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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Komisja Spraw Zagranicznych i Komisja Rozwoju zgodziły się na zastosowanie art. 50 
Regulaminu Parlamentu („zaangażowane komisje”) do sprawozdania ustawodawczego
w sprawie przedmiotowego rozporządzenia. Komisja Rozwoju posiada wyłączne 
kompetencje w odniesieniu do następujących aspektów wniosku Komisji dotyczącego 
rozporządzenia:

- przepisów dotyczących odejścia od pomocy wiązanej (art. 8) w zakresie, w jakim dane
działania spełniają kryteria oficjalnej pomocy rozwojowej;

- przepisów dotyczących odejścia od pomocy wiązanej w kontekście ich szczególnego 
zastosowania do DCI (obecnie w art. 9);

- innych przepisów mających zastosowanie specjalnie i wyłącznie do DCI, w tym również 
tych, które nie są jeszcze zawarte we wniosku i które nie podważają ogólnej spójności 
instrumentów objętych przedmiotowym rozporządzeniem, w tym w szczególności 
przepisów dotyczących wykorzystania wsparcia budżetowego na rzecz krajów 
rozwijających się objętych DCI.

Wyłączne zastosowanie w stosunku do DCI lub ODA jest wyraźnie zaznaczone
w poprawkach zgłoszonych przez Komisję Rozwoju w ramach jej wyłącznej kompetencji.

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
Punkt 1 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Unia Europejska powinna przyjąć 
kompleksowy zestaw instrumentów 
obejmujących szeroki zakres polityki 
związanej z działaniami zewnętrznymi, 
których wdrażanie wymaga szczegółowych 
wspólnych zasad i procedur. Instrumenty 
te są następujące: Instrument Finansowania 
Współpracy na rzecz Rozwoju („DCI”), 
Europejski Instrument na rzecz Demokracji
i Praw Człowieka („EIDHR”), Europejski 
Instrument Sąsiedztwa („ENI”), Instrument 

(1) Unia Europejska powinna przyjąć 
kompleksowy zestaw instrumentów 
obejmujących szeroki zakres polityki 
związanej z działaniami zewnętrznymi, 
których wdrażanie może przynieść 
pozytywne skutki dzięki szczegółowym 
wspólnym zasadom i procedurom. 
Instrumenty te są następujące: Instrument 
Finansowania Współpracy na rzecz 
Rozwoju („DCI”), Europejski Instrument 
na rzecz Demokracji i Praw Człowieka 
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na rzecz Stabilności („IfS”), Instrument 
Współpracy w dziedzinie Bezpieczeństwa 
Jądrowego („INSC”), Instrument Pomocy 
Przedakcesyjnej („IPA”) oraz Instrument 
Partnerstwa („IP”).

(„EIDHR”), Europejski Instrument 
Sąsiedztwa („ENI”), Instrument na rzecz 
Stabilności („IfS”), Instrument Współpracy
w dziedzinie Bezpieczeństwa Jądrowego 
(„INSC”), Instrument Pomocy 
Przedakcesyjnej („IPA”) oraz Instrument 
Partnerstwa („IP”).

Or. en

Uzasadnienie

Przyjęcie wspólnych zasad nie jest obowiązkiem prawnym; działanie instrumentów 
niekoniecznie zostanie utrudnione z powodu braku wspólnych zasad. Wobec powyższego 
wspólne zasady powinny być stosowane tam, gdzie to możliwe, ale z zachowaniem 
wystarczającej elastyczności w odniesieniu do każdego instrumentu, który powinien opierać 
się na własnych szczegółowych zasadach zgodnie ze swoim charakterem i celami.

Poprawka2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 2 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Zasadniczo przewiduje się, że działania 
finansowane w oparciu o powyższe 
instrumenty powinny być objęte 
wieloletnim programowaniem 
indykatywnym, które zapewni ramy 
służące podejmowaniu decyzji w sprawie 
finansowania, zgodnie z rozporządzeniem 
finansowym oraz procedurami określonymi
w rozporządzeniu Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011
z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiającym 
przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu 
kontroli przez państwa członkowskie 
wykonywania uprawnień wykonawczych 
przez Komisję.

(2) Zasadniczo przewiduje się, że działania 
finansowane w oparciu o powyższe 
instrumenty powinny być objęte 
wieloletnim programowaniem 
strategicznym, które zapewni ramy służące 
podejmowaniu decyzji w sprawie 
finansowania, zgodnie z rozporządzeniem 
finansowym oraz, w odniesieniu do 
zarówno decyzji programowych, jak
i wykonawczych, odpowiednimi 
procedurami określonymi w art. 290 i 291 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej (TFUE).

Or. en

Uzasadnienie

Należy dokonać rozróżnienia między decyzjami programowymi, które mają częściowo 
polityczny charakter, i decyzjami czysto wykonawczymi. 
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Poprawka3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 2a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2a) Dokumenty, które określają
w odniesieniu do każdego programu 
finansowego cele, priorytety, oczekiwane 
rezultaty i szeroko pojęte środki 
finansowe, są strategicznymi 
dokumentami programowymi. W celu 
zwiększenia elastyczności i efektywności
w zakresie ich przyjmowania i zmiany 
należy przekazać uprawnienia Komisji.

Or. en

Uzasadnienie

Należy dokonać rozróżnienia między decyzjami programowymi, które mają częściowo 
polityczny charakter, a zatem współustawodawcy powinni być zaangażowani w ich 
ustanawianie, i decyzjami czysto wykonawczymi. W odniesieniu do decyzji programowych 
sformułowanie zostało zaczerpnięte z decyzji Konferencji Przewodniczących z dnia 
9 września 2010 r.

Poprawka4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 3 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Decyzje w sprawie finansowania 
powinny mieć formę rocznych lub 
wieloletnich programów działania
i środków indywidualnych w przypadku 
planowania według wieloletniego 
programowania indykatywnego, środków 
szczególnych, gdy wymagają tego 
nieprzewidziane i uzasadnione potrzeby,
i środków wsparcia.

(3) Decyzje w sprawie finansowania 
powinny mieć formę rocznych lub 
dwuletnich programów działania
i środków indywidualnych w przypadku 
planowania według wieloletniego 
programowania strategicznego, środków 
szczególnych, gdy wymagają tego 
nieprzewidziane i uzasadnione potrzeby,
i środków wsparcia.

Or. en
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Uzasadnienie

Jeśli chodzi o zbiór obecnie wykorzystywanych instrumentów, głównymi dokumentami 
wykonawczymi są roczne programy działania. Przychylając się do prośby Komisji dotyczącej 
zachowania większej elastyczności, należy znaleźć równowagę między koniecznością 
zapewnienia nadzoru parlamentarnego, który łatwiej sprawować nad środkami obejmującymi 
krótszy okres, a elastycznością, do której dąży Komisja. Wydłużenie okresu trwania 
programów działania z jednego roku – tak jak ma to obecnie miejsce w odniesieniu do DCI –
do dwóch lat jest akceptowalnym kompromisem.

Poprawka5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Uwzględniając specyfikę aktów 
wykonawczych pod względem 
programowania polityki lub wykonania 
finansowego, w szczególności ich wpływu 
na budżet, w toku ich przyjmowania należy 
co do zasady stosować procedurę 
sprawdzającą, z wyjątkiem środków
o małej skali finansowej. Jednak
w należycie uzasadnionych przypadkach 
związanych z koniecznością szybkiej 
reakcji ze strony Unii, gdy wymaga tego 
szczególnie pilna potrzeba, Komisja 
powinna przyjmować akty wykonawcze 
mające natychmiastowe zastosowanie.

(4) Uwzględniając specyfikę aktów 
wykonawczych pod względem wykonania 
finansowego, w szczególności ich wpływu 
na budżet, w toku ich przyjmowania należy 
co do zasady stosować procedurę 
sprawdzającą, z wyjątkiem środków 
indywidualnych, środków szczególnych
i środków wsparcia o skali finansowej 
poniżej 10 milionów EUR.

