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POPRAWKI

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych zwraca się do 
Komisji Spraw Zagranicznych, jako komisji przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę 
następujących poprawek:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Rozporządzenie (UE) nr 231/201414 
straci moc z dniem 31 grudnia 2020 r. 
W celu utrzymania skuteczności działań 
zewnętrznych Unii należy utrzymać ramy 
planowania i udzielania pomocy 
zewnętrznej.

(1) Rozporządzenie (UE) nr 231/201414 
straci moc z dniem 31 grudnia 2020 r. W 
celu utrzymania skuteczności polityki 
rozszerzenia Unii powinna być ona nadal 
wspierana przez szczególny instrument na 
rzecz finansowania działań zewnętrznych.

_________________ _________________
14 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 231/2014 
z dnia 11 marca 2014 r. ustanawiające 
Instrument Pomocy Przedakcesyjnej (IPA 
II) (Dz.U. L 77 z 15.3.2014, s. 11).

14 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 231/2014 
z dnia 11 marca 2014 r. ustanawiające 
Instrument Pomocy Przedakcesyjnej (IPA 
II) (Dz.U. L 77 z 15.3.2014, s. 11).

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Art. 49 Traktatu o Unii 
Europejskiej (TUE) stanowi, że każde 
państwo europejskie, które przestrzega 
wartości poszanowania godności osoby 
ludzkiej, wolności, demokracji, równości, 
praworządności, jak również poszanowania 
praw człowieka, w tym praw osób 
należących do mniejszości, i zobowiązuje 
się wspierać te wartości, może złożyć 
wniosek o członkostwo w Unii. Państwo 
europejskie, które złożyło wniosek 
o przystąpienie do Unii, może zostać jej 
członkiem dopiero po potwierdzeniu, że 
spełnia ono kryteria członkostwa ustalone 

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

ustalone podczas szczytu Rady 
Europejskiej w Kopenhadze w czerwcu 
1993 r. („kryteria kopenhaskie”), 
z zastrzeżeniem że Unia posiada zdolność 
do przyjęcia nowego członka. Kryteria 
kopenhaskie odnoszą się do stabilności 
instytucji gwarantujących demokrację, 
praworządność, poszanowanie praw 
człowieka, szacunek dla mniejszości oraz 
ich ochronę, istnienie funkcjonującej 
gospodarki rynkowej oraz możliwości 
radzenia sobie z presją konkurencyjną 
i siłami rynkowymi wewnątrz Unii, a także 
zdolność do przyjęcia nie tylko praw, ale 
i obowiązków wynikających z Traktatów, 
w tym do realizacji celów unii politycznej, 
gospodarczej i walutowej.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

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

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

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(5) Polityka rozszerzenia Unii to 
inwestycja na rzecz pokoju, 
bezpieczeństwa, stabilności i dobrobytu w 
Europie. Zwiększa możliwości 
gospodarcze i handlowe, co jest korzystne 
zarówno dla Unii, jak i krajów 
ubiegających się o członkostwo. 
Perspektywa członkostwa w Unii może 
mieć ogromny transformacyjny wpływ i 
prowadzić do pozytywnych przemian 
demokratycznych, politycznych, 
gospodarczych i społecznych. Potencjał 
ten należy wykorzystać w najwyższym 
możliwym stopniu.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 7
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(7) Pomoc powinna również być 
udzielana zgodnie z umowami 
zawieranymi przez Unię z beneficjentami 
wymienionymi w załączniku I. Pomoc 
powinna przede wszystkim pozwolić 
beneficjentom wymienionym w załączniku 
I wzmocnić demokratyczne instytucje oraz 
praworządność, przeprowadzić reformę 
sądownictwa i administracji publicznej, 
zapewnić poszanowanie praw 
podstawowych praw człowieka, w tym 
praw osób należących do mniejszości, 
ochronę mniejszości, propagować równość 
płci, tolerancję, włączenie społeczne i 
niedyskryminację, chronić obrońców praw 
człowieka, sygnalistów i społeczeństwo 
obywatelskie oraz wspierać inicjatywy, 
które promują przejrzystość, rozliczalność, 
uczciwość i walkę z korupcją. Pomoc 
powinna także wspierać przestrzeganie 
kluczowych zasad i praw określonych w 
Europejskim filarze praw socjalnych.17 
Pomoc powinna nadal wspierać wysiłki 
beneficjentów na rzecz zacieśniania 
regionalnej, makroregionalnej i 
transgranicznej współpracy, w tym również 
na granicach morskich, jak również 
przyspieszenia rozwoju terytorialnego, w 
tym poprzez realizowanie unijnych 
strategii makroregionalnych, takich jak 
strategia na rzecz regionu Dunaju. 
Powinna również wspierać stosunki 
dobrosąsiedzkie, pojednanie i współpracę 
regionalną. 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 dzięki 
rozwojowi MŚP, oraz rozwój gospodarki 
cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego, 
zgodnie także z inicjatywą przewodnią 
„Agenda cyfrowa dla Bałkanów 
Zachodnich”.
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_________________ _________________
17 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.

17 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 6

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 
politycznych, społecznych i 
gospodarczych.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Wzmocniona współpraca 
strategiczna i operacyjna dotycząca 
bezpieczeństwa pomiędzy Unią 
a beneficjentami wymienionymi 
w załączniku I ma kluczowe znaczenie dla 
skutecznego i efektywnego zwalczania 
zagrożeń dla bezpieczeństwa i zagrożeń 
terrorystycznych.

