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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Chociaż niniejsze rozporządzenie obejmuje swym zasięgiem geograficznym cały świat, 
skupia się ono głównie na państwach sąsiadujących z UE. Mając na uwadze niestabilność 
instytucjonalną, z jaką boryka się kilka z tych państw, która często znajduje odzwierciedlenie 
w głębokiego pogorszenia sytuacji w zakresie praw człowieka i podstawowych wolności, 
Unia może odgrywać wyjątkową rolę i stać się podmiotem na szczeblu międzynarodowym w 
obszarze rozwoju i współpracy międzynarodowej. 

Głównym celem każdej polityki rozwojowej jest stymulowanie rzeczywistego postępu 
gospodarczego i społecznego w państwach trzecich, przynoszącego korzyści przede 
wszystkim społeczeństwom, a jednocześnie wspierającego prawa człowieka i podstawowe 
wolności. Dlatego tak ważne jest, aby Unia wspierała skuteczny dialog z organizacjami 
społeczeństwa obywatelskiego i organizacjami pozarządowymi jako kluczowymi partnerami, 
zważywszy na wartość dodaną ich bezstronności politycznej i lokalnych działań w obszarze 
praw człowieka i rozwoju społecznego. Rozporządzenie powinno wzmocnić ich rolę w 
realizacji programów; Rada i Komisja Europejska powinny uwzględniać ich opinie i 
utrzymywać stosunki oparte na wzajemnym zaufaniu i odpowiedzialności. 

Dzięki przyjęciu wiążących aktów prawnych i zobowiązań politycznych, takich jak Karta 
praw podstawowych, Europejski konsensus w sprawie rozwoju, i formalnemu uznaniu 
europejskiej konwencji praw człowieka, Unia zapewniła ramy, które muszą być wdrażane w 
prawie i polityce UE. 

Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie art. 2 i 3 oraz przepisy 
zawarte w art. 19 Karty Praw Podstawowych narzucają podejście oparte na prawach 
człowieka w programie polityki rozwoju i współpracy. Dlatego też należy rozwiązywać 
problem takich zjawisk, jak przymusowe wysiedlenia, w ramach polityki długoterminowej, 
począwszy od administracji na szczeblu lokalnym i przy pełnym poszanowaniu europejskich 
zasad i zobowiązań, w szczególności dotyczących prawa dostępu do ochrony 
międzynarodowej przewidzianego w prawie międzynarodowym. 

Zważywszy na demokratyczne powołanie Parlamentu Europejskiego, konieczne jest 
wzmocnienie odgrywanej przez niego kluczowej roli nadzorczej. Dlatego też Parlament 
Europejski, obok państw członkowskich, powinien zachować szczególne kompetencje w 
zakresie monitorowania i oceny sprawozdania rocznego przestawianego przez Komisję 
Europejską. Samo informowanie Parlamentu, jak przewidziano w projekcie wniosku, nie jest 
wystarczające. 

Jak stwierdzono w tym samym wniosku, jednym z celów niniejszego rozporządzenia jest 
zapewnienie większej elastyczności finansowej podczas realokacji środków. Elastyczność 
potrzebna do szybkiego reagowania na nagłe wyzwania nie powinna jednak mieć 
negatywnego wpływu na jasny, przejrzysty i ugruntowany mechanizm zarządzania. Ponadto 
powinna ona przede wszystkim odpowiadać na pilne potrzeby krajów podatnych na 
zagrożenia (Afryka Subsaharyjska, kraje najsłabiej rozwinięte), a nie być z góry określona i 
uwarunkowana geostrategicznymi wyborami polityki zagranicznej UE. Współpraca na rzecz 
rozwoju nie powinna stać się narzędziem polityki zagranicznej czy handlowej 
wykorzystywanym przede wszystkim do propagowania interesów UE, jak wydaje się 
sugerować rozporządzenie ustanawiające Instrument Sąsiedztwa oraz Współpracy 
Międzynarodowej i Rozwojowej (art. 3 ust. 1).
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Rozporządzenie powinno koncentrować się na eliminacji ubóstwa, zwalczaniu nierówności i 
promowaniu praw, a nie na celach polityki UE, takich jak bezpieczeństwo i kontrola migracji.

Z tego względu w rozporządzeniu potrzeba większej równowagi między filarem 
geograficznymi, na który położono nadmierny nacisk, a filarem tematycznymi, biorąc pod 
uwagę fakt, że pierwszy z nich jest bardziej powiązany z celami geopolitycznymi Unii 
Europejskiej, podczas gdy drugi z nich przyczynia się do ogólnoświatowego rozwoju praw 
podstawowych oraz do dobrobytu ludności dotkniętej kryzysem lub znajdującej się w sytuacji 
pokryzysowej. 

POPRAWKI

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

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(1) Celem ogólnym programu 
„Instrument Sąsiedztwa oraz Współpracy 
Międzynarodowej i Rozwojowej” (dalej 
„Instrument”) powinno być propagowanie 
zrównoważonego rozwoju, przyczynianie 
się do eliminacji ubóstwa i walka z 
nierównościami, takimi jak te wywołane 
m.in. przez eksploatację zasobów lub 
zawłaszczanie ziemi i wody, oraz 
przestrzeganie zasad określonych w art. 3 
ust. 5, art. 8 i art. 21 Traktatu o Unii 
Europejskiej.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Wdrożenie niniejszego 
rozporządzenia powinno odbywać się 
z uwzględnieniem pięciu priorytetów 

