta jest na zasadach 

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

i ma na celu ich propagowanie. Zasady te 
to: odpowiedzialność krajów partnerskich 
za priorytety w dziedzinie rozwoju, 
skoncentrowanie się na rezultatach, 
integracyjne partnerstwa na rzecz rozwoju, 
przejrzystość, wzajemna rozliczalność i 
równouprawnienie płci. Unia propaguje 
skuteczne i wydajne uruchamianie 
i wykorzystanie środków.

Poprawka 46

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 4 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zgodnie z zasadą partnerstwa 
sprzyjającego integracji w stosownych 
przypadkach Komisja zapewnia, aby 
należycie zasięgano opinii właściwych 
zainteresowanych podmiotów z państw 
trzecich, w tym organizacji społeczeństwa 
obywatelskiego i lokalnych władz, a także 
by podmioty te miały szybki dostęp do 
właściwych informacji pozwalających im
odgrywać istotną rolę w procesach 
opracowywania, wdrażania i związanego 
z tym monitorowania programów.

Zgodnie z zasadą partnerstwa 
sprzyjającego integracji Komisja zapewnia, 
aby należycie zasięgano opinii właściwych 
zainteresowanych podmiotów z państw 
trzecich, w tym organizacji społeczeństwa 
obywatelskiego, organizacji kobiecych
i lokalnych władz, a także by podmioty te 
miały szybki dostęp do właściwych 
informacji oraz były w stanie odgrywać 
istotną rolę w procesach opracowywania, 
wdrażania i związanego z tym 
monitorowania programów.

Poprawka 47

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

mogą przynosić dodatkowe korzyści i
przyczyniać się do osiągania licznych 
celów w sposób spójny. Te programy 
i działania prowadzone są w oparciu 
o analizę ryzyka i zagrożeń, a także 
uwzględniając podejście oparte na 
odporności i kontekst konfliktu. Są one 
zgodne z zasadą niepozostawiania nikogo 
bez pomocy i zasadą „nie szkodzić”.

Poprawka 48

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Budowanie zdolności podmiotów 
działających na rzecz pokoju w celu 
wsparcia rozwoju oraz bezpieczeństwa i
ochrony na rzecz rozwoju

Poprawka 49

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. W celu przyczynienia się do 
zrównoważonego rozwoju, który wymaga 
utworzenia stabilnych, pokojowych, 
zapewniających równouprawnienie płci i
integracyjnych społeczeństw, pomoc Unii 
na mocy niniejszego rozporządzenia może 
być wykorzystywana w kontekście szerszej 
reformy sektora bezpieczeństwa i ochrony 
lub do budowania zdolności podmiotów 
działających na rzecz pokoju w krajach 
partnerskich, w nadzwyczajnych 
okolicznościach określonych w ust. 4, w
celu realizacji działań rozwojowych i
zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony 
służących rozwojowi.
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Poprawka 50

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 51

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 człowieka, równouprawnienia płci
i podstawowych wolności, a instytucje 
państwowe nie są w stanie przeciwdziałać 
temu zagrożeniu; oraz

Poprawka 52

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6a. Zapewnia również, aby działania 
mające na celu reformę sił zbrojnych 
przyczyniały się do zwiększenia ich 
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przejrzystości, rozliczalności i 
poszanowania przez nie praw człowieka w 
odniesieniu do wszystkich kobiet, 
mężczyzn, dziewcząt i chłopców 
podlegających ich jurysdykcji.

Poprawka 53

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

7. Komisja aktywnie angażuje 
społeczeństwo obywatelskie w całym 
procesie politycznym, zapewniając pełne 
uczestnictwo kobiet i dziewcząt, w tym w 
ocenach ryzyka i analizach konfliktów, a 
także przeprowadza rygorystyczną i 
systematyczną analizę ex ante konfliktów, 
która w pełni uwzględnia analizę 
dotyczącą płci, procedury oceny ryzyka, 
monitorowania i oceny środków na 
podstawie niniejszego artykułu. Oceny 
dotyczą (potencjalnego) wpływu 
poszczególnych środków zgodnych z 
niniejszym artykułem, wykraczającego 
poza bezpośrednie zdolności wojskowe 
krajów partnerskich, aby zapewnić, by 
uwzględniały one kontekst konfliktu i 
aspekt płci, nie szkodziły i aktywnie 
przyczyniały się do bezpieczeństwa ludzi i 
trwałego pokoju. Procesy monitorowania i 
oceny bazują w szerokim zakresie na 
analizach i oświadczeniach społeczeństwa 
obywatelskiego oraz różnych kobiet i 
dziewcząt, aby ocenić wpływ 
poszczególnych środków na dynamikę 
konfliktów i płci w każdym odnośnym 
kontekście krajowym.

Poprawka 54

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. We współpracy i w interwencjach
na podstawie niniejszego rozporządzenia 
zawsze uwzględnia się kontekst konfliktu i 
aspekt płci. Współpraca i interwencje na 
podstawie niniejszego rozporządzenia są 
objęte programowaniem z wyjątkiem 
działań szybkiego reagowania, o których 
mowa w art. 4 ust. 4.

Poprawka 55

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 56

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

d) programy tematyczne na rzecz 
praw człowieka i demokracji, 
równouprawnienia płci i wzmocnienia 
pozycji kobiet i dziewcząt oraz 
społeczeństwa obywatelskiego, o których 
mowa w art. 4 ust. 3 lit. a), aa) i b), 
umożliwiają udzielanie pomocy 
niezależnie od zgody rządów i innych 
organów publicznych odnośnych państw 
trzecich. Te programy tematyczne 
wspierają głównie organizacje 
społeczeństwa obywatelskiego, w tym 
organizacje broniące praw kobiet.
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Poprawka 57

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) programowanie może przewidywać 
działania w zakresie współpracy, 
finansowane z poszczególnych alokacji 
środków wymienionych w art. 6 ust. 2 oraz 
z innych programów unijnych zgodnie 
z ich aktami podstawowymi.

c) zobowiązania i rezultaty partnerów 
określone na podstawie kryteriów takich 
jak reformy polityczne, równouprawnienie
płci, dobre rządy, prawa człowieka i 
rozwój gospodarczo-społeczny;