(9) Wzmocniona współpraca 
strategiczna i operacyjna dotycząca 
bezpieczeństwa pomiędzy Unią a 
beneficjentami wymienionymi w 
załączniku I ma kluczowe znaczenie dla 
skutecznego i efektywnego zwalczania 
zagrożeń dla bezpieczeństwa, w tym 
poważnej przestępczości, przestępczości 
zorganizowanej, terroryzmu oraz innych 
zagrożeń dla stabilności i pokoju w 
państwach członkowskich.



PE625.581v02-00 8/34 AD\1174734PL.docx

PL

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10a) Konieczne jest propagowanie 
ochrony społecznej i włączenia 
społecznego w ramach współpracy między 
Unią a beneficjentami wymienionymi w 
załączniku I. Interwencje w tym obszarze 
powinny dążyć do promowania 
integracyjnych, skutecznych, wydajnych i 
odpowiednich systemów zabezpieczenia 
społecznego wspierających włączenie 
społeczne, promujących równość szans 
oraz eliminujących nierówności i 
ubóstwo.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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(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 zapewnianie niezależności 
sądownictwa, demokracji i praw 
podstawowych, ochrony i promowania 
niezależności mediów, przejrzystości i 
braku arbitralności procesów decyzyjnych 
organów publicznych i organów ścigania, 
zapewnianie wsparcia dla niezależnych 
obrońców praw człowieka i organizacji 
społeczeństwa obywatelskiego 
zajmujących się monitorowaniem 
przestrzegania praworządności, obrony 
sygnalistów oraz wsparcia inicjatyw 
promujących przejrzystość, 
odpowiedzialność i uczciwość, a także 
walki z korupcją i przestępczością 
zorganizowaną, zapobiegania 
radykalizacji i terroryzmowi, oraz 
wzmacnianie 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.

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11a) W świetle różnorodności etnicznej 
regionu Bałkanów Zachodnich oraz jego 
burzliwej historii stosunków etnicznych 
szczególne znaczenie ma ochrona 
mniejszości narodowych, etnicznych i 
językowych. Aby ochrona mniejszości 
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stała się siłą napędową stabilności w 
krajach kandydujących i potencjalnych 
krajach kandydujących, Unia powinna 
wspierać rządy w przyjmowaniu, 
monitorowaniu i skutecznym stosowaniu 
prawnych ram ochrony mniejszości 
opartych na odpowiednich normach 
międzynarodowych. W tym celu Unia 
powinna wykorzystywać wnioski 
wyciągnięte podczas wcześniejszych 
negocjacji akcesyjnych i w ich 
następstwie.

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11b) Sytuacja Romów nadal jest 
szczególnie problematyczna w większości 
krajów kandydujących i potencjalnych 
krajów kandydujących, w których nadal 
doświadczają oni rozpowszechnionej 
dyskryminacji, bardzo trudnych 
warunków życia, nieodpowiedniego 
dostępu do podstawowych usług 
społecznych oraz niezmiernie wysokich 
poziomów analfabetyzmu i wczesnego 
kończenia nauki, co z kolei nasila ich 
wykluczenie społeczne. IPA III powinien 
pomagać w zapewnianiu dobrze 
ukierunkowanego i strategicznego 
wsparcia w celu poprawy sytuacji Romów 
w państwach beneficjentach.

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12a) Należy zapewnić także pomoc w 
celu wzmocnienia aspektu praw 
mniejszości, poprawy zrozumienia 
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międzykulturowego oraz pokojowego 
współistnienia.

Poprawka 14

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 ubóstwo, 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.

Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Komisja oraz państwa 
członkowskie powinny zapewnić 
zgodność, spójność oraz 
komplementarność swojej pomocy, 

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

w szczególności poprzez regularne 
konsultacje oraz częste wymiany 
informacji na poszczególnych etapach 
cyklu pomocy. Należy również podjąć 
kroki niezbędne do zapewnienia lepszej 
koordynacji i komplementarności z innymi 
darczyńcami, w tym poprzez regularne 
konsultacje. Społeczeństwo obywatelskie, 
w tym organizacje walczące o prawa 
człowieka, prawa kobiet, osób LGBTI i 
mniejszości, powinny odgrywać większą 
rolę zarówno w programach realizowanych 
za pośrednictwem organów rządowych, jak 
i w przypadku otrzymywania pomocy Unii 
jako bezpośredni beneficjent.

Poprawka 16

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 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 i rezolucji Parlamentu 
Europejskiego. Ramy programowania 
powinny określać obszary, które mają 
uzyskiwać pomoc, wraz z orientacyjnymi 
przydziałami na obszar wsparcia, w tym 
prognozy dotyczące wydatków związanych 
z klimatem.

Poprawka 17
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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 we wspólnym 
interesie Unii i beneficjentów. 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 oraz 
przestrzeganiu wartości Unii 
Europejskiej.

Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 18 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18a) Należy określić wyraźne 
konsekwencje w przypadku poważnego 
pogorszenia sytuacji w zakresie 
praworządności, demokracji, praw 
człowieka i podstawowych wolności w 
krajach kandydujących i potencjalnych 
krajach kandydujących oraz w przypadku 
naruszenia przez beneficjenta zobowiązań 
podjętych w odpowiednich umowach 
zawartych z Unią. W takich przypadkach, 
bez uszczerbku dla procedury budżetowej i 
postanowień dotyczących zawieszenia 
pomocy w umowach międzynarodowych z 
beneficjentami, należy przekazać Komisji 
uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych zgodnie z art. 290 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w 
sprawie zmiany załącznika I do 
niniejszego rozporządzenia w celu 
zawieszenia lub częściowego zawieszenia 
pomocy Unii. Podczas podejmowania 
takich decyzji Komisja powinna 
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zagwarantować, by możliwe było wsparcie 
finansowe na rzecz działań 
zapewniających bezpośrednie korzyści dla 
obywateli, w szczególności prowadzonych 
przez podmioty pozarządowe bezpośrednio 
związane ze wzmacnianiem 
praworządności, demokracji, praw 
człowieka i podstawowych wolności. W 
przypadku gdy Komisja stwierdzi, że 
powody uzasadniające zawieszenie 
pomocy przestają mieć zastosowanie, 
powinna być uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych w celu zmiany 
załącznika I, tak aby przywrócić pomoc 
Unii.

Poprawka 19

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, z zastosowaniem pełnych 
zabezpieczeń powierniczych, w tym między 
innymi przejrzystych procedur 
rachunkowych i przetargowych oraz 
zewnętrznego przeglądu okresowego przez 
OLAF. W toku świadczenia pomocy 
należy nadal korzystać ze struktur 
i instrumentów, które okazały się 
przydatne w procesie przedakcesyjnym. 
Należy zwrócić szczególną uwagę na 
zapewnianie pomocy w celu poprawy 
zdolności absorpcyjnych państw 
beneficjentów.

Poprawka 20

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 20
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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. Aby unikać nakładania się 
zakresów z innymi istniejącymi 
instrumentami finansowania 
zewnętrznego, 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.

Poprawka 21

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 26

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(26) Działania zewnętrzne są często 
realizowane w bardzo zmiennym 
środowisku, wymagającym ciągłego 
i szybkiego dostosowania do 
zmieniających się potrzeb partnerów UE 
oraz do kwestii wymagających 
podejmowania solidarnych działań na 
szczeblu globalnym, takich jak prawa 
człowieka, demokracja i dobre rządy, 
bezpieczeństwo i stabilność, zmiana 
klimatu i ochrona środowiska, migracja 
i różnorodne wpływające na nią czynniki, 
jak również terroryzm. Pogodzenie zasady 
przewidywalności z potrzebą szybkiego 
reagowania na nowe potrzeby oznacza 
w konsekwencji dostosowanie realizacji 
finansowej programów. Aby zwiększyć 
zdolność Unii do reagowania na 
nieprzewidziane potrzeby, przy 
jednoczesnym poszanowaniu zasady 
jednoroczności budżetu UE, niniejsze 
rozporządzenie powinno zachować 
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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.

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 22

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 31 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(31a) Działania związane z 
przejrzystością, komunikacją i 
eksponowaniem mają podstawowe 
znaczenie dla zwiększania świadomości na 
temat działań Unii w terenie. Aby 
zwiększyć świadomość społeczeństwa, 
Komisja, delegatury Unii i beneficjenci 
powinni komunikować się w jasny i 
skuteczny sposób na temat wykorzystania 
pomocy przedakcesyjnej w państwach 
będących beneficjentami poprzez 
prezentowanie jej celów, wykorzystania i 
wyników. Beneficjenci finansowania 
unijnego powinni uznać pochodzenie 
finansowania unijnego i zapewnić jego 
odpowiednią widoczność. IPA III 
powinien przyczyniać się do finansowania 
działań komunikacyjnych na rzecz 
promowania wyników pomocy Unii wśród 
różnych grup odbiorców w państwach 
beneficjentach.

Poprawka 23

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 32



AD\1174734PL.docx 17/34 PE625.581v02-00

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(32) W celu uwzględnienia zmian 
w ramach polityki rozszerzenia lub 
istotnych zmian sytuacji beneficjentów 
wymienionych w załączniku I, należy 
przekazać Komisji uprawnienia do 
przyjęcia aktów zgodnie z art. 290 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
dotyczących dostosowywania 
i aktualizowania priorytetów tematycznych 
pomocy wymienionych w załącznikach II i 
III. Szczególnie ważne jest, aby w czasie 
prac przygotowawczych Komisja 
prowadziła stosowne konsultacje, w tym na 
poziomie ekspertów, i aby konsultacje te 
były przeprowadzone zgodnie z zasadami 
określonymi w Porozumieniu 
międzyinstytucjonalnym w sprawie 
lepszego stanowienia prawa z dnia 13 
kwietnia 2016 r. W szczególności, aby 
zapewnić Parlamentowi Europejskiemu i 
Radzie udział na równych zasadach 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.

(32) W celu uwzględnienia zmian 
w ramach polityki rozszerzenia lub 
istotnych zmian sytuacji beneficjentów 
wymienionych w załączniku I, należy 
przekazać Komisji uprawnienia do 
przyjęcia aktów zgodnie z art. 290 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
dotyczących dostosowywania 
i aktualizowania priorytetów tematycznych 
pomocy wymienionych w załącznikach II i 
III. Szczególnie ważne jest, aby w czasie 
prac przygotowawczych Komisja 
prowadziła stosowne konsultacje, w tym na 
poziomie ekspertów i społeczeństwa 
obywatelskiego, 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 Parlamentowi Europejskiemu i 
Radzie udział na równych zasadach 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.