Or. en

Uzasadnienie

The principle should be that important programming decisions should be taken under the 
delegated acts procedure, implementing decisions involving normal foreseeable measures in 
line with the programming decisions or involving important sums of money under the 
examination procedure, and – in order to avoid micromanagement – decisions involving less 
important sums under the advisory procedure, while flexibility should be foreseen for the 
Commission to take swiftly urgent emergency decisions. The cut-off amount of EUR 10 
million was agreed by all institutions in 2006 and is already in force in the current DCI.
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Poprawka6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 4a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4a) Należy co do zasady stosować 
procedurę doradczą w toku przyjmowania 
środków indywidualnych, środków 
szczególnych i środków wsparcia o skali 
finansowej poniżej 10 milionów EUR. 
Jednak w należycie uzasadnionych 
przypadkach związanych z koniecznością 
szybkiej reakcji ze strony Unii, gdy 
wymaga tego szczególnie pilna potrzeba, 
Komisja powinna przyjmować akty 
wykonawcze mające natychmiastowe 
zastosowanie.

Or. en

Uzasadnienie

The principle should be that important programming decisions should be taken under the 
delegated acts procedure, implementing decisions involving normal foreseeable measures in 
line with the programming decisions or involving important sums of money under the 
examination procedure, and – in order to avoid micromanagement – decisions involving less 
important sums under the advisory procedure, while flexibility should be foreseen for the 
Commission to take swiftly urgent emergency decisions. The cut-off amount of EUR 10 
million was agreed by all institutions in 2006 and is already in force in the current DCI.

Poprawka7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) W toku przyjmowania decyzji
w sprawie finansowania zatwierdzenie 
opisu każdego działania, w tym jego cele, 
główne działania, oczekiwane rezultaty, 
przewidywany budżet i harmonogram oraz 
system monitorowania realizacji, powinno 
przebiegać w trybie określonym
w rozporządzeniu (UE) nr 182/2011.

skreślony
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Uzasadnienie

Tekst proponowany przez Komisję może stwarzać niejasności związane z poziomem 
programowania i poziomem wykonania.

Poprawka8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) W toku wdrażania instrumentów 
finansowych, gdy zarządzanie działaniem 
zostało powierzone pośrednikowi 
finansowemu, decyzja Komisji powinna 
obejmować w szczególności przepisy 
dotyczące podziału ryzyka, wynagrodzenia 
pośrednika odpowiedzialnego za 
wdrażanie, wykorzystania i ponownego 
wykorzystania środków finansowych
i ewentualnych zysków.

(6) W toku wdrażania instrumentów 
finansowych, gdy zarządzanie działaniem 
zostało powierzone pośrednikowi 
finansowemu, decyzja Komisji powinna 
obejmować w szczególności przepisy 
dotyczące podziału ryzyka, przejrzystości,
wynagrodzenia pośrednika 
odpowiedzialnego za wdrażanie, 
wykorzystania i ponownego wykorzystania 
środków finansowych i ewentualnych 
zysków.

Or. en

Poprawka9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Podczas gdy potrzeby w zakresie 
finansowania unijnej pomocy zewnętrznej 
rosną, sytuacja gospodarczo-budżetowa 
Unii ogranicza zasoby dostępne na 
wdrażanie tej pomocy. Komisja musi 
zatem poszukiwać sposobów jak 
najefektywniejszego wykorzystywania 
dostępnych zasobów, szczególnie za 
pomocą instrumentów finansowych 
umożliwiających uzyskanie efektu 
dźwigni. Wzmocnienie tego efektu można 

(8) Podczas gdy potrzeby w zakresie 
finansowania unijnej pomocy zewnętrznej 
rosną, sytuacja gospodarczo-budżetowa 
Unii ogranicza zasoby dostępne na 
wdrażanie tej pomocy. Komisja musi 
zatem poszukiwać sposobów jak 
najefektywniejszego wykorzystywania 
dostępnych zasobów, szczególnie za 
pomocą instrumentów finansowych 
umożliwiających uzyskanie efektu 
dźwigni. Wzmocnienie tego efektu można 
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osiągnąć poprzez zapewnienie powtórnego 
wykorzystywania środków 
zainwestowanych i wygenerowanych 
dzięki zastosowaniu tych instrumentów 
finansowych.

osiągnąć poprzez zapewnienie powtórnego 
wykorzystywania środków 
zainwestowanych i wygenerowanych 
dzięki zastosowaniu tych instrumentów 
finansowych. Efekt dźwigni musi być 
wyraźnie pokazany, szczególnie
w przypadku instrumentów zaliczanych do 
oficjalnej pomocy rozwojowej lub 
instrumentów finansowania na rzecz 
klimatu. W takim wypadku środki 
lewarowane muszą jednoznacznie 
przyczyniać się do eliminacji ubóstwa oraz 
być zgodne z zasadami skuteczności 
pomocy, zaś w przypadku finansowania 
na rzecz klimatu muszą być zgodne
z obszarami priorytetowymi
i zobowiązaniami UNFCCC.

Or. en

Uzasadnienie

Przedmiotowa poprawka jest konieczna w celu zapewnienia zgodności przepisów dotyczących 
odejścia od pomocy wiązanej w ramach instrumentu DCI z wytycznymi OECD-DAC, do 
stosowania których UE się zobowiązała.

Poprawka10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 8a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8a) Zgodnie z zobowiązaniami Unii 
Europejskiej podjętymi na 3. i 4. Forum 
Wysokiego Szczebla w sprawie 
Skuteczności Pomocy (Akra 2008 r.
i Pusan 2011 r.) oraz z zaleceniem OECD-
DAC dotyczącym niestosowania wiązanej 
ODA w stosunku do krajów najsłabiej 
rozwiniętych i głęboko zadłużonych 
krajów ubogich, Komisja powinna 
uwolnić pomoc Unii Europejskiej
w najszerszym możliwym zakresie oraz 
zwiększyć de facto otwarcie i przejrzystość 
jej postępowań o udzielenie zamówienia, 
zwłaszcza tam gdzie stosuje się 
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innowacyjne mechanizmy finansowania.

Or. en

Poprawka11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 8b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8b) Działania Unii na arenie 
międzynarodowej powinny opierać się na 
zasadach, które leżą u podstaw jej 
utworzenia, rozwoju i rozszerzenia oraz 
które zamierza wspierać na świecie: 
demokracji, państwa prawnego, 
powszechności i niepodzielności praw 
człowieka i podstawowych wolności, 
poszanowania godności ludzkiej, zasady 
równości i solidarności oraz 
poszanowania zasad Karty Narodów 
Zjednoczonych oraz prawa 
międzynarodowego.

Or. en

Poprawka12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 8c preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8c) Działania zewnętrzne Unii 
realizowane w ramach tych instrumentów 
powinny przynosić efekty w postaci 
konkretnych zmian w krajach 
partnerskich. Jeśli tylko jest to możliwe, 
efekty te powinny być monitorowane
i poddane ocenie na podstawie wcześniej 
określonych, jasnych, przejrzystych
i mierzalnych wskaźników, bezpośrednio 
powiązanych z celami każdego 
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instrumentu oraz przy uwzględnieniu 
obowiązków Unii wynikających z art. 208 
TFUE.

Or. en

Poprawka13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 8d preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8d) W celu jak najlepszego wykorzystania 
efektów instrumentów oraz zapewnienia 
późniejszego dążenia do 
najefektywniejszego wykorzystania 
dostępnych zasobów, w dwuletnich 
sprawozdaniach Komisji powinna znaleźć 
się między innymi ocena, w świetle 
odpowiednich postanowień Traktatu, 
komplementarności, synergii
i wzajemnego powiązania między 
wszystkimi instrumentami finansowanymi
z odpowiedniej pozycji budżetu.

Or. en

Poprawka14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 10a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10a) Aby zapewnić widoczność pomocy 
Unii wśród obywateli państw-
beneficjentów, jak i obywateli Unii,
w odpowiednich przypadkach należy 
prowadzić odpowiednią i ukierunkowaną 
kampanię komunikacyjną i informacyjną 
za pośrednictwem krajowych, 
regionalnych i lokalnych mediów lub 
innych adekwatnych środków. Minimalne
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i stosowne wymogi w tym zakresie 
powinny być określone przez Komisję
w ścisłej współpracy z beneficjentami oraz 
należy monitorować przestrzeganie tych 
wymogów.

