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Poprawka 30
Mara Bizzotto

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 2 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Zważywszy że rozporządzenie Rady 
(WE) nr 1085/2006 z dnia 17 lipca 2006 r. 
ustanawiające instrument pomocy 
przedakcesyjnej (IPA)4 wygasa z dniem 31 
grudnia 2013 r., oraz mając na uwadze 
poprawę skuteczności działań 
zewnętrznych Unii, należy utrzymać ramy 
planowania i świadczenia pomocy 
zewnętrznej na okres 2014–2020. Polityka 
rozszerzenia Unii powinna być nadal 
wspierana przez szczególny instrument 
finansowy. Należy zatem wznowić 
Instrument Pomocy Przedakcesyjnej (IPA).

(2) Zważywszy że rozporządzenie Rady 
(WE) nr 1085/2006 z dnia 17 lipca 2006 r. 
ustanawiające instrument pomocy 
przedakcesyjnej (IPA)4 wygasa z dniem 31 
grudnia 2013 r., oraz mając na uwadze 
poprawę skuteczności działań 
zewnętrznych Unii, należy utrzymać ramy 
planowania i świadczenia pomocy 
zewnętrznej na okres 2014–2020. Należy 
zatem wznowić Instrument Pomocy 
Przedakcesyjnej (IPA).

Or. it

Poprawka 31
Franz Obermayr

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 2 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Zważywszy że rozporządzenie Rady 
(WE) nr 1085/2006 z dnia 17 lipca 2006 r. 
ustanawiające instrument pomocy 
przedakcesyjnej (IPA)4 wygasa z dniem 31 
grudnia 2013 r., oraz mając na uwadze 
poprawę skuteczności działań 
zewnętrznych Unii, należy utrzymać ramy 
planowania i świadczenia pomocy 
zewnętrznej na okres 2014–2020. Polityka 
rozszerzenia Unii powinna być nadal 
wspierana przez szczególny instrument 
finansowy. Należy zatem wznowić 
Instrument Pomocy Przedakcesyjnej (IPA).

(2) Zważywszy że rozporządzenie Rady 
(WE) nr 1085/2006 z dnia 17 lipca 2006 r. 
ustanawiające instrument pomocy 
przedakcesyjnej (IPA)4 wygasa z dniem 31 
grudnia 2013 r., oraz mając na uwadze 
poprawę skuteczności działań 
zewnętrznych Unii, należy utrzymać ramy 
planowania i świadczenia pomocy 
zewnętrznej na okres 2014–2020. Należy 
przy tym jednak uwzględnić obecną 
sytuację finansową Unii wynikającą z 
kryzysu finansowego i kryzysu euro.
Polityka rozszerzenia Unii powinna być 
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nadal wspierana przez szczególny i 
oszczędny instrument finansowy. Należy 
zatem wznowić Instrument Pomocy 
Przedakcesyjnej (IPA).

Or. de

Poprawka 32
Mara Bizzotto

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Państwo europejskie, które złożyło 
wniosek o przystąpienie do Unii może 
zostać jej członkiem dopiero po 
potwierdzeniu, że spełnia ono kryteria 
członkostwa uzgodnione podczas szczytu 
Rady Europejskiej w Kopenhadze w 
czerwcu 1993 roku, z zastrzeżeniem, że 
takie przystąpienie nie będzie wiązać się z 
przekroczeniem możliwości Unii do 
integracji nowego członka. Wspomniane 
kryteria odnoszą się do stabilności 
instytucji gwarantujących demokrację, 
państwo prawne, poszanowanie praw 
człowieka, praw mniejszości oraz ochrony 
mniejszości, poziomu rozwoju gospodarki, 
który musi być wystarczający, by 
wytrzymać konkurencyjne naciski na 
rynku wewnętrznym, oraz zdolności do 
przyjęcia nie tylko praw, ale i obowiązków 
wynikających z traktatów.

(4) Państwo europejskie, które złożyło 
wniosek o przystąpienie do Unii może 
zostać jej członkiem dopiero po 
udowodnieniu, że spełnia ono kryteria 
członkostwa uzgodnione podczas szczytu 
Rady Europejskiej w Kopenhadze w 
czerwcu 1993 roku, z zastrzeżeniem, że 
takie przystąpienie nie będzie wiązać się z 
przekroczeniem możliwości Unii do 
integracji nowego członka. Wspomniane 
kryteria odnoszą się do stabilności 
instytucji gwarantujących demokrację, 
państwo prawne, poszanowanie praw 
człowieka, praw mniejszości oraz ochrony 
mniejszości, poziomu rozwoju gospodarki, 
który musi być wystarczający, by 
wytrzymać konkurencyjne naciski na 
rynku wewnętrznym, oraz zdolności do 
przyjęcia nie tylko praw, ale i obowiązków 
wynikających z traktatów.

Or. it

Poprawka 33
Kinga Göncz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 4 preambuły



AM\898082PL.doc 5/32 PE486.211v01-00

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Państwo europejskie, które złożyło 
wniosek o przystąpienie do Unii może 
zostać jej członkiem dopiero po 
potwierdzeniu, że spełnia ono kryteria 
członkostwa uzgodnione podczas szczytu 
Rady Europejskiej w Kopenhadze w 
czerwcu 1993 roku, z zastrzeżeniem, że 
takie przystąpienie nie będzie wiązać się z 
przekroczeniem możliwości Unii do 
integracji nowego członka. Wspomniane 
kryteria odnoszą się do stabilności 
instytucji gwarantujących demokrację, 
państwo prawne, poszanowanie praw 
człowieka, praw mniejszości oraz ochrony 
mniejszości, poziomu rozwoju gospodarki, 
który musi być wystarczający, by 
wytrzymać konkurencyjne naciski na 
rynku wewnętrznym, oraz zdolności do 
przyjęcia nie tylko praw, ale i obowiązków 
wynikających z traktatów.

