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POPRAWKI

Komisja Handlu Międzynarodowego zwraca się do Komisji Spraw Zagranicznych, jako 
komisji przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Cele Instrumentu Pomocy 
Przedakcesyjnej są zasadniczo różne od 
ogólnych celów działań zewnętrznych 
Unii, ponieważ instrument ten służy 
przygotowaniu beneficjentów 
wymienionych w załączniku I do 
przyszłego członkostwa w Unii i wsparciu 
ich procesu akcesyjnego. W związku z tym 
należy dysponować specjalnym 
instrumentem wspierającym rozszerzenie, 
przy jednoczesnym zapewnieniu jego 
komplementarności z ogólnymi celami 
działań zewnętrznych Unii, 
a w szczególności z Instrumentem 
Sąsiedztwa oraz Współpracy 
Międzynarodowej i Rozwojowej 
(ISWMR).

(2) Cele Instrumentu Pomocy 
Przedakcesyjnej są zasadniczo różne od 
ogólnych celów działań zewnętrznych 
Unii, ponieważ instrument ten służy 
przygotowaniu beneficjentów 
wymienionych w załączniku I do 
przyszłego członkostwa w Unii i wsparciu 
ich procesu akcesyjnego. W związku z tym 
należy dysponować specjalnym 
instrumentem wspierającym rozszerzenie, 
przy jednoczesnym zapewnieniu jego 
komplementarności i spójności z ogólnymi 
celami działań zewnętrznych Unii, a w
szczególności z Instrumentem Sąsiedztwa 
oraz Współpracy Międzynarodowej i
Rozwojowej (ISWMR).

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(5) Polityka rozszerzenia Unii to 
inwestycja na rzecz pokoju, 
bezpieczeństwa i stabilności w Europie: 
Zwiększa możliwości gospodarcze i
handlowe, co jest korzystne zarówno dla 
Unii, jak i krajów ubiegających się o
członkostwo, przy jednoczesnym 
poszanowaniu zasady asymetrycznej i 
stopniowej integracji w celu zapewnienia 
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przemian demokratycznych, politycznych, 
gospodarczych i społecznych.

płynnego przejścia słabym gospodarkom 
państw ubiegających się o członkostwo. 
Perspektywa członkostwa w Unii ma 
ogromny transformacyjny wpływ 
i prowadzi do pozytywnych przemian 
demokratycznych, politycznych, 
gospodarczych i społecznych.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Pomoc powinna również być 
udzielana zgodnie z umowami 
zawieranymi przez Unię z beneficjentami 
wymienionymi w załączniku I. Pomoc 
powinna przed wszystkim pozwolić 
beneficjentom wymienionym w załączniku 
I wzmocnić demokratyczne instytucje oraz 
praworządność, przeprowadzić reformę 
sądownictwa i administracji publicznej, 
zapewnić poszanowanie praw 
podstawowych oraz propagować równość 
płci, tolerancję, włączenie społeczne 
i niedyskryminację. Pomoc powinna także 
wspierać kluczowe zasady i prawa 
określone w Europejskim filarze praw 
socjalnych16. Pomoc powinna nadal 
wspierać wysiłki beneficjentów na rzecz 
zacieśniania regionalnej, makroregionalnej 
i transgranicznej współpracy, jak również 
przyspieszenia rozwoju terytorialnego, 
w tym poprzez realizowanie unijnych 
strategii makroregionalnych. Powinna 
również wspomagać ich rozwój 
gospodarczy i społeczny oraz zarządzanie 
gospodarką, ugruntowując agendę na rzecz 
inteligentnego, trwałego wzrostu 
gospodarczego sprzyjającego włączeniu 
społecznemu, w tym poprzez wdrożenie 
rozwoju regionalnego, rozwoju rolnictwa 
i obszarów wiejskich, polityki społecznej 
i polityki zatrudnienia oraz rozwój 
gospodarki cyfrowej i społeczeństwa 
cyfrowego, zgodnie także z inicjatywą 