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

unijnej współpracy na rzecz rozwoju, 
określonych w Agendzie ONZ na rzecz 
zrównoważonego rozwoju 2030, 
porozumieniu klimatycznym z Paryża1a, 
Europejskim konsensusie w sprawie 
rozwoju1b, Planie działania UE 
dotyczącym praw człowieka i demokracji, 
Karcie praw podstawowych Unii 
Europejskiej, europejskiej Konwencji o 
ochronie praw człowieka i podstawowych 
wolności oraz Konwencji ONZ o prawach
dziecka. Powinno ono również odbywać 
się z uwzględnieniem pięciu priorytetów 
ustanowionych w globalnej strategii na 
rzecz polityki zagranicznej 
i bezpieczeństwa Unii Europejskiej 
(„globalna strategia”)59 przedstawionej 
w dniu 19 czerwca 2016 r., która stanowi 
wizję Unii i ramy dla zjednoczonego 
i odpowiedzialnego zaangażowania 
w partnerstwo z innymi w celu wspierania 
jej wartości i interesów. Unia powinna 
zachęcać do zawierania partnerstw, 
upowszechniać dialog merytoryczny oraz 
wspólne podejście do wyzwań 
ogólnoświatowych. Działania Unii 
powinny być ukierunkowane na wspieranie 
jej zasad we wszystkich aspektach, w tym 
na przyczynianie się do eliminacji 
ubóstwa, walkę z nierównościami, w 
szczególności z nierównościami 
społecznymi, utrzymywanie pokoju, 
zapobieganie konfliktom, zwalczanie 
podstawowych przyczyn przymusowej
migracji i przymusowego wysiedlenia przy 
jednoczesnym zapewnieniu ścisłej 
współpracy z państwami trzecimi na rzecz 
osiągnięcia bezpiecznego obszaru 
sąsiedztwa, niesienie pomocy narodom 
i krajom oraz regionom doświadczającym 
zwiększonej presji migracyjnej i 
dotkniętym klęskami żywiołowymi lub 
katastrofami spowodowanymi przez 
człowieka, wspieranie uczciwej i zgodnej z 
prawami człowieka polityki handlowej, 
dyplomacji gospodarczej i współpracy 
gospodarczej, propagowanie rozwiązań 
i technologii cyfrowych oraz 
upowszechnianie międzynarodowego 
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wymiaru polityk Unii. Wspierając swoje 
interesy Unia powinna stosować się do 
wysokich standardów społecznych 
i środowiskowych, demokracji 
konstytucyjnej, prawa międzynarodowego 
i praw człowieka, jednocześnie promując 
te zasady.

__________________ __________________

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

1a Dz.U. L 282 z 19.10.2016, s. 4.

1b Dz.U. C 210 z 30.6.2017, s. 1
59 „Wspólna wizja, wspólne działanie: 
Silniejsza Europa. Globalna strategia na 
rzecz polityki zagranicznej 
i bezpieczeństwa Unii Europejskiej”, 
czerwiec 2016 r.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

się do wzmocnienia odporności 
i połączenia operacji humanitarnych 
z działaniami na rzecz rozwoju dzięki
programom geograficznym i tematycznym 
oraz działaniom szybkiego reagowania.

__________________ __________________

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

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

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 5
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Niniejsze rozporządzenie powinno 
uwzględniać potrzebę koncentracji na 

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

strategicznych priorytetach, zarówno pod 
względem geograficznym – państwa objęte 
polityką sąsiedztwa i państwa Afryki, 
a także kraje najsłabiej rozwinięte i inne 
państwa na świecie w sytuacji 
niestabilności i będące w potrzebie, jak 
i pod względem tematycznym – realizacja 
celów zrównoważonego rozwoju we 
współpracy międzynarodowej, walka ze 
zmianą klimatu i degradacją środowiska, 
walka z nierównościami oraz 
przyczynianie się do ochrony praw
człowieka w krajach partnerskich Unii.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 19

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(19) Europejska polityka sąsiedztwa, 
zrewidowana w 2015 r.62, ma na celu 
zapewnienie stabilizacji w państwach 
sąsiedzkich oraz wzmocnienie odporności, 
w szczególności w drodze pobudzania 
rozwoju gospodarczego, jako główny 
priorytet Unii. Aby osiągnąć swoje cele, 
zrewidowana europejska polityka 
sąsiedztwa skupiona jest na czterech 
obszarach priorytetowych, jakimi są: dobre 
rządy, demokracja, rządy prawa i prawa 
człowieka, ze szczególnym 
uwzględnieniem dalszej współpracy ze 
społeczeństwem obywatelskim, rozwój 
gospodarczy; ochrona; migracja i
mobilność, w tym zwalczanie 
podstawowych przyczyn przymusowej 
migracji i przymusowego wysiedlenia oraz 
niesienie pomocy narodom, krajom 
i regionom dotkniętym tymi zjawiskami, a 
także nowe wyzwania, takie jak migracja 
środowiskowa. Charakterystycznymi 
cechami nowej europejskiej polityki 
sąsiedztwa są zróżnicowanie i większa 
współwłasność, uznanie różnych 
poziomów zaangażowania oraz 
uwzględnienie interesów każdego państwa 
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w kontekście charakteru i ukierunkowania 
jego partnerstwa z Unią. Niniejsze 
rozporządzenie powinno pomóc w 
osiągnięciu celów zrównoważonego 
rozwoju w ramach europejskiej polityki 
sąsiedztwa oraz zapewnić spójność 
polityki na rzecz zrównoważonego 
rozwoju we wszystkich jej celach.