Or. en

Poprawka15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
zasady i warunki udzielania unijnej 
pomocy finansowej na rzecz działań, w tym 
programów działania i innych środków,
w ramach następujących instrumentów: 
Instrumentu Finansowania Współpracy na 
rzecz Rozwoju („DCI”), Europejskiego 
Instrumentu na rzecz Demokracji i Praw 
Człowieka („EIDHR”), Europejskiego 
Instrumentu Sąsiedztwa („ENI”), 
Instrumentu na rzecz Stabilności („IfS”),
Instrumentu Współpracy w dziedzinie 
Bezpieczeństwa Jądrowego („INSC”), 
Instrumentu Pomocy Przedakcesyjnej 
(„IPA”) Instrumentu Partnerstwa („IP”), 
zwanych dalej również zbiorczo 
„instrumentami” i indywidualnie 
„właściwym instrumentem”.

1. Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
zasady i warunki udzielania unijnej 
pomocy finansowej na rzecz działań
w ramach następujących instrumentów: 
Instrumentu Finansowania Współpracy na 
rzecz Rozwoju („DCI”), Europejskiego 
Instrumentu na rzecz Demokracji i Praw 
Człowieka („EIDHR”), Europejskiego 
Instrumentu Sąsiedztwa („ENI”), 
Instrumentu na rzecz Stabilności („IfS”), 
Instrumentu Współpracy w dziedzinie 
Bezpieczeństwa Jądrowego („INSC”), 
Instrumentu Pomocy Przedakcesyjnej 
(„IPA”) Instrumentu Partnerstwa („IP”), 
zwanych dalej również zbiorczo 
„instrumentami” i indywidualnie 
„właściwym instrumentem”.

Or. en

Uzasadnienie

Ponieważ nazwy i treść różnych dokumentów (zarówno na poziomie programowania, jak i na 
poziomie wykonania) różnią się w zależności od instrumentu, nie należy wskazywać nazw 
nadawanych poszczególnym rodzajom dokumentów.
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Poprawka16

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja dopilnowuje, by realizacja 
działań przebiegała zgodnie z celami 
właściwego instrumentu oraz przy 
zapewnieniu skutecznej ochrony 
finansowych instrumentów Unii. Pomoc 
finansowa udzielana w ramach 
instrumentów musi być zgodna z zasadami
i procedurami ustanowionymi
w rozporządzeniu finansowym, które 
określa podstawowe ramy finansowe
i prawne ich stosowania.

2. Komisja dopilnowuje, by realizacja 
działań przebiegała zgodnie z celami 
właściwego instrumentu, a także 
szczegółowymi przepisami i odstępstwami
w nim zawartymi oraz przy zapewnieniu 
skutecznej ochrony finansowych 
instrumentów Unii. Pomoc finansowa 
udzielana w ramach instrumentów musi 
być zgodna z zasadami i procedurami 
ustanowionymi w rozporządzeniu 
finansowym, które określa podstawowe 
ramy finansowe i prawne ich stosowania.

Or. en

Uzasadnienie

Wspólne zasady należy stosować tam, gdzie to możliwe, ale z zachowaniem wystarczającej 
elastyczności w odniesieniu do każdego instrumentu, który powinien opierać się na własnych 
szczegółowych zasadach zgodnie ze swoim charakterem i celami.

Poprawka17

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W celu zapewnienia skuteczności
i efektywności wdrażania niniejszego 
rozporządzenia, wykonując jego przepisy, 
Komisja w pierwszej kolejności stosuje 
procedury o największej elastyczności,
o ile jest to możliwe i stosowne w świetle 
charakteru działania.

skreślony

Or. en
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Uzasadnienie

Przedmiotowy ustęp jest zbyteczny, gdyż jego treść jest oczywista: Komisja musi przestrzegać 
procedur określonych w przedmiotowym rozporządzeniu, odpowiednim instrumencie lub 
rozporządzeniu finansowym. To oczywiste, że gdy istnieje możliwość dokonania wyboru, 
Komisja powinna wybrać procedurę, która jest najbardziej elastyczna. Utrzymanie tej 
klauzuli może stwarzać wrażenie, że ustawodawca wyraża zgodę na nadanie Komisji 
dodatkowej swobody decyzyjnej.

Poprawka18

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Wszystkie rodzaje działań i metod 
finansowania wymienione w niniejszym 
rozporządzeniu w zakresie finansowania
i realizacji programów, projektów, 
środków indywidualnych czy też 
szczególnych, środków wsparcia i innych 
form wydatków finansowych w ramach 
DCI muszą spełniać wymogi określone
w tym instrumencie pod kątem ich 
kwalifikowalności jako ODA zgodnie
z kryteriami kwalifikowalności 
określonymi przez OECD-DAC.

Or. en

Uzasadnienie

Ponieważ DCI podlega zbiorowi zasad uzgodnionych przez międzynarodową wspólnotę 
darczyńców w ramach OECD-DAC, które stanowią „dorobek” w dziedzinie współpracy na 
rzecz rozwoju, których UE powinna przestrzegać na mocy art. 208 TFUE i które 
niekoniecznie odnoszą się do innych instrumentów objętych przedmiotowym rozporządzeniem, 
konieczne jest wprowadzenie tego doprecyzowania.

Poprawka19

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przyjmowanie programów działania, Przyjmowanie strategicznych dokumentów 
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środków indywidualnych i środków 
szczególnych

programowych, dokumentów 
wykonawczych, środków indywidualnych
i środków szczególnych

Or. en

Uzasadnienie

Z jednej strony konieczne jest wskazanie strategicznych dokumentów programowych jako 
odrębnej kategorii, z drugiej zaś strony pożądane jest, aby w miarę możliwości określać 
rodzaje dokumentów, a nie wymieniać ich poszczególne nazwy, gdyż nazwy oraz treść różnych 
dokumentów (zarówno na poziomie programowania, jak i na poziomie wykonania) mogą się 
różnić się w zależności od instrumentu.

Poprawka20

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-1. Dokumenty, które określają
w odniesieniu do każdego programu 
finansowego cele, priorytety, oczekiwane 
rezultaty i szeroko pojęte środki 
finansowe, są strategicznymi 
dokumentami programowymi.

Or. en

Uzasadnienie

Należy dokonać rozróżnienia między decyzjami programowymi, które mają częściowo 
polityczny charakter, a zatem współustawodawcy powinni być zaangażowani w ich 
ustanawianie, i decyzjami czysto wykonawczymi. W odniesieniu do ważnych decyzji 
programowych sformułowanie zostało zaczerpnięte z decyzji Konferencji Przewodniczących
z dnia 9 września 2010 r. Przepis stanowiący, że elementy te muszą zostać podane dla 
każdego programu finansowego, znajduje się w tytule decyzji Konferencji Przewodniczących.
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Poprawka21

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Bez uszczerbku dla przepisów dotyczących 
poszczególnych instrumentów, 
strategiczne dokumenty programowe 
przyjmuje się zgodnie z art. 290 Traktatu
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. 
Szczegółowe warunki wykonywania 
przekazanych uprawnień są określone
w poszczególnych instrumentach. 
Przekazanie uprawnień obejmuje klauzulę 
dotyczącą trybu pilnego.

Or. en

Uzasadnienie

Klauzula „bez uszczerbku dla ...” wprowadza przepis, dzięki któremu możliwe jest 
przyjmowanie strategicznych decyzji programowych dotyczących poszczególnych 
instrumentów zgodnie z procedurą współdecyzji jako alternatywy wobec procedury aktów 
delegowanych (zgodnie z niedawną decyzją Konferencji Przewodniczących).

Poprawka22

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Czas obowiązywania przekazanych 
uprawnień określa się w każdym 
instrumencie, ale nie przekracza on daty 
wyznaczonej na przeprowadzenie 
śródokresowego przeglądu instrumentów 
zgodnie z art. 16 niniejszego 
rozporządzenia.

Or. en

Uzasadnienie

Ograniczenie czasu obowiązywania przekazanych uprawnień do śródokresowego przeglądu 
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instrumentów zobowiązuje Komisję do przedłożenia w połowie okresu wniosku legislacyjnego 
dotyczącego przedłużenia okresu obowiązywania aktów delegowanych, tym samym 
umożliwiając Parlamentowi Europejskiemu i Radzie wprowadzenie, w razie konieczności, 
zmian w celu poprawy działania instrumentów.