(7) Pomoc powinna również być 
udzielana zgodnie z umowami 
zawieranymi przez Unię z beneficjentami 
wymienionymi w załączniku I. Pomoc 
powinna przed wszystkim pozwolić 
beneficjentom wymienionym w załączniku 
I wzmocnić demokratyczne instytucje oraz 
praworządność, przeprowadzić reformę 
sądownictwa i administracji publicznej, 
zapewnić poszanowanie praw 
podstawowych oraz propagować równość 
płci, tolerancję, włączenie społeczne 
i niedyskryminację. Pomoc powinna także 
wspierać kluczowe zasady i prawa 
określone w Europejskim filarze praw 
socjalnych16. Pomoc powinna nadal 
wspierać wysiłki beneficjentów na rzecz 
zacieśniania regionalnej, makroregionalnej 
i transgranicznej współpracy, jak również 
przyspieszenia rozwoju terytorialnego, 
w tym poprzez realizowanie unijnych 
strategii makroregionalnych. Powinna 
również wspierać stosunki 
dobrosąsiedzkie, pojednanie i współpracę 
regionalną. Powinna wspomagać ich 
rozwój gospodarczy i społeczny oraz 
zarządzanie gospodarką, wzmacniać 
integrację gospodarczą z jednolitym 
rynkiem UE, w tym współpracę celną, 
wspierać otwarty i sprawiedliwy handel, 
ugruntowując agendę na rzecz 
inteligentnego, trwałego wzrostu 
gospodarczego sprzyjającego włączeniu 
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przewodnią „Agenda cyfrowa dla 
Bałkanów Zachodnich”.

społecznemu, w tym poprzez wdrożenie 
rozwoju regionalnego, rozwoju rolnictwa i
obszarów wiejskich, polityki społecznej i
polityki zatrudnienia oraz rozwój 
gospodarki cyfrowej i społeczeństwa 
cyfrowego, zgodnie także z inicjatywą 
przewodnią „Agenda cyfrowa dla 
Bałkanów Zachodnich”.

_________________ _________________

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

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

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Unia powinna udzielać – w oparciu 
o doświadczenia jej państw członkowskich 
– wsparcia w okresie transformacji 
w związku z przystąpieniem, z którego 
mogą korzystać beneficjenci wymienieni 
w załączniku I. Współpraca ta powinna 
w szczególności obejmować wymianę 
doświadczeń zgromadzonych przez 
państwa członkowskie w procesie reform.

(8) Unia powinna udzielać – w oparciu 
o doświadczenia jej państw członkowskich 
– wsparcia w okresie transformacji 
w związku z przystąpieniem, z którego 
mogą korzystać beneficjenci wymienieni 
w załączniku I. Współpraca ta powinna 
w szczególności obejmować wymianę 
doświadczeń zgromadzonych przez 
państwa członkowskie w procesie reform, 
zwłaszcza w zakresie zacieśniania 
współpracy gospodarczej i celnej oraz 
wspólnych działań na rzecz zwalczania 
korupcji, przemytu, prania pieniędzy i 
podrabiania;

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka



PE628.720v03-00 6/21 AD\1171028PL.docx

PL

(9a) Komisja powinna zachęcać 
beneficjentów wymienionych w załączniku 
I do współpracy z Unią w zakresie 
promowania wielostronności i dalszego 
wzmacniania międzynarodowego systemu 
handlowego, w tym reform w ramach 
WTO.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Wzmacnianie praworządności, 
w tym walki z korupcją i przestępczością 
zorganizowaną, oraz dobrych rządów, 
w tym reformy administracji publicznej, 
w dalszym ciągu są kluczowymi 
wyzwaniami dla większości beneficjentów 
wymienionych w załączniku I i mają dla 
nich zasadnicze znaczenie w kontekście 
zbliżania się do Unii i późniejszego 
pełnego przyjęcia obowiązków związanych 
z członkostwem w Unii. Z uwagi na 
bardziej długotrwały charakter reform 
przeprowadzanych w tych obszarach i na 
konieczność poprawienia wyników, pomoc 
finansowa na mocy niniejszego 
rozporządzenia powinna jak najszybciej 
zaspokoić potrzeby beneficjentów 
wymienionych w załączniku I.