(4) Państwo europejskie, które złożyło 
wniosek o przystąpienie do Unii może 
zostać jej członkiem dopiero po 
potwierdzeniu, że spełnia ono kryteria 
członkostwa uzgodnione podczas szczytu 
Rady Europejskiej w Kopenhadze w 
czerwcu 1993 roku, z zastrzeżeniem, że 
takie przystąpienie nie będzie wiązać się z 
przekroczeniem możliwości Unii do 
integracji nowego członka. Wspomniane 
kryteria odnoszą się do stabilności 
instytucji gwarantujących demokrację, 
państwo prawne, poszanowanie praw 
człowieka i niedyskryminację, 
poszanowanie praw oraz ochrony 
mniejszości i grup w niekorzystnym 
położeniu, poziomu rozwoju gospodarki, 
który musi być wystarczający, by 
wytrzymać konkurencyjne naciski na 
rynku wewnętrznym, oraz zdolności do 
przyjęcia nie tylko praw, ale i obowiązków 
wynikających z traktatów.

Or. en

Poprawka 34
Franz Obermayr

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Rada Europejska przyznała status kraju 
kandydującego Islandii, Czarnogórze, byłej 
Jugosłowiańskiej Republice Macedonii 
oraz Turcji. Potwierdziła też perspektywę 
europejską dla Albanii, Bośni i 
Hercegowiny, Serbii oraz Kosowa5, 
uznanych za potencjalne kraje 
kandydujące.

(6) Rada Europejska przyznała status kraju 
kandydującego Islandii, Czarnogórze, byłej 
jugosłowiańskiej republice Macedonii oraz 
Turcji.

Or. de
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Poprawka 35
Jelko Kacin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Rada Europejska przyznała status kraju 
kandydującego Islandii, Czarnogórze, byłej 
Jugosłowiańskiej Republice Macedonii 
oraz Turcji. Potwierdziła też perspektywę 
europejską dla Albanii, Bośni i 
Hercegowiny, Serbii oraz Kosowa5, 
uznanych za potencjalne kraje 
kandydujące.

(6) Rada Europejska przyznała status kraju 
kandydującego Islandii, Czarnogórze, byłej 
jugosłowiańskiej republice Macedonii,
Turcji oraz Serbii. Potwierdziła też 
perspektywę europejską dla Albanii, Bośni 
i Hercegowiny oraz Kosowa5, uznanych za 
potencjalne kraje kandydujące.

Or. en

Poprawka 36
Franz Obermayr

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Pomoc finansowa na podstawie 
niniejszego rozporządzenia powinna być 
przyznawana zarówno krajom 
kandydującym, jak i potencjalnym krajom 
kandydującym (krajom beneficjentom), 
wymienionym w załączniku do niniejszego 
rozporządzenia, niezależnie od ich statusu.

(7) Pomoc finansowa na podstawie 
niniejszego rozporządzenia powinna być 
przyznawana krajom kandydującym, 
wymienionym w załączniku do niniejszego 
rozporządzenia. Pomoc finansowa 
powinna być przyznawana zgodnie za 
zasadami „więcej za więcej” i „mniej za 
mniej”.

Or. de

Poprawka 37
Mara Bizzotto
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Pomoc finansowa na podstawie 
niniejszego rozporządzenia powinna być 
przyznawana zarówno krajom 
kandydującym, jak i potencjalnym krajom 
kandydującym (krajom beneficjentom), 
wymienionym w załączniku do niniejszego 
rozporządzenia, niezależnie od ich statusu.

(7) Pomoc finansowa na podstawie 
niniejszego rozporządzenia może być 
przyznawana zarówno krajom 
kandydującym, jak i potencjalnym krajom 
kandydującym (krajom beneficjentom), 
wymienionym w załączniku do niniejszego 
rozporządzenia, niezależnie od ich statusu.

Or. it

Poprawka 38
Franz Obermayr

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Pomoc na podstawie niniejszego 
rozporządzenia powinna być udzielana 
zgodnie z ramami polityki rozszerzenia 
określonymi przez Unię dla każdego kraju 
beneficjenta, przedstawionymi w rocznym 
pakiecie rozszerzenia wydawanym przez 
Komisję, który zawiera sprawozdania z 
postępów oraz strategię rozszerzenia, w 
układach o stabilizacji i stowarzyszeniu 
oraz w partnerstwach europejskich lub 
partnerstwach dla członkostwa. Pomoc 
powinna skupiać się przede wszystkim na 
określonej liczbie dziedzin polityki, 
przyczyniając się do wzmocnienia 
demokratycznych instytucji oraz 
praworządności, reformy sądownictwa i 
administracji publicznej, poszanowania 
praw podstawowych oraz propagowania 
równości płci i niedyskryminacji w 
krajach beneficjentach. Powinna również 
wspomagać ich rozwój gospodarczy i 
społeczny, ugruntowując inteligentną, 
zrównoważoną i sprzyjającą włączeniu 

(8) Pomoc na podstawie niniejszego 
rozporządzenia powinna być udzielana 
zgodnie z ramami polityki rozszerzenia 
określonymi przez Unię dla każdego kraju 
beneficjenta, przedstawionymi w rocznym 
pakiecie rozszerzenia wydawanym przez 
Komisję, który zawiera sprawozdania z 
postępów oraz strategię rozszerzenia, w 
układach o stabilizacji i stowarzyszeniu 
oraz w partnerstwach europejskich lub 
partnerstwach dla członkostwa. Pomoc 
powinna skupiać się przede wszystkim na 
określonej liczbie dziedzin polityki, 
przyczyniając się do wzmocnienia w 
krajach beneficjentach demokratycznych 
instytucji oraz praworządności, reformy 
sądownictwa i administracji publicznej, 
poszanowania praw podstawowych oraz 
zwalczania nielegalnej imigracji do UE.
Powinna również wspomagać ich rozwój 
gospodarczy i społeczny, ugruntowując 
inteligentną, zrównoważoną i sprzyjającą 
włączeniu społecznemu agendę wzrostu 
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społecznemu agendę wzrostu zgodnie ze 
strategią „Europa 2020” oraz służyć 
stopniowemu spełnianiu kryteriów 
kopenhaskich. Należy wzmocnić spójność 
pomiędzy pomocą finansową a ogólnym 
postępem we wdrażaniu strategii 
przedakcesyjnej.

zgodnie ze strategią „Europa 2020” oraz 
służyć stopniowemu spełnianiu kryteriów 
kopenhaskich. Należy wzmocnić spójność 
pomiędzy pomocą finansową a ogólnym 
postępem we wdrażaniu strategii 
przedakcesyjnej. W przypadku 
utrzymujących się problemów z 
wdrażaniem strategii przedakcesyjnej, 
przede wszystkim odnośnie do 
podstawowych wartości Unii, należy 
zrestrukturyzować tę pomoc.