Poprawka23

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja przyjmuje roczne lub 
wieloletnie programy działania, o ile są 
one wymagane w świetle indykatywnych 
dokumentów programowych określonych 
we właściwym instrumencie.

1. Komisja przyjmuje roczne lub dwuletnie
programy działania, które opierają się na
strategicznych dokumentach
programowych określonych w art. 2 ust. -
1a i są z nimi zgodne.

Or. en

Uzasadnienie

Wszystkie środki wykonawcze muszą z definicji opierać się na decyzjach programowych i być
z nimi zgodne.

Poprawka24

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W wyjątkowych wypadkach,
w szczególności gdy program działania nie 
został jeszcze przyjęty, Komisja może,
w oparciu o indykatywne dokumenty 
programowe, przyjąć środki indywidualne, 
według tych samych zasad i procedur, 
które obowiązują w odniesieniu do 
programów działania.

W wyjątkowych wypadkach, gdy program 
działania nie został jeszcze przyjęty, 
Komisja może, w oparciu o strategiczne 
dokumenty programowe określone w art. 
2 ust. -1a oraz zgodnie z nimi, przyjąć 
środki indywidualne, według tych samych 
zasad i procedur, które obowiązują
w odniesieniu do programów działania.

Or. en

Uzasadnienie

Wszystkie środki wykonawcze muszą z definicji opierać się na decyzjach programowych i być
z nimi zgodne.
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Poprawka25

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W razie wystąpienia nieprzewidzianych
i uzasadnionych potrzeb Komisja może 
przyjąć środki szczególne, nieprzewidziane
w indykatywnych dokumentach 
programowych. Może również posłużyć się 
środkami szczególnymi w celu ułatwienia 
przejścia z pomocy doraźnej na 
długoterminowe działania na rzecz 
rozwoju, w tym środki mające na celu 
lepsze przygotowanie ludności na 
ponowne wystąpienie sytuacji kryzysowej.

Wobec specjalnych nieprzewidzianych
i uzasadnionych okoliczności Komisja 
może przyjąć środki szczególne, 
nieprzewidziane w strategicznych
dokumentach programowych. Może 
również posłużyć się środkami 
szczególnymi w celu ułatwienia przejścia
z pomocy doraźnej na długoterminowe 
działania.

Or. en

Uzasadnienie
1. "Unforeseen commitments" is a contradictio in terminis: a commitment is a promise for the 

future, and therefore should be programmable.
2. The transition from humanitarian aid to development aid (LRRD) is specific to the 

Humanitarian Aid Instrument (not currently under revision) and – mainly - the DCI, and 
should therefore be dealt with in the DCI (and other relevant instruments) and the 
humanitarian aid instrument, not in the CIR. The word “development” should therefore be 
deleted.

3. Disaster preparedness in areas with permanent or recurring disaster risks should not be 
done under special measures, but under the normal financial programming – it is 
foreseeable and programmable.

Poprawka26

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Programy działania i środki 
indywidualne określone w ust. 1,
w przypadku których wysokość unijnej 
pomocy przekracza 10 milionów EUR, 

2. Programy działania, środki 
indywidualne, środki specjalne i środki 
wsparcia określone w ust. 1 tego artykułu i 
w art. 3, w przypadku których wysokość 
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oraz środki szczególne, w przypadku 
których wysokość unijnej pomocy 
przekracza 30 milionów EUR, są 
przyjmowane z zastosowaniem procedury 
sprawdzającej, o której mowa w art. 15 ust. 
3.

unijnej pomocy przekracza 10 milionów 
EUR, są przyjmowane z zastosowaniem 
procedury sprawdzającej, o której mowa
w art. 15 ust. 3.

Or. en

Uzasadnienie

The principle should be that important programming decisions should be taken under the 
delegated acts procedure, implementing decisions involving normal foreseeable measures in 
line with the programming decisions or involving important sums of money under the 
examination procedure, and – in order to avoid micromanagement – decisions involving less 
important sums under the advisory procedure, while flexibility should be foreseen for the 
Commission to take swiftly urgent emergency decisions. The cut-off sum of EUR 10 million 
was agreed by all institutions in 2006 and is already in force in the current DCI.

Poprawka27

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Środki indywidualne, środki specjalne
i środki wsparcia, w przypadku których 
wysokość unijnej pomocy nie przekracza 
10 milionów EUR, są przyjmowane
z zastosowaniem procedury doradczej,
o której mowa w art. 15 ust. 2.

Or. en

Uzasadnienie

The principle should be that important programming decisions should be taken under the 
delegated acts procedure, implementing decisions involving normal foreseeable measures in 
line with the programming decisions or involving important sums of money under the 
examination procedure, and – in order to avoid micromanagement – decisions involving less 
important sums under the advisory procedure, while flexibility should be foreseen for the 
Commission to take swiftly urgent emergency decisions. The cut-off sum of EUR 10 million 
was agreed by all institutions in 2006 and is already in force in the current DCI.
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Poprawka28

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zastosowanie tej procedury nie jest 
wymagane w odniesieniu do programów 
działania i środków nieprzekraczających 
powyższych progów oraz do ich 
nieznacznych zmian. Nieznaczna zmiana 
oznacza dostosowanie techniczne, takie jak 
przedłużenie okresu realizacji, przesunięcie 
środków w ramach prognozowanego 
budżetu lub zwiększenie czy zmniejszenie 
wielkości budżetu o mniej niż 20%
w stosunku do pierwotnego budżetu, pod 
warunkiem że zmiana ta nie wpływa 
znacząco na cele pierwotnego programu 
działania lub środka. W takim wypadku
o programach działania i środkach oraz 
nieznacznych zmianach informuje się 
Parlament Europejski i Radę w terminie 
jednego miesiąca od ich przyjęcia.

Zastosowanie tej procedury nie jest 
wymagane w odniesieniu do nieznacznych 
zmian programów działania i środków 
nieprzekraczających powyższego progu. 
Nieznaczna zmiana oznacza dostosowanie 
techniczne, takie jak przedłużenie okresu 
realizacji, przesunięcie środków w ramach 
prognozowanego budżetu lub zwiększenie 
czy zmniejszenie wielkości budżetu
o mniej niż 20% w stosunku do 
pierwotnego budżetu, pod warunkiem że 
zmiana ta nie wpływa znacząco na cele 
pierwotnego programu działania lub 
środka. W takim wypadku o programach 
działania i środkach oraz nieznacznych 
zmianach informuje się Parlament 
Europejski i Radę w terminie dwóch 
tygodni od ich przyjęcia.

Or. en

Uzasadnienie

W zamian za przyznanie Komisji maksymalnej elastyczności współustawodawcy powinni być 
szybko powiadamiani, gdy ustęp ten wejdzie w życie (również w celu umożliwienia im 
wymiany informacji w sposób nieformalny z odnośnymi okręgami wyborczymi). 

Poprawka29

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W należycie uzasadnionych
i szczególnie pilnych przypadkach, takich 
jak sytuacje kryzysowe, pokryzysowe
i braku stabilności lub zagrożenie 
demokracji, praworządności, praw 
człowieka lub podstawowych wolności, 

3. W należycie uzasadnionych
i szczególnie pilnych przypadkach, takich 
jak kryzysy wojskowe, instytucjonalne czy 
humanitarne lub zagrożenie demokracji, 
praworządności, praw człowieka lub 
podstawowych wolności, Komisja może 
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Komisja może przyjąć akty wykonawcze 
mające natychmiastowe zastosowanie,
w tym zmiany do istniejących programów 
działania i środków, zgodnie z procedurą,
o której mowa w art. 15 ust. 4.

przyjąć akty wykonawcze mające 
natychmiastowe zastosowanie, w tym 
zmiany do istniejących programów 
działania i środków, zgodnie z procedurą,
o której mowa w art. 15 ust. 4. O swojej 
decyzji w sprawie przyjęcia aktu 
wykonawczego Komisja informuje 
Parlament Europejski w ciągu 24 godzin.

Or. en

Uzasadnienie
1. There is a risk that, if the field of application of this paragraph is not unambiguously 

defined, it may supersede previous measures and “non-emergency” implementing acts 
without any possibility for EP to redress the situation if needed, certainly if - as the 
Commission proposes - the application of these measures can extend until the expiry date 
of the Regulation.