__________________ __________________

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

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

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 29

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(29) Konieczne jest dalsze pogłębienie 
współpracy z krajami partnerskimi 
w zakresie migracji z myślą o czerpaniu 
korzyści z dobrze zarządzanej i legalnej 
migracji oraz skutecznym rozwiązaniu 
problemu nielegalnej migracji. Taka 
współpraca powinna przyczynić się do 
zapewnienia dostępu do ochrony 
międzynarodowej, wyeliminowania 
pierwotnych przyczyn nielegalnej 
migracji, poprawy zarządzania granicami 
oraz do prowadzenia działań w ramach 
walki z nielegalną migracją, handlem 
ludźmi i przemytem nielegalnych 
imigrantów, a także, w stosownych 
przypadkach, poprawy w zakresie 
powrotów, readmisji i reintegracji, 
w oparciu o wzajemną rozliczalność 
i pełne przestrzeganie zobowiązań 
w dziedzinie pomocy humanitarnej i praw 
człowieka. Dlatego nieodłącznym 
elementem ogólnych zasad niniejszego 
rozporządzenia powinna być skuteczna 
współpraca między państwami trzecimi 

(29) Współpraca z państwami trzecimi
powinna przyczynić się do zapewnienia 
dostępu do ochrony międzynarodowej, w 
tym do ułatwienia bezpiecznych i 
legalnych dróg migracji i azylu, 
wyeliminowania pierwotnych przyczyn 
przymusowej migracji i przymusowego 
wysiedlenia, skutecznej reakcji na 
migrację środowiskową, ochrony ofiar 
handlu ludźmi i przemytu ludzi oraz 
zahamowania zapotrzebowania na handel 
ludźmi, w oparciu o pełne przestrzeganie 
międzynarodowych i europejskich 
zobowiązań w dziedzinie praw człowieka 
oraz zasad solidarności, niedyskryminacji
i non-refoulement.
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a Unią. W celu zapewnienia, aby pomoc 
rozwojowa wspierała kraje partnerskie 
w skuteczniejszym zarządzaniu migracją, 
ważna jest wzmocniona spójność 
pomiędzy polityką migracyjną a polityką 
współpracy na rzecz rozwoju. Niniejsze 
rozporządzenie powinno przyczynić się do 
przyjęcia skoordynowanego, całościowego 
i usystematyzowanego podejścia do 
migracji, dzięki maksymalizacji synergii 
i stosowaniu niezbędnych środków 
nacisku.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 30

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(30) Niniejsze rozporządzenie powinno 
umożliwić Unii reagowanie na wyzwania, 
potrzeby i możliwości związane z polityką 
migracyjną i azylową, stanowiąc 
uzupełnienie polityki migracyjnej Unii i 
priorytetów określonych dla Funduszu 
Azylu i Migracji. W tym celu i bez 
uszczerbku dla pojawiających się wyzwań
oczekuje się przeznaczenia 10 % puli 
środków finansowych w ramach 
niniejszego rozporządzenia na 
wyeliminowanie pierwotnych przyczyn 
przymusowej migracji i przymusowego 
wysiedlenia, wykorzystanie legalnych dróg 
migracji, zapewnienie odpowiedniego 
dostępu do ochrony międzynarodowej oraz 
zaspokajanie potrzeb osób wysiedlonych i 
społeczności przyjmujących. Należy tego 
dokonać poprzez wsparcie godnego i 
trwałego zatrudnienia, zwłaszcza dla ludzi 
młodych, jak również opieki zdrowotnej, 
żywienia, edukacji i innych społecznych 
warunków wstępnych zdolności do 
zatrudnienia.
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Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 34

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(34) EFZR+ powinien mieć na celu 
wsparcie inwestycji jako środek 
przyczyniający się do osiągnięcia celów 
zrównoważonego rozwoju przez 
wspieranie trwałego i sprzyjającego 
włączeniu społecznemu rozwoju 
gospodarczego i społecznego; promowanie 
społeczno-ekonomicznej odporności 
w krajach partnerskich, ze szczególnym 
naciskiem na eliminację ubóstwa, 
zrównoważony rozwój gospodarczy
sprzyjający włączeniu społecznemu, 
tworzenie godziwych miejsc pracy 
i możliwości gospodarczych, zwłaszcza dla 
młodzieży i kobiet, rozwijanie umiejętności 
i przedsiębiorczości, poprzez wspieranie 
mikroprzedsiębiorstw, małych i średnich 
przedsiębiorstw oraz spółdzielni, tworzenie 
stabilnego środowiska inwestycyjnego, jak 
również rozwiązanie problemu degradacji 
środowiska, zawłaszczania ziemi i wody, 
zmiany klimatu przez łagodzenie zmiany 
klimatu i przystosowanie się do niej, a 
także wyeliminowanie konkretnych 
społeczno-ekonomicznych pierwotnych 
przyczyn przymusowej migracji i 
przymusowego wysiedlenia, zgodnie 
z właściwymi indykatywnymi 
dokumentami programowymi. Ponadto 
należy skupić się na usprawnieniu 
podstawowych usług użyteczności 
publicznej, takich jak opieka zdrowotna, 
edukacja, żywienie, infrastruktura 
sanitarna i higiena, bezpieczeństwo 
żywnościowe oraz sprawiedliwy dostęp do 
przyzwoitych warunków mieszkaniowych, 
a także na poprawie jakości życia szybko 
rosnącej ludności miejskiej. Należy 
zwrócić szczególną uwagę na państwa 
wskazane jako doświadczające 
niestabilności lub konfliktu, kraje 
najsłabiej rozwinięte i głęboko zadłużone 
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kraje ubogie.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 39

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 43

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(43) Roczne lub wieloletnie plany 
działania i środki, o których mowa 
w art. 19, stanowią programy prac na mocy 
rozporządzenia finansowego. Roczne lub 

(43) Roczne lub wieloletnie plany 
działania i środki, o których mowa 
w art. 19, stanowią programy prac na mocy 
rozporządzenia finansowego. Roczne lub 
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wieloletnie plany działania składają się 
z zestawu środków zgrupowanych 
w jednym dokumencie.

wieloletnie plany działania składają się 
z zestawu środków określających 
wyznaczone cele, oczekiwane wyniki 
i główne działania, metody wdrażania i 
partnerów wykonujących, budżet 
i wszelkie powiązane wydatki na wsparcie, 
zgrupowanych w jednym dokumencie.

