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Poprawka 10
Franziska Keller, Judith Sargentini, Catherine Grèze, Isabella Lövin
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
Instrument Partnerstwa na rzecz 
współpracy z państwami trzecimi w celu 
realizowania i propagowania interesów UE
i interesów wzajemnych. Instrument 
Partnerstwa wspiera również działania 
stanowiące skuteczną i elastyczną 
odpowiedź na konieczność realizacji celów 
wynikających z dwustronnych, 
regionalnych lub wielostronnych 
stosunków UE z państwami trzecimi i 
przyczynia się do rozwiązywania 
problemów ogólnoświatowych.

(1) Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
Instrument Partnerstwa na rzecz 
współpracy z państwami trzecimi w celu 
realizowania i propagowania interesów 
wzajemnych, u którego podstaw leży 
poszanowanie wszystkich praw człowieka. 
Instrument Partnerstwa wspiera również 
działania stanowiące skuteczną i elastyczną 
odpowiedź na konieczność realizacji celów 
wynikających z dwustronnych, 
regionalnych lub wielostronnych 
stosunków UE z państwami trzecimi i 
przyczynia się do rozwiązywania 
problemów ogólnoświatowych.

Or. en

Poprawka 11
Eleni Theocharus

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
Instrument Partnerstwa na rzecz 
współpracy z państwami trzecimi w celu 
realizowania i propagowania interesów UE 
i interesów wzajemnych. Instrument 
Partnerstwa wspiera również działania 
stanowiące skuteczną i elastyczną 
odpowiedź na konieczność realizacji celów 
wynikających z dwustronnych, 
regionalnych lub wielostronnych 

(1) Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
Instrument Partnerstwa na rzecz 
współpracy z państwami trzecimi w celu 
realizowania i propagowania interesów UE 
i interesów wzajemnych. Instrument 
Partnerstwa wspiera również działania 
stanowiące skuteczną i elastyczną 
odpowiedź na konieczność realizacji celów 
wynikających z dwustronnych, 
regionalnych lub wielostronnych 
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stosunków UE z państwami trzecimi i 
przyczynia się do rozwiązywania 
problemów ogólnoświatowych.

stosunków UE z państwami trzecimi, w 
oparciu o wzajemny szacunek, i 
przyczynia się do rozwiązywania 
problemów ogólnoświatowych.

Or. en

Poprawka 12
Philippe Boulland

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustep 2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) wdrażanie międzynarodowego wymiaru 
strategii „Europa 2020” poprzez 
wspieranie unijnych strategii partnerstwa 
na rzecz współpracy dwustronnej, 
regionalnej i międzyregionalnej, poprzez 
prowadzenie dialogu politycznego oraz 
opracowywanie wspólnego podejścia do 
wyzwań ogólnoświatowych, takich jak 
bezpieczeństwo energetyczne, zmiana 
klimatu i środowisko. Osiągnięcie tego 
celu będzie mierzone na podstawie stopnia 
realizacji przez główne kraje partnerskie 
założeń poszczególnych obszarów polityki 
oraz celów strategii „Europa 2020”;

a) wdrażanie międzynarodowego wymiaru 
strategii „Europa 2020” poprzez 
wspieranie unijnych strategii partnerstwa 
na rzecz współpracy dwustronnej, 
regionalnej i międzyregionalnej, poprzez 
prowadzenie dialogu politycznego oraz 
opracowywanie zasad dobrych rządów 
oraz wspólnego podejścia do wyzwań 
ogólnoświatowych, takich jak promowanie 
spójności społecznej, bezpieczeństwo 
energetyczne, zmiana klimatu i 
środowisko. Osiągnięcie tego celu będzie 
mierzone na podstawie stopnia realizacji 
przez główne kraje partnerskie założeń 
poszczególnych obszarów polityki oraz 
celów strategii „Europa 2020”;