Poprawka 24

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Cele szczegółowe IPA III są 
następujące:

2. (Nie dotyczy polskiej wersji 
językowej)
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Poprawka 25

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

a) wzmocnienie praworządności, 
demokracji i poszanowania praw 
człowieka, praw podstawowych i prawa 
międzynarodowego, wspieranie 
niezależności sądownictwa i skutecznej 
ochrony sądowej, ochrona mniejszości 
oraz zapewnianie wsparcia na rzecz 
niezależnych obrońców praw człowieka, 
sygnalistów i organizacji społeczeństwa 
obywatelskiego podejmujących się 
monitorowania przestrzegania 
praworządności, oraz wsparcia inicjatyw 
promujących niezależność mediów, 
przejrzystość, odpowiedzialność i 
uczciwość, a także walki z korupcją;

Poprawka 26

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 jakości, skuteczności, 
przejrzystości i odpowiedzialności 
administracji publicznej, propagowanie 
przejrzystości i braku arbitralności 
organów publicznych i egzekwowania 
prawa, jak również zwiększenie wsparcia 
reform strukturalnych oraz dobrego 
rządzenia na wszystkich szczeblach;

Poprawka 27

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) wzmocnienie ochrony społecznej i 
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włączenia społecznego, w tym przez 
propagowanie równych szans oraz 
eliminowanie nierówności i biedy, 
zapewnianie dostępu do ochrony 
międzynarodowej, ułatwienie legalnej 
migracji i migracji zarobkowej oraz 
integrowanie społeczności 
marginalizowanych, np. migrantów i 
Romów;

Poprawka 28

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera d b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

db) wzmocnienie zapobiegania 
konfliktom oraz propagowanie 
pojednania, budowania pokoju, relacji 
dobrosąsiedzkich, a także kontaktów 
międzyludzkich i komunikacji;

Poprawka 29

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, a także usprawnienie i 
zacieśnienie współpracy strategicznej i 
operacyjnej z Unią w zakresie zarządzania 
granicami i w kwestiach bezpieczeństwa w 
celu przeciwdziałania zagrożeniom 
stwarzanym przez przestępczość 
zorganizowaną, terroryzm i 
cyberprzestępczość.

Poprawka 30

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 4
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Pomoc w ramach IPA III może 
obejmować rodzaje działań 
przewidzianych w ramach Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego 
i Funduszu Spójności30, Europejskiego 
Funduszu Społecznego Plus31 oraz 
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich32.

4. Pomoc w ramach IPA III może 
obejmować rodzaje działań 
przewidzianych w ramach Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego 
i Funduszu Spójności30, Europejskiego 
Funduszu Społecznego Plus31, 
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich32 oraz 
Funduszu „Sprawiedliwość, Prawa i 
Wartości”.

__________________ __________________
30 COM(2018) 372 final – wniosek 
dotyczący rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie 
Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego i Funduszu Spójności.

30 COM(2018) 372 final – wniosek 
dotyczący rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie 
Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego i Funduszu Spójności.

31 COM(2018) 382 final – wniosek 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
dotyczący Europejskiego Funduszu 
Społecznego Plus (ESF+).

31 COM(2018) 382 final – wniosek 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
dotyczący Europejskiego Funduszu 
Społecznego Plus (ESF+).

32 COM(2018) 392 final – wniosek 
dotyczący rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady ustanawiającego 
przepisy dotyczące wsparcia na podstawie 
planów strategicznych sporządzanych 
przez państwa członkowskie w ramach 
wspólnej polityki rolnej (planów 
strategicznych WPR) i finansowanych 
z Europejskiego Funduszu Rolniczego 
Gwarancji (EFRG) i z Europejskiego 
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz 
uchylającego rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 
i rozporządzenie Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) nr 1307/2013.

32 COM(2018) 392 final – wniosek 
dotyczący rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady ustanawiającego 
przepisy dotyczące wsparcia na podstawie 
planów strategicznych sporządzanych 
przez państwa członkowskie w ramach 
wspólnej polityki rolnej (planów 
strategicznych WPR) i finansowanych 
z Europejskiego Funduszu Rolniczego 
Gwarancji (EFRG) i z Europejskiego 
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz 
uchylającego rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 
i rozporządzenie Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) nr 1307/2013.

Poprawka 31

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Programy i działania na podstawie 
niniejszego rozporządzenia uwzględniają 
kwestie zmiany klimatu, ochrony 
środowiska i równouprawnienia płci, 
a także uwzględniają wzajemne 
powiązania między celami 
zrównoważonego rozwoju34, tak aby 
propagować zintegrowane działania, które 
mogą przynosić dodatkowe korzyści 
i przyczyniać się do osiągania licznych 
celów w sposób spójny.

2. Programy i działania na podstawie 
niniejszego rozporządzenia uwzględniają 
kwestie zmiany klimatu, ochrony 
środowiska, praw podstawowych i 
równouprawnienia płci, a także 
uwzględniają wzajemne powiązania 
między celami zrównoważonego 
rozwoju34, tak aby propagować 
zintegrowane działania, które mogą 
przynosić dodatkowe korzyści i 
przyczyniać się do osiągania licznych 
celów w sposób spójny.

_________________ _________________
34 
https://ec.europa.eu/europeaid/policies/sust
ainable-development-goals_en

34 
https://ec.europa.eu/europeaid/policies/sust
ainable-development-goals_en

Poprawka 32

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 
członkostwa oraz zdolności tych 
beneficjentów. Zakres i intensywność 
pomocy są zróżnicowane w zależności od 
potrzeb, zaangażowania na rzecz reform 
i postępów w ich realizacji.