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 47

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(47) Zgodnie z pkt 22 i 23 Porozumienia 
międzyinstytucjonalnego w sprawie 
lepszego stanowienia prawa z dnia 13 
kwietnia 2016 r.78 istnieje potrzeba oceny 
niniejszego programu w oparciu o 
informacje gromadzone w ramach 
szczególnych wymogów w zakresie 
monitorowania, przy czym należy unikać 
nadmiernej regulacji i obciążeń 
administracyjnych, zwłaszcza względem 
państw członkowskich. W stosownych 
przypadkach wymogi takie mogą
obejmować wymierne wskaźniki służące 
jako podstawa do przeprowadzenia oceny 
skutków programu. Szczególnie ważne 
jest, aby w czasie prac przygotowawczych 
Komisja prowadziła stosowne konsultacje, 
w tym na szczeblu ekspertów, oraz aby 
konsultacje te prowadzone były zgodnie 
z zasadami określonymi w Porozumieniu 
międzyinstytucjonalnym w sprawie 
lepszego stanowienia prawa z dnia 13 
kwietnia 2016 r. W szczególności, aby 
zapewnić 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 

(47) Zgodnie z pkt 22 i 23 Porozumienia 
międzyinstytucjonalnego w sprawie 
lepszego stanowienia prawa z dnia 13 
kwietnia 2016 r.78 istnieje potrzeba oceny 
niniejszego programu w oparciu o 
informacje gromadzone w ramach 
szczególnych wymogów w zakresie 
monitorowania, przy czym należy unikać 
nadmiernej regulacji i obciążeń 
administracyjnych, zwłaszcza względem 
państw członkowskich. Wymogi takie 
powinny obejmować wymierne wskaźniki 
służące jako podstawa do przeprowadzenia 
oceny skutków programu. Szczególnie 
ważne jest, aby w czasie prac 
przygotowawczych Komisja prowadziła 
stosowne konsultacje, w tym z 
odpowiednimi zainteresowanymi stronami 
i ekspertami, 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 
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aktów delegowanych. aktów delegowanych.

__________________ __________________

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

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

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 47 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(47a) Aby poprawić faktyczną 
rozliczalność i przejrzystość budżetu Unii, 
niniejsze rozporządzenie powinno 
zawierać przepisy wzmacniające 
monitorowanie, sprawozdawczość i ocenę, 
w szczególności specjalną procedurę 
rozszerzonej sprawozdawczości dotyczącej 
programowania rocznego dla Parlamentu 
Europejskiego. Wraz ze zwiększoną 
elastycznością w przydzielaniu funduszy 
kontrola wdrażania nabiera dla władz 
budżetowych Unii kluczowego znaczenia 
dla zagwarantowania, że wydatki 
odzwierciedlają cele i zasady zawarte w 
niniejszym rozporządzeniu.

Poprawka 14

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

a) wsparcie dialogu i współpracy 
z państwami trzecimi i regionami objętymi 
polityką sąsiedztwa, krajami w Afryce 
Subsaharyjskiej, w Azji i na Pacyfiku oraz 
w obu Amerykach i na Karaibach w celu 
dążenia do zrównoważonego rozwoju, 
eliminacji ubóstwa, walki z 
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nierównościami, takimi jak te wywołane 
m.in. przez eksploatację zasobów 
naturalnych lub zawłaszczanie ziemi i 
wody;

Poprawka 15

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

b) wzmocnienie i wsparcie 
demokracji, praw człowieka i równości 
społecznej, wsparcie organizacji 
społeczeństwa obywatelskiego, dalsze 
zapewnianie stabilności opierającej się na 
pokoju oraz rozwiązywanie innych 
globalnych problemów, w tym zmiany 
klimatu i pierwotnych przyczyn 
przymusowej migracji i przymusowego 
wysiedlenia, ubóstwa oraz klęsk 
żywiołowych i katastrof spowodowanych 
przez człowieka;

Poprawka 16

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Co najmniej 20 % oficjalnej 
pomocy rozwojowej finansowanej na 
podstawie niniejszego rozporządzenia 
powinno być zarezerwowane na działania 
wspierające włączenie społeczne i rozwój 
społeczny, aby wesprzeć i wzmocnić 
świadczenie podstawowych usług 
społecznych, takich jak opieka zdrowotna, 
w tym żywienie, edukacja i ochrona 
socjalna, w szczególności grup najbardziej 
marginalizowanych, ze zwróceniem 
szczególnej uwagi na kobiety i dzieci.
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Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Programy o określonym zasięgu 
geograficznym mogą obejmować 
wszystkie państwa trzecie z wyjątkiem 
kandydatów lub potencjalnych 
kandydatów określonych 
w rozporządzeniu (UE) nr …/…80 (IPA) 
oraz kraje i terytoria zamorskie określone 
w decyzji Rady …/… (UE).

Programy o określonym zasięgu 
geograficznym mogą obejmować 
wszystkie państwa trzecie z wyjątkiem 
krajów i terytoriów zamorskich
określonych w decyzji Rady …/… (UE).