Poprawka 58

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

a) potrzeby partnerów określone na 
podstawie szczególnych kryteriów, 
z uwzględnieniem społeczności, ubóstwa, 
nierówności, rozwoju społecznego, 
sytuacji pod względem praw człowieka 
i podstawowych wolności, w tym 
równouprawnienia płci, narażenia 
w aspekcie środowiskowym
i gospodarczym oraz odporności państwa 
i społeczeństwa;

Poprawka 59

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

c) zobowiązania i rezultaty partnerów 
określone na podstawie kryteriów takich 
jak reformy polityczne, równouprawnienie 
płci, dobre rządy, prawa człowieka i
rozwój gospodarczo-społeczny;
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Poprawka 60

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) potencjalny wpływ unijnego 
finansowania na równouprawnienie płci;

Poprawka 61

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 62

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 6 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Dokumenty programowe dla krajów 
i regionów znajdujących się w sytuacji 
kryzysowej, pokryzysowej, niestabilności 
i podatnych na zagrożenia opracowuje się 
na podstawie zależnych od kontekstu 
analiz oraz podejścia opartego na 
prawach człowieka i prawach kobiet.
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Poprawka 63

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 6 – akapit 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Szczególną uwagę należy zwrócić na 
zapobieganie konfliktom, budowanie 
pokoju, pojednanie i odbudowę po 
zakończeniu konfliktu, gotowość na 
wypadek klęsk żywiołowych, a także na 
rolę kobiet i prawa dzieci w tych 
procesach.

Poprawka 64

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. W wieloletnich programach 
indykatywnych określa się priorytetowe 
obszary wybrane do finansowania przez 
Unię, szczegółowe cele, oczekiwane 
rezultaty oraz jasne i sprecyzowane 
wskaźniki realizacji celów, w podziale co 
najmniej według kryterium wieku i płci, 
a także orientacyjne przydziały finansowe, 
zarówno całkowite, jak i w podziale na 
priorytetowe dziedziny, w tym pule 
środków na wsparcie organizacji 
społeczeństwa obywatelskiego i 
organizacji kobiecych.

Poprawka 65

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) wspólnym dokumencie Unii i 
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danego partnera lub partnerów 
przedstawiającym ocenę wpływu w 
aspekcie płci.

Poprawka 66

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 2 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 67

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 68

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

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

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

Poprawka 69

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 70

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 2 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) wpływ na równouprawnienie płci;

Poprawka 71

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – akapit 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 

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 
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na podstawie postępów w dziedzinie 
demokracji, praw człowieka, rządów 
prawa, współpracy w kwestii migracji, 
zarządzania gospodarczego i reform. 
Postępy krajów partnerskich podlegają 
ocenie rocznej.

na podstawie postępów w dziedzinie
pokoju, demokracji, praw człowieka, 
równouprawnienia płci, rządów prawa, 
współpracy w kwestii migracji, dobrych 
rządów i reform. Postępy krajów 
partnerskich podlegają ocenie rocznej z 
udziałem społeczeństwa obywatelskiego, a 
zwłaszcza organizacji kobiecych.

Poprawka 72

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Komisja przyjmuje roczne lub 
wieloletnie plany działania lub środki. 
Środki te mogą przyjmować formę 
środków indywidualnych, środków 
specjalnych, środków wspierających lub 
nadzwyczajnych środków pomocy. Plany 
działania i środki uszczegóławiają – dla 
poszczególnych działań – wyznaczone 
cele, oczekiwane wyniki i główne 
działania, metody wdrażania, budżet 
i wszelkie powiązane wydatki na wsparcie. 
Ponadto plany działania i środki 
określają, w jaki sposób każde działanie 
wpływa na rozwój społeczny, integrację 
społeczną, równouprawnienie płci, prawa 
kobiet i dziewcząt oraz wzmocnienie ich 
pozycji, a także na zmianę klimatu i 
środowisko, zgodnie z art. 3 ust. 3, 
wskazując przy tym orientacyjne 
przydziały. Uwzględnia się również ich 
potencjalne niekorzystne oddziaływanie 
na te cele, a także odpowiednio 
dostosowuje plany.

Poprawka 73

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 2 – litera a
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) analizy, spotkania, działania 
informacyjne i uświadamiające, szkolenia, 
przygotowanie i wymianę doświadczeń 
i najlepszych praktyk, działalność 
wydawniczą i wszelkie inne wydatki na 
pomoc administracyjną lub techniczną 
konieczne do programowania działań 
i zarządzania nimi, w tym opinie ekspertów 
zewnętrznych otrzymujących 
wynagrodzenie;

a) analizy, spotkania, działania 
informacyjne i uświadamiające, szkolenia, 
przygotowanie i wymianę doświadczeń 
i najlepszych praktyk, w tym praktyk 
kobiecych, działalność wydawniczą 
i wszelkie inne wydatki na pomoc 
administracyjną lub techniczną konieczne 
do programowania działań i zarządzania 
nimi, w tym opinie ekspertów 
zewnętrznych otrzymujących 
wynagrodzenie;

Poprawka 74

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 3 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 75

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W przypadku należycie 4. W przypadku należycie 
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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.

uzasadnionej szczególnie pilnej potrzeby, 
takiej jak kryzys, w tym wystąpienie klęsk 
żywiołowych lub katastrof 
spowodowanych przez człowieka, 
bezpośrednie zagrożenie dla demokracji, 
pokoju, 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.

Poprawka 76

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 5 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Na poziomie działań prowadzona jest 
odpowiednia kontrola przestrzegania praw 
człowieka, w tym praw kobiet, wpływu na
społeczeństwo i środowisko, między 
innymi pod kątem wpływu działań na 
zmianę klimatu i różnorodność 
biologiczną, zgodnie z mającymi 
zastosowanie aktami ustawodawczymi 
Unii, w tym dyrektywą Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2011/92/UE[1]
i dyrektywą Rady 85/337/EWG[2], 
w stosownych przypadkach łącznie z oceną 
oddziaływania na środowisko dla działań, 
które mogą mieć wpływ na środowisko, 
w szczególności w przypadku nowych, 
dużych działań infrastrukturalnych.

