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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Nowy Instrument Partnerstwa (PI) zastępuje istniejący instrument finansowania współpracy z 
państwami i terytoriami uprzemysłowionymi oraz innymi państwami i terytoriami o wysokim 
dochodzie. Nowy IP umożliwi UE zawarcie szeroko zakrojonych umów z gospodarkami 
wschodzącymi, wspierając wysiłki tych państw zmierzające do wypracowania spójnego 
podejścia w odpowiedzi na globalne wyzwania, a tym samym urzeczywistniając 
międzynarodowy wymiar strategii „Europa 2020”.

Sprawozdawca podkreśla, że w myśl art. 208 Traktatu z Lizbony UE ma obowiązek 
uwzględniać cele współpracy na rzecz rozwoju. Mając to na uwadze, sprawozdawca 
przedstawia następujące uwagi dotyczące wniosku Komisji Europejskiej w sprawie 
rozporządzenia:

 przypomina, że wschodzące gospodarki mają coraz większe zobowiązania wobec krajów 
najsłabiej rozwiniętych i rozwijających się;

 uważa, że UE musi wziąć pod uwagę różnorodność krajów zaliczanych do 
wschodzących gospodarek; sprawozdawca przypomina, że ponad 70% ubogich osób na 
świecie żyje obecnie w krajach o średnim dochodzie;

 podkreśla, że szczególne znaczenie powinny mieć: skuteczna koordynacja i podejście 
spójne z innymi instrumentami polityki zagranicznej UE, a zwłaszcza z instrumentem 
finansowania współpracy na rzecz rozwoju;

 podkreśla, że upowszechnianie praw człowieka, demokracji, praworządności, dobrego 
rządzenia, trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu, a 
także eliminacja ubóstwa oraz wolny i sprawiedliwy handel stanowią podstawowe 
zasady UE, które należy szczególnie wspierać w ramach wdrażania nowego IP;

 podkreśla wagę wyznaczenia szczegółowych celów i przedstawiania sprawozdań z ich 
realizacji;

 zdecydowanie zaleca wprowadzenie skutecznych mechanizmów monitorowania, 
przejrzystych wskaźników i punktów odniesienia, w których należy uwzględnić spójność 
społeczną i zwalczanie nierówności w ramach współpracy z krajami o średnim 
dochodzie; 

 przypomina o znaczeniu zaangażowania Parlamentu Europejskiego we wszystkie etapy 
tego procesu; 

 podkreśla, że działania na rzecz klimatu i efektywności energetycznej powinny być 
śledzone przy zastosowaniu przejrzystej metodologii;

 uważa, że intensywniejszą współpracę z sektorem prywatnym należy kontynuować przy 
zapewnieniu pełnej przejrzystości i odpowiedzialności, poszanowania i propagowania 
prawa pracy oraz ochrony środowiska; podkreśla również, że przedsięwzięcia 
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inwestycyjne wspierane przez unijne mechanizmy łączenia dotacji i pożyczek muszą 
podlegać kontroli oraz analizie skutków przestrzegania międzynarodowych norm 
społecznych i środowiskowych. 

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
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 UE 
i interesów wzajemnych, propagowania 
wspólnych wartości i interesów oraz 
zasady wzajemnej odpowiedzialności.
Instrument Partnerstwa wspiera również 
działania stanowiące skuteczną, przejrzystą
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 2

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, 

a) wdrażanie międzynarodowego wymiaru 
strategii „Europa 2020” poprzez 
wspieranie unijnych strategii partnerstwa 
na rzecz współpracy dwustronnej, 
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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”;

regionalnej i międzyregionalnej, poprzez 
prowadzenie dialogu politycznego oraz 
opracowywanie wspólnego podejścia do 
wyzwań ogólnoświatowych, takich jak 
bezpieczeństwo energetyczne i 
efektywność energetyczna, zmiana 
klimatu, bezpieczeństwo żywnościowe, 
eliminacja ubóstwa, ochrona środowiska 
naturalnego, a także zrównoważone 
gospodarowanie różnorodnością 
biologiczną i ekosystemami. 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 3

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 możliwości handlowych, 
inwestycyjnych i biznesowych dla 
europejskich przedsiębiorstw za pomocą 
partnerstw gospodarczych oraz współpracy
w kwestiach dotyczących przedsiębiorstw i 
nadzoru oraz zgodnie z 
międzynarodowymi standardami 
społecznej odpowiedzialności 
przedsiębiorstw; 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;
instrumenty łączone podlegają 
mechanizmom, monitorowaniu i analizom 
skutków uwzględniającym wymiar 
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spójności społecznej i zwalczania 
nierówności;

Or. en

Poprawka 4

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 krajów i sektorów należy 
wziąć pod uwagę odpowiednie 
doświadczenia wyniesione z poprzednio 
stosowanych instrumentów.