Or. fr

Poprawka 13
Eleni Theocharus

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) wdrażanie międzynarodowego wymiaru 
strategii „Europa 2020” poprzez 

a) wdrażanie międzynarodowego wymiaru 
strategii „Europa 2020” poprzez 



AM\902203PL.doc 5/17 PE489.524v01-00

PL

wspieranie unijnych strategii partnerstwa 
na rzecz współpracy dwustronnej, 
regionalnej i międzyregionalnej, poprzez 
prowadzenie dialogu politycznego oraz 
opracowywanie wspólnego podejścia do 
wyzwań ogólnoświatowych, takich jak 
bezpieczeństwo energetyczne, zmiana 
klimatu i środowisko. Osiągnięcie tego 
celu będzie mierzone na podstawie stopnia 
realizacji przez główne kraje partnerskie 
założeń poszczególnych obszarów polityki 
oraz celów strategii „Europa 2020”;

wspieranie unijnych strategii partnerstwa 
na rzecz współpracy dwustronnej, 
regionalnej i międzyregionalnej, poprzez 
prowadzenie dialogu politycznego oraz 
opracowywanie wspólnego podejścia do 
wyzwań ogólnoświatowych, takich jak
bezpieczeństwo energetyczne, zmiana 
klimatu, tworzenie miejsc pracy i 
środowisko. Osiągnięcie tego celu będzie 
mierzone na podstawie stopnia realizacji 
przez główne kraje partnerskie założeń 
poszczególnych obszarów polityki oraz 
celów strategii „Europa 2020”;

Or. en

Poprawka 14
Franziska Keller, Judith Sargentini, Catherine Grèze, Isabella Lövin
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) wdrażanie międzynarodowego wymiaru 
strategii „Europa 2020” poprzez 
wspieranie unijnych strategii partnerstwa 
na rzecz współpracy dwustronnej, 
regionalnej i międzyregionalnej, poprzez 
prowadzenie dialogu politycznego oraz 
opracowywanie wspólnego podejścia do 
wyzwań ogólnoświatowych, takich jak 
bezpieczeństwo energetyczne, zmiana 
klimatu i środowisko. Osiągnięcie tego 
celu będzie mierzone na podstawie stopnia 
realizacji przez główne kraje partnerskie 
założeń poszczególnych obszarów polityki 
oraz celów strategii „Europa 2020”;

a) wdrażanie międzynarodowego wymiaru 
strategii „Europa 2020” poprzez 
wspieranie unijnych strategii partnerstwa 
na rzecz współpracy dwustronnej, 
regionalnej i międzyregionalnej, poprzez 
prowadzenie dialogu politycznego oraz 
opracowywanie wspólnego podejścia do 
wyzwań ogólnoświatowych, takich jak 
zrównoważona energia, zmiana klimatu i 
środowisko;

Or. en

Poprawka 15
Franziska Keller, Judith Sargentini, Catherine Grèze, Isabella Lövin
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w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) poprawa dostępu do rynku oraz 
stwarzanie możliwości handlowych, 
inwestycyjnych i biznesowych dla 
europejskich przedsiębiorstw za pomocą 
partnerstw gospodarczych oraz 
współpracy w kwestiach dotyczących
przedsiębiorstw i nadzoru; Osiągniecie
tego celu będzie mierzone na podstawie 
udziału UE w zagranicznej wymianie 
handlowej z głównymi krajami 
partnerskimi i przepływów handlowych i 
inwestycyjnych do krajów partnerskich 
objętych działaniami, programami i 
środkami zgodnie z niniejszym 
rozporządzeniem;

b) propagowanie sprawiedliwego i 
równego handlu i inwestycji, u których 
podstaw leży podejście oparte na 
poszanowaniu praw uwzględniające 
Międzynarodowy pakt praw 
gospodarczych, społecznych i 
kulturalnych, jak również poszanowanie 
traktatów międzynarodowych dotyczących
ochrony środowiska; osiągnięcie tego celu 
będzie mierzone w odniesieniu do wyżej 
wspomnianej polityki opartej na 
poszanowaniu praw służącej realizacji 
działań, programów i środków zgodnie z 
niniejszym rozporządzeniem;

Or. en

Poprawka 16
Eleni Theocharus

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) poprawa dostępu do rynku oraz 
stwarzanie możliwości handlowych, 
inwestycyjnych i biznesowych dla 
europejskich przedsiębiorstw za pomocą 
partnerstw gospodarczych oraz współpracy 
w kwestiach dotyczących przedsiębiorstw i 
nadzoru; Osiągniecie tego celu będzie 
mierzone na podstawie udziału UE w 
zagranicznej wymianie handlowej z 
głównymi krajami partnerskimi i 
przepływów handlowych i inwestycyjnych 
do krajów partnerskich objętych 
działaniami, programami i środkami 