_________________

80 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady ustanawiające 
Instrument Pomocy Przedakcesyjnej 
(Dz.U. L).

Uzasadnienie

W czasie kryzysu migracyjnego Komisja Europejska udzielała finansowania pomocy 
humanitarnej państwom Bałkanów Zachodnich, z których wszystkie są krajami 
kandydującymi posiadającymi dostęp do pomocy przedakcesyjnej. Oprócz pomocy 
humanitarnej udzielono też wsparcia finansowego i technicznego – za pośrednictwem 
Instrumentu Pomocy Przedakcesyjnej – na działania związane ze zwiększonym przepływem 
migracyjnym i kryzysem uchodźczym. Obecny instrument nie powinien otwarcie wykluczać 
państw kandydujących i potencjalnych państw kandydujących w celu zapewnienia w razie 
potrzeby elastyczności finansowej.

Poprawka 18

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) przyczyniają się do przywrócenia 
stabilności i zapobiegania konfliktom 
w sytuacjach nagłych, początku kryzysu, 
kryzysowych i pokryzysowych;

a) przyczyniają się do zapobiegania 
konfliktom w sytuacjach nagłych, początku 
kryzysu, kryzysowych i pokryzysowych
zgodnie z europejską Konwencją o 
ochronie praw człowieka i podstawowych 
wolności oraz do przeciwdziałania 
pierwotnym przyczynom kryzysu, takim 
jak pustynnienie, eksploatacja zasobów 
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naturalnych oraz zawłaszczanie ziemi i 
wody.

Poprawka 19

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 20

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Ogólne ramy polityki do celów wdrażania 
niniejszego rozporządzenia obejmują 
Europejski konsensus w sprawie rozwoju, 
Plan działania UE dotyczący praw 
człowieka i demokracji, Kartę praw 
podstawowych Unii Europejskiej, 
europejską Konwencję o ochronie praw 
człowieka i podstawowych wolności, 
Konwencję ONZ o prawach dziecka, a 
także układy o stowarzyszeniu, umowy 
o partnerstwie i współpracy, umowy 
wielostronne oraz inne umowy 
ustanawiające prawnie wiążące stosunki 
z krajami partnerskimi, pod warunkiem że 
umowy te nie łączą pomocy rozwojowej, 
potrzeb w zakresie bezpieczeństwa i 
zarządzania migracją, a także konkluzje 
Rady Europejskiej, konkluzje Rady, 
oświadczenia przyjęte podczas szczytów 
lub wnioski ze spotkań na wysokim 
szczeblu z krajami partnerskimi, stosowne 
rezolucje Parlamentu Europejskiego, 
komunikaty Komisji lub wspólne 
komunikaty Komisji oraz Wysokiego 
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Przedstawiciela Unii ds. Zagranicznych 
i Polityki Bezpieczeństwa.

Poprawka 21

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 22

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Wobec partnerów przyjmuje się 
bardziej skoordynowane, całościowe 
i usystematyzowane podejście do kwestii 
migracji, a ich skuteczność jest regularnie 
oceniana.

7. Wobec partnerów przyjmuje się 
bardziej skoordynowane, całościowe 
i usystematyzowane podejście do kwestii 
migracji, a ich skuteczność jest regularnie
oceniana, bez uzależniania pomocy 
rozwojowej od zarządzania migracją przez 
państwa trzecie i z poszanowaniem praw 
człowieka, w tym prawa każdej jednostki 
do opuszczenia państwa pochodzenia.

Poprawka 23
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Wykorzystanie funduszy unijnych do 
budowania zdolności podmiotów 
wojskowych

Poprawka 24

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 5 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) szkoleń mających konkretnie na 
celu przyczynienie się do zdolności 
bojowej sił zbrojnych.

c) szkoleń mających na celu 
przyczynienie się do zdolności bojowej
jakichkolwiek sił zbrojnych.

Poprawka 25

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 26

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) bez uszczerbku dla ust. 4, działania 
są w największym możliwym zakresie
oparte na dialogu między Unią, państwami 
członkowskimi i krajami partnerskimi, w
tym władzami krajowymi i lokalnymi, z
udziałem przedstawicieli społeczeństwa 

a) bez uszczerbku dla ust. 4, działania 
są oparte na pluralistycznym dialogu 
między Unią, państwami członkowskimi i 
krajami partnerskimi, w tym władzami 
krajowymi i lokalnymi, z udziałem 
społeczeństwa obywatelskiego, w tym 
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obywatelskiego, parlamentów narodowych 
i lokalnych oraz innych zainteresowanych 
podmiotów, co służy zwiększeniu poczucia 
odpowiedzialności za ten proces oraz 
zachęceniu do wspierania krajowych i
regionalnych strategii;

przedstawicieli dzieci, osób starszych, 
niepełnosprawnych, osób LGBTI i ludów 
tubylczych, narodowych i lokalnych
parlamentów oraz społeczności, a także
innych właściwych zainteresowanych 
podmiotów, co służy zwiększeniu poczucia 
odpowiedzialności za ten proces oraz 
zachęceniu do wspierania krajowych i 
regionalnych strategii;

Poprawka 27

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Rezerwa na nowe wyzwania i priorytety Rezerwa na nowe wyzwania i sytuacje 
nadzwyczajne

Poprawka 28

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) zapewnienie odpowiedniej reakcji 
Unii w przypadku nieprzewidzianych 
okoliczności;

a) zapewnienie odpowiedniej reakcji 
Unii w przypadku pojawiających się 
wyzwań i nieprzewidzianych okoliczności;

Poprawka 29

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) uwzględnienie nowych potrzeb lub 
wyzwań, takich jak te związane z sytuacją 
kryzysową i pokryzysową czy presją 
migracyjną na granicach UE lub państw 
sąsiadujących;

b) uwzględnienie nowych potrzeb lub
pojawiających się wyzwań bądź sytuacji 
nadzwyczajnych związanych z sytuacjami 
kryzysowymi i pokryzysowymi, klęskami 
żywiołowymi lub katastrofami 
spowodowanymi przez człowieka lub też 
poważnymi naruszeniami praw człowieka 
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i podstawowych wolności;

Poprawka 30

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1 – akapit 2 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Kwoty, o której mowa w art. 6 
ust. 3, nie wykorzystuje się na środki 
uwarunkowane zarządzaniem migracją.