(11) Wzmacnianie praworządności, w
tym walki z korupcją, praniem pieniędzy i
przestępczością zorganizowaną, oraz 
dobrych rządów, w tym reformy 
administracji publicznej, niezawisłości 
sądownictwa, przejrzystości, zamówień 
publicznych, konkurencji, pomocy 
państwa, własności intelektualnej i 
inwestycji zagranicznych, w dalszym ciągu 
są kluczowymi wyzwaniami dla 
większości beneficjentów wymienionych w
załączniku I i mają dla nich zasadnicze 
znaczenie w kontekście zbliżania się do 
Unii i późniejszego pełnego przyjęcia 
obowiązków związanych z członkostwem 
w Unii.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Zgodnie z zasadą demokracji 
uczestniczącej Komisja powinna zachęcać 
każdego z beneficjentów wymienionych 
w załączniku I do nadzoru 
parlamentarnego.

(12) Zgodnie z zasadą demokracji 
uczestniczącej Komisja, w ścisłej 
współpracy z Parlamentem Europejskim,
powinna zachęcać każdego z
beneficjentów wymienionych w załączniku 
I do nadzoru parlamentarnego i 
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proaktywnej roli parlamentów 
narodowych w procesie akcesji do UE 
oraz do zapewnienia zgodności z 
kryteriami przystąpienia.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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(14a) Działania na mocy niniejszego 
rozporządzenia powinny również wnosić 
wkład w aspekty handlowe stosunków 
zewnętrznych Unii, takie jak inicjatywy w 
zakresie pomocy na rzecz wymiany 
handlowej, współpraca z państwami 
trzecimi w zakresie należytej staranności 
w łańcuchu dostaw cyny, tantalu i 
wolframu, ich rud oraz złota i procesu 
Kimberley, porozumienie na rzecz 
zrównoważoności, monitorowanie 
zobowiązań państw trzecich zgodnie z 
rozporządzeniem w sprawie GSP w celu 
zapewnienia politycznej spójności na 
szczeblu UE oraz zabezpieczenia i 
dalszego promowania zasad i przepisów 
handlowych w ramach wielostronnych;

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Priorytety działań służących 
osiągnięciu celów w stosownych obszarach 
polityki, które uzyskają wsparcie na 
podstawie niniejszego rozporządzenia, 
należy określić w ramach programowania 
opracowywanych przez Komisję na czas 
obowiązywania unijnych wieloletnich ram 
finansowych na lata 2021–2027 
w partnerstwie z beneficjentami 
wymienionymi w załączniku I, na 
podstawie ich szczególnych potrzeb oraz 
harmonogramu rozszerzenia, zgodnie 
z ogólnymi i szczegółowymi celami 
określonymi w niniejszym rozporządzeniu 
i z należytym uwzględnieniem stosownych 
strategii krajowych. Ramy programowania 
powinny określać obszary, które mają 
uzyskiwać pomoc, wraz z orientacyjnymi 
przydziałami na obszar wsparcia, w tym 
prognozy dotyczące wydatków związanych 
z klimatem.

(17) Priorytety działań służących 
osiągnięciu celów w stosownych obszarach 
polityki, które uzyskają wsparcie na 
podstawie niniejszego rozporządzenia, 
należy określić w ramach programowania 
opracowywanych przez Komisję, we 
współpracy z Parlamentem Europejskim,
na czas obowiązywania unijnych 
wieloletnich ram finansowych na lata 
2021–2027 w partnerstwie 
z beneficjentami wymienionymi 
w załączniku I, na podstawie ich 
szczególnych potrzeb oraz harmonogramu 
rozszerzenia, zgodnie z ogólnymi 
i szczegółowymi celami określonymi 
w niniejszym rozporządzeniu i z należytym 
uwzględnieniem stosownych strategii 
krajowych. Ramy programowania powinny 
określać obszary, które mają uzyskiwać 
pomoc, wraz z orientacyjnymi 
przydziałami na obszar wsparcia, w tym
prognozy dotyczące wydatków związanych 
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z klimatem.

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) Pomoc beneficjentom 
wymienionym w załączniku I w ich 
dążeniach do wdrożenia reform w związku 
z członkostwem w Unii leży w interesie 
Unii. Zarządzanie pomocą powinno być 
silnie zorientowane na wyniki i obejmować 
zachęty dla państw, które dowiodą 
zaangażowania na rzecz reform poprzez 
skuteczne wdrażanie pomocy 
przedakcesyjnej i postępy w spełnianiu 
kryteriów członkostwa.