b) poprawa dostępu do rynku oraz 
stwarzanie możliwości handlowych, 
inwestycyjnych i biznesowych dla 
europejskich przedsiębiorstw za pomocą 
partnerstw gospodarczych oraz współpracy 
w kwestiach dotyczących przedsiębiorstw i 
nadzoru w celu stworzenia sprzyjających 
warunków dla wzrostu konkurencyjności i 
rozwoju; osiągnięcie tego celu będzie 
mierzone na podstawie udziału UE w 
zagranicznej wymianie handlowej z 
głównymi krajami partnerskimi i 
przepływów handlowych i inwestycyjnych 
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zgodnie z niniejszym rozporządzeniem; do krajów partnerskich objętych 
działaniami, programami i środkami 
zgodnie z niniejszym rozporządzeniem;

Or. en

Poprawka 17
Nirj Deva

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) poprawa dostępu do rynku oraz 
stwarzanie możliwości handlowych, 
inwestycyjnych i biznesowych dla 
europejskich przedsiębiorstw za pomocą 
partnerstw gospodarczych oraz współpracy 
w kwestiach dotyczących przedsiębiorstw i 
nadzoru; Osiągniecie tego celu będzie 
mierzone na podstawie udziału UE w 
zagranicznej wymianie handlowej z 
głównymi krajami partnerskimi i 
przepływów handlowych i inwestycyjnych 
do krajów partnerskich objętych 
działaniami, programami i środkami 
zgodnie z niniejszym rozporządzeniem;

b) poprawa dostępu do rynku oraz 
stwarzanie i dalsza liberalizacja 
możliwości handlowych, inwestycyjnych i 
biznesowych dla europejskich 
przedsiębiorstw za pomocą partnerstw 
gospodarczych oraz współpracy w 
kwestiach dotyczących przedsiębiorstw i 
nadzoru; osiągnięcie tego celu będzie 
mierzone na podstawie udziału UE w 
zagranicznej wymianie handlowej z 
głównymi krajami partnerskimi i 
przepływów handlowych i inwestycyjnych 
do krajów partnerskich objętych 
działaniami, programami i środkami 
zgodnie z niniejszym rozporządzeniem;

Or. en

Poprawka 18
Philippe Boulland

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) poprawa dostępu do rynku oraz 
stwarzanie możliwości handlowych, 
inwestycyjnych i biznesowych dla 
europejskich przedsiębiorstw za pomocą 

b) poprawa dostępu do rynku oraz 
stwarzanie możliwości handlowych, 
inwestycyjnych i biznesowych dla 
europejskich przedsiębiorstw za pomocą 



PE489.524v01-00 8/17 AM\902203PL.doc

PL

partnerstw gospodarczych oraz współpracy
biznesowej i regulacyjnej; Osiągniecie 
tego celu będzie mierzone na podstawie 
udziału UE w zagranicznej wymianie 
handlowej z głównymi krajami 
partnerskimi i przepływów handlowych i 
inwestycyjnych do krajów partnerskich 
objętych działaniami, programami i 
środkami zgodnie z niniejszym 
rozporządzeniem;

partnerstw gospodarczych oraz współpracy
w kwestiach dotyczących przepisów 
prawnych i podatkowych oraz w kwestiach 
handlowych; Osiągniecie tego celu będzie 
mierzone na podstawie udziału UE w 
zagranicznej wymianie handlowej z 
głównymi krajami partnerskimi i 
przepływów handlowych i inwestycyjnych 
do krajów partnerskich objętych 
działaniami, programami i środkami
zgodnie z niniejszym rozporządzeniem;

Or. fr

Poprawka 19
Philippe Boulland

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 2 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) propagowanie powszechnej wiedzy na 
temat Unii oraz jej widoczności i roli na 
arenie międzynarodowej za pomocą 
dyplomacji publicznej, współpracy 
edukacyjnej i akademickiej oraz działań 
informacyjnych promujących unijne 
wartości i interesy. Osiągnięcie tego celu 
można mierzyć między innymi za pomocą 
badań opinii publicznej lub ocen.

c) propagowanie powszechnej wiedzy na 
temat Unii oraz jej widoczności i roli na 
arenie międzynarodowej za pomocą 
dyplomacji publicznej, współpracy 
edukacyjnej i akademickiej, działań 
szkoleniowych na rzecz podmiotów 
lokalnych w zakresie zasad dobrych 
rządów w dziedzinie administracji i 
opodatkowania oraz działań
informacyjnych promujących unijne 
wartości i interesy. Osiągnięcie tego celu 
można mierzyć między innymi za pomocą 
badań opinii publicznej lub ocen.

Or. fr

Poprawka 20
Nirj Deva

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 2 – litera c)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) propagowanie powszechnej wiedzy na 
temat Unii oraz jej widoczności i roli na 
arenie międzynarodowej za pomocą
dyplomacji publicznej, współpracy 
edukacyjnej i akademickiej oraz działań 
informacyjnych promujących unijne 
wartości i interesy. Osiągnięcie tego celu 
można mierzyć między innymi za pomocą 
badań opinii publicznej lub ocen.

c) propagowanie powszechnej wiedzy na 
temat Unii oraz jej widoczności i roli na 
arenie międzynarodowej za pomocą 
dyplomacji publicznej, współpracy 
edukacyjnej i akademickiej oraz działań 
informacyjnych promujących unijne 
wartości i interesy; projekty prowadzone w 
tym celu powinny jednak spełniać kryteria 
uzależnienia od wyników i zapewniać 
możliwą do wykazania korzystną relację 
jakości do ceny.

Or. en

Poprawka 21
Eleni Theocharus

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Zgodnie z niniejszym rozporządzeniem 
do współpracy mogą kwalifikować się 
wszystkie państwa, regiony i terytoria 
trzecie.

(1) Zgodnie z niniejszym rozporządzeniem 
do współpracy mogą kwalifikować się 
wszystkie państwa, regiony i terytoria 
trzecie. Przy podejmowaniu decyzji 
dotyczących kwalifikowalności krajów i 
sektorów należy wziąć pod uwagę 
odpowiednie najlepsze wzorce i 
doświadczenia wyniesione z poprzednio 
stosowanych instrumentów.

Or. en

Poprawka 22
Maurice Ponga, Jean Roatta, Philippe Boulland

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

(1) Zgodnie z niniejszym rozporządzeniem 
do współpracy mogą kwalifikować się 
wszystkie państwa, regiony i terytoria 
trzecie.

(1) Zgodnie z niniejszym rozporządzeniem 
do współpracy mogą kwalifikować się 
wszystkie państwa, regiony i terytoria 
trzecie i stowarzyszone z Unią.

Or. fr

Poprawka 23
Philippe Boulland

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Aby wzmocnić oddziaływanie unijnej 
pomocy, należy w stosownych 
przypadkach stosować zróżnicowane i 
elastyczne podejście do projektowania 
współpracy z krajami partnerskimi, tak aby 
uwzględnić ich sytuację gospodarczą, 
społeczną i polityczną oraz szczególne
interesy, priorytety polityczne i strategie 
UE.

(2) Aby wzmocnić oddziaływanie unijnej 
pomocy, należy w stosownych 
przypadkach stosować zróżnicowane i 
elastyczne podejście do projektowania 
współpracy z krajami partnerskimi, tak aby 
uwzględnić ich sytuację gospodarczą, 
społeczną i polityczną, potrzebę dobrych 
rządów w dziedzinie administracji i 
opodatkowania oraz szczególne interesy, 
priorytety polityczne i strategie UE.

Or. fr

Poprawka 24
Franziska Keller, Judith Sargentini, Catherine Grèze, Isabella Lövin
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Wykonując niniejsze rozporządzenie, w 
toku formułowania polityki, planowania 
strategicznego i programowania oraz 
wdrażania środków, Unia zmierza do 

(4) Wykonując niniejsze rozporządzenie, w 
toku formułowania polityki, planowania 
strategicznego i programowania oraz 
wdrażania środków, Unia zmierza do 
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zapewnienia spójności i zgodności z 
innymi obszarami swoich działań 
zewnętrznych, w szczególności z 
Instrumentem Finansowania Współpracy 
na rzecz Rozwoju dla krajów 
rozwijających się oraz z innymi istotnymi 
dziedzinami unijnej polityki.

zapewnienia spójności polityki na rzecz 
rozwoju z innymi obszarami swoich 
działań zewnętrznych, w szczególności z 
Instrumentem Finansowania Współpracy 
na rzecz Rozwoju dla krajów 
rozwijających się oraz z innymi istotnymi 
dziedzinami unijnej polityki.