Or. en

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Celem niniejszego rozporządzenia jest
jednak przede wszystkim wspieranie 
działań w zakresie współpracy z tymi 
krajami rozwiniętymi i rozwijającymi się, 
które odgrywają coraz istotniejszą rolę w 
międzynarodowej gospodarce i handlu, na 
forach wielostronnych, w zakresie 
ogólnoświatowego zarządzania i 
rozwiązywania problemów globalnych 
oraz tam gdzie Unia posiada żywotne 
interesy.

2. Celem niniejszego rozporządzenia jest 
jednak przede wszystkim wspieranie 
działań w zakresie współpracy z tymi 
krajami rozwiniętymi i rozwijającymi się, 
które odgrywają coraz istotniejszą rolę w 
międzynarodowej gospodarce i handlu, na 
forach wielostronnych, w zakresie 
ogólnoświatowego zarządzania i 
rozwiązywania problemów globalnych 
oraz tam, gdzie Unia posiada żywotne 
interesy. Wartość dodana działań UE 
powinna być także siłą napędową naszej 
współpracy z partnerami strategicznymi.
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Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Za pomocą dialogu i współpracy z 
państwami trzecimi Unia stara się 
propagować, rozwijać i umacniać zasady 
wolności, demokracji, poszanowania praw 
człowieka i podstawowych wolności oraz
praworządności, które stanowią jej 
fundament.

1. Za pomocą dialogu i współpracy z 
państwami trzecimi Unia stara się 
propagować, rozwijać i umacniać zasady 
wolności, demokracji, poszanowania praw 
człowieka i podstawowych wolności,
praworządności, dobrego rządzenia, a 
także trwałego wzrostu gospodarczego 
sprzyjającego włączeniu społecznemu,
które stanowią jej fundament.

Or. en

Poprawka 7

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, 
elastyczne i ukierunkowane podejście do 
projektowania współpracy z krajami 
partnerskimi, tak aby uwzględnić ich 
sytuację gospodarczą, społeczną i 
polityczną oraz szczególne interesy, 
priorytety polityczne i strategie UE. W 
dwustronnej współpracy z krajami o 
średnim dochodzie należy poświęcić 
szczególną uwagę zwalczaniu nierówności 
poprzez ukierunkowanie pomocy na 
konkretne sektory, dziedziny działalności, 
beneficjentów lub poszczególne obszary 
geograficzne w danym kraju. 
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Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) W ramach swojego zakresu 
kompetencji Unia i państwa członkowskie 
propagują wielostronne podejście do 
wyzwań ogólnoświatowych i zacieśniają 
współpracę z organizacjami i organami 
międzynarodowymi lub regionalnymi, w 
tym z międzynarodowymi instytucjami 
finansowymi, agencjami, funduszami i 
programami Organizacji Narodów 
Zjednoczonych, OECD oraz grupą 
dwudziestu ministrów finansów i prezesów 
banków centralnych (G20) oraz innymi 
darczyńcami dwustronnymi.

3. W ramach swojego zakresu kompetencji 
Unia i państwa członkowskie propagują
spójne wielostronne podejście do wyzwań 
ogólnoświatowych i zacieśniają 
współpracę z organizacjami i organami 
międzynarodowymi lub regionalnymi, w 
tym z międzynarodowymi instytucjami 
finansowymi, agencjami, funduszami i 
programami Organizacji Narodów 
Zjednoczonych, OECD oraz grupą 
dwudziestu ministrów finansów i prezesów 
banków centralnych (G20) oraz innymi 
darczyńcami dwustronnymi.

Or. en

Poprawka 9

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 
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.

4. Wykonując niniejsze rozporządzenie, w 
toku formułowania polityki, planowania 
strategicznego i programowania oraz 
wdrażania środków, Unia zmierza do 
zapewnienia spójności w zakresie rozwoju, 
komplementarności, większej skuteczności
i wpływu, a także 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 
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polityki.

Or. en