Or. de

Poprawka 39
Jutta Steinruck

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Pomoc na podstawie niniejszego 
rozporządzenia powinna być udzielana 
zgodnie z ramami polityki rozszerzenia 
określonymi przez Unię dla każdego kraju 
beneficjenta, przedstawionymi w rocznym 
pakiecie rozszerzenia wydawanym przez 
Komisję, który zawiera sprawozdania z 
postępów oraz strategię rozszerzenia, w 
układach o stabilizacji i stowarzyszeniu 
oraz w partnerstwach europejskich lub 
partnerstwach dla członkostwa. Pomoc 
powinna skupiać się przede wszystkim na 
określonej liczbie dziedzin polityki, 
przyczyniając się do wzmocnienia 
demokratycznych instytucji oraz 
praworządności, reformy sądownictwa i 
administracji publicznej, poszanowania 
praw podstawowych oraz propagowania 
równości płci i niedyskryminacji w krajach 
beneficjentach. Powinna również 
wspomagać ich rozwój gospodarczy i 
społeczny, ugruntowując inteligentną, 
zrównoważoną i sprzyjającą włączeniu 
społecznemu agendę wzrostu zgodnie ze 

(8) Pomoc na podstawie niniejszego 
rozporządzenia powinna być udzielana 
zgodnie z ramami polityki rozszerzenia 
określonymi przez Unię dla każdego kraju 
beneficjenta, przedstawionymi w rocznym 
pakiecie rozszerzenia wydawanym przez 
Komisję, który zawiera sprawozdania z 
postępów oraz strategię rozszerzenia, w 
układach o stabilizacji i stowarzyszeniu 
oraz w partnerstwach europejskich lub 
partnerstwach dla członkostwa. Pomoc 
powinna skupiać się przede wszystkim na 
określonej liczbie dziedzin polityki, 
przyczyniając się do wzmocnienia 
demokratycznych instytucji oraz 
praworządności, reformy sądownictwa i 
administracji publicznej, poszanowania 
praw podstawowych, propagowania 
równości płci i niedyskryminacji oraz 
wdrażania ram krajowych strategii 
integracji Romów w Unii Europejskiej w 
krajach beneficjentach, jak również 
wdrożenia europejskich ram na rzecz 
spójności społecznej i terytorialnej. 
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strategią „Europa 2020” oraz służyć 
stopniowemu spełnianiu kryteriów 
kopenhaskich. Należy wzmocnić spójność 
pomiędzy pomocą finansową a ogólnym 
postępem we wdrażaniu strategii 
przedakcesyjnej.

Powinna również wspomagać ich rozwój 
gospodarczy i społeczny, ugruntowując 
inteligentną, zrównoważoną i sprzyjającą 
włączeniu społecznemu agendę wzrostu 
zgodnie ze strategią „Europa 2020” oraz 
służyć stopniowemu spełnianiu kryteriów 
kopenhaskich. Należy wzmocnić spójność 
pomiędzy pomocą finansową a ogólnym 
postępem we wdrażaniu strategii 
przedakcesyjnej.

Or. en

Poprawka 40
Franz Obermayr

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Kraje kandydujące oraz potencjalne 
kraje kandydujące powinny być lepiej 
przygotowane na globalne wyzwania, takie 
jak zrównoważony rozwój i zmiana 
klimatu, oraz wspierać wysiłki Unii 
ukierunkowane na rozwiązanie tych 
kwestii. Pomoc Unii na podstawie 
niniejszego rozporządzenia powinna 
również przyczynić się do osiągnięcia celu 
polegającego na podniesieniu do co 
najmniej 20 % części budżetu Unii 
przeznaczonej na działania w dziedzinie 
klimatu.

(9) Kraje kandydujące powinny być lepiej 
przygotowane na globalne wyzwania, takie 
jak zrównoważony rozwój, oraz wspierać 
wysiłki Unii ukierunkowane na 
rozwiązanie tych kwestii.

Or. de

Poprawka 41
Jutta Steinruck

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 9 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Kraje kandydujące oraz potencjalne 
kraje kandydujące powinny być lepiej 
przygotowane na globalne wyzwania, takie 
jak zrównoważony rozwój i zmiana 
klimatu, oraz wspierać wysiłki Unii 
ukierunkowane na rozwiązanie tych 
kwestii. Pomoc Unii na podstawie 
niniejszego rozporządzenia powinna 
również przyczynić się do osiągnięcia celu 
polegającego na podniesieniu do co 
najmniej 20 % części budżetu Unii 
przeznaczonej na działania w dziedzinie 
klimatu.

(9) Kraje kandydujące oraz potencjalne 
kraje kandydujące powinny być lepiej 
przygotowane na globalne wyzwania, takie 
jak zrównoważony rozwój i zmiana 
klimatu, oraz wspierać wysiłki Unii 
ukierunkowane na rozwiązanie tych 
kwestii. Należy zainwestować w zasoby 
ludzkie w celu zdobycia nowych 
umiejętności i kompetencji. Pomoc Unii 
na podstawie niniejszego rozporządzenia 
powinna również przyczynić się do 
osiągnięcia celu polegającego na 
podniesieniu do co najmniej 20 % części 
budżetu Unii przeznaczonej na działania w 
dziedzinie klimatu.

Or. en

Poprawka 42
Mara Bizzotto

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Kraje kandydujące oraz potencjalne 
kraje kandydujące powinny być lepiej 
przygotowane na globalne wyzwania, takie 
jak zrównoważony rozwój i zmiana 
klimatu, oraz wspierać wysiłki Unii 
ukierunkowane na rozwiązanie tych 
kwestii. Pomoc Unii na podstawie 
niniejszego rozporządzenia powinna 
również przyczynić się do osiągnięcia celu 
polegającego na podniesieniu do co 
najmniej 20 % części budżetu Unii 
przeznaczonej na działania w dziedzinie 
klimatu.