(18) Pomoc beneficjentom 
wymienionym w załączniku I w ich 
dążeniach do wdrożenia reform w związku 
z członkostwem w Unii leży w interesie 
Unii. Zarządzanie pomocą powinno być 
silnie zorientowane na wyniki i obejmować 
zachęty dla państw, które dowiodą 
zaangażowania na rzecz reform poprzez 
skuteczne wdrażanie pomocy 
przedakcesyjnej i postępy w spełnianiu 
kryteriów członkostwa. Znaczne postępy 
poczynione przez beneficjentów w zakresie 
otwarcia ich otoczenia gospodarczego 
zgodnie z traktatami UE i porozumieniami 
WTO oraz w zakresie pełnego wdrożenia 
istniejących umów z Unią byłyby 
pozytywnym krokiem na drodze do 
członkostwa w Unii.

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 19

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Przejście od bezpośredniego 
zarządzania środkami przedakcesyjnymi 
przez Komisję do zarządzania pośredniego 
przez beneficjentów wymienionych 
w załączniku I powinno następować 
stopniowo i uwzględniać możliwości 
tych beneficjentów. W toku świadczenia 
pomocy należy nadal korzystać ze struktur 
i instrumentów, które okazały się 
przydatne w procesie przedakcesyjnym.

(19) Przejście od bezpośredniego 
zarządzania środkami przedakcesyjnymi 
przez Komisję do zarządzania pośredniego 
przez beneficjentów wymienionych 
w załączniku I powinno następować 
stopniowo i uwzględniać możliwości 
tych beneficjentów. Przejście to należy 
zawiesić, jeżeli fundusze UE będą 
wykorzystywane w sposób nieefektywny, 
co powodowałoby znaczące 
niedociągnięcia w zakresie odnośnych 
zobowiązań. W toku świadczenia pomocy 



PE628.720v03-00 10/21 AD\1171028PL.docx

PL

należy nadal korzystać ze struktur 
i instrumentów, które okazały się 
przydatne w procesie przedakcesyjnym.

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 20

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) Unia powinna dążyć do jak 
najskuteczniejszego wykorzystania 
dostępnych zasobów w celu optymalizacji 
wpływu prowadzonych przez nią działań 
zewnętrznych. Powinno się to osiągać 
dzięki spójności i komplementarności 
unijnych instrumentów na rzecz działań 
zewnętrznych oraz stworzeniu synergii 
między innymi politykami i programami 
Unii. W stosownych przypadkach 
obejmuje to spójność i komplementarność 
z pomocą makrofinansową.

(20) Unia powinna dążyć do jak 
najskuteczniejszego wykorzystania 
dostępnych zasobów w celu optymalizacji 
wpływu prowadzonych przez nią działań 
zewnętrznych. Powinno się to osiągać 
dzięki spójności i komplementarności 
unijnych instrumentów na rzecz działań 
zewnętrznych oraz stworzeniu synergii 
między innymi politykami i programami 
Unii, w szczególności stosunkami 
handlowymi między Unią a 
beneficjentami wymienionymi w 
załączniku I. W stosownych przypadkach 
obejmuje to spójność i komplementarność 
z pomocą makrofinansową.

Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 26

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26) Działania zewnętrzne są często 
realizowane w bardzo zmiennym 
środowisku, wymagającym ciągłego 
i szybkiego dostosowania do 
zmieniających się potrzeb partnerów UE 
oraz do globalnych wyzwań, takich jak 
prawa człowieka, demokracja i dobre 
rządy, bezpieczeństwo i stabilność, zmiana 
klimatu i ochrona środowiska, migracja 
nieuregulowana i jej podstawowe 
przyczyny. Pogodzenie zasady 
przewidywalności z potrzebą szybkiego 
reagowania na nowe potrzeby oznacza 