2. "Crises" is too vague and needs to be defined.
3. "Post crisis and fragility situations" are rather permanent situations and not urgencies or 

emergencies.
4. In return for maximum flexibility for the Commission, the co-legislators should receive 

immediate notification when this paragraph is activated (also for the purpose of 
communicating in an informed way with their constituencies).

Poprawka30

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Przewiduje się prowadzenie 
odpowiedniej kontroli na poziomie 
projektu, między innymi pod kątem jego 
wpływu na zmianę klimatu i różnorodność 
biologiczną, w tym, tam gdzie to stosowne, 
za pomocą oceny oddziaływania na 
środowisko (OOŚ) w przypadku 
projektów, które mogą mieć wpływ na 
środowisko, zwłaszcza dużych nowych 
projektów infrastrukturalnych.
W stosownych przypadkach w toku 
wdrażania programów sektorowych 
przeprowadza się strategiczne oceny 
oddziaływania na środowisko. W procesie 

4. Przewiduje się prowadzenie 
odpowiedniej kontroli na poziomie 
projektu, między innymi pod kątem jego 
wpływu na zmianę klimatu i różnorodność 
biologiczną, w tym, tam gdzie to stosowne, 
za pomocą oceny oddziaływania na 
środowisko (OOŚ) w przypadku 
projektów, które mogą mieć wpływ na 
środowisko, zwłaszcza nowych projektów 
infrastrukturalnych. W stosownych 
przypadkach w toku wdrażania programów 
sektorowych przeprowadza się strategiczne 
oceny oddziaływania na środowisko.
W procesie oceny oddziaływania na 
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oceny oddziaływania na środowisko należy 
zapewnić udział zainteresowanych stron
i publiczny dostęp wyników oceny.

środowisko należy zapewnić udział 
zainteresowanych stron i publiczny dostęp 
wyników oceny. Na poziomie projektu 
przeprowadza się również oceny wpływu 
na rozwój, aby zapewnić, że zasady 
dotyczące spójności polityki na rzecz 
rozwoju i skuteczności pomocy są 
skutecznie uwzględnione w koncepcji
i wyborze projektu.

Or. en

Uzasadnienie

1. Wskazane jest usunięcie słowa „dużych”, gdyż takie sformułowanie wprowadziło pewien 
stopień dowolności w rozporządzeniu.

2. Art. 208 TFUE nakłada na Unię wymóg uwzględnienia celów współpracy na rzecz rozwoju
w realizowanej przez siebie polityce, która może mieć wpływ na kraje rozwijające się.

Poprawka31

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Unijne finansowanie może obejmować 
wydatki na wdrożenie instrumentów
i realizację ich celów, w tym na wsparcie 
administracyjne związane
z przygotowaniem, działaniami 
następczymi, monitorowaniem, kontrolą
i oceną działań bezpośrednio niezbędnych 
do wdrożenia, oraz wydatki poniesione
przez unijne delegatury na wsparcie 
administracyjne potrzebne do zarządzania 
operacjami finansowanymi w ramach 
instrumentów.

1. Unijne finansowanie może obejmować 
wydatki na wdrożenie instrumentów
i realizację ich celów; dotyczy to wsparcia 
administracyjnego związanego
z przygotowaniem, działaniami 
następczymi, monitorowaniem, kontrolą
i oceną działań bezpośrednio niezbędnych 
do wdrożenia, oraz wydatków 
poniesionych przez unijne delegatury na 
wsparcie administracyjne potrzebnych do 
zarządzania operacjami finansowanymi
w ramach instrumentów.

Or. en

Uzasadnienie

Pozwalając Komisji na niezbędną elastyczność w zakresie dostosowania wykonania do 
zmieniających się okoliczności, należy unikać nadawania jej uprawnień do całkowicie 
samodzielnego podejmowania decyzji. Mając na uwadze powyższe, należy w możliwie 
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największym stopniu unikać wyrażeń takich jak „między innymi”, „w tym” itp.

Poprawka32

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Z zastrzeżeniem że działania określone
w lit. a), b) i c) są związane z realizacją 
ogólnych celów właściwego instrumentu 
wdrażanego za pomocą danego działania, 
unijne finansowanie może być 
przeznaczone na:

2. Z zastrzeżeniem że działania określone
w lit. a), b) i c) są związane z realizacją 
szczegółowych celów właściwego 
instrumentu wdrażanego za pomocą 
danego działania, unijne finansowanie 
może być przeznaczone na:

Or. en

Uzasadnienie

Aby zapewnić, że fundusze są wykorzystywane w jak największym stopniu w celu osiągnięcia 
konkretnych celów każdego instrumentu, liczba „drugorzędnych” działań finansowanych
w ramach każdego instrumentu powinna być ograniczona. Ograniczenie ich 
kwalifikowalności do wsparcia ukierunkowanego na szczegółowe cele instrumentu pomoże 
osiągnąć to zamierzenie.

Poprawka33

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Środki wsparcia mogą być finansowane
w zakresie wykraczającym poza 
indykatywne dokumenty programowe.
W stosownych przypadkach Komisja 
przyjmuje środki wsparcia
z wykorzystaniem procedury doradczej,
o której mowa w art. 15 ust. 2.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Ten ustęp dałby Komisji zbytnią swobodę decyzyjną i podważałby wszystkie zasady
i wymagania dotyczące finansowania.
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Poprawka34

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Unijna pomoc finansowa może być 
udzielana, między innymi,
z wykorzystaniem następujących rodzajów 
finansowania przewidzianych
w rozporządzeniu finansowym:

1. Unijna pomoc finansowa może być 
udzielana z wykorzystaniem następujących 
rodzajów finansowania przewidzianych
w rozporządzeniu finansowym:

Or. en

Uzasadnienie

Pozwalając Komisji na niezbędną elastyczność w zakresie dostosowania wykonania do 
zmieniających się okoliczności, należy unikać nadawania jej uprawnień do całkowicie 
samodzielnego podejmowania decyzji. Mając na uwadze powyższe, należy w możliwie 
największym stopniu unikać wyrażeń takich jak „między innymi”, „w tym” itp.

Poprawka35

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) wpłat na rzecz funduszy powierniczych 
utworzonych przez Komisję;

d) wpłat na rzecz funduszy powierniczych 
utworzonych przez Komisję, pod 
warunkiem że wpłaty pochodzące
z konkretnego instrumentu będą 
przeznaczone wyłącznie na realizację 
celów tego instrumentu;

Or. en



PA\902163PL.doc 25/38 PE489.521v01-00

PL

Poprawka36

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Unijnej pomocy finansowej można 
również udzielać, zgodnie z przepisami 
rozporządzenia finansowego, za 
pośrednictwem wpłat na rzecz funduszy 
międzynarodowych, regionalnych lub 
krajowych, takich jak fundusze utworzone 
lub zarządzane przez Europejski Bank 
Inwestycyjny, organizacje 
międzynarodowe, państwa członkowskie 
lub kraje i regiony partnerskie w celu 
zapewnienia źródeł współfinansowania 
wśród dużego grona darczyńców, lub na 
rzecz funduszy utworzonych przez jednego 
lub kilku darczyńców w celu wspólnej 
realizacji projektów.

Unijnej pomocy finansowej można 
również udzielać, zgodnie z przepisami 
rozporządzenia finansowego, za 
pośrednictwem wpłat na rzecz funduszy 
międzynarodowych, regionalnych lub 
krajowych, takich jak fundusze utworzone 
lub zarządzane przez Europejski Bank 
Inwestycyjny, organizacje 
międzynarodowe, państwa członkowskie 
lub kraje i regiony partnerskie w celu 
zapewnienia źródeł współfinansowania 
wśród dużego grona darczyńców, lub na 
rzecz funduszy utworzonych przez jednego 
lub kilku darczyńców w celu wspólnej 
realizacji projektów. Udział 
międzynarodowych instytucji finansowych 
spoza UE w instrumentach UE 
związanych z inwestycjami finansowymi, 
takich jak mechanizmy łączenia, jest 
uzależniony od przyjęcia przez nie 
standardów i polityki UE oraz od otwarcia 
dostępu dla innych instytucji finansowych 
UE do funduszy własnych tych instytucji.