(9) Kraje kandydujące oraz potencjalne 
kraje kandydujące powinny być lepiej 
przygotowane na globalne wyzwania, takie 
jak zrównoważony rozwój, zmiana klimatu 
i imigracja, oraz wspierać wysiłki Unii 
ukierunkowane na rozwiązanie tych 
kwestii. Pomoc Unii na podstawie 
niniejszego rozporządzenia powinna 
również przyczynić się do osiągnięcia celu 
polegającego na podniesieniu do co 
najmniej 20 % części budżetu Unii 
przeznaczonej na działania w dziedzinie 
klimatu.

Or. it
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Poprawka 43
Franz Obermayr

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Komisja oraz państwa członkowskie 
powinny zapewnić zgodność, spójność 
oraz komplementarność swojej pomocy, w 
szczególności poprzez regularne 
konsultacje oraz częste wymiany 
informacji na różnych etapach cyklu 
pomocy.

(10) Komisja oraz państwa członkowskie 
powinny zapewnić zgodność, spójność 
oraz komplementarność wszelkiej pomocy, 
jaką kraj beneficjent otrzymuje od 
organizacji międzynarodowych, w 
szczególności poprzez regularne 
konsultacje oraz częste wymiany 
informacji na różnych etapach cyklu 
pomocy.

Or. de

Poprawka 44
Jutta Steinruck

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Aby zapewnić spójność między 
procesem akcesyjnym a pomocą finansową 
i techniczną udzielaną na podstawie 
niniejszego rozporządzenia oraz 
osiągnięcie celów agendy akcesyjnej, 
Komisja powinna ustanowić wspólne ramy 
strategiczne stosowania Instrumentu 
Pomocy Przedakcesyjnej. Ramy te 
powinny zawierać między innymi wykaz 
kluczowych działań, które mogą uzyskać 
wsparcie na podstawie niniejszego 
rozporządzenia, jak również powinny 
określać kryteria przydziału środków 
finansowych. Wspólne ramy strategiczne 
powinny stanowić ramy odniesienia dla 
poszczególnych krajowych dokumentów 
strategicznych i dokumentów 
strategicznych obejmujących wiele krajów.

(11) Aby zapewnić spójność między 
procesem akcesyjnym a pomocą finansową 
i techniczną udzielaną na podstawie 
niniejszego rozporządzenia oraz 
osiągnięcie celów agendy akcesyjnej, 
Komisja powinna ustanowić wspólne ramy 
strategiczne stosowania Instrumentu 
Pomocy Przedakcesyjnej. Komisja może 
zwrócić się w tej kwestii do agencji UE i 
innych właściwych instytucji o wsparcie. 
Ramy te powinny zawierać między innymi 
wykaz kluczowych działań, które mogą 
uzyskać wsparcie na podstawie niniejszego 
rozporządzenia, jak również powinny 
określać kryteria przydziału środków 
finansowych.  Wspólne ramy strategiczne 
powinny stanowić ramy odniesienia dla 
poszczególnych krajowych dokumentów 
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strategicznych i dokumentów 
strategicznych obejmujących wiele krajów.

Or. en

Poprawka 45
Franz Obermayr

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Cele pomocy powinny zostać 
określone w indykatywnych krajowych i 
obejmujących wiele krajów dokumentach 
strategicznych opracowywanych przez 
Komisję na czas obowiązywania 
wieloletnich ram finansowych w 
partnerstwie z krajami beneficjentami na 
podstawie ich szczególnych potrzeb oraz 
agendy rozszerzenia. Indykatywne 
dokumenty strategiczne powinny określać 
obszary polityki do celów pomocy oraz, 
bez uszczerbku dla prerogatyw władzy 
budżetowej, powinny określać 
indykatywne alokacje środków na 
poszczególne obszary polityki w ujęciu 
rocznym, w tym prognozy dotyczące 
wydatków związanych z klimatem. Należy 
zachować wystarczającą elastyczność, aby 
móc sprostać nowo powstającym 
potrzebom oraz zapewnić bodźce do 
poprawy wyników. Dokumenty 
strategiczne powinny gwarantować 
spójność i zbieżność z wysiłkami krajów 
beneficjentów, odzwierciedlonymi w ich 
budżetach, uwzględniając też wsparcie 
udzielane przez innych darczyńców. W 
celu uwzględnienia przemian o charakterze 
wewnętrznym i zewnętrznym, wieloletnie 
indykatywne dokumenty strategiczne 
należy poddawać odpowiednim 
przeglądom.

(12) Cele pomocy powinny zostać 
określone w indykatywnych krajowych i 
obejmujących wiele krajów dokumentach 
strategicznych opracowywanych przez 
Komisję na czas obowiązywania 
wieloletnich ram finansowych w 
partnerstwie z krajami beneficjentami na 
podstawie ich szczególnych potrzeb oraz 
agendy rozszerzenia. Indykatywne 
dokumenty strategiczne powinny określać 
obszary polityki do celów pomocy oraz, 
bez uszczerbku dla prerogatyw władzy 
budżetowej, powinny określać 
indykatywne alokacje środków na 
poszczególne obszary polityki w ujęciu 
rocznym. Należy zachować wystarczającą 
elastyczność, aby móc sprostać nowo 
powstającym potrzebom oraz zapewnić 
bodźce do poprawy wyników. Dokumenty 
strategiczne powinny gwarantować 
spójność i zbieżność z wysiłkami krajów 
beneficjentów, odzwierciedlonymi w ich 
budżetach, uwzględniając też wsparcie 
udzielane przez innych darczyńców. W 
celu uwzględnienia przemian o charakterze 
wewnętrznym i zewnętrznym, wieloletnie 
indykatywne dokumenty strategiczne 
należy poddawać odpowiednim 
przeglądom.