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

oznacza w konsekwencji dostosowanie 
realizacji finansowej programów. Aby 
zwiększyć zdolność Unii do reagowania na 
nieprzewidziane potrzeby, przy 
jednoczesnym poszanowaniu zasady 
jednoroczności budżetu UE, niniejsze 
rozporządzenie powinno zachować 
możliwość zastosowania mechanizmów 
elastyczności już dopuszczonych na mocy 
rozporządzenia finansowego w ramach 
innych polityk, mianowicie w odniesieniu 
do przeniesień i ponownego przydzielania 
niewykorzystanych środków, w celu 
zapewnienia wydajnego wykorzystania 
funduszy UE zarówno na rzecz obywateli 
UE, jak i beneficjentów wymienionych 
w załączniku I, i maksymalnego 
zwiększenia w ten sposób puli funduszy 
UE dostępnych na potrzeby interwencji 
w ramach działań zewnętrznych UE.

Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. IPA III ma ogólnie na celu pomoc 
beneficjentom wymienionym w załączniku 
I w przyjmowaniu i realizowaniu reform 
politycznych, instytucjonalnych, prawnych, 
administracyjnych, społecznych 
i gospodarczych, tak aby beneficjenci 
przestrzegali wartości unijnych i stopniowo 
przyjmowali przepisy, normy, strategie 
polityczne i praktyki Unii, mając 
w perspektywie członkostwo w Unii, tym 
samym przyczyniając się do ich 
stabilności, bezpieczeństwa i dobrobytu.

1. IPA III ma ogólnie na celu pomoc 
beneficjentom wymienionym w załączniku 
I w przyjmowaniu i realizowaniu reform 
politycznych, instytucjonalnych, prawnych, 
administracyjnych, społecznych i
gospodarczych, tak aby beneficjenci 
przestrzegali dorobku prawnego i wartości 
unijnych oraz stopniowo przyjmowali 
przepisy, normy, strategie polityczne i
praktyki Unii, mając w perspektywie 
członkostwo w Unii, tym samym 
przyczyniając się do ich stabilności, 
bezpieczeństwa i dobrobytu.
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Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) poprawa skuteczności administracji 
publicznej i zwiększenie wsparcia reform 
strukturalnych oraz dobrego rządzenia na 
wszystkich szczeblach;

b) poprawa skuteczności administracji 
publicznej, zapewnienie niezależności 
sędziów, praworządności, poszanowania 
praw człowieka i podstawowych wolności 
oraz zwiększenie wsparcia reform 
strukturalnych oraz dobrego rządzenia na 
wszystkich szczeblach, w tym w dziedzinie 
zamówień publicznych, pomocy państwa, 
konkurencji, inwestycji zagranicznych i 
własności intelektualnej;

Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) kształtowanie przepisów, norm, 
obszarów polityki i praktyk beneficjentów 
wymienionych w załączniku I w sposób 
zgodny z przepisami, normami, obszarami 
polityki i praktykami Unii oraz 
wzmocnienie środków na rzecz pojednania 
i relacji dobrosąsiedzkich, a także 
kontaktów międzyludzkich i komunikacji;

c) kształtowanie przepisów, norm, 
obszarów polityki i praktyk beneficjentów 
wymienionych w załączniku I w sposób 
zgodny z przepisami, normami, obszarami 
polityki i praktykami Unii, również z myślą 
o pełnym korzystaniu z dwustronnych 
instrumentów integracji gospodarczej 
przewidzianych w układach o stabilizacji i 
stowarzyszeniu, oraz wzmocnienie
środków na rzecz pojednania i relacji 
dobrosąsiedzkich, a także kontaktów 
międzyludzkich i komunikacji;

Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) wzmocnienie rozwoju 
gospodarczego i społecznego, w tym 

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

współpracy społeczno-gospodarczej, w
tym poprzez zwiększoną łączność i rozwój 
regionalny, rozwój rolnictwa i obszarów 
wiejskich, harmonizację norm 
sanitarnych i fitosanitarnych oraz polityki 
społecznej i polityki zatrudnienia, 
wzmocnienie ochrony środowiska, 
zwiększenie odporności na zmiany 
klimatu, przyspieszenie transformacji w
kierunku gospodarki niskoemisyjnej oraz 
rozwój gospodarki cyfrowej i
społeczeństwa cyfrowego;

Poprawka 19

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) wsparcie współpracy terytorialnej 
i transgranicznej.

e) wsparcie współpracy terytorialnej 
i transgranicznej, w tym współpracy ponad 
granicami morskimi, oraz zacieśnianie 
stosunków handlowych i gospodarczych 
poprzez pełne wdrożenie istniejących 
umów z Unią oraz zwalczanie przemytu i 
podrabiania towarów.