__________________ __________________

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

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

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

czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków 
wywieranych przez niektóre 
przedsięwzięcia publiczne i prywatne na 
środowisko naturalne (Dz.U. L 175 
z 5.7.1985, s. 40–48).

Poprawka 77

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 5 – akapit 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Na poziomie działań prowadzona jest 
odpowiednia kontrola wpływu w aspekcie 
płci, w celu zapewnienia, aby działania 
były zgodne z mającymi zastosowanie 
aktami ustawodawczymi Unii, tj. z 
przekształconą dyrektywą Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2006/54/WE1a i 
dyrektywą Rady 2004/113/WE1b.

__________________

1a Dyrektywa 2006/54/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 
r. w sprawie wprowadzenia w życie zasady 
równości szans oraz równego traktowania 
kobiet i mężczyzn w dziedzinie 
zatrudnienia i pracy (wersja 
przeredagowana) (Dz.U. L 204 z 
26.7.2006, s. 23–36).

1b Dyrektywa Rady 2004/113/WE z dnia 
13 grudnia 2004 r. wprowadzająca w życie 
zasadę równego traktowania mężczyzn i 
kobiet w zakresie dostępu do towarów i 
usług oraz dostarczania towarów i usług 
(Dz.U. L 373 z 21.12.2004, s. 37–43).

Poprawka 78

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Finansowanie w ramach 2. Finansowanie w ramach 



AD\1170344PL.docx 47/75 PE628.565v04-00

PL

instrumentu może być również udzielane 
za pomocą wpłat na rzecz funduszy 
międzynarodowych, regionalnych lub 
krajowych, takich jak fundusze utworzone 
lub zarządzane przez EBI, państwa 
członkowskie, kraje i regiony partnerskie 
lub organizacje międzynarodowe, lub 
innych darczyńców.

instrumentu może być również udzielane 
za pomocą wpłat na rzecz funduszy 
międzynarodowych, regionalnych lub 
krajowych, takich jak fundusze utworzone 
lub zarządzane przez EBI, państwa 
członkowskie, kraje i regiony partnerskie 
lub organizacje międzynarodowe i kobiece, 
lub innych darczyńców.

Poprawka 79

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Współpracując z zainteresowanymi 
podmiotami z krajów partnerskich, 
Komisja uwzględnia ich specyfikę, w tym 
potrzeby i sytuację – przy określaniu 
warunków finansowania, rodzajów 
wkładów, warunków udzielania dotacji 
i przepisów administracyjnych 
dotyczących zarządzania nimi – w celu 
dotarcia do jak najszerszego grona tych 
podmiotów i jak najlepszego spełnienia ich 
oczekiwań. W takiej ocenie należy wziąć 
pod uwagę warunki dla znaczącego 
udziału i zaangażowania wszystkich 
zainteresowanych podmiotów, w 
szczególności lokalnych organizacji 
społeczeństwa obywatelskiego i 
organizacji kobiecych. Zgodnie 
z rozporządzeniem finansowym zachęca 
się do stosowania warunków szczególnych,
takich jak umowy o partnerstwie, 
zezwolenia na udzielanie wsparcia 
finansowego na rzecz osób trzecich, 
bezpośrednie udzielanie dotacji lub 
zaproszenia do składania ofert 
z zastosowaniem kryteriów 
kwalifikowalności, lub też stosowanie 
płatności ryczałtowych, kosztów 
jednostkowych i finansowania według 
stawek zryczałtowanych, a także 
finansowania niepowiązanego z kosztami, 
jak przewidziano w art. 125 ust. 1 
rozporządzenia finansowego. Poszczególne 
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warunki szczególne muszą być wdrażane 
w sposób przejrzysty, umożliwiający 
identyfikowalność i innowację.

Poprawka 80

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 i ochrona ludności są
najbardziej zagrożone lub w których 
organizacje praw człowieka i kobiet oraz 
obrońcy praw człowieka i kobiet 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;

Poprawka 81

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 

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

włączenia społecznego oraz rozwoju 
społecznego i rządów prawa, a jego celem 
jest wzmocnienie partnerstwa między Unią 
a krajami partnerskimi. Wsparcie 
budżetowe obejmuje wzmocniony dialog 
polityczny, budowanie zdolności, 
sporządzanie budżetu z uwzględnieniem 
aspektu płci i lepsze zarządzanie, w tym 
monitorowanie budżetu przez organizacje 
społeczeństwa obywatelskiego i 
organizacje kobiece, a także stanowi 
uzupełnienie wysiłków podejmowanych 
przez parterów na rzecz gromadzenia 
większej ilości środków i lepszego ich 
wydawania w celu wsparcia 
zrównoważonego rozwoju sprzyjającego 
włączeniu oraz ograniczania wszelkich 
nierówności i eliminacji ubóstwa.

Poprawka 82

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 3 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 83

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 4 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wsparcie budżetowe musi być 
zróżnicowane, tak aby lepiej odpowiadało 
sytuacji politycznej, gospodarczej 
i społecznej danego kraju partnerskiego, 
z uwzględnieniem sytuacji niestabilności.

Wsparcie budżetowe musi być 
zróżnicowane, tak aby lepiej odpowiadało 
sytuacji politycznej, gospodarczej i
społecznej danego kraju partnerskiego, z
uwzględnieniem sytuacji niestabilności i 
szczególnych zagrożeń, na jakie narażone 
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są kobiety, dziewczęta i osoby LGBTI.

Poprawka 84

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 85

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 86

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 1 – akapit 2
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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. Aby 
osiągnąć ten cel, należy położyć 
szczególny nacisk na eliminację ubóstwa, 
wzmocnienie pozycji gospodarczej kobiet, 
zrównoważony postęp sprzyjający 
włączeniu społecznemu, tworzenie 
godnych miejsc pracy i możliwości 
gospodarczych, w szczególności dla kobiet 
i dziewcząt, rozwijanie umiejętności i
przedsiębiorczości, sektory społeczno-
gospodarcze, z położeniem nacisku na 
przedsiębiorstwa społeczne i spółdzielnie 
ze względu na ich potencjał w zakresie 
ograniczania ubóstwa i nierówności, 
wspieranie mikro-, małych i średnich 
przedsiębiorstw, a także eliminowanie 
określonych podstawowych, społeczno-
ekonomicznych przyczyn migracji i 
wysiedleń, zgodnie z właściwymi 
indykatywnymi dokumentami 
programowymi. Zwraca się szczególną 
uwagę na państwa wskazane jako 
doświadczające niestabilności lub 
konfliktu, kraje najsłabiej rozwinięte 
i głęboko zadłużone kraje ubogie. 
Gwarancję EFZR+ stosuje się oprócz 
inwestycji rządów w zapewnianie 
podstawowych usług publicznych, które 
pozostają w ich gestii.