Or. de
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Poprawka 46
Jutta Steinruck

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Cele pomocy powinny zostać 
określone w indykatywnych krajowych i 
obejmujących wiele krajów dokumentach 
strategicznych opracowywanych przez 
Komisję na czas obowiązywania 
wieloletnich ram finansowych w 
partnerstwie z krajami beneficjentami na 
podstawie ich szczególnych potrzeb oraz 
agendy rozszerzenia. Indykatywne 
dokumenty strategiczne powinny określać 
obszary polityki do celów pomocy oraz, 
bez uszczerbku dla prerogatyw władzy 
budżetowej, powinny określać 
indykatywne alokacje środków na 
poszczególne obszary polityki w ujęciu 
rocznym, w tym prognozy dotyczące 
wydatków związanych z klimatem. Należy 
zachować wystarczającą elastyczność, aby 
móc sprostać nowo powstającym 
potrzebom oraz zapewnić bodźce do 
poprawy wyników. Dokumenty 
strategiczne powinny gwarantować 
spójność i zbieżność z wysiłkami krajów 
beneficjentów, odzwierciedlonymi w ich 
budżetach, uwzględniając też wsparcie 
udzielane przez innych darczyńców. W 
celu uwzględnienia przemian o charakterze 
wewnętrznym i zewnętrznym, wieloletnie 
indykatywne dokumenty strategiczne 
należy poddawać odpowiednim 
przeglądom.

(12) Cele pomocy powinny zostać 
określone w indykatywnych krajowych i 
obejmujących wiele krajów dokumentach 
strategicznych opracowywanych przez 
Komisję na czas obowiązywania 
wieloletnich ram finansowych w 
partnerstwie z krajami beneficjentami na 
podstawie ich szczególnych potrzeb oraz 
agendy rozszerzenia. Indykatywne 
dokumenty strategiczne powinny określać 
obszary polityki do celów pomocy oraz, 
bez uszczerbku dla prerogatyw władzy 
budżetowej, powinny określać 
indykatywne alokacje środków na 
poszczególne obszary polityki w ujęciu 
rocznym, w tym prognozy dotyczące 
wydatków związanych z klimatem. Należy 
zachować wystarczającą elastyczność, aby 
móc sprostać nowo powstającym 
potrzebom, zapewnić bodźce do poprawy 
wyników oraz zwiększyć inwestycje 
krajowe i międzynarodowe na rzecz 
tworzenia miejsc pracy wysokiej jakości i 
wzmocnienia demokracji. Dokumenty 
strategiczne powinny gwarantować 
spójność i zbieżność z wysiłkami krajów 
beneficjentów, odzwierciedlonymi w ich 
budżetach, uwzględniając też wsparcie 
udzielane przez innych darczyńców. W 
celu uwzględnienia przemian o charakterze 
wewnętrznym i zewnętrznym, wieloletnie 
indykatywne dokumenty strategiczne 
należy poddawać odpowiednim 
przeglądom.

Or. en
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Poprawka 47
Franz Obermayr

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Pomoc krajom beneficjentom w ich 
dążeniach do reformy systemów celem ich 
dostosowania do systemów unijnych leży 
w interesie Unii. Ponieważ cele określone 
w niniejszym rozporządzeniu nie mogą być 
osiągnięte w dostatecznym stopniu na 
poziomie państw członkowskich, natomiast 
mogą zostać osiągnięte – ze względu na 
swoją skalę i skutki – w 
satysfakcjonującym stopniu na poziomie 
unijnym, Unia może podejmować działania 
zgodnie z zasadą pomocniczości, jak 
określono w art. 5 Traktatu o Unii 
Europejskiej. Zgodnie z zasadą 
proporcjonalności określoną w tym 
artykule niniejsze rozporządzenie nie 
wykracza poza to, co jest konieczne do 
osiągnięcia tych celów.

(13) Pomoc krajom beneficjentom w ich 
dążeniach do reformy systemów celem ich 
stopniowego zbliżenia do systemów 
unijnych leży w interesie Unii. Ponieważ 
cele określone w niniejszym 
rozporządzeniu nie mogą być osiągnięte w 
dostatecznym stopniu na poziomie państw 
członkowskich, natomiast mogą zostać 
osiągnięte – ze względu na swoją skalę i 
skutki – w satysfakcjonującym stopniu na 
poziomie unijnym, Unia może 
podejmować działania zgodnie z zasadą 
pomocniczości, jak określono w art. 5 
Traktatu o Unii Europejskiej. Zgodnie z 
zasadą proporcjonalności określoną w tym 
artykule niniejsze rozporządzenie nie 
wykracza poza to, co jest konieczne do 
osiągnięcia tych celów.

Or. de

Poprawka 48
Franz Obermayr

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 14 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) W celu szybkiego odzwierciedlania w 
niniejszym rozporządzeniu rezultatów 
decyzji politycznych podejmowanych przez 
Radę należy przekazać Komisji 
uprawnienia do przyjęcia aktów zgodnie 
z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej w odniesieniu do 
uaktualniania wykazu krajów 
beneficjentów, zamieszczonego w 

skreślony
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załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Or. de

Poprawka 49
Franz Obermayr

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Choć rozporządzenie (UE) nr 
…/…Parlamentu Europejskiego i Rady6

(zwane dalej „wspólnym rozporządzeniem 
wykonawczym”) ustanawia wspólne 
zasady i procedury wdrażania unijnych 
instrumentów działań zewnętrznych, to 
Komisja powinna również posiadać 
uprawnienia do przyjęcia bardziej 
szczegółowych przepisów ustanawiających 
jednolite warunki wykonania niniejszego 
rozporządzenia, zwłaszcza w zakresie 
struktur oraz procedur zarządzania.
Przepisy takie powinny uwzględniać 
doświadczenia z zarządzania 
dotychczasową pomocą przedakcesyjną 
oraz jej realizacji, jak również powinny 
one być dostosowane do zmieniającej się 
sytuacji w krajach beneficjentach.

(15) W rozporządzeniu (UE) nr 
…/…Parlamentu Europejskiego i Rady6

(zwanym dalej „wspólnym 
rozporządzeniem wykonawczym”) 
ustanowiono wspólne zasady i procedury 
wdrażania unijnych instrumentów działań 
zewnętrznych.