Or. en

Poprawka 25
Franziska Keller, Judith Sargentini, Catherine Grèze, Isabella Lövin
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Działania finansowane zgodnie z 
niniejszym rozporządzeniem opierają się, 
w stosownych przypadkach, na polityce 
współpracy określonej w takich 
instrumentach jak umowy, deklaracje i 
plany działania uzgodnione między Unią a 
zainteresowanymi państwami i regionami 
trzecimi i są powiązane z dziedzinami 
związanymi ze szczególnymi interesami,
priorytetami politycznymi i strategiami 
Unii.

(5) Działania finansowane zgodnie z 
niniejszym rozporządzeniem opierają się, 
w stosownych przypadkach, na polityce 
współpracy określonej w takich 
instrumentach jak umowy, deklaracje i 
plany działania uzgodnione między Unią a 
zainteresowanymi państwami i regionami 
trzecimi i są powiązane z dziedzinami 
związanymi ze wzajemnymi priorytetami 
politycznymi i strategiami, leżącymi w 
interesie Unii i zainteresowanego kraju 
partnerskiego.

Or. en

Poprawka 26
Franziska Keller, Judith Sargentini, Catherine Grèze, Isabella Lövin
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Przewidziano działania (5) Przewidziano działania 
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przygotowawcze, takie jak dialog ze 
środowiskiem przedsiębiorców, wspieranie 
handlu i wymiany naukowe na rzecz 
wzmocnienia i pogłębienia współpracy z 
Indiami i Chinami oraz z krajami o 
średnich dochodach Azji i Ameryki 
Łacińskiej w obszarach wykraczających 
poza Instrument Finansowania Współpracy 
na rzecz Rozwoju.

przygotowawcze, takie jak odpowiedzialny 
pod względem społecznym i ekologicznym 
dialog z przedsiębiorcami, wspieranie 
sprawiedliwego i równego handlu i 
wymiany naukowe na rzecz wzmocnienia i 
pogłębienia współpracy z Indiami i 
Chinami oraz z krajami o średnich 
dochodach Azji i Ameryki Łacińskiej w 
obszarach wykraczających poza Instrument 
Finansowania Współpracy na rzecz 
Rozwoju.

Or. en

Poprawka 27
Franziska Keller, Judith Sargentini, Catherine Grèze, Isabella Lövin
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) W interesie Unii leży pogłębianie 
stosunków z partnerami odgrywającymi 
coraz większą rolę w międzynarodowej 
gospodarce i handlu, we współpracy i 
handlu południa z południem, na 
wielostronnych forach, w tym w ramach 
grupy dwudziestu ministrów finansów i 
prezesów banków centralnych (G20), w 
zakresie globalnego zarządzania i 
rozwiązywania ogólnoświatowych 
problemów. Unia musi budować szeroko 
zakrojone partnerstwa z nowymi graczami 
na arenie międzynarodowej w celu 
wspierania stabilnego i sprzyjającego 
włączeniu społecznemu handlu
międzynarodowego, ochrony wspólnych 
globalnych dóbr publicznych, obrony 
podstawowych interesów Unii i 
upowszechniania wiedzy na temat Unii w 
tych krajach.

(7) W interesie Unii leży pogłębianie 
stosunków z partnerami odgrywającymi 
coraz większą rolę w międzynarodowej 
gospodarce i handlu, we współpracy i 
handlu południa z południem, na 
wielostronnych forach, w tym w ramach 
grupy dwudziestu ministrów finansów i 
prezesów banków centralnych (G20), w 
zakresie globalnego zarządzania i 
rozwiązywania ogólnoświatowych 
problemów. Unia musi budować szeroko 
zakrojone partnerstwa z nowymi graczami 
na arenie międzynarodowej w celu 
wspierania stabilnego i sprawiedliwego
ładu międzynarodowego, opartego na 
podstawowych wartościach, jakie 
stanowią prawa człowieka, w tym prawa 
gospodarcze, kulturalne i społeczne, oraz 
na głównych traktatach dotyczących 
ochrony środowiska, w celu ochrony 
wspólnych globalnych dóbr publicznych i 
upowszechniania wiedzy na temat Unii w 
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tych krajach.

Or. en

Poprawka 28
Maurice Ponga, Philippe Boulland

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Mimo że w niniejszym rozporządzeniu 
poświęcono szczególnie dużo uwagi 
najważniejszym graczom światowym, jego 
zakres powinien umożliwiać wspieranie na 
całym świecie współpracy z krajami 
rozwijającymi się, tam gdzie leży to w 
żywotnym interesie Unii w świetle celów 
niniejszego rozporządzenia.

(9) Mimo że w niniejszym rozporządzeniu 
poświęcono szczególnie dużo uwagi 
najważniejszym graczom światowym, jego 
zakres powinien umożliwiać wspieranie na
całym świecie współpracy z krajami 
rozwijającymi się, tam gdzie leży to w 
żywotnym interesie Unii w świetle celów 
niniejszego rozporządzenia. W tej kwestii 
należy uwzględnić obecność krajów i 
terytoriów zamorskich stowarzyszonych z 
Unią na całym świecie, szczególnie w celu 
zwiększenia znajomości, zrozumienia i 
widoczności Unii w krajach trzecich.

Or. fr

Poprawka 29
Franziska Keller, Judith Sargentini, Catherine Grèze, Isabella Lövin
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Mimo że w niniejszym rozporządzeniu 
poświęcono szczególnie dużo uwagi 
najważniejszym graczom światowym, jego 
zakres powinien umożliwiać wspieranie na 
całym świecie współpracy z krajami 
rozwijającymi się, tam gdzie leży to w 
żywotnym interesie Unii w świetle celów 

(9) Mimo że w niniejszym rozporządzeniu 
poświęcono szczególnie dużo uwagi 
najważniejszym graczom światowym, jego 
zakres powinien umożliwiać wspieranie na 
całym świecie współpracy z krajami 
rozwijającymi się, tam gdzie istnieją 
znaczące wzajemne interesy w świetle 



PE489.524v01-00 14/17 AM\902203PL.doc

PL

niniejszego rozporządzenia. celów niniejszego rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 30
Philippe Boulland

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Zwłaszcza przeciwdziałanie zmianie 
klimatu jest uznawane za jedno z 
największych wyzwań, przed którym stoi 
Unia, i za dziedzinę, w której konieczne są 
pilne działania międzynarodowe. W 
związku z wyrażonym w komunikacie 
Komisji „Budżet z perspektywy »Europy 
2020«” zamiarem zwiększenia części 
unijnego budżetu dotyczącej klimatu 
przynajmniej do 20 % niniejsze 
rozporządzenie powinno się przyczynić do 
osiągnięcia tego celu.

(12) Zwalczanie ubóstwa i
przeciwdziałanie zmianie klimatu są
uznawane za dwa największe wyzwania, 
przed którymi stoi Unia, i za dziedziny, w
których konieczne są pilne działania 
międzynarodowe. W związku z 
wyrażonym w komunikacie Komisji
„Budżet z perspektywy »Europy 2020«” 
zamiarem zwiększenia części unijnego 
budżetu dotyczącej klimatu przynajmniej 
do 20 % niniejsze rozporządzenie powinno
między innymi przyczynić się do 
osiągnięcia tego celu.

Or. fr

Poprawka 31
Philippe Boulland

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Unia zobowiązuje się wspierać 
osiąganie ogólnoświatowych celów w 
zakresie różnorodności biologicznej 
wyznaczonych na rok 2020 i wcielić w 
życie związaną z tym strategię na rzecz 
mobilizacji zasobów.

(13) Unia zobowiązuje się wspierać 
osiąganie ogólnoświatowych celów w 
zakresie różnorodności biologicznej 
wyznaczonych na rok 2020 i wcielić w 
życie związaną z tym strategię na rzecz 
mobilizacji zasobów i zrównoważonego i 
zintegrowanego gospodarowania nimi.
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Or. fr

Poprawka 32
Philippe Boulland

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 14 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Zgodnie z niniejszym 
rozporządzeniem Unia powinna wspierać 
realizację strategii „Europa 2020”, w 
szczególności jej celów związanych ze 
zmianą klimatu, przestawieniem się na 
bardziej ekologiczną gospodarkę i 
efektywne gospodarowanie zasobami, a 
także celów w zakresie handlu i inwestycji 
oraz współpracy z państwami trzecimi w 
kwestiach dotyczących przedsiębiorstw i 
nadzoru; a ponadto powinna wspierać 
dyplomację publiczną, współpracę 
edukacyjną i akademicką oraz działania 
informacyjne.

(14) Zgodnie z niniejszym 
rozporządzeniem Unia powinna wspierać 
realizację strategii „Europa 2020”, w 
szczególności jej celów związanych ze
zwalczaniem ubóstwa, zmianą klimatu, 
przestawieniem się na bardziej ekologiczną 
gospodarkę i efektywne gospodarowanie 
zasobami naturalnymi, a także celów w 
zakresie handlu i inwestycji oraz 
współpracy z państwami trzecimi w 
kwestiach dotyczących przedsiębiorstw i 
nadzoru; a ponadto powinna wspierać 
dyplomację publiczną, dobre rządy w 
dziedzinie finansów i opodatkowania,
współpracę edukacyjną i akademicką oraz 
działania informacyjne, szczególnie w 
zakresie dostępu do opieki zdrowotnej dla 
kobiet i dzieci.

Or. fr

Poprawka 33
Birgit Schnieber-Jastram

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 14 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Zgodnie z niniejszym 
rozporządzeniem Unia powinna wspierać 
realizację strategii „Europa 2020”, w 
szczególności jej celów związanych ze 
zmianą klimatu, przestawieniem się na 

(14) Zgodnie z niniejszym 
rozporządzeniem Unia powinna wspierać 
realizację strategii „Europa 2020”, w 
szczególności jej celów związanych ze 
zmianą klimatu, przestawieniem się na 
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bardziej ekologiczną gospodarkę i 
efektywne gospodarowanie zasobami, a 
także celów w zakresie handlu i inwestycji 
oraz współpracy z państwami trzecimi w 
kwestiach dotyczących przedsiębiorstw i 
nadzoru; a ponadto powinna wspierać 
dyplomację publiczną, współpracę 
edukacyjną i akademicką oraz działania 
informacyjne.

bardziej ekologiczną gospodarkę i 
efektywne gospodarowanie zasobami, a 
także celów w zakresie handlu i inwestycji 
oraz współpracy z państwami trzecimi w 
kwestiach dotyczących przedsiębiorstw i 
nadzoru oraz spójność polityki na rzecz 
rozwoju; a ponadto powinna wspierać 
dyplomację publiczną, współpracę 
edukacyjną i akademicką oraz działania 
informacyjne.

Or. en

Poprawka 34
Philippe Boulland

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 16 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Osiągnięcie celów niniejszego 
rozporządzenia wymaga stosowania 
zróżnicowanego i elastycznego podejścia 
obejmującego tworzenie modeli 
współpracy z najważniejszymi krajami 
partnerskimi uwzględniających ich 
sytuację gospodarczą, społeczną i 
polityczną oraz szczególne interesy, 
priorytety polityczne i strategie UE, przy 
jednoczesnym zachowaniu zdolności do 
interweniowania na całym świecie, gdy 
wystąpi taka konieczność.

(16) Osiągnięcie celów niniejszego 
rozporządzenia wymaga stosowania 
zróżnicowanego i elastycznego podejścia 
obejmującego tworzenie modeli 
współpracy z najważniejszymi krajami 
partnerskimi oraz zasad dobrych rządów 
pozwalających uniknąć korupcji i
uwzględniających ich sytuację 
gospodarczą, społeczną i polityczną oraz 
szczególne interesy, priorytety polityczne i 
strategie UE, przy jednoczesnym 
zachowaniu zdolności do interweniowania 
na całym świecie, gdy wystąpi taka 
konieczność.

Or. fr

Poprawka 35
Nirj Deva

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 16 a preambuły (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16a) Priorytetem powinno być 
zapewnienie większej przejrzystości i 
odpowiedniej kontroli programów 
współpracy, tak aby zapewniały korzystną 
relację jakości do ceny.

Or. en

Poprawka 36
Franziska Keller, Judith Sargentini, Catherine Grèze, Isabella Lövin
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 17 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Unia powinna mieć możliwość 
reagowania w sposób elastyczny i 
terminowy na zmieniające się lub 
nieprzewidziane potrzeby, by móc 
skuteczniej poświęcić się obronie swoich 
interesów wynikających ze stosunków z 
państwami trzecimi poprzez realizację 
szczególnych działań nieuwzględnionych 
w wieloletnich programach 
indykatywnych.

(17) Unia powinna mieć możliwość 
reagowania w sposób elastyczny i 
terminowy na zmieniające się lub 
nieprzewidziane potrzeby, by móc 
skuteczniej poświęcić się obronie 
wzajemnych interesów wynikających ze 
stosunków z państwami trzecimi poprzez 
realizację szczególnych działań 
nieuwzględnionych w wieloletnich 
programach indykatywnych.

Or. en