Poprawka 31

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 32

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Podejście oparte na wynikach nie 
ma zastosowania do wsparcia na rzecz 

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

organizacji społeczeństwa obywatelskiego, 
organizacji pozarządowych, kontaktów 
międzyludzkich, wsparcia na rzecz 
poprawy przestrzegania praw człowieka 
ani środków wsparcia związanych 
z sytuacjami kryzysowymi. W przypadku 
poważnego lub trwałego pogorszenia się 
sytuacji w zakresie praw człowieka 
wsparcie tych działań jest zwiększane.

Poprawka 33

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Współpraca transgraniczna, 
zgodnie z definicją w art. 2 ust. 3, 
obejmuje współpracę na przyległych 
granicach lądowych, współpracę 
transnarodową na większych terytoriach 
transnarodowych, współpracę morską 
wokół basenów morskich, jak również 
współpracę międzyregionalną.

1. Przy pełnym poszanowaniu 
instrumentów międzynarodowego prawa 
dotyczącego praw człowieka, w tym m.in. 
Protokołu do Traktatu ustanawiającego 
Afrykańską Wspólnotę Gospodarczą 
odnoszącego się do swobodnego 
przepływu osób, prawa pobytu i prawa 
przedsiębiorczości oraz Konwencji 
dotyczącej statusu uchodźców z 1951 r., 
współpraca transgraniczna, zgodnie z
definicją w art. 2 ust. 3, obejmuje 
współpracę na przyległych granicach 
lądowych, współpracę transnarodową na 
większych terytoriach transnarodowych, 
współpracę morską wokół basenów 
morskich, jak również współpracę 
międzyregionalną. Współpracy 
transgranicznej nie wdraża się w celu 
wspierania kontroli migracji. Komisja 
zapewnia możliwość bezpośredniego 
przyjmowania zażaleń przez 
kwalifikujących się partnerów. Komisja 
uwzględnia takie informacje w kontekście 
przyszłej współpracy z tymi partnerami.

Poprawka 34
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. W przypadku naruszeń praw 
człowieka i podstawowych wolności 
bezzwłocznie zawiesza się wszelkie 
programy współpracy transgranicznej w 
danym państwie finansowane przez Unię.

Poprawka 35

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W przypadku gdy wydatki na 
wsparcie nie są uwzględnione w planach 
działania i środkach, o których mowa 
w art. 21, Komisja przyjmuje, 
w stosownych przypadkach, środki 
wspierające. Unijne finansowanie 
w ramach środków wspierających może 
obejmować:

2. W przypadku gdy wydatki na 
wsparcie nie są uwzględnione w planach 
działania i środkach, o których mowa 
w art. 21, Komisja przyjmuje, 
w stosownych przypadkach, środki 
wspierające. Unijne finansowanie w
ramach środków wspierających, z 
wyłączeniem wszelkich działań lub 
kroków o charakterze wojskowym, może 
obejmować:

Poprawka 36

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Celem EFZR+ jako zintegrowanej koperty 
finansowej, zapewniającej zdolności 
finansowania w oparciu o metody 
wykonywania określone w art. 23 ust. 1 
lit. a), e), f) i g), jest wspieranie inwestycji 
oraz zwiększenie dostępu do finansowania 
w celu wspierania trwałego i sprzyjającego 
włączeniu społecznemu rozwoju 
gospodarczego i społecznego oraz 
promowania społeczno-gospodarczej 
odporności krajów partnerskich, ze 

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

gospodarczej odporności krajów 
partnerskich, ze szczególnym naciskiem na 
eliminację ubóstwa, zrównoważony wzrost 
sprzyjający włączeniu społecznemu, 
tworzenie godnych miejsc pracy, 
możliwości gospodarczych, rozwijanie 
umiejętności i przedsiębiorczości, sektory 
społeczno-gospodarcze oraz mikro-, małe i
średnie przedsiębiorstwa, a także 
eliminowanie określonych podstawowych, 
społeczno-ekonomicznych przyczyn 
migracji, zgodnie z właściwymi 
indykatywnymi dokumentami 
programowymi. Zwraca się szczególną 
uwagę na państwa wskazane jako 
doświadczające niestabilności lub 
konfliktu, kraje najsłabiej rozwinięte 
i głęboko zadłużone kraje ubogie.

Poprawka 37

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 2 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wszystkie umowy gwarancji na działania 
zewnętrzne są udostępniane Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie na ich wniosek, z
uwzględnieniem ochrony informacji 
poufnych i szczególnie chronionych 
informacji handlowych.

Wszystkie umowy gwarancji na działania 
zewnętrzne są udostępniane Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie, z uwzględnieniem 
ochrony informacji poufnych i szczególnie 
chronionych informacji handlowych.