Or. de

Poprawka 50
Franz Obermayr

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 17 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) W toku świadczenia pomocy należy 
nadal korzystać ze struktur i instrumentów, 
które dowiodły swojej wartości w procesie 

(17) W toku świadczenia pomocy należy 
nadal korzystać ze struktur i instrumentów, 
które dowiodły swojej wartości w procesie 
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przedakcesyjnym. Przejście od 
bezpośredniego zarządzania funduszami 
przedakcesyjnymi przez Komisję do 
zdecentralizowanego zarządzania 
przekazywanego krajom beneficjentom 
powinno postępować stopniowo, według 
możliwości każdego z tych krajów.

przedakcesyjnym. Przejście od 
bezpośredniego zarządzania funduszami 
przedakcesyjnymi przez Komisję do 
zdecentralizowanego zarządzania 
przekazywanego krajom beneficjentom nie 
powinno na razie nastąpić, a w przypadku 
pogorszenia się ich możliwości powinno 
mieć charakter malejący.

Or. de

Poprawka 51
Mara Bizzotto

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 19 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Komitety utworzone na mocy 
niniejszego rozporządzenia powinny 
również posiadać uprawnienia w zakresie 
aktów związanych z wdrażaniem 
dotychczasowego Instrumentu Pomocy 
Przedakcesyjnej, jak również udzielaniem 
pomocy finansowej na rzecz tureckiej 
wspólnoty cypryjskiej.

(19) Komitety utworzone na mocy 
niniejszego rozporządzenia powinny 
również posiadać uprawnienia w zakresie 
aktów związanych z wdrażaniem 
dotychczasowego Instrumentu Pomocy 
Przedakcesyjnej.

Or. it

Poprawka 52
Mara Bizzotto

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 20 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) W przypadku naruszenia przez kraj 
beneficjenta fundamentalnych zasad Unii, 
braku poszanowania zobowiązań 
zawartych w odpowiednich umowach 
zawartych z Unią, bądź niewystarczającego 
postępu w spełnianiu kryteriów 

(20) W przypadku naruszenia przez kraj 
beneficjenta fundamentalnych zasad Unii, 
braku poszanowania zobowiązań 
zawartych w odpowiednich umowach 
zawartych z Unią, bądź niewystarczającego 
postępu w spełnianiu kryteriów 
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akcesyjnych, Rada, na wniosek Komisji, 
powinna mieć możność podjęcia 
odpowiednich środków, by zaradzić takiej 
sytuacji.

akcesyjnych, Rada, na wniosek Komisji, 
powinna podjąć odpowiednie środki, by
kraj beneficjenta wywiązał się z podjętych 
zobowiązań.

Or. it

Poprawka 53
Franz Obermayr

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Instrument Pomocy Przedakcesyjnej 
(„IPA”) ma na celu wspieranie krajów 
kandydujących oraz potencjalnych krajów 
kandydujących („krajów beneficjentów”), 
wymienionych w załączniku, w 
przeprowadzaniu reform politycznych, 
instytucjonalnych, prawnych, społecznych, 
administracyjnych i gospodarczych, 
wymaganych w celu zbliżenia tych krajów 
do wartości Unii oraz stopniowego 
dostosowywania do zasad, standardów, 
polityk i praktyk Unii, mając na uwadze 
przyszłe członkostwo w Unii.

Instrument Pomocy Przedakcesyjnej 
(„IPA”) ma na celu wspieranie krajów 
kandydujących, wymienionych w 
załączniku, w przeprowadzaniu reform 
politycznych, instytucjonalnych, prawnych, 
społecznych, administracyjnych i 
gospodarczych, wymaganych w celu 
zbliżenia tych krajów do wartości Unii 
oraz stopniowego dostosowywania do 
zasad, standardów, polityk i praktyk Unii, 
mając na uwadze przyszłe członkostwo w 
Unii.

Or. de

Poprawka 54
Mara Bizzotto

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Instrument Pomocy Przedakcesyjnej 
(„IPA”) ma na celu wspieranie krajów 
kandydujących oraz potencjalnych krajów 
kandydujących („krajów beneficjentów”), 
wymienionych w załączniku, w 

Instrument Pomocy Przedakcesyjnej 
(„IPA”) ma na celu wspieranie krajów 
kandydujących oraz potencjalnych krajów 
kandydujących („krajów beneficjentów”), 
wymienionych w załączniku, w 
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przeprowadzaniu reform politycznych, 
instytucjonalnych, prawnych, społecznych, 
administracyjnych i gospodarczych, 
wymaganych w celu zbliżenia tych krajów 
do wartości Unii oraz stopniowego 
dostosowywania do zasad, standardów, 
polityk i praktyk Unii, mając na uwadze 
przyszłe członkostwo w Unii.

przeprowadzaniu reform politycznych, 
instytucjonalnych, prawnych, społecznych, 
administracyjnych i gospodarczych, 
wymaganych w celu zbliżenia tych krajów 
do wartości Unii oraz stopniowego 
dostosowywania do zasad, standardów, 
polityk i praktyk Unii, mając na uwadze 
ich możliwe przyszłe członkostwo w Unii, 
o ile wykażą, że pomyślnie przeprowadziły 
wspomniane reformy.

Or. it

Poprawka 55
Kinga Göncz

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ii) propagowanie i ochrona praw człowieka 
i podstawowych wolności, większego 
poszanowania praw mniejszości, równości 
płci, niedyskryminacji i wolności prasy, jak 
również wspieranie dobrych stosunków 
sąsiedzkich;

ii) propagowanie i ochrona praw człowieka 
i podstawowych wolności, większego 
poszanowania praw mniejszości oraz praw 
osób niepełnosprawnych, ochrony grup w 
niekorzystnym położeniu, równości płci, 
niedyskryminacji i wolności prasy, jak 
również wspieranie dobrych stosunków 
sąsiedzkich;

Or. en

Poprawka 56
Mara Bizzotto

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ii) propagowanie i ochrona praw człowieka 
i podstawowych wolności, większego
poszanowania praw mniejszości, równości 
płci, niedyskryminacji i wolności prasy, jak 

ii) propagowanie i ochrona praw człowieka 
i podstawowych wolności, całkowite 
poszanowanie praw mniejszości, 
propagowanie równości płci, 
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również wspieranie dobrych stosunków 
sąsiedzkich;

niedyskryminacji i wolności prasy, jak 
również wspieranie dobrych stosunków 
sąsiedzkich;