Poprawka 87

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 2 – litera c a (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) zwracają szczególną uwagę na 
mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa 
kierowane przez kobiety oraz na 
równowagę płci w dziedzinie zatrudnienia 
jako na główne instrumenty eliminacji 
różnic w traktowaniu kobiet i mężczyzn 
oraz promowania rozwoju gospodarczego 
sprzyjającego włączeniu społecznemu;

Poprawka 88

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

cb) promują ochronę socjalną w kraju 
korzystającym przez przestrzeganie praw 
pracowniczych i godnych standardów 
pracy, w szczególności dla najsłabszych 
grup, takich jak kobiety i osoby LGBTI;

Poprawka 89

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Poprawka 90

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 2 – akapit 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dla każdego okna inwestycyjnego 
zawierana jest co najmniej jedna umowa 
gwarancji na działania zewnętrzne między 
Komisją a wybranym kwalifikującym się 
partnerem lub wybranymi kwalifikującymi 
się partnerami. Ponadto w celu 
uwzględnienia szczególnych potrzeb 
gwarancja na działania zewnętrzne może 
być przyznana na indywidualne działania 
w zakresie finansowania lub inwestycji.

Dla każdego okna inwestycyjnego 
zawierana jest co najmniej jedna umowa 
gwarancji na działania zewnętrzne między 
Komisją a wybranym kwalifikującym się 
partnerem lub wybranymi kwalifikującymi 
się partnerami. Ponadto w celu 
uwzględnienia szczególnych potrzeb 
gwarancja na działania zewnętrzne może 
być przyznana na indywidualne działania 
w zakresie finansowania lub inwestycji.
Wszystkie umowy gwarancji na działania 
zewnętrzne są udostępniane Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie.

Poprawka 91

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 3 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 92

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 3 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) zobowiązania dotyczące 
monitorowania, sprawozdawczości 
i oceny;

g) zobowiązania dotyczące 
przejrzystego monitorowania, w tym 
wskaźniki z podziałem według kryterium 
płci, sprawozdawczości i oceny;
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Poprawka 93

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

7. Kwalifikujący się partnerzy 
przekazują wszelkie dodatkowe informacje 
niezbędne Komisji do wypełniania jej 
obowiązków wynikających z niniejszego 
rozporządzenia, w szczególności w 
odniesieniu do wdrożenia zaleceń 
wynikających z oceny ex ante wpływu na 
prawa człowieka i środowisko oraz innych 
kryteriów wyboru wyszczególnionych w 
art. 27 ust. 2 i 3.

Poprawka 94

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8. Komisja składa sprawozdanie na 
temat instrumentów finansowych, 
gwarancji budżetowych i pomocy 
finansowej zgodnie z art. 241 i 250 
rozporządzenia finansowego. W tym celu 
kwalifikujący się partnerzy co roku 
przekazują informacje niezbędne Komisji 
do wypełnienia obowiązków 
sprawozdawczych.

8. Komisja co roku składa 
sprawozdanie na temat instrumentów 
finansowych, gwarancji budżetowych 
i pomocy finansowej zgodnie z art. 241 
i 250 rozporządzenia finansowego.
Sprawozdanie to zawiera ocenę wyników 
przeprowadzonych działań, w 
szczególności w odniesieniu do 
równouprawnienia płci, oraz opiera się na 
danych zdezagregowanych według 
kryterium płci. W tym celu kwalifikujący 
się partnerzy co roku przekazują 
informacje niezbędne Komisji do 
wypełnienia obowiązków 
sprawozdawczych:

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

b) ocenę dodatkowości i wartości 
dodanej, skali zaangażowania sektora 
prywatnego w finansowanie, 
oczekiwanych i osiągniętych wyników 
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oraz skutków działań w zakresie 
finansowania i inwestycji objętych 
gwarancją EFZR w ujęciu zbiorczym, w 
tym wpływu na tworzenie godnych miejsc 
pracy, eliminację ubóstwa i ograniczenie 
nierówności; ocena ta obejmuje analizę 
uwzględniającą aspekt płci w odniesieniu 
do działań objętych gwarancją w oparciu 
o dowody i dane w podziale według płci;

c) kwotę finansową przekazaną 
beneficjentom oraz ocenę działań w 
ramach finansowania i inwestycji 
podejmowanych przez poszczególnych 
kwalifikujących się kontrahentów w 
ujęciu zbiorczym, z uwzględnieniem płci i 
wieku;

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

Poprawka 95

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 2 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Komisja regularnie monitoruje 
podejmowane działania i dokonuje 
przeglądu postępów w realizacji 
założonych rezultatów oraz celów
wskazanych w art. 3 ust. 3 w zakresie 
rozwoju społecznego i włączenia 
społecznego, zmiany klimatu i środowiska, 
równouprawnienia płci oraz praw i 
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wzmocnienia pozycji kobiet i dziewcząt, 
obejmujących efekty i wyniki.

Poprawka 96

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 2 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 97

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

5. Sprawozdanie roczne zawiera 
informacje za rok poprzedni dotyczące 
finansowanych działań, wyników 
monitorowania i oceny uwzględniających 
aspekt płci, obejmujące rozdział dotyczący 
równouprawnienia płci, zaangażowania 
właściwych partnerów oraz wykonania 
zobowiązań i płatności budżetowych w
podziale na kraje, regiony i sektory 
współpracy, określające zobowiązania i 
płatności budżetowe przydzielone na 
działania na rzecz równouprawnienia płci. 
Ocenia się w nim rezultaty zewnętrznego 
finansowania Unii, w miarę możliwości 
z wykorzystaniem dokładnych 
i mierzalnych wskaźników ilustrujących 
rolę pomocy w osiąganiu celów 
niniejszego rozporządzenia. Jeśli chodzi 
o współpracę na rzecz rozwoju, 
w sprawozdaniu ocenia się także, w miarę 
możliwości i w stosownych przypadkach, 
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przestrzeganie zasad skuteczności pomocy 
rozwojowej, w tym w odniesieniu do 
innowacyjnych instrumentów finansowych. 
Sprawozdanie zawiera informacje 
dotyczące realizacji celów określonych w 
art. 3 ust. 3, w tym oszacowanie w 
wymiarze rocznym całkowitych wydatków 
w tych dziedzinach z wykorzystaniem 
odpowiednich wskaźników.

Poprawka 98

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

6. Sprawozdanie roczne, które 
zostanie przygotowane w 2021 r., musi 
zawierać skonsolidowane informacje ze 
sprawozdań rocznych odnoszących się do 
okresu 2014–2020 dotyczące wszelkiego 
finansowania na podstawie rozporządzeń, 
o których mowa w art. 39 ust. 2, w tym 
informacje o zewnętrznych dochodach 
przeznaczonych na określony cel oraz 
wkładach na rzecz funduszy 
powierniczych; musi również zawierać 
podział wydatków według państwa, 
wykorzystania instrumentów finansowych, 
zobowiązań i płatności. Sprawozdanie to 
odzwierciedla najważniejsze wnioski, w 
tym na temat wpływu środków na 
równouprawnienie płci, i działania podjęte 
w następstwie zaleceń zawartych w
zewnętrznych ocenach przeprowadzanych 
w poprzednich latach.

Poprawka 99

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Roczne kwoty ogólnych wydatków 
związanych z działaniami w dziedzinie 

7. Roczne kwoty ogólnych wydatków 
związanych z działaniami w dziedzinie 
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klimatu i różnorodności biologicznej są 
szacowane w oparciu o przyjęte 
indykatywne dokumenty programowe. 
Środki finansowe przyznane na mocy 
niniejszego rozporządzenia są objęte 
rocznym systemem identyfikacji opartym 
na metodyce Organizacji Współpracy 
Gospodarczej i Rozwoju („wskaźniki 
z Rio”) – co nie wyklucza zastosowania 
dokładniejszych metod, o ile są one 
dostępne – włączonym do obowiązującej 
metodyki zarządzania realizacją celów 
programów Unii; system ten służy 
określaniu wysokości wydatków 
związanych z działaniami w dziedzinie 
klimatu i różnorodności biologicznej na 
poziomie planów działania i środków, 
o których mowa w art. 19, a także 
ujmowaniu ich w ocenach i sprawozdaniu 
rocznym.

klimatu i różnorodności biologicznej, 
zapobiegania konfliktom i budowania 
pokoju oraz równouprawnienia płci są 
szacowane w oparciu o przyjęte 
indykatywne dokumenty programowe. 
Środki finansowe przyznane na mocy 
niniejszego rozporządzenia są objęte 
rocznym systemem identyfikacji opartym 
na metodyce Organizacji Współpracy 
Gospodarczej i Rozwoju („wskaźniki 
z Rio”) – co nie wyklucza zastosowania 
dokładniejszych metod, o ile są one 
dostępne – włączonym do obowiązującej 
metodyki zarządzania realizacją celów 
programów Unii; system ten służy 
określaniu wysokości wydatków 
związanych z działaniami w dziedzinie 
klimatu i różnorodności biologicznej, 
zapobiegania konfliktom i budowania 
pokoju oraz równouprawnienia płci na 
poziomie planów działania i środków, o
których mowa w art. 19, a także 
ujmowaniu ich w ocenach i sprawozdaniu 
rocznym.

Poprawka 100

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

W ocenach korzysta się z zasad dobrych 
praktyk Komitetu Pomocy Rozwojowej 
Organizacji Współpracy Gospodarczej 
i Rozwoju, i mają służyć ustaleniu, czy 
osiągnięte zostały cele, oraz 
sformułowaniu zaleceń mających
usprawnić przyszłe działania. W ocenie 
okresowej analizuje się postępy UE w 
osiąganiu celów wskazanych w art. 3 ust. 
3 w zakresie rozwoju społecznego i 
włączenia społecznego, zmiany klimatu i 
środowiska, równouprawnienia płci oraz 
praw i wzmocnienia pozycji kobiet i 
dziewcząt.
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Poprawka 101

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 2 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

W sprawozdaniu z oceny końcowej 
uwzględnia się także wartość dodaną, 
możliwości uproszczenia, wewnętrzną 
i zewnętrzną spójność oraz dalszą 
zasadność wszystkich celów niniejszego 
rozporządzenia. Sprawozdanie z oceny 
końcowej zawiera rozdział dotyczący 
oceny wpływu w aspekcie płci, w tym 
analizę wydatków przeznaczonych na 
promowanie równouprawnienia płci.

Poprawka 102

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Kwestie bezpieczeństwa lub delikatne 
lokalne kwestie polityczne mogą sprawić, 
że rozwiązaniem preferowanym lub 
koniecznym będzie ograniczenie 
komunikacji w zakresie działań 
i eksponowania ich w pewnych krajach lub 
na pewnych obszarach, lub w pewnych 
okresach. W takich przypadkach ustala się 
odbiorców docelowych oraz narzędzia, 
produkty i kanały eksponowania, które 
mają być wykorzystane w odniesieniu do 
danego działania, w poszczególnych 
przypadkach, po konsultacji z Unią 
i uzyskaniu zatwierdzenia z jej strony. 
W przypadku gdy niezbędna jest szybka 
interwencja w odpowiedzi na nagły kryzys, 
nie ma konieczności natychmiastowego 
zapewnienia pełnego planu komunikacji 
i eksponowania. W takich sytuacjach 
wsparcie Unii jest jednak od początku 
odpowiednio wskazane.

Kwestie bezpieczeństwa i ochrony lub 
delikatne lokalne kwestie polityczne mogą 
sprawić, że rozwiązaniem preferowanym 
lub koniecznym będzie ograniczenie 
komunikacji w zakresie działań 
i eksponowania ich w pewnych krajach lub 
na pewnych obszarach, lub w pewnych 
okresach. W takich przypadkach ustala się 
odbiorców docelowych oraz narzędzia, 
produkty i kanały eksponowania, które 
mają być wykorzystane w odniesieniu do 
danego działania, w poszczególnych 
przypadkach, po konsultacji z Unią 
i uzyskaniu zatwierdzenia z jej strony. 
W przypadku gdy niezbędna jest szybka 
interwencja w odpowiedzi na nagły kryzys, 
nie ma konieczności natychmiastowego 
zapewnienia pełnego planu komunikacji 
i eksponowania. W takich sytuacjach 
wsparcie Unii jest jednak od początku 
odpowiednio wskazane.
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Poprawka 103

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Dobre rządy, demokracja, 
praworządność i prawa człowieka

1. Dobre rządy, demokracja, 
praworządność i prawa człowieka oraz 
równouprawnienie płci

Poprawka 104

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 105

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 i 
promowanie praw człowieka 
i podstawowych wolności; pokój, 
demokracja i praworządność oraz 
powiązane instrumenty międzynarodowe;

Poprawka 106

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) promowanie zwalczania wszelkich
form dyskryminacji oraz promowanie 

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

zasady równości, zwłaszcza równości 
kobiet i mężczyzn, a także wspieranie 
praw i wzmocnienia pozycji kobiet i 
dziewcząt, praw dzieci, młodzieży, osób 
należących do mniejszości, osób LGBTI 
oraz ludów tubylczych;

Poprawka 107

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

d) wspieranie równouprawnienia płci 
i dobrze prosperującego społeczeństwa 
obywatelskiego, wzmacnianie jego roli w
transformacjach politycznych, procesie 
reform i przemian demokratycznych oraz 
promowanie prorozwojowej przestrzeni dla 
społeczeństwa obywatelskiego i
zaangażowania obywateli, przy równym 
udziale i równej reprezentacji kobiet i 
mężczyzn w życiu politycznym i 
podejmowaniu decyzji politycznych;

Poprawka 108

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

c) promowanie ochrony 
i przestrzegania praw kobiet i dziewcząt
oraz wzmocnienia ich pozycji, w tym praw 
gospodarczych, pracowniczych 
i społecznych, zdrowia reprodukcyjnego 
i seksualnego oraz praw w tej dziedzinie 
oraz zapobiegania przemocy na tle 
seksualnym i płciowym we wszystkich 
formach i ochrony przed nią; obejmuje to 
promowanie dostępu dla wszystkich do 
kompleksowych informacji na temat 
zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego 
oraz powszechnej edukacji seksualnej; 
promowanie współpracy w zakresie badań 
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i innowacji na rzecz nowych i ulepszonych 
narzędzi opieki zdrowotnej w zakresie 
zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego, w 
tym planowania rodziny, w szczególności 
w sytuacji dysponowania ograniczonymi 
zasobami;

Uzasadnienie

Obecność podejścia opartego na równouprawnieniu płci wymaga większej szczegółowości.

Poprawka 109

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Uzasadnienie

Obecność podejścia opartego na równouprawnieniu płci wymaga większej szczegółowości.

Poprawka 110

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część A – punkt 5 – litera a a (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) wspieranie powszechnego dostępu 
do podstawowych usług socjalnych, w tym 
usług zdrowotnych, w szczególności usług, 
informacji i dostaw w zakresie zdrowia 
seksualnego i reprodukcyjnego, za 
pośrednictwem specjalnych usług 
przyjaznych dla młodzieży oraz 
kompleksowego podejścia do edukacji 
seksualnej, żywienia, kształcenia i 
ochrony socjalnej;

Uzasadnienie

Obecność podejścia opartego na równouprawnieniu płci wymaga większej szczegółowości.

Poprawka 111

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część A – punkt 6 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Bezpieczeństwo, stabilność i trwały 
pokój

6. Pokój, bezpieczeństwo i ochrona 
oraz stabilność

Poprawka 112

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część A – punkt 6 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) wspieranie reformy sektora 
bezpieczeństwa, która będzie stopniowo 
coraz skuteczniej i w sposób bardziej 
odpowiedzialny zapewniać osobom 
fizycznym i państwu bezpieczeństwo na 
rzecz zrównoważonego rozwoju;

c) wspieranie reformy sektora 
bezpieczeństwa i ochrony, która będzie 
stopniowo coraz skuteczniej i w sposób 
bardziej odpowiedzialny zapewniać 
osobom fizycznym i państwu 
bezpieczeństwo na rzecz zrównoważonego 
rozwoju;
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Poprawka 113

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część A – punkt 6 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) wspieranie budowania zdolności 
podmiotów wojskowych na rzecz 
bezpieczeństwa i rozwoju;

d) wspieranie podmiotów działających 
na rzecz pokoju w budowaniu zdolności
na rzecz bezpieczeństwa i ochrony oraz 
rozwoju;

Poprawka 114

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część A – punkt 6 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) wspieranie regionalnych 
i międzynarodowych inicjatyw 
przyczyniających się do zapewnienia 
bezpieczeństwa, stabilności i pokoju;

e) wspieranie lokalnych, regionalnych 
i międzynarodowych inicjatyw 
przyczyniających się do zapewnienia 
bezpieczeństwa i ochrony, stabilności 
i pokoju;

Poprawka 115

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część A – punkt 6 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) zapobieganie i zwalczanie 
radykalizacji postaw, która prowadzi do 
brutalnego ekstremizmu i terroryzmu;

f) dostosowane do kontekstu 
programy i działania mające na celu 
zapobieganie i zwalczanie radykalizacji 
postaw, która prowadzi do brutalnego 
ekstremizmu i terroryzmu; programy te 
powinny uwzględniać aspekt płci i być 
ukierunkowane na ludzi, uwzględniać z 
wyprzedzeniem i reagować na 
dotychczasowe i pojawiające się przyczyny 
skarg mające charakter lokalny i 
prowadzące do radykalizacji postaw oraz 
unikać wszelkich negatywnych skutków 
albo reagować na nie;
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Poprawka 116

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część A – punkt 6 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) zwalczanie wszelkich form 
przemocy, korupcji, przestępczości 
zorganizowanej i prania pieniędzy;

g) zaspokajanie potrzeb, w tym 
potrzeb różnych kobiet w sytuacjach 
konfliktowych lub pokonfliktowych, 
związanych z rehabilitacją i reintegracją 
ofiar konfliktów zbrojnych;

Poprawka 117

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ia) zaspokajanie potrzeb związanych z 
wpływem społeczno-ekonomicznym min 
przeciwpiechotnych, niewybuchów lub 
wybuchowych pozostałości wojennych na 
ludność cywilną, w tym potrzeb kobiet w 
sytuacjach konfliktowych lub 
pokonfliktowych;

Poprawka 118

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część A – punkt 6 – litera j

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

j) zwiększenie bezpieczeństwa 
morskiego w celu zapewnienia 
bezpiecznych i czystych, zarządzanych 
w sposób zrównoważony oceanów;

j) zwiększenie bezpieczeństwa 
morskiego i ochrony morskiej w celu 
zapewnienia bezpiecznych i czystych, 
zarządzanych w sposób zrównoważony 
oceanów;

Poprawka 119

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część A – punkt 6 – litera k a (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ka) promowanie kultury braku 
przemocy, w tym przez wspieranie 
formalnej i nieformalnej edukacji na 
rzecz pokoju.

Poprawka 120

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 
społeczeństwo obywatelskie oraz chroniąc
i wzmacniając pozycję obrońców praw 
człowieka, również w związku z kurczącą 
się przestrzenią dla ich działań;

— 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 oraz odnosi się m.in. do: walki z 
rasizmem, ksenofobią i dyskryminacją; 
praw lesbijek, gejów, osób biseksualnych, 
transseksualnych i interseksualnych 
(LGBTI), w tym środków służących 
depenalizacji homoseksualizmu; praw 
kobiet określonych w Konwencji ONZ 
w sprawie likwidacji wszelkich form 
dyskryminacji kobiet oraz w jej 
protokołach fakultatywnych, łącznie ze 
środkami przeciwdziałania wszelkim 
formom przemocy wobec kobiet 
i dziewcząt, w szczególności zjawisku 
okaleczania narządów płciowych kobiet, 
przymusowym i aranżowanym 
małżeństwom, zbrodniom „honorowym”, 
przemocy domowej i seksualnej oraz 
handlowi kobietami i dziewczętami; praw 
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dziecka określonych w Konwencji ONZ o 
prawach dziecka i w protokołach 
fakultatywnych;

Uzasadnienie

Obecność podejścia opartego na równouprawnieniu płci wymaga większej szczegółowości.

Poprawka 121

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – punkt 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Wspieranie równouprawnienia 
płci i wyeliminowanie pierwotnych 
przyczyn nierówności płci, wzmocnienie 
uczestnictwa i reprezentacji różnych 
kobiet i mężczyzn, w tym roli młodzieży w 
życiu politycznym, gospodarczym i 
społecznym

Poprawka 122

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – punkt 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. OBSZARY INTERWENCJI NA 
RZECZ STABILNOŚCI I POKOJU

3. OBSZARY INTERWENCJI NA 
RZECZ BUDOWANIA POKOJU, 
ZAPOBIEGANIA KONFLIKTOM I 
STABILNOŚCI

Poprawka 123

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – punkt 3 – punkt 1 – akapit 1 – litera e a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) działań wspierających 
równouprawnienie płci i wzmocnienie 
pozycji kobiet oraz rolę kobiet, młodzieży i 
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mniejszości w życiu gospodarczym i 
politycznym, w szczególności w 
działaniach na rzecz budowania pokoju i 
zapobiegania konfliktom; obejmuje to 
wyeliminowanie pierwotnych przyczyn 
nierówności płci i konfliktów, wspieranie 
wdrażania rezolucji Rady Bezpieczeństwa 
ONZ nr 1325 i 2250 oraz uczestnictwo i 
reprezentację kobiet i młodzieży, również 
w formalnych i nieformalnych procesach 
pokojowych;

Poprawka 124

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – punkt 3 – punkt 1 – akapit 1 – litera e b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

eb) działań na rzecz promowania 
kultury braku przemocy, w tym formalnej 
i nieformalnej edukacji na rzecz pokoju.

Poprawka 125

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – punkt 3 – punkt 2 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) zagrożenia dla porządku 
publicznego i bezpieczeństwa osób, w tym 
terroryzm, brutalny ekstremizm, 
przestępczość zorganizowana, 
cyberprzestępczość, zagrożenia 
hybrydowe, przemyt, handel i tranzyt;

a) zagrożenia dla porządku 
publicznego oraz bezpieczeństwa i 
ochrony osób, w tym terroryzm, brutalny 
ekstremizm, przestępczość zorganizowana, 
cyberprzestępczość, zagrożenia 
hybrydowe, przemyt, handel i tranzyt;

Poprawka 126

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – punkt 3 – punkt 2 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) zagrożenia dla przestrzeni 
publicznych, infrastruktury krytycznej, 

b) zagrożenia dla przestrzeni 
publicznych, infrastruktury krytycznej, 
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zdrowia publicznego lub stabilności 
środowiska, zagrożenia dla bezpieczeństwa 
morskiego, zagrożenia wynikające 
z konsekwencji zmiany klimatu;

zdrowia publicznego lub stabilności 
środowiska, zagrożenia dla bezpieczeństwa 
morskiego i ochrony morskiej, zagrożenia 
wynikające z konsekwencji zmiany 
klimatu;

Poprawka 127

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – punkt 4 – część A – punkt 1 – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) promowanie, zapewnienie i 
rozszerzenie zakresu podstawowych usług 
psychologicznych jako wsparcia dla ofiar 
przemocy, w szczególności kobiet i dzieci;

Poprawka 128

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

a) promowanie wspólnych globalnych 
wysiłków ukierunkowanych na 
sprawiedliwe kształcenie i szkolenie 
wysokiej jakości i sprzyjające włączeniu 
społecznemu na wszystkich poziomach, 
obejmujące również rozwój na wczesnym 
etapie życia, w tym za pośrednictwem 
powszechnego dostępu do kompleksowej 
edukacji seksualnej, z naciskiem na 
sytuacje nadzwyczajne i kryzysowe oraz 
szczególnie priorytetowym podejściem do
wzmocnienia publicznych systemów 
kształcenia;

Uzasadnienie

Obecność podejścia opartego na równouprawnieniu płci wymaga większej szczegółowości.
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Poprawka 129

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 
ukierunkowanych na zmniejszenie 
wszystkich wymiarów dyskryminacji i 
nierówności takich jak różnice między 
dziewczętami/kobietami a
chłopcami/mężczyznami w celu 
zapewnienia wszystkim równych szans na 
uczestniczenie w życiu gospodarczym, 
politycznym i społecznym.