Or. en

Poprawka37

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – akapit drugi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Pomoc finansowa w postaci wsparcia 
budżetowego, o którym mowa w lit. c) 
powyżej i zgodnie z art. [...] 
rozporządzenia finansowego, powinna być 
udzielana tylko: a) na podstawie 
mierzalnych celów i wskaźników 
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skuteczności, b) jeżeli zarządzanie 
wydatkami publicznymi w kraju 
partnerskim jest wystarczająco przejrzyste, 
wiarygodne i skuteczne oraz c) jeżeli 
państwo to wprowadziło prawidłowo 
sformułowane polityki sektorowe lub 
makroekonomiczne, pozytywnie ocenione 
przez głównych darczyńców, w tym,
w stosownych przypadkach, 
międzynarodowe instytucje finansowe. 
Przed zatwierdzeniem jakiejkolwiek 
decyzji w sprawie finansowania Komisja 
zwraca się do rządów krajów partnerskich
o zapewnienie, że będą one propagować 
lub pozwolą Unii propagować i wspierać 
wysiłki ukierunkowane na rozwój 
krajowej kontroli parlamentarnej
i zdolności audytowych, w tym publiczny 
dostęp do informacji.

Or. en

Uzasadnienie

Zapisy „... jeśli zarządzanie w kraju ...”, zawarte już w obecnym instrumencie DCI (art. 25) 
oraz w obecnym instrumencie ENPI, należy rozumieć jako warunek w klauzuli dotyczącej 
wsparcia budżetowego, tak jak ma to miejsce w tych obecnych instrumentach. Przepisy te są 
również zgodne z pkt 14 konkluzji Rady do Spraw Zagranicznych z dnia 14 maja w sprawie 
przyszłego podejścia do wsparcia budżetowego UE na rzecz państw trzecich, a także znajdują 
się w projekcie sprawozdania Komisji Budżetowej w sprawie zmiany rozporządzenia 
finansowego, ale nie w obecnym rozporządzeniu finansowym. Dlatego też powinny one być 
zawarte w CIR.

Poprawka38

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – akapit drugi b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Udzielanie unijnej pomocy finansowej za 
pośrednictwem wszystkich rodzajów 
finansowania określonych w ust. 1 jest 
uzależnione od zobowiązań beneficjentów 
do spełnienia wymogów, które zapewnią 
widoczność pomocy Unii. Takie 
minimalne i stosowne wymogi w tym 
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zakresie powinny być określone przez 
Komisję w ścisłej współpracy
z beneficjentami oraz należy monitorować 
przestrzeganie tych wymogów.

Or. en

Poprawka39

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Rodzaje finansowania określone w ust. 1
i w art. 6 ust. 1 oraz metody wdrażania 
określone w ust. 3 wybiera się pod kątem 
ich przydatności w realizacji celów 
szczegółowych działań, z uwzględnieniem, 
między innymi, kosztów kontroli, obciążeń 
administracyjnych oraz przewidywanego 
ryzyka braku zgodności. W przypadku 
dotacji powyższa zasada obejmuje 
rozważenie możliwości zastosowania kwot 
ryczałtowych, stawek zryczałtowanych
i taryf kosztów jednostkowych.

4. Rodzaje finansowania określone w ust. 1
i w art. 6 ust. 1 oraz metody wdrażania 
określone w ust. 3 wybiera się pod kątem 
ich przydatności w realizacji celów 
szczegółowych działań, z uwzględnieniem 
kosztów kontroli, obciążeń 
administracyjnych oraz przewidywanego 
ryzyka braku zgodności. W przypadku 
dotacji powyższa zasada obejmuje 
rozważenie możliwości zastosowania kwot 
ryczałtowych, stawek zryczałtowanych
i taryf kosztów jednostkowych.

Or. en

Uzasadnienie

Pozwalając Komisji na niezbędną elastyczność w zakresie dostosowania wykonania do 
zmieniających się okoliczności, należy unikać nadawania jej uprawnień do całkowicie 
samodzielnego podejmowania decyzji. Mając na uwadze powyższe, należy w możliwie 
największym stopniu unikać wyrażeń takich jak „między innymi”, „w tym” itp.

Poprawka40

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. W przypadku korzystania z jednego
z rodzajów finansowania, o których mowa

6. W przypadku korzystania z jednego
z rodzajów finansowania, o których mowa
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w ust. 1 lub art. 6 ust. 1, współpraca 
między Unią a jej partnerami może 
przyjąć, między innymi, formę:

w ust. 1 lub art. 6 ust. 1, współpraca 
między Unią a jej partnerami może przyjąć 
formę:

Or. en

Uzasadnienie

Pozwalając Komisji na niezbędną elastyczność w zakresie dostosowania wykonania do 
zmieniających się okoliczności, należy unikać nadawania jej uprawnień do całkowicie 
samodzielnego podejmowania decyzji. Mając na uwadze powyższe, należy w możliwie 
największym stopniu unikać wyrażeń takich jak „między innymi”, „w tym” itp.

Poprawka41

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Wszystkie dostawy i towary zakupione
w ramach zamówień publicznych lub na 
podstawie umowy o przyznaniu dotacji, 
finansowane na mocy niniejszego 
rozporządzenia, muszą pochodzić ze 
Wspólnoty lub z kwalifikującego się kraju. 
Mogą one jednak pochodzić z dowolnego 
innego kraju, w przypadku 
dopuszczalności zastosowania 
konkurencyjnej procedury negocjacyjnej. 
Do celów niniejszego rozporządzenia 
stosuje się definicję pojęcia „pochodzenie” 
określoną we właściwych unijnych 
przepisach dotyczących zasad pochodzenia 
na potrzeby postępowania celnego.

4. Wszystkie dostawy i towary, w tym 
towary, prace i usługi objęte dobrymi 
praktykami udzielania zamówień OECD-
DAC, zakupione w ramach zamówień 
publicznych lub na podstawie umowy
o przyznaniu dotacji, finansowane na mocy 
niniejszego rozporządzenia, muszą 
pochodzić ze Wspólnoty lub
z kwalifikującego się kraju. Zastosowanie 
krajowych systemów udzielania zamówień 
powinno być domyślne, gdy kraj 
uwzględniony w wykazie państw 
odbiorców oficjalnej pomocy rozwojowej 
DAC-OECD jest odbiorcą tej dotacji.
Mogą one jednak pochodzić z dowolnego 
innego kraju, w przypadku 
dopuszczalności zastosowania 
konkurencyjnej procedury negocjacyjnej. 
Do celów niniejszego rozporządzenia 
stosuje się definicję pojęcia „pochodzenie” 
określoną we właściwych unijnych 
przepisach dotyczących zasad pochodzenia 
na potrzeby postępowania celnego.

Or. en
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Uzasadnienie

Aby dostosować przepisy dotyczące zamówień publicznych i udzielania zamówień do 
zalecenia OECD-DAC dotyczącego niestosowania wiązanej ODA w stosunku do krajów 
najsłabiej rozwiniętych i głęboko zadłużonych krajów ubogich z 2001 r. i 2008 r.

Poprawka42

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Jeżeli rozporządzenie finansowe 
przewiduje swobodę uznania w wyborze 
wykonawcy, pierwszeństwo przyznaje się,
w stosownych przypadkach, zamówieniom 
lokalnym i regionalnym.

6. Jeżeli rozporządzenie finansowe 
przewiduje swobodę uznania w wyborze 
wykonawcy, pierwszeństwo przyznaje się 
zamówieniom lokalnym i regionalnym.

Or. en

Uzasadnienie

Aby dostosować przepisy dotyczące zamówień publicznych i udzielania zamówień do 
zalecenia OECD-DAC dotyczącego niestosowania wiązanej ODA w stosunku do krajów 
najsłabiej rozwiniętych i głęboko zadłużonych krajów ubogich z 2001 r. i 2008 r.