Or. it

Poprawka 57
Franz Obermayr

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ii) propagowanie i ochrona praw człowieka 
i podstawowych wolności, większego 
poszanowania praw mniejszości, równości 
płci, niedyskryminacji i wolności prasy, 
jak również wspieranie dobrych stosunków 
sąsiedzkich;

ii) propagowanie i ochrona praw człowieka 
i podstawowych wolności, większego 
poszanowania praw mniejszości, wolności 
prasy, jak również wspieranie dobrych 
stosunków sąsiedzkich;

Or. de

Poprawka 58
Jutta Steinruck

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

v) rozwój społeczeństwa obywatelskiego i 
dialogu społecznego;

v) rozwój społeczeństwa obywatelskiego i 
dialogu społecznego między organizacjami 
pracodawców a związkami zawodowymi;

Or. en

Poprawka 59
Jutta Steinruck

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera b) – podpunkt ii)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ii) reformy gospodarcze konieczne w celu 
sprostania presji ze strony konkurencji i sił 
rynkowych w Unii, przy jednoczesnej 
realizacji celów gospodarczych, 
społecznych i środowiskowych;

ii) reformy gospodarcze konieczne w celu 
sprostania presji ze strony konkurencji i sił 
rynkowych w Unii, przy jednoczesnej 
realizacji celów gospodarczych, 
społecznych i środowiskowych oraz 
wspieraniu tworzenia nowych miejsc 
pracy, ze szczególnym uwzględnieniem 
MŚP;

Or. en

Poprawka 60
Jelko Kacin

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

iii) wspieranie zatrudnienia oraz rozwoju 
kapitału ludzkiego;

iii) wspieranie zatrudnienia oraz rozwoju 
kapitału ludzkiego poprzez edukację, 
dobre programy szkoleniowe oraz poprzez 
promowanie wolontariatu jako sposobu 
na zdobycie umiejętności, doświadczenia, 
oraz zwiększanie spójności społecznej 
społeczeństw;

Or. en

Poprawka 61
Jutta Steinruck

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

iii) wspieranie zatrudnienia oraz rozwoju 
kapitału ludzkiego;

iii) wspieranie zatrudnienia oraz rozwoju 
kapitału ludzkiego poprzez skuteczną 
politykę, przewidywania w oparciu o 
analizę rynku pracy, w powiązaniu z 
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możliwymi programami dotyczącymi 
mobilności;

Or. en

Poprawka 62
Franz Obermayr

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

iv) włączenie społeczne i gospodarcze, 
zwłaszcza mniejszości oraz grup 
szczególnie wrażliwych;

iv) włączenie społeczne i gospodarcze, 
zwłaszcza mniejszości;

Or. de

Poprawka 63
Jutta Steinruck

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

iv) włączenie społeczne i gospodarcze, 
zwłaszcza mniejszości oraz grup 
szczególnie wrażliwych;

iv) włączenie społeczne i gospodarcze, 
zwłaszcza mniejszości oraz grup 
szczególnie wrażliwych, łącznie z 
europejska platformą współpracy w 
zakresie walki z ubóstwem i wykluczeniem 
społecznym oraz innymi odnośnymi 
forami;

Or. en

Poprawka 64
Jelko Kacin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera b) – podpunkt iv)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

iv) włączenie społeczne i gospodarcze, 
zwłaszcza mniejszości oraz grup 
szczególnie wrażliwych;

iv) włączenie społeczne i gospodarcze, 
zwłaszcza mniejszości oraz grup 
szczególnie wrażliwych; wspieranie i 
umożliwianie aktywnego starzenia się 
obywateli oraz solidarności między 
pokoleniami;

Or. en

Poprawka 65
Kinga Göncz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera b) – podpunkt iv a) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

iv a) wspieranie sprzyjającej włączeniu 
społecznemu i zintegrowanej edukacji 
przy poświęceniu szczególnej uwagi 
zapobieganiu podziałowi w oparciu o 
przynależność do danej grupy etnicznej w 
szkołach, zmniejszaniu przepaści między 
pokoleniami, gwarantowaniu wczesnej 
edukacji i zapobieganiu wczesnemu 
porzucaniu nauki, starając się w ten 
sposób zmniejszyć nierówność etniczną, 
społeczną i regionalną ;

Or. en

Poprawka 66
Kinga Göncz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera b) – podpunkt iv b) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

iv b) z myślą o sprzyjającej włączeniu 
społecznemu i zintegrowanej edukacji 
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zwiększanie świadomości na temat 
rozpoznanych problemów oraz 
podejmowanie działań na rzecz ich 
zwalczania w celu zagwarantowania 
edukacji na wysokim poziomie również 
dla dzieci ze marginalizowanych grup 
społecznych;

Or. en

Poprawka 67
Kinga Göncz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera b) – podpunkt iv c) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

iv c) wzmacnianie systemu ochrony 
socjalnej, wdrażanie planów 
strategicznych na rzecz redukcji ubóstwa, 
oraz wspieranie strategii społecznych na 
rzecz osób niepełnosprawnych, Romów i 
innych osób wyłączonych społecznie;

Or. en

Poprawka 68
Kinga Göncz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera b) – podpunkt v a) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

v a) skuteczne środki przeciwdziałania 
dyskryminacji, w szczególności wdrażanie 
strategii integracyjnych na rzecz Romów;

Or. en
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Poprawka 69
Kinga Göncz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – akapit pierwszy – tiret pierwsze

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– postęp w dziedzinach demokracji, 
państwa prawnego, poszanowania praw 
człowieka i podstawowych wolności, 
wymiaru sprawiedliwości oraz potencjału 
administracyjnego;

– postęp w dziedzinach demokracji, 
państwa prawnego, poszanowania praw 
człowieka i podstawowych wolności, 
ochrony praw mniejszości i praw grup w 
niekorzystnym położeniu, wymiaru 
sprawiedliwości, potencjału 
administracyjnego oraz wspierania 
społeczeństwa obywatelskiego;

Or. en

Poprawka 70
Jutta Steinruck

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – akapit pierwszy – tiret pierwsze