Poprawka 20

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Ramy polityki rozszerzenia 
określone przez Radę Europejską i Radę, 
umowy ustanawiające wiążące stosunki 
prawne z beneficjentami wymienionymi 
w załączniku I, a także stosowne rezolucje 
Parlamentu Europejskiego, komunikaty 
Komisji lub wspólne komunikaty Komisji 
i Wysokiego Przedstawiciela Unii ds. 
Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa 
stanowią ogólne ramy polityki wdrażania 
niniejszego rozporządzenia. Komisja 
zapewnia spójność między pomocą 

1. Ramy polityki rozszerzenia 
określone przez Radę Europejską i Radę, 
umowy ustanawiające wiążące stosunki 
prawne z beneficjentami wymienionymi w
załączniku I, a także stosowne rezolucje 
Parlamentu Europejskiego, ustalenia i 
wnioski grup monitorujących, wizyty i 
delegacje Parlamentu Europejskiego, 
komunikaty Komisji lub wspólne 
komunikaty Komisji i Wysokiego 
Przedstawiciela Unii ds. Zagranicznych i
Polityki Bezpieczeństwa stanowią ogólne 
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a ramami polityki rozszerzenia. ramy polityki wdrażania niniejszego 
rozporządzenia. Komisja zapewnia 
spójność między pomocą a ramami polityki 
rozszerzenia.

Poprawka 21

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Należy zapewnić zrównoważoną, 
odpolitycznioną i niedyskryminacyjną 
dystrybucję środków w całym kraju, a 
także na wszystkich szczeblach 
społeczeństwa.

Poprawka 22

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Pomoc w ramach IPA III opiera się 
na ramach programowania IPA w zakresie 
realizacji celów szczegółowych, o których 
mowa w art. 3. Ramy programowania IPA 
ustanawia Komisja na czas trwania 
wieloletnich ram finansowych Unii.

1. Pomoc w ramach IPA III opiera się 
na ramach programowania IPA w zakresie 
realizacji celów szczegółowych, o których 
mowa w art. 3. Ramy programowania IPA 
ustanawia Komisja, po konsultacji z 
Parlamentem Europejskim, na czas 
trwania wieloletnich ram finansowych 
Unii.

Poprawka 23

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Pomoc jest ukierunkowana i dostosowana 
do indywidualnej sytuacji beneficjentów 
wymienionych w załączniku I, 
z uwzględnieniem dalszych działań
niezbędnych do spełnienia kryteriów 

Pomoc jest ukierunkowana i dostosowana 
do indywidualnej sytuacji beneficjentów 
wymienionych w załączniku I, 
z uwzględnieniem dalszych postępów
niezbędnych do spełnienia kryteriów 
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członkostwa oraz zdolności tych 
beneficjentów. Zakres i intensywność 
pomocy są zróżnicowane w zależności od 
potrzeb, zaangażowania na rzecz reform 
i postępów w ich realizacji.

członkostwa oraz zdolności tych 
beneficjentów. Zakres i intensywność 
pomocy są zróżnicowane w zależności od 
potrzeb, zaangażowania na rzecz reform i
postępów w ich realizacji, przy 
uwzględnieniu potrzeby zrównoważonego 
rozwoju i wzrostu gospodarczego, dobrego 
klimatu biznesowego i inwestycyjnego 
oraz konsolidacji budżetowej. Postępy są 
regularnie monitorowane i oceniane przez 
Komisję. 

Pomoc unijna zostaje zawieszona lub 
częściowo zawieszona w przypadku 
niezadowalających postępów w realizacji 
konkretnych celów określonych w art. 3 
lub wówczas, gdy beneficjent nie 
przestrzega zasady demokracji, 
praworządności, praw człowieka i 
podstawowych wolności lub narusza 
zobowiązania podjęte w odpowiednich 
umowach zawartych z Unią. Na tych 
samych warunkach i na wniosek 
Parlamentu Europejskiego Komisja bada 
zawieszenie lub częściowe zawieszenie 
pomocy Unii i przekazuje sprawozdanie 
zwrotne z uzasadnieniem decyzji.