Poprawka43

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. W drodze odstępstwa od wszystkich 
pozostałych przepisów, zakres 
kwalifikowalności określony w niniejszym 
tytule można ograniczyć pod względem 
obywatelstwa, siedziby lub rodzaju 
wnioskodawców, jeżeli wymagają tego 
charakter i cele działania i jest to 
uzasadnione koniecznością jego skutecznej 
realizacji. Ograniczenia te mogą być 
zastosowane w szczególności do udziału
w procedurach udzielania zamówień
w przypadku działań współpracy 

7. W wyjątkowych i należycie 
uzasadnionych przypadkach zakres 
kwalifikowalności określony w niniejszym 
tytule można ograniczyć pod względem 
obywatelstwa, siedziby lub rodzaju 
wnioskodawców, jeżeli wymagają tego 
szczególny charakter i cele działania i jest 
to uzasadnione koniecznością jego 
skutecznej realizacji.
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transgranicznej.

Or. en

Uzasadnienie

Aby dostosować przepisy dotyczące zamówień publicznych i udzielania zamówień do 
zalecenia OECD-DAC dotyczącego niestosowania wiązanej ODA w stosunku do krajów 
najsłabiej rozwiniętych i głęboko zadłużonych krajów ubogich z 2001 r. i 2008 r., odstępstwa 
powinny stanowić wyjątki i być jak najrzadsze.

Poprawka44

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) krajów i terytoriów rozwijających się, 
zgodnie z definicją Komitetu Pomocy 
Rozwojowej Organizacji Współpracy 
Gospodarczej i Rozwoju („DAC/OECD”), 
które nie są członkami grupy G-20,
a także krajów i terytoriów zamorskich 
objętych decyzją Rady [2001/822/WE z 27 
listopada 2001 r.];

c) krajów i terytoriów rozwijających się, 
uwzględnionych w wykazie państw 
odbiorców oficjalnej pomocy rozwojowej 
DAC opublikowanym przez Komitet 
Pomocy Rozwojowej Organizacji 
Współpracy Gospodarczej i Rozwoju 
(„DAC/OECD”), a także krajów
i terytoriów zamorskich objętych decyzją 
Rady [2001/822/WE z 27 listopada 2001 
r.];

Or. en

Uzasadnienie

Excluding developing country G20 members would be incompatible with the DAC 
Recommendation on Untying and the DAC definition of untying, which requires procurement 
to be open to all OECD countries and substantially all developing countries (where the word 
"substantially" is there essentially to permit the exclusion of certain countries under a UN 
embargo). This would make EU ODA to the LDCs/HIPCs tied, and would imply that the EU 
is derogating unilaterally from earlier agreements made in the multilateral framework of the 
OECD-DAC of which the Commission is a full member. It would also not be compatible with 
Accra and Busan commitments, especially the latter, made only recently in a "Global 
Partnership for Development".
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Poprawka45

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(d) krajów rozwijających się, zgodnie
z definicją OECD-DAC, które są 
członkami grupy G-20, i innych krajów
i terytoriów będących beneficjentami 
działań finansowanych przez Unię
w ramach instrumentów objętych 
zakresem niniejszego artykułu;

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Excluding developing country G20 members would be incompatible with the DAC 
Recommendation on Untying and the DAC definition of untying, which requires procurement 
to be open to all OECD countries and substantially all developing countries (where the word 
"substantially" is there essentially to permit the exclusion of certain countries under a UN 
embargo). This would make EU ODA to the LDCs/HIPCs tied, and would imply that the EU 
is derogating unilaterally from earlier agreements made in the multilateral framework of the 
OECD-DAC of which the Commission is a full member. It would also not be compatible with 
Accra and Busan commitments, especially the latter, made only recently in a "Global 
Partnership for Development".

Poprawka46

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera f)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) kraju członkowskiego OECD-DAC,
w przypadku zamówień realizowanych
w kraju najmniej rozwiniętym, zgodnie
z definicją OECD-DAC.

f) kraju członkowskiego OECD,
w przypadku zamówień realizowanych
w kraju najmniej rozwiniętym lub
w głęboko zadłużonym kraju ubogim, 
uwzględnionym w wykazie państw 
odbiorców oficjalnej pomocy rozwojowej 
DAC opublikowanym przez OECD-DAC.

Or. en
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Uzasadnienie

Aby dostosować przepisy dotyczące zamówień publicznych i udzielania zamówień do 
zalecenia OECD-DAC dotyczącego niestosowania wiązanej ODA w stosunku do krajów 
najsłabiej rozwiniętych i głęboko zadłużonych krajów ubogich z 2001 r. i 2008 r.: aby 
zapewnić spójność z przedmiotowym zaleceniem, ten przepis musi dotyczyć państw 
członkowskich OECD (nie OECD-DAC), gdyż definicja OECD-DAC dotycząca niewiązanej 
pomocy obejmuje kwalifikowalność wszystkich członków OECD (nie tylko członków DAC: nie 
wszyscy członkowie OECD są członkami DAC). Aby zapewnić spójność z przedmiotowym 
zaleceniem, przepisy powinny obejmować również zamówienia realizowane w głęboko 
zadłużonym kraju ubogim.

Poprawka47

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) jeżeli dany kraj utrzymuje tradycyjne 
gospodarcze, handlowe lub geograficzne 
stosunki z sąsiednim krajem 
beneficjentem; lub

a) jeżeli dany kraj utrzymuje tradycyjne 
gospodarcze, handlowe lub geograficzne 
stosunki z sąsiednim krajem lub regionem
beneficjentem; lub

Or. en

Poprawka48

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja regularnie monitoruje
i kontroluje swoje działania i ocenia 
wyniki realizacji polityki i działań 
sektorowych oraz efektywność 
programowania - w stosownych 
przypadkach, za pomocą niezależnych 
ocen zewnętrznych - w celu ustalenia, czy 
odnośne cele zostały zrealizowane,
i sformułowania zaleceń na rzecz poprawy 
przyszłych działań.

1. Komisja regularnie monitoruje
i kontroluje swoje działania i ocenia 
wyniki realizacji polityki i działań 
sektorowych oraz efektywność 
programowania - w stosownych 
przypadkach, za pomocą niezależnych 
ocen zewnętrznych - w celu ustalenia, czy 
odnośne cele zostały zrealizowane,
i sformułowania zaleceń na rzecz poprawy 
przyszłych działań. Oceny te przeprowadza 
się na podstawie wcześniej 
zdefiniowanych, jasnych, przejrzystych
i mierzalnych wskaźników. Odpowiednio 
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uwzględniane będą wnioski Parlamentu 
Europejskiego lub Rady
o przeprowadzenie niezależnych ocen 
zewnętrznych.

Or. en

Uzasadnienie

Sformułowanie „wnioski Parlamentu Europejskiego...” jest już zawarte w obecnym 
instrumencie DCI (art. 33: „Ocena”).

Poprawka49

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja przekazuje swoje sprawozdania
z oceny do informacji Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie. Państwa 
członkowskie mogą złożyć wniosek
o omówienie konkretnych ocen
w komitetach, o których mowa w art. 15. 
Wyniki tych dyskusji uwzględnia się
w projektowaniu programu i przydziale 
środków.

2. Komisja przekazuje swoje sprawozdania
z oceny do Parlamentowi Europejskiemu
i Radzie. Parlament Europejski i państwa 
członkowskie mogą złożyć wniosek
o omówienie konkretnych ocen
w komitetach, o których mowa w art. 15. 
Wyniki tych dyskusji uwzględnia się
w projektowaniu programu i przydziale 
środków.

Or. en

Uzasadnienie

Choć PE nie jest członkiem komitetów zarządzających, powinien być uprawniony do 
ponownego skierowania ocen do tych komitetów.

Poprawka50

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W proces oceny unijnej pomocy 
określonej na mocy niniejszego 
rozporządzenia Komisja włącza
w odpowiednim stopniu wszystkie 

3. W proces oceny unijnej pomocy 
określonej na mocy niniejszego 
rozporządzenia Komisja włącza wszystkie 
właściwe zainteresowane strony, w tym 
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właściwe zainteresowane strony. podmioty niepaństwowe i władze lokalne.

Or. en

Uzasadnienie

Włączenie podmiotów niepaństwowych i władz lokalnych jest już uzgodnione w obecnym 
instrumencie DCI (art. 33: „Ocena”).