Poprawka 38

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 3 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) szczegółowe zasady udzielania 
gwarancji na działania zewnętrzne, w tym 
metody objęcia gwarancją i zdefiniowane 
w niej limity dla portfeli i projektów 
poszczególnych rodzajów instrumentów, 
a także analizy ryzyka w odniesieniu do 
projektów i portfeli projektów, w tym na 

b) szczegółowe zasady udzielania 
gwarancji na działania zewnętrzne, w tym 
metody objęcia gwarancją i zdefiniowane 
w niej limity dla portfeli i projektów 
poszczególnych rodzajów instrumentów, 
a także analizy ryzyka w odniesieniu do 
projektów i portfeli projektów, skupiającej 
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szczeblu sektorowym, regionalnym 
i krajowym;

się w szczególności na zagrożeniach dla 
poszanowania praw człowieka, w tym na 
szczeblu sektorowym, regionalnym 
i krajowym;

Poprawka 39

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 3 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) zobowiązania dotyczące 
monitorowania, sprawozdawczości 
i oceny;

g) zobowiązania dotyczące 
przejrzystego monitorowania, 
sprawozdawczości i oceny;

Poprawka 40

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 3 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W związku z ewentualnymi skargami osób 
trzecich w krajach partnerskich, w tym 
społeczności i osób fizycznych 
poszkodowanych wskutek projektów 
wspieranych z gwarancji EFZR+, 
Komisja i delegatury Unii Europejskiej 
publikują na swoich stronach 
internetowych bezpośrednie odesłania do 
mechanizmów rozpatrywania skarg 
stosownych partnerów, którzy zawarli 
umowy z Komisją. Komisja zapewnia 
także możliwość bezpośredniego 
przyjmowania zażaleń dotyczących 
rozpatrywania skarg przez 
kwalifikujących się partnerów. Komisja 
uwzględnia te informacje w kontekście 
przyszłej współpracy z tymi partnerami.

Poprawka 41

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 8
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

8. Komisja składa Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie roczne 
sprawozdanie z działań w zakresie 
finansowania i inwestycji objętych 
gwarancją EFZR+ oraz funkcjonowania 
EFZR+, jego zarządzania i rzeczywistego 
wkładu w realizację zakładanych celów. 
Sprawozdanie to jest podawane do 
wiadomości publicznej wraz z opinią 
Trybunału Obrachunkowego.

Poprawka 42

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 43

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 2 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Po zakończeniu wykonywania 
rozporządzenia, lecz nie później niż cztery 
lata po upływie okresu określonego 
w art. 1, Komisja przeprowadza ocenę 
końcową rozporządzenia. Ocena ta dotyczy 
wkładu Unii w osiąganie celów niniejszego 
rozporządzenia, z uwzględnieniem 
wskaźników pozwalających zmierzyć 
osiągnięte rezultaty, a także wszelkich 
ustaleń i wniosków dotyczących wpływu 

Po zakończeniu wykonywania 
rozporządzenia, lecz nie później niż 
osiemnaście miesięcy po upływie okresu 
określonego w art. 1, Komisja 
przeprowadza ocenę końcową 
rozporządzenia. Ocena ta dotyczy wkładu 
Unii w osiąganie celów niniejszego 
rozporządzenia, z uwzględnieniem 
wskaźników pozwalających zmierzyć 
osiągnięte rezultaty, a także wszelkich 
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niniejszego rozporządzenia. ustaleń i wniosków dotyczących wpływu 
niniejszego rozporządzenia.

Poprawka 44

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 2 – akapit 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ocena końcowa określa, w jakim stopniu 
Unia zrealizowała cele dotyczące rozwoju 
społecznego i włączenia społecznego, 
określone w art. 3 ust. 3.

Poprawka 45

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 2 – akapit 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W proces oceny unijnego finansowania 
udzielanego na mocy niniejszego 
rozporządzenia Komisja włącza 
w odpowiednim stopniu wszystkie 
właściwe zainteresowane strony, 
a w stosownych przypadkach może dążyć 
do przeprowadzenia wspólnych ocen 
z państwami członkowskimi i partnerami 
w działaniach na rzecz rozwoju przy 
bliskiej współpracy z krajami partnerskimi.

W proces oceny unijnego finansowania 
udzielanego na mocy niniejszego 
rozporządzenia Komisja włącza wszystkie 
właściwe zainteresowane strony i 
beneficjentów, w tym organizacje 
społeczeństwa obywatelskiego; w 
szczególności należy zadbać o 
reprezentowanie osób i grup najbardziej 
marginalizowanych oraz wymagających 
szczególnego traktowania. W stosownych 
przypadkach Komisja może dążyć do 
przeprowadzenia wspólnych ocen z
państwami członkowskimi i partnerami 
w działaniach na rzecz rozwoju przy 
bliskiej współpracy z krajami partnerskimi.

Poprawka 46

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 37 skreśla się

Odstępstwo od wymogów eksponowania

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

Poprawka 47

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 48

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część A – ustęp 2 – litera m
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

m) promowanie sprzyjającego 
włączeniu społecznemu, sprawiedliwego 
i ogólnodostępnego formalnego, 
nieformalnego i pozaformalnego 
kształcenia wysokiej jakości, na 
wszystkich szczeblach, w tym szkolenia 
technicznego i zawodowego, 
z uwzględnieniem sytuacji 
nadzwyczajnych i kryzysowych, w tym 
przy wykorzystaniu technologii cyfrowych 
w celu poprawy nauczania i uczenia się;

m) promowanie sprzyjającego 
włączeniu społecznemu, sprawiedliwego i
ogólnodostępnego formalnego, 
nieformalnego i pozaformalnego 
kształcenia wysokiej jakości, na 
wszystkich szczeblach, w tym rozwoju we 
wczesnym dzieciństwie, szkolenia 
technicznego i zawodowego, z
uwzględnieniem sytuacji nadzwyczajnych i
kryzysowych, w tym przy wykorzystaniu 
technologii cyfrowych w celu poprawy 
nauczania i uczenia się;