Poprawka 24

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Komisja uważnie monitoruje 
przebieg całej procedury wdrażania 
projektów za pomocą solidnego i spójnego 
mechanizmu, dokonuje analizy oceny 
jakościowej i ilościowej oraz śledzi postępy 
w realizacji ustalonych celów, aby 
zapewnić większą rozliczalność, 
przejrzystość i lepsze ukierunkowanie 
wydatków w ramach funduszy. Parlament 
Europejski jest uprawniony do złożenia do 
Komisji wniosku o zbadanie szczególnych 
przypadków, w których beneficjent nie 
stosuje się do procedury określonej w 
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niniejszym rozporządzeniu, oraz do 
podjęcia niezbędnych działań, jeżeli są 
one uzasadnione.

Poprawka 25

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 26

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – akapit 1 – litera c
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) Wzmocnienie zarządzania
gospodarczego. Działania mają na celu 
wspieranie udziału w programie reform 
gospodarczych i systematycznej 
współpracy z międzynarodowymi 
instytucjami finansowanymi w odniesieniu 
do kwestii podstawowych polityki 
gospodarczej. Zwiększenie zdolności 
w zakresie umacniania stabilności 
makroekonomicznej oraz wspieranie 
postępów w kierunku stworzenia 
funkcjonującej gospodarki rynkowej, która 
radzi sobie z presją konkurencyjną i siłami 
rynkowymi wewnątrz Unii.

c) Wzmocnienie zarządzania 
gospodarczego. Działania mają na celu 
wspieranie udziału w programie reform 
gospodarczych i systematycznej 
współpracy z międzynarodowymi 
instytucjami finansowanymi w odniesieniu 
do kwestii podstawowych polityki 
gospodarczej. Zwiększenie zdolności w
zakresie umacniania stabilności 
makroekonomicznej oraz wspieranie 
postępów w kierunku zrównoważonego 
rozwoju i stworzenia funkcjonującej 
gospodarki rynkowej, która radzi sobie z
presją konkurencyjną i siłami rynkowymi 
wewnątrz Unii.

Poprawka 27

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – akapit 1 – litera h

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

trwałego dialogu społecznego, 
modernizacja i wzmocnienie instytucji 
rynku pracy, takich jak publiczne służby 
zatrudnienia i inspekcje pracy.

Poprawka 28

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – akapit 1 – litera k

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

k) Poprawa warunków działania 
sektora prywatnego i konkurencyjności 
przedsiębiorstw, m.in. poprzez 
„inteligentne specjalizacje”, jako kluczowe 
czynniki wzrostu gospodarczego, 
tworzenia miejsc pracy i zapewniania 
spójności. Priorytet należy nadać 
projektom służącym poprawie otoczenia 
biznesowego.

k) Poprawa warunków działania 
sektora prywatnego i konkurencyjności 
przedsiębiorstw, zwłaszcza MŚP, m.in. 
poprzez „inteligentne specjalizacje”, jako 
kluczowe czynniki wzrostu gospodarczego, 
tworzenia miejsc pracy i zapewniania 
spójności. Priorytet należy nadać
zrównoważonym projektom służącym 
poprawie otoczenia biznesowego.

Poprawka 29

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) Promowanie usuwania zbędnych 
barier w handlu, w tym przeszkód 
biurokratycznych, taryf i barier 
pozataryfowych.

Poprawka 30

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – akapit 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W celu zmierzenia, w jakim stopniu Unia 
przyczyniła się do realizacji jej celów 
szczegółowych, należy korzystać 
z poniższego wykazu najważniejszych 

W celu zmierzenia, w jakim stopniu Unia 
przyczyniła się do realizacji jej celów 
szczegółowych, oraz w celu zmierzenia 
postępów osiągniętych przez 
beneficjentów należy korzystać z
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wskaźników wykonania. poniższego wykazu najważniejszych 
wskaźników wykonania.

Poprawka 31

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – akapit 1 – punkt 10 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

10a. Pojednanie, stosunki 
dobrosąsiedzkie i zobowiązania 
międzynarodowe
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