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

Poprawka 33

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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Artykuł 7a
Zawieszenie pomocy Unii

1. W przypadku poważnego 
pogorszenia sytuacji w zakresie 
poszanowania praworządności, 
demokracji, praw człowieka i 
podstawowych wolności w państwie 
beneficjencie oraz w przypadku 
naruszenia przez beneficjenta zobowiązań 
podjętych w odpowiednich umowach 
zawartych z Unią, Komisja jest 
uprawniona do przyjęcia aktu 
delegowanego zgodnie z art. 14 w celu 
zmiany załącznika I do niniejszego 
rozporządzenia, aby zawiesić lub 
częściowo zawiesić pomoc Unii. W 
przypadku częściowego zawieszenia 
wskazuje się programy, do których stosuje 
się zawieszenie. Podczas podejmowania 
takich decyzji Komisja dopilnowuje, by 
możliwe było wsparcie finansowe na rzecz 
działań zapewniających bezpośrednie 
korzyści dla obywateli, w szczególności 
prowadzonych przez podmioty 
pozarządowe bezpośrednio związane ze 
wzmacnianiem praworządności, 
demokracji, praw człowieka i 
podstawowych wolności.
2. W przypadku gdy Komisja 
stwierdzi, że powody uzasadniające 
zawieszenie pomocy przestają mieć 
zastosowanie, jest uprawniona zgodnie z 
art. 14 do przyjęcia aktu delegowanego w 
celu zmiany załącznika I, tak aby 
przywrócić pomoc Unii.

Poprawka 34

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 17 Artykuł 17

Informacja, komunikacja i promocja Informacja, komunikacja i promocja

1. Zastosowanie ma art. 36 i 37 1. Przy udzielaniu pomocy 
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[rozporządzenia ustanawiającego 
Instrument Sąsiedztwa oraz Współpracy 
Międzynarodowej i Rozwojowej]

finansowej na podstawie niniejszego 
rozporządzenia Komisja i delegatury Unii 
w państwach beneficjentach podejmują 
wszelkie niezbędne działania w celu 
zapewnienia widoczności wsparcia 
finansowego Unii, w tym monitorują 
przestrzeganie tych wymogów przez 
odbiorców. Działania finansowane w 
ramach IPA podlegają wymogom 
określonym w podręczniku dotyczącym 
informowania o działaniach zewnętrznych 
Unii i ich eksponowania. Komisja 
przyjmuje wytyczne dotyczące projektów 
finansowanych przez Unię w zakresie 
eksponowania i informowania dla 
każdego beneficjenta.
1a. Komisja podejmuje działania w 
celu wzmocnienia strategicznej 
komunikacji i dyplomacji publicznej na 
rzecz informowania o wartościach Unii 
oraz eksponowania wartości dodanej 
wsparcia Unii.
1b. Beneficjenci finansowania 
unijnego uznają pochodzenie 
finansowania unijnego i zapewniają jego 
odpowiednią widoczność przez:
a) umieszczenie oświadczenia 
podkreślającego wsparcie otrzymane z 
Unii w widoczny sposób w dokumentach i 
materiałach informacyjnych dotyczących 
wdrażania funduszy, w tym na oficjalnej 
stronie internetowej, o ile taka istnieje;
b) promowanie działań i ich wyników 
poprzez udzielanie spójnych, skutecznych 
i proporcjonalnych informacji 
skierowanych do różnych grup odbiorców, 
w tym do mediów i opinii publicznej.
1c. Komisja prowadzi działania 
informacyjne i komunikacyjne w związku 
z niniejszym rozporządzeniem, 
określonymi w nim działaniami oraz 
uzyskanymi wynikami. Zasoby finansowe 
przydzielone na niniejsze rozporządzenie 
przyczyniają się również do komunikacji 
instytucjonalnej w zakresie priorytetów 
politycznych Unii, o ile priorytety te są 
bezpośrednio związane z celami, o których 
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mowa w art. 3 oraz w załącznikach II i 
III.

Poprawka 35

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 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, demokracji, praw 
podstawowych i praw człowieka, w tym 
praw mniejszości, 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, 
ochrona i wspieranie niezależności 
mediów; opracowanie skutecznych 
narzędzi zapobiegania przestępczości 
zorganizowanej, handlowi ludźmi, 
przemytowi, 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; propagowanie i 
wspieranie skutecznego uczestnictwa 
kobiet i grup mniejszości w polityce; 
podejście do uwzględniania aspektu płci 
jako do priorytetu oraz podejmowanie 
konkretnych kroków w celu 
uwzględniania aspektu płci we wszystkich 
strategiach politycznych.
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Poprawka 36

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) Propagowanie poszanowania praw 
osób należących do mniejszości 
narodowych, etnicznych lub językowych. 
Działania w tej dziedzinie mają na celu: 
wsparcie odpolitycznienia kwestii 
związanych z mniejszościami, 
opracowanie ram prawnych i 
długoterminowych strategii ochrony praw 
mniejszości; ustanowienie solidnych 
zdolności w zakresie monitorowania 
stosowania w praktyce obowiązującego 
ustawodawstwa w sprawie ochrony 
mniejszości w celu zapewnienia jego 
skutecznego stosowania i wyeliminowania 
uchybień; umożliwienie rozwoju struktur 
rządowych/parlamentarnych/administracj
i publicznej i sądowych gwarantujących 
uczestnictwo mniejszości oraz 
ustanowienie specjalnych organów lub 
forów dla mniejszości, takich jak rady 
mniejszości; ułatwienie i promowanie 
używania języków mniejszości w 
kształceniu, administracji publicznej, 
życiu publicznym i kulturalnym oraz w 
mediach; dzielenie się najlepszymi 
praktykami w obszarze dyskryminacji 
pozytywnej i akcji afirmatywnych;

Poprawka 37

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ab) Poprawa sytuacji Romów. 
Działania w tej dziedzinie mają na celu: 
opracowanie wiarygodnych, 
kompleksowych i odpowiednio 
finansowanych długoterminowych 
strategii na rzecz włączenia i integracji 
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Romów; podejmowanie działań w celu 
poprawy sytuacji Romów w obszarze 
kształcenia, zdrowia, mieszkalnictwa i 
zatrudnienia oraz ukierunkowanych 
działań w celu ograniczenia 
analfabetyzmu i wczesnego kończenia 
nauki; podejmowanie działań 
zapewniających znaczące uczestnictwo 
Romów w życiu publicznym i politycznym;

Poprawka 38

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) Reformowanie administracji 
publicznej zgodnie z zasadami 
administracji publicznej. Działania w tej 
dziedzinie mają na celu: wzmocnienie ram 
reform administracji publicznej; poprawę 
planowania strategicznego oraz 
inkluzywnej i opartej na dowodach polityki 
oraz wprowadzania zmian legislacyjnych; 
większą profesjonalizację i depolitycyzację 
służby cywilnej, zakorzenienie zasad 
merytokratycznych; propagowanie 
przejrzystości i rozliczalności; 
udoskonalenie jakości i sposobu 
świadczenia usług, w tym wprowadzenie 
odpowiednich procedur administracyjnych 
oraz stosowanie administracji 
elektronicznej ukierunkowanej na 
obywateli; udoskonalenie zarządzania 
finansami publicznymi i opracowywanie 
wiarygodnych statystyk.

b) Reformowanie administracji 
publicznej zgodnie z zasadami 
administracji publicznej. Działania w tej 
dziedzinie mają na celu: wzmocnienie ram 
reform administracji publicznej; poprawę 
planowania strategicznego oraz 
inkluzywnej i opartej na dowodach polityki 
oraz wprowadzania zmian legislacyjnych; 
zwiększoną współpracę z organizacjami 
społeczeństwa obywatelskiego, w tym z 
organizacjami kobiecymi, które odgrywają 
kluczową rolę w dobrze funkcjonującej 
demokracji; większą profesjonalizację 
i depolitycyzację służby cywilnej, 
zakorzenienie zasad merytokratycznych; 
propagowanie przejrzystości 
i rozliczalności; udoskonalenie jakości i 
sposobu świadczenia usług, zapewnienie 
niedyskryminacji oraz świadczenie 
dostosowanego do potrzeb wsparcia, w 
tym wprowadzenie odpowiednich procedur 
administracyjnych oraz stosowanie 
administracji elektronicznej 
ukierunkowanej na obywateli; 
udoskonalenie i modernizacja zarządzania 
finansami publicznymi; reformowanie 
administracji podatkowych, rozwój 
gospodarki cyfrowej i opracowywanie 
wiarygodnych statystyk.
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Poprawka 39

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) Wzmocnienie zdolności Unii i jej 
partnerów w zakresie zapobiegania 
konfliktom, budowania pokoju 
i reagowania na sytuacje przedkryzysowe 
i pokryzysowe, w tym poprzez wczesne 
ostrzeganie oraz analizy ryzyka 
wystąpienia konfliktu; propagowanie 
tworzenia sieci kontaktów między ludźmi, 
pojednania, budowania pokoju i środków 
budowy zaufania; wspieranie budowania 
zdolności na rzecz bezpieczeństwa i 
rozwoju.

d) Wzmocnienie zdolności Unii i jej 
partnerów w zakresie zapobiegania 
przestępczości transgranicznej konfliktom, 
budowania pokoju i reagowania na 
sytuacje przedkryzysowe i pokryzysowe, 
w tym poprzez wczesne ostrzeganie oraz 
analizy ryzyka wystąpienia konfliktu; 
propagowanie tworzenia sieci kontaktów 
między ludźmi, pojednania, budowania 
pokoju i środków budowy zaufania; 
wspieranie budowania zdolności na rzecz 
bezpieczeństwa i rozwoju; współpraca 
strategiczna i operacyjna z Unią w 
zakresie zarządzania granicami, 
ułatwianie współpracy policyjnej i 
sądowej między beneficjentami i 
państwami członkowskimi Unii w celu 
zwalczania przestępczości transgranicznej 
oraz wspierania budowania zdolności w 
obszarze cyberbezpieczeństwa i walki z 
cyberprzestępczością.

Poprawka 40

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 1 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) Propagowanie dostosowania się 
przez kraje partnerskie do zasad, norm, 
obszarów polityki i praktyk Unii, w tym 
zasad pomocy państwa.

f) Propagowanie dostosowania się 
przez kraje partnerskie do zasad, norm, 
obszarów polityki i praktyk Unii, w tym 
zasad dotyczących zamówień publicznych, 
konkurencji, pomocy państwa i praw 
podstawowych, oraz poprawa ich 
zdolności do wdrażania dorobku 
prawnego Unii.
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Poprawka 41

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 1 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) Zwiększenie dostępu do 
kształcenia, szkolenia i uczenia się przez 
całe życie – oraz podniesienie ich jakości – 
na wszystkich poziomach i wsparcie 
sektora kultury i sektora kreatywnego. 
Działania w tej dziedzinie mają na celu: 
propagowanie równego dostępu do 
wysokiej jakości wczesnej edukacji 
i opieki nad dzieckiem oraz kształcenia 
podstawowego i średniego, poprawę 
świadczenia usług pozwalających na 
nabycie podstawowych umiejętności; 
zwiększenie osiągnięć edukacyjnych, 
ograniczenie wczesnego kończenia nauki i 
poprawę kształcenia nauczycieli. Rozwój 
systemów kształcenia i szkolenia 
zawodowego oraz propagowanie systemów 
uczenia się poprzez praktyki w miejscu 
pracy w celu ułatwienia wchodzenia na 
rynek pracy; poprawę jakości i 
przydatności szkolnictwa wyższego; 
zachęcanie do działalności w ramach 
stowarzyszeń absolwentów; poprawę 
dostępu do uczenia się przez całe życie 
oraz wspieranie inwestycji w infrastrukturę 
edukacyjno-szkoleniową, w szczególności 
z myślą o zmniejszeniu dysproporcji 
terytorialnych i sprzyjaniu edukacji wolnej 
od segregacji, w tym za pomocą 
technologii cyfrowych.

g) Zwiększenie dostępu do 
kształcenia, szkolenia i uczenia się przez 
całe życie – oraz podniesienie ich jakości – 
na wszystkich poziomach i wsparcie 
sektora kultury i sektora kreatywnego. 
Działania w tej dziedzinie mają na celu: 
propagowanie równego dostępu do 
wysokiej jakości wczesnej edukacji 
i opieki nad dzieckiem oraz kształcenia 
podstawowego i średniego, poprawę 
świadczenia usług pozwalających na 
nabycie podstawowych umiejętności; 
zwiększenie osiągnięć edukacyjnych, 
ograniczenie wczesnego kończenia nauki, 
zapewnianie wzajemnego uznawania 
dyplomów i umiejętności oraz poprawę 
kształcenia nauczycieli. Rozwój systemów 
kształcenia i szkolenia zawodowego oraz 
propagowanie systemów uczenia się 
poprzez praktyki w miejscu pracy w celu 
ułatwienia wchodzenia na rynek pracy; 
poprawę jakości i przydatności szkolnictwa 
wyższego; zachęcanie do działalności w 
ramach stowarzyszeń absolwentów; 
poprawę dostępu do uczenia się przez całe 
życie oraz wspieranie inwestycji w 
infrastrukturę edukacyjno-szkoleniową, w 
szczególności z myślą o zmniejszeniu 
dysproporcji terytorialnych i sprzyjaniu 
edukacji wolnej od segregacji, w tym za 
pomocą technologii cyfrowych.

Poprawka 42

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 1 – litera h

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

h) Sprzyjanie tworzeniu zatrudnienia o 
wysokiej jakości i dostępowi do rynku 

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

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

Poprawka 43

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 1 – litera i

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

i) Propagowanie ochrony społecznej 
i włączenia społecznego oraz likwidacja 
biedy. Działania w tej dziedzinie mają na 
celu zmodernizowanie systemów 
zabezpieczenia społecznego sprzyjających 
włączeniu społecznemu w celu 
zapewnienia wydajnej, skutecznej, 
niedyskryminacyjnej i odpowiedniej 
ochrony na wszystkich etapach życia 
jednostki, sprzyjanie włączeniu 
społecznemu, propagowanie równych 
szans oraz eliminowanie nierówności i 
biedy. Działania w tej dziedzinie 
koncentrują się na poniższych 
zagadnieniach: zapewnianie dostępu do 
ochrony międzynarodowej, ułatwienie 
legalnej migracji i migracji zarobkowej 



PE625.581v02-00 30/34 AD\1174734PL.docx

PL

lub orientację seksualną; ułatwienie 
dostępu do przystępnych cenowo, trwałych 
usług wysokiej jakości, takich jak wczesna 
edukacja i opieka nad dzieckiem, 
mieszkalnictwo, opieka zdrowotna 
i podstawowe usługi socjalne oraz opieka 
długoterminowa, m.in. dzięki modernizacji 
systemów zabezpieczenia społecznego.

oraz integrowanie społeczności 
marginalizowanych, np. migrantów i 
Romów; zwalczanie dyskryminacji z 
jakiegokolwiek powodu, w tym ze względu 
na płeć, rasę, kolor, pochodzenie etniczne 
lub społeczne, cechy genetyczne, język, 
religię lub wyznanie, niepełnosprawność, 
wiek lub orientację seksualną; ułatwienie 
dostępu do przystępnych cenowo, trwałych 
usług wysokiej jakości, takich jak wczesna 
edukacja i opieka nad dzieckiem, 
mieszkalnictwo, opieka zdrowotna 
i podstawowe usługi socjalne oraz opieka 
długoterminowa, m.in. dzięki modernizacji 
systemów zabezpieczenia społecznego.

Poprawka 44

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 1 – litera l

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

l) Poprawa dostępu do technologii 
i usług cyfrowych oraz zintensyfikowanie 
badań, rozwoju technologicznego 
i innowacji przez inwestycje w sieci 
połączeń cyfrowych, zaufanie 
i bezpieczeństwo cyfrowe, umiejętności 
cyfrowe oraz przedsiębiorczość, jak 
również infrastrukturę badawczą, 
tworzenie sprzyjającego środowiska 
i propagowanie tworzenia sieci kontaktów 
i współpracy.

l) Poprawa dostępu do technologii i 
usług cyfrowych oraz zintensyfikowanie 
badań, rozwoju technologicznego i 
innowacji przez inwestycje w sieci 
połączeń cyfrowych, ze zwróceniem 
szczególnej uwagi na makroregiony i 
obszary wiejskie w najbardziej 
niekorzystnym położeniu oraz ich 
mieszkańców, zaufanie i bezpieczeństwo 
cyfrowe, umiejętności cyfrowe oraz 
przedsiębiorczość, jak również 
infrastrukturę badawczą, tworzenie 
sprzyjającego środowiska i propagowanie 
tworzenia sieci kontaktów i współpracy.

Poprawka 45

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

na) Wspieranie turystyki oraz 
promowanie dziedzictwa kulturowego i 
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naturalnego. Działania w tej dziedzinie 
mają na celu: ochronę i restaurację 
dziedzictwa kulturowego, w tym 
dziedzictwa mniejszości, ochronę i 
promowanie dziedzictwa naturalnego oraz 
wspieranie zrównoważonej turystyki; 

Poprawka 46

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – punkt 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 47

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – punkt 1 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) inwestycje na rzecz młodzieży, 
kształcenia i umiejętności m.in. poprzez 
opracowywanie i wdrażanie wspólnych 
systemów kształcenia, szkoleń 
zawodowych i szkoleń oraz tworzenie 
infrastruktury wspierającej wspólne 
działania na rzecz młodzieży;

f) inwestycje na rzecz młodzieży, 
kształcenia i umiejętności m.in. poprzez 
zapewnianie uznawania umiejętności i 
kwalifikacji, opracowywanie i wdrażanie 
wspólnych systemów kształcenia, szkoleń 
zawodowych i szkoleń oraz tworzenie 
infrastruktury wspierającej wspólne 
działania na rzecz młodzieży;
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Poprawka 48

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – punkt 1 – litera g a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ga) inwestowanie w budowanie 
zdolności organizacji społeczeństwa 
obywatelskiego; 

Poprawka 49

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – punkt 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 
wskaźników wykonania:

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 
poniższego wykazu najważniejszych 
wskaźników wykonania:



AD\1174734PL.docx 33/34 PE625.581v02-00

PL

PROCEDURA W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Tytuł Ustanowienie Instrumentu Pomocy Przedakcesyjnej (IPA III)

Odsyłacze COM(2018)0465 – C8-0274/2018 – 2018/0247(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa
 Data ogłoszenia na posiedzeniu

AFET
2.7.2018

Opinia wydana przez
 Data ogłoszenia na posiedzeniu

LIBE
2.7.2018

Sprawozdawca(czyni) komisji 
opiniodawczej
 Data powołania

Bodil Valero
9.7.2018

Rozpatrzenie w komisji 27.11.2018 23.1.2019

Data przyjęcia 23.1.2019

Wynik głosowania końcowego +:
–:
0:

38
4
10

Posłowie obecni podczas głosowania 
końcowego

Asim Ademov, Martina Anderson, Monika Beňová, Malin Björk, 
Caterina Chinnici, Daniel Dalton, Agustín Díaz de Mera García 
Consuegra, Frank Engel, Tanja Fajon, Nathalie Griesbeck, Sylvie 
Guillaume, Monika Hohlmeier, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, 
Eva Joly, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, 
Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, 
Claude Moraes, Alessandra Mussolini, Judith Sargentini, Giancarlo 
Scottà, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian 
Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Cecilia Wikström, 
Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Zastępcy obecni podczas głosowania 
końcowego

Carlos Coelho, Ignazio Corrao, Pál Csáky, Miriam Dalli, Gérard 
Deprez, Maria Grapini, Anna Hedh, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, 
Jean Lambert, Gilles Lebreton, Jeroen Lenaers, Innocenzo Leontini, 
Emilian Pavel, Barbara Spinelli, Geoffrey Van Orden

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas 
głosowania końcowego

Wajid Khan, Anthea McIntyre, Mylène Troszczynski



PE625.581v02-00 34/34 AD\1174734PL.docx

PL

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO
W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

38 +

ALDE Gérard Deprez, Filiz Hyusmenova, Sophia in 't Veld, Cecilia Wikström

ECR Monica Macovei

EFDD Ignazio Corrao

PPE Asim Ademov, Carlos Coelho, Pál Csáky, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, 
Frank Engel, Monika Hohlmeier, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, 
Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, Csaba Sógor, Traian 
Ungureanu, Tomáš Zdechovský

S&D Monika Beňová, Caterina Chinnici, Miriam Dalli, Tanja Fajon, Maria Grapini, Sylvie 
Guillaume, Anna Hedh, Wajid Khan, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan 
Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Emilian Pavel, Sergei Stanishev

VERTS/ALE Eva Joly, Jean Lambert, Judith Sargentini, Bodil Valero

4 -

ECR Kristina Winberg

ENF Gilles Lebreton, Giancarlo Scottà, Mylène Troszczynski

10 0

ALDE Nathalie Griesbeck

ECR Daniel Dalton, Innocenzo Leontini, Anthea McIntyre, Helga Stevens, Geoffrey Van 
Orden

GUE/NGL Martina Anderson, Malin Björk, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Objaśnienie używanych znaków:
+ : za
- : przeciw
0 : wstrzymało się