Poprawka 49

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

a) opracowywanie umów o 
ułatwieniach wizowych i przesiedleniach;

Poprawka 50

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

c) eliminacja i zmniejszenie 
podstawowych przyczyn przymusowego 
wysiedlenia;
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Poprawka 51

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreśla się

Poprawka 52

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 53

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II - część B - litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) promowanie ściślejszej współpracy 
politycznej;

a) promowanie ściślejszej współpracy 
politycznej w zakresie praw człowieka;

Poprawka 54

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część B – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) zacieśnienie współpracy 
regionalnej, zwłaszcza w ramach 
Partnerstwa Wschodniego, Unii dla 
Śródziemnomorza i współpracy 
obejmującej całe europejskie sąsiedztwo, 
a także współpracy transgranicznej;

d) zacieśnienie współpracy 
regionalnej, zwłaszcza w ramach 
Partnerstwa Wschodniego, Unii dla 
Śródziemnomorza i współpracy 
obejmującej całe europejskie sąsiedztwo, 
a także współpracy transgranicznej zgodnie 
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z europejską Konwencją o ochronie praw 
człowieka i podstawowych wolności;

Poprawka 55

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – ustęp 4 – część A – ustęp 4 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) zapewnienie dalszego przywództwa 
UE w kształtowaniu globalnej agendy na 
rzecz zarządzania migracją
i przymusowymi wysiedleniami we 
wszystkich jej wymiarach;

a) zapewnienie przywództwa Unii
w kształtowaniu globalnej agendy 
dotyczącej przymusowego wysiedlenia 
zgodnie z globalnymi porozumieniami 
ONZ na rzecz bezpiecznej, 
uporządkowanej i legalnej migracji oraz w 
sprawie uchodźców, a także przy 
poszanowaniu art. 3 europejskiej 
Konwencji o ochronie praw człowieka i 
podstawowych wolności;

Poprawka 56

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – ustęp 4 – część A – ustęp 4 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) kierowanie globalnymi 
i międzyregionalnymi dialogami 
politycznymi oraz wspieranie ich, 
wliczając w to wymianę poglądów 
i współpracę w zakresie migracji 
i przymusowych wysiedleń;

b) kierowanie globalnymi 
i międzyregionalnymi dialogami 
politycznymi oraz wspieranie ich, 
wliczając w to opartą na prawach 
człowieka współpracę w zakresie 
przymusowych wysiedleń;

Poprawka 57

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) wspieranie realizacji 
międzynarodowych i unijnych zobowiązań 
w zakresie migracji i przymusowych 
wysiedleń, także w ramach działań 

c) wspieranie realizacji 
międzynarodowych i unijnych zobowiązań 
w zakresie migracji i przymusowych 
wysiedleń, także w ramach działań 
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następczych wynikających z globalnego 
porozumienia w sprawie migracji oraz 
globalnego porozumienia w sprawie 
uchodźców;

następczych wynikających z globalnego 
porozumienia w sprawie migracji oraz 
globalnego porozumienia w sprawie 
uchodźców i zgodnie z art. 3 europejskiej 
Konwencji o ochronie praw człowieka i 
podstawowych wolności;

Poprawka 58

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – ustęp 4 – część A – ustęp 4 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) usprawnienie globalnej bazy 
dowodowej, w tym w kwestii związku 
między migracją a rozwojem, oraz 
podjęcie działań pilotażowych 
ukierunkowanych na rozwój 
innowacyjnych podejść operacyjnych
w dziedzinie migracji i przymusowych 
wysiedleń.

d) usprawnienie globalnej bazy 
dowodowej, w tym w kwestii związku 
między migracją a rozwojem, oraz 
podjęcie działań pilotażowych 
ukierunkowanych na rozwój 
innowacyjnych podejść opartych na 
prawach człowieka w dziedzinie 
przymusowego wysiedlenia.

Poprawka 59

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – punkt 2 – akapit 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) przeprowadzenie krótkoterminowej 
odbudowy i odnowy umożliwiającej 
ofiarom klęsk żywiołowych lub katastrof 
spowodowanych przez człowieka, 
konfliktów oraz globalnych zagrożeń 
korzystanie z minimalnego poziomu 
integracji społeczno-gospodarczej oraz jak 
najszybsze stworzenie warunków dla 
wznowienia rozwoju w oparciu o cele 
długoterminowe wyznaczone przez 
zainteresowane państwa i regiony; 
obejmuje to zaspokojenie pilnych i nagłych 
potrzeb wynikających z wysiedleń ludności 
(uchodźców, wysiedleńców, osób 
powracających) w następstwie klęsk 
żywiołowych lub katastrof 

c) przeprowadzenie krótkoterminowej 
odbudowy i odnowy umożliwiającej 
ofiarom klęsk żywiołowych lub katastrof 
spowodowanych przez człowieka, 
konfliktów oraz globalnych zagrożeń 
korzystanie z minimalnego poziomu 
integracji społeczno-gospodarczej oraz jak 
najszybsze stworzenie warunków dla 
wznowienia rozwoju w oparciu o cele 
długoterminowe wyznaczone przez 
zainteresowane państwa i regiony; 
obejmuje to zaspokojenie pilnych i nagłych 
potrzeb wynikających z wysiedleń ludności 
w następstwie klęsk żywiołowych lub 
katastrof spowodowanych przez człowieka; 
oraz
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spowodowanych przez człowieka; oraz

Poprawka 60

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik V – punkt 1 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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