Poprawka51

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Sprawozdanie dwuletnie zawiera 
informacje na temat finansowanych 
działań, wyników monitorowania i oceny, 
zaangażowania właściwych partnerów oraz 
wykonania zobowiązań i płatności 
budżetowych za rok poprzedni. Ocenia ono 
rezultaty unijnej pomocy finansowej,
w miarę możliwości z wykorzystaniem
dokładnych i mierzalnych wskaźników
odzwierciedlających rolę pomocy
w realizacji celów instrumentów.

2. Sprawozdanie dwuletnie zawiera 
informacje na temat finansowanych 
działań, wyników monitorowania i oceny, 
zaangażowania wszystkich właściwych 
partnerów oraz wykonania zobowiązań
i płatności budżetowych za dwa poprzednie 
lata. Ocenia ono, w celu osiągnięcia celów 
każdego instrumentu, komplementarność
i synergię pomiędzy instrumentami 
finansowanymi z budżetu UE oraz ocenia
rezultaty unijnej pomocy finansowej na 
podstawie wstępnie zdefiniowanych, 
jasnych, przejrzystych i mierzalnych 
wskaźników. W odniesieniu do DCI
i wszystkich działań związanych ze zmianą 
klimatu sprawozdanie również wyraźnie 
wskazuje efekt dźwigni lewarowanych 
środków finansowych za pośrednictwem 
sektora prywatnego, jak również ich 
wkład w eliminowanie ubóstwa i ich 
zgodność z zasadami skuteczności pomocy 
lub, w przypadku finansowania na rzecz 
klimatu, ich zgodności z obszarami 
priorytetowymi i zobowiązaniami 
UNFCCC.

Or. en
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Poprawka52

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Środki finansowe przydzielane
w kontekście instrumentów są objęte 
rocznym systemem identyfikacji opartym 
na metodologii OECD („wskaźniki
z Rio”), włączonym do obowiązującej 
metodologii zarządzania wynikami 
programów UE, który służy określaniu 
wysokości wydatków związanych
z działaniami w dziedzinie klimatu
i różnorodności biologicznej na poziomie 
programów działania, środków 
indywidualnych i szczególnych, o których 
mowa w art. 2 ust. 1, a także ich 
ujmowaniu w ramach ocen i sprawozdań 
dwuletnich. Łączne roczne kwoty 
wydatków związanych z działaniami
w dziedzinie klimatu i różnorodności 
biologicznej są szacowane w oparciu
o przyjęte indykatywne dokumenty 
programowe.

Środki finansowe przydzielane
w kontekście instrumentów są objęte 
rocznym systemem identyfikacji opartym 
na metodologii OECD („wskaźniki
z Rio”), włączonym do obowiązującej 
metodologii zarządzania wynikami 
programów UE, który służy określaniu 
wysokości wydatków związanych
z działaniami w dziedzinie klimatu
i różnorodności biologicznej na poziomie 
programów działania, środków 
indywidualnych i szczególnych, o których 
mowa w art. 2 ust. 1, a także ich 
ujmowaniu w ramach ocen i sprawozdań 
dwuletnich. Łączne roczne kwoty 
wydatków związanych z działaniami
w dziedzinie klimatu i różnorodności 
biologicznej, jak również osobne 
obliczanie środków, które zostały 
przekazane lub mają być przekazane 
krajom rozwijającym się w celu 
minimalizowania skutków zmiany klimatu
i dostosowania do tej zmiany zgodnie
z międzynarodowymi zobowiązaniami 
Unii, są szacowane w oparciu o przyjęte 
strategiczne dokumenty programowe.

Or. en

Uzasadnienie

Szczegółowe dane dotyczące finansowania w zakresie zmiany klimatu są konieczne, aby 
umożliwić współustawodawcom kontrolowanie zobowiązań UE podjętych w 2009 r. podczas 
konferencji w sprawie zmiany klimatu w Kopenhadze (COP 15), w zakresie zapewnienia 
„nowych, dodatkowych zasobów" przeznaczonych na minimalizowanie skutków zmiany 
klimatu i dostosowanie do tej zmiany w krajach rozwijających się.
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Poprawka53

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Obserwator z Europejskiego Banku 
Inwestycyjnego bierze udział w pracach 
komitetu w zakresie pytań dotyczących 
tego banku.

Or. en

Uzasadnienie

Ten przepis jest zawarty w większości obecnych instrumentów finansowych.

Poprawka54

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 4 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przyjęta decyzja pozostaje w mocy
w okresie obowiązywania przyjętego lub 
zmodyfikowanego dokumentu, programu
działania lub środka.

Przyjęta decyzja pozostaje w mocy
w okresie określonym w przyjętym lub 
zmodyfikowanym dokumencie, programie
działania lub środku, ale nie może on 
przekroczyć sześciu miesięcy od jej 
przyjęcia.

Or. en

Uzasadnienie

This procedure is proposed by the Commission only for "immediately applicable 
implementing acts, including amendments to existing action programmes and measures" in 
cases of emergency. The procedure is the examination procedure, but with an exception 
which gives Commission the power to “adopt an implementing act which shall apply 
immediately, without its prior submission to a committee, and shall remain in force for
a period not exceeding 6 months unless the basic act provides otherwise”. Extending this 
period to the duration of the document (which could be the duration of the Regulation itself) 
would amount to giving the Commission a blank check, without any possibility for the 
European Parliament to alter or revoke the decision and with hardly any possibility of 
exercising scrutiny over it.
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Poprawka55

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przegląd i ocena instrumentów Przegląd śródokresowy i ocena 
instrumentów

Or. en

Poprawka56

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Najpóźniej w terminie 31 grudnia 2017 
r. Komisja przygotowuje sprawozdanie
z oceny realizacji celów każdego
z instrumentów, przy użyciu wskaźników 
rezultatów i oddziaływania służących 
określaniu efektywności wykorzystania 
zasobów i europejskiej wartości dodanej 
instrumentów, pod kątem decyzji
o przedłużeniu, modyfikacji lub 
zawieszeniu rodzajów działań 
realizowanych w ramach tych 
instrumentów. W ocenie uwzględnia się 
ponadto kwestie uproszczenia, 
wewnętrznej i zewnętrznej spójności, 
dalszego znaczenia wszystkich celów,
a także wkładu środków w realizację 
unijnych priorytetów w zakresie 
inteligentnego i zrównoważonego wzrostu 
sprzyjającego włączeniu społecznemu.
Uwzględnia ono również ustalenia
i wnioski dotyczące wpływu 
długoterminowego instrumentów.

1. Najpóźniej w terminie 31 marca 2017 r. 
Komisja przedkłada Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie sprawozdanie 
oceniające wdrożenie każdego 
instrumentu oraz wykonanie niniejszego 
rozporządzenia w ciągu trzech pierwszych 
lat oraz z oceny realizacji celów, przy 
użyciu wskaźników rezultatów
i oddziaływania służących określaniu 
efektywności wykorzystania zasobów
i wartości dodanej instrumentów, pod 
kątem decyzji o przedłużeniu, modyfikacji 
lub zawieszeniu rodzajów działań 
realizowanych w ramach tych 
instrumentów. W ocenie uwzględnia się 
ponadto kwestie uproszczenia, 
wewnętrznej i zewnętrznej spójności,
w tym spójności polityki na rzecz rozwoju,
a także dalszego znaczenia wszystkich 
celów. Uwzględnia ono również ustalenia
i wnioski dotyczące wpływu 
długoterminowego instrumentów.

Or. en

Uzasadnienie
1. The sentence “the Commission shall submit ...” is already present in the current DCI 
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(Article 40: “Review”)
2. What should be assessed is not only “European added value”, but also added value 

towards the achievement of the objectives of the instruments themselves.
3. The sentence “contribution to the EU priorities for smart, sustainable and inclusive 

growth” should be deleted – it is not relevant for all instruments in the area of external 
action (e.g. DCI, IfS, EIDHR) and should therefore be included in the specific Instruments, 
where relevant.

4. The obligation for Policy Coherence for Development of all EU actions is contained in 
Article 208 TFEU.

Poprawka57

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od 
dnia 1 stycznia 2014 r.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od 
dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 
2020 r.

Or. en

Uzasadnienie

Należy wskazać datę zakończenia obowiązywania nowego rozporządzenia. Powinna być ona 
zbieżna z okresem obowiązywania WRF.