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– postęp w dziedzinach demokracji, 
państwa prawnego, poszanowania praw 
człowieka i podstawowych wolności, 
wymiaru sprawiedliwości oraz potencjału 
administracyjnego;

– postęp w dziedzinach demokracji, 
państwa prawnego, poszanowania praw 
człowieka i podstawowych wolności, 
wymiaru sprawiedliwości, potencjału 
administracyjnego oraz wysokiego 
poziomu dialogu obywatelskiego i 
społecznego między organizacjami 
pracodawców a związkami zawodowymi;

Or. en

Poprawka 71
Jutta Steinruck

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – akapit pierwszy – tiret drugie
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– postęp w reformach gospodarczych, 
trafność i skuteczność strategii rozwoju 
społecznego i gospodarczego, postęp w 
kierunku inteligentnego, zrównoważonego 
wzrostu sprzyjającego włączeniu 
społecznemu, w tym poprzez inwestycje 
publiczne wspierane z IPA;

– postęp w reformach społeczno-
gospodarczych, trafność i skuteczność 
strategii rozwoju społecznego i 
gospodarczego, postęp w kierunku 
inteligentnego, zrównoważonego wzrostu 
sprzyjającego włączeniu społecznemu oraz 
gwarantowanie edukacji, szkoleń i 
zatrudnienia na wysokim poziomie, w tym 
poprzez inwestycje publiczne wspierane z 
IPA;

Or. en

Poprawka 72
Franz Obermayr

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – akapit pierwszy – tiret czwarte a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– współpracę z UE, a w szczególności z 
agencją FRONTEX, przy zwalczaniu 
nielegalnej imigracji do UE;

Or. de

Poprawka 73
Marije Cornelissen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Dokumenty strategiczne określają 
odpowiedni zbiór obszarów polityki 
określonych w art. 3, które otrzymają 
pomoc finansową na mocy niniejszego 
rozporządzenia, tak aby uwzględnić 
potrzeby oraz priorytety zgodnie z celami 

2. Dokumenty strategiczne określają 
odpowiedni zbiór obszarów polityki 
określonych w art. 3, które otrzymają 
pomoc finansową na mocy niniejszego 
rozporządzenia, tak aby uwzględnić 
potrzeby oraz priorytety zgodnie z celami 
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określonymi w art. 2, wspólnymi ramami 
strategicznymi IPA, o których mowa w art. 
5, oraz z odpowiednimi strategiami 
krajowymi.

określonymi w art. 2, wspólnymi ramami 
strategicznymi IPA, o których mowa w art. 
5, oraz z odpowiednimi strategiami 
krajowymi. Dokumenty strategiczne 
powinny zawierać wykonalne, 
dostosowane do danego państwa cele dla 
każdego z celów strategii „Europa 2020” 
dotyczących inteligentnego i trwałego 
wzrostu sprzyjającego włączeniu 
społecznemu.

Or. en

Poprawka 74
Franz Obermayr

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Unijna pomoc na podstawie niniejszego 
rozporządzenia jest realizowana poprzez 
programy i działania, o których mowa w 
art. 2 i art. 3 wspólnego rozporządzenia 
wykonawczego, oraz zgodnie z przepisami 
szczegółowymi określającymi jednolite 
warunki wdrażania niniejszego 
rozporządzenia, zwłaszcza w aspekcie 
struktur i procedur zarządzania, które 
Komisja przyjmuje zgodnie z art. 10 i art. 
11 niniejszego rozporządzenia. Co do 
zasady wdrażanie powinno przebiegać w 
formie rocznych lub wieloletnich 
programów krajowych lub obejmujących 
wiele krajów, tworzonych odpowiednio 
przez kraje beneficjentów lub Komisję na 
podstawie dokumentów strategicznych, o 
których mowa w art. 6.

Unijna pomoc na podstawie niniejszego 
rozporządzenia jest realizowana poprzez 
programy i działania, o których mowa w 
art. 2 i art. 3 wspólnego rozporządzenia 
wykonawczego. Co do zasady wdrażanie 
powinno przebiegać w formie rocznych lub 
wieloletnich programów krajowych lub 
obejmujących wiele krajów, tworzonych 
odpowiednio przez kraje beneficjentów lub 
Komisję na podstawie dokumentów 
strategicznych, o których mowa w art. 6.

Or. de

Poprawka 75
Franz Obermayr
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1.W uzasadnionych przypadkach i w celu 
zapewnienia spójności oraz skuteczności 
finansowania unijnego bądź 
usprawnienia współpracy regionalnej 
Komisja może postanowić o rozszerzeniu 
dostępności programów oraz środków, o 
których mowa w art. 7, na kraje, terytoria 
i regiony, które w innym przypadku nie 
kwalifikowałyby się do finansowania na 
podstawie art. 1, jeśli program lub 
działanie do realizacji ma charakter 
globalny, regionalny lub transgraniczny.

skreślony

Or. de

Poprawka 76
Franz Obermayr

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przekazanie uprawnień Komisji skreślony
Komisja powinna posiadać uprawnienia 
do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie 
z art. 11 na potrzeby zmiany załącznika do 
niniejszego rozporządzenia oraz 
uzupełniania wspólnego rozporządzenia 
wykonawczego o przepisy szczegółowe 
ustanawiające jednolite warunki 
wdrażania niniejszego rozporządzenia.

Or. de

Poprawka 77
Franz Obermayr
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wykonywanie uprawnień przekazanych 
Komisji

skreślony

1. Powierzone Komisji uprawnienia do 
przyjęcia aktów delegowanych podlegają 
warunkom określonym w niniejszym 
artykule.
2. Uprawnienia powierza się Komisji na 
czas obowiązywania niniejszego 
rozporządzenia.
3. Przekazanie uprawnień może zostać w 
dowolnym momencie odwołane przez 
Parlament Europejski lub Radę. Decyzja 
o odwołaniu kończy przekazanie 
określonych w niej uprawnień. Decyzja o 
odwołaniu staje się skuteczna od 
następnego dnia po jej opublikowaniu 
w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej lub w określonym w tej 
decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa 
ona na ważność jