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POPRAWKI

Komisja Rozwoju zwraca się do Komisji Spraw Zagranicznych, jako do komisji 
przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykul 1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Unia dąży do utworzenia przestrzeni 
dobrobytu i dobrego sąsiedztwa, 
obejmującej Unię Europejską oraz kraje i 
terytoria wymienione w załączniku do 
niniejszego rozporządzenia (dalej zwane 
„krajami partnerskimi”), w drodze 
rozwijania szczególnych stosunków.

1. Unia dąży do utworzenia przestrzeni 
dobrobytu i dobrego sąsiedztwa, 
obejmującej Unię Europejską oraz kraje i 
terytoria wymienione w załączniku do 
niniejszego rozporządzenia (dalej zwane 
„krajami partnerskimi”), w drodze 
rozwijania szczególnych stosunków, 
przyczyniając się tym samym do 
ograniczania ubóstwa w krajach 
partnerskich.

Uzasadnienie

Należy wyraźnie stwierdzić, że UE gotowa jest odgrywać aktywną rolę w ograniczaniu 
ubóstwa w swoim sąsiedztwie. Zgodnie z art. 21 Traktatu o Unii Europejskiej ograniczanie 
ubóstwa powinno stanowić główny cel tego instrumentu.

Or. en

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) zrównoważony i sprzyjający włączeniu 
społecznemu rozwój pod każdym 
względem, ograniczenie ubóstwa, również 
za sprawą rozwoju sektora prywatnego; 
propagowanie wewnętrznej spójności 
gospodarczej, społecznej i terytorialnej, 
rozwoju obszarów wiejskich, działań w 
dziedzinie klimatu oraz odporności na 

d) zrównoważony i sprzyjający włączeniu 
społecznemu rozwój pod każdym 
względem, ograniczenie ubóstwa, 
tworzenie dobrobytu, również za sprawą 
rozwoju sektora prywatnego; 
propagowanie wewnętrznej spójności 
gospodarczej, społecznej i terytorialnej, 
rozwoju obszarów wiejskich, działań w 
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katastrofy; dziedzinie klimatu, zapobiegania 
katastrofom i gotowości na ich 
wystąpienie oraz odporności na kryzysy;

Or. en

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) promowanie budowy zaufania i innych 
działań przyczyniających się do 
zapewnienia bezpieczeństwa oraz 
zapobieganie konfliktom i ich 
rozwiązywanie;

e) promowanie budowy zaufania i innych 
działań przyczyniających się do 
zapewnienia bezpieczeństwa oraz 
zapobieganie konfliktom i ich 
rozwiązywanie, w tym udzielanie wsparcia 
w sytuacjach pokryzysowych, a także w 
trakcie procesu kształtowania się 
tożsamości narodowej;

Or. en

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykul 7 – ustęp 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9. W przypadku kryzysów lub zagrożeń dla 
demokracji, praworządności, praw 
człowieka i podstawowych wolności lub w 
razie wystąpienia klęsk żywiołowych lub 
katastrof spowodowanych przez człowieka 
można dokonać doraźnego przeglądu 
dokumentów programowych. Za sprawą 
takiego doraźnego przeglądu należy 
zapewnić zachowanie spójności między 
wsparciem udzielonym na podstawie 
niniejszego rozporządzenia a wsparciem z 
innych instrumentów finansowych Unii. 
Doraźny przegląd może skutkować 

9. W przypadku kryzysów lub zagrożeń dla 
demokracji, praworządności, praw 
człowieka i podstawowych wolności lub w 
razie wystąpienia klęsk żywiołowych lub 
katastrof spowodowanych przez człowieka 
można dokonać doraźnego przeglądu 
dokumentów programowych. W ramach 
doraźnego przeglądu można wprowadzić 
środki służące finansowaniu działań 
ułatwiających przejście od pomocy 
nadzwyczajnej do długofalowych działań 
na rzecz rozwoju, w tym działań mających 
na celu wzmocnienie odporności 
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przyjęciem zmienionych dokumentów 
programowych. W tej sytuacji Komisja 
przekazuje zmienione dokumenty 
programowe do wiadomości Parlamentu 
Europejskiego i Rady w terminie jednego 
miesiąca od ich przyjęcia.

beneficjentów na kryzysy. Za sprawą 
takiego doraźnego przeglądu należy 
zapewnić zachowanie spójności między 
wsparciem udzielonym na podstawie 
niniejszego rozporządzenia a wsparciem z 
innych instrumentów finansowych Unii. 
Doraźny przegląd może skutkować 
przyjęciem zmienionych dokumentów 
programowych. W tej sytuacji Komisja 
przekazuje zmienione dokumenty 
programowe do wiadomości Parlamentu 
Europejskiego i Rady w terminie jednego 
miesiąca od ich przyjęcia.

Uzasadnienie

Ważne jest, by zachować możliwość (także na podstawie rozporządzenia 1638/2006 z dnia 24 
października 2006 r.) przeprowadzania przeglądu dokumentów programowych z myślą o 
wprowadzaniu środków mających na celu ułatwienie przejścia od pomocy nadzwyczajnej do 
długoterminowego rozwoju.

Or. en

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie 
trzeciego dnia po jego opublikowaniu w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 
Niniejsze rozporządzenie stosuje się od 
dnia 1 stycznia 2014 r.

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie 
trzeciego dnia po jego opublikowaniu w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 
Niniejsze rozporządzenie stosuje się od 
dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 
2020 r.

Or. en