Poprawka 130

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – punkt 4 – część A – punkt 3 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) kierowanie ogólnoświatowymi 
staraniami, partnerstwami i sojuszami oraz 
wspieranie ich w celu wyeliminowania
wszystkich form przemocy wobec kobiet 
i dzieci; dotyczy to przemocy fizycznej, 
psychologicznej, seksualnej, gospodarczej 
i przyjmującej inne formy oraz 
dyskryminacji, w tym wykluczenia kobiet 
występującego w różnych obszarach ich 
życia prywatnego i publicznego;

a) wspieranie inicjatyw lokalnych, 
krajowych i regionalnych oraz kierowanie
ogólnoświatowymi staraniami, 
partnerstwami i sojuszami na rzecz praw 
kobiet określonych w Konwencji ONZ w 
sprawie likwidacji wszelkich form 
dyskryminacji kobiet i powiązanym z nią 
protokole fakultatywnym, jak również 
środków zwalczania i eliminacji
wszystkich form przemocy i dyskryminacji
wobec kobiet i dziewcząt; dotyczy to 
przemocy fizycznej, psychologicznej, 
seksualnej, gospodarczej, politycznej
i przyjmującej inne formy oraz 
dyskryminacji, w tym wykluczenia kobiet 
występującego w różnych obszarach ich 
życia prywatnego i publicznego; 
eliminacja pierwotnych przyczyn 
nierówności płci jako sposób na 
przyczynianie się do zapobiegania 
konfliktom i budowania pokoju; 
promowanie wzmocnienia pozycji kobiet, 
w tym ich znaczenia dla rozwoju 
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i budowania pokoju;

Poprawka 131

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – punkt 4 – część A – punkt 3 – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) promowanie ochrony praw kobiet i 
dziewcząt i korzystania z tych praw, w tym 
praw gospodarczych, pracowniczych, 
społecznych i politycznych, a także 
zdrowia reprodukcyjnego i seksualnego, 
łącznie z prawami reprodukcyjnymi i 
seksualnymi związanymi z usługami 
opieki zdrowotnej, edukacji oraz 
dostarczaniem towarów;

Poprawka 132

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – punkt 4 – część A – punkt 3 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) promowanie inicjatyw, które 
wzmacniają pozycję osób młodych i dzieci 
oraz wspierają politykę i działania 
gwarantujące ich integrację, znaczące 
zaangażowanie obywatelskie i polityczne 
oraz uznanie społeczne, uznanie ich 
prawdziwego potencjału jako pozytywnych 
czynników zmian w takich obszarach jak 
pokój, bezpieczeństwo, zrównoważony 
rozwój, zmiana klimatu, ochrona 
środowiska i zwalczanie ubóstwa;

Poprawka 133

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – punkt 1 – akapit 1 – litera c a (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) wspieranie, w stosownych
przypadkach w zakresie pomocy 
technicznej i logistycznej, wysiłków 
podejmowanych przez lokalne i 
międzynarodowe organizacje 
społeczeństwa obywatelskiego oraz 
państwa i organizacje międzynarodowe w 
zakresie budowania pokoju, w tym 
budowania zaufania, mediacji, dialogu i 
pojednania, sprawiedliwości okresu 
przejściowego, wzmocnienia pozycji kobiet 
i osób młodych; w szczególności w 
odniesieniu do napięć społecznych i 
przedłużających się konfliktów;

Poprawka 134

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – punkt 1 – akapit 1 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) wspieranie rehabilitacji i 
reintegracji ofiar konfliktów zbrojnych, w 
tym środki mające na celu zaspokojenie 
szczególnych potrzeb kobiet, dziewcząt, 
osób LGBTIQ i osób ubiegających się o 
azyl;

Poprawka 135

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – punkt 3 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Działania szybkiego reagowania 
ukierunkowane na wspieranie celów 
określonych w art. 4 ust. 4 lit. c) wspierają 
politykę zagraniczną Unii w kwestiach 
politycznych, gospodarczych 
i bezpieczeństwa. Umożliwiają one Unii 
interweniowanie w przypadku pilnych 
i nadrzędnych interesów w dziedzinie 

Działania szybkiego reagowania 
ukierunkowane na wspieranie celów 
określonych w art. 4 ust. 4 lit. c) wspierają 
politykę zagraniczną Unii w kwestiach 
politycznych, gospodarczych 
oraz bezpieczeństwa i ochrony. 
Umożliwiają one Unii interweniowanie 
w przypadku pilnych i nadrzędnych 
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polityki zagranicznej lub gdy istnieje 
możliwość osiągnięcia jej celów 
wymagających szybkiej reakcji oraz gdy są 
one trudne do zrealizowania za pomocą 
innych środków.

interesów w dziedzinie polityki 
zagranicznej lub gdy istnieje możliwość 
osiągnięcia jej celów wymagających 
szybkiej reakcji oraz gdy są one trudne do 
zrealizowania za pomocą innych środków.

Poprawka 136

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) wspieranie unijnych strategii 
partnerstwa na rzecz współpracy 
dwustronnej, regionalnej 
i międzyregionalnej, promowanie dialogu 
politycznego i opracowanie wspólnego 
podejścia do wyzwań globalnych, w tym 
kwestii związanych z migracją 
i bezpieczeństwem, oraz reakcji na nie, 
a także wykorzystywanie możliwości 
w tym zakresie;

a) wspieranie unijnych strategii 
partnerstwa na rzecz współpracy 
dwustronnej, regionalnej 
i międzyregionalnej, promowanie dialogu 
politycznego i opracowanie wspólnego 
podejścia do wyzwań globalnych, w tym 
kwestii związanych 
z migracją, bezpieczeństwem i ochroną, 
oraz reakcji na nie, a także 
wykorzystywanie możliwości w tym 
zakresie;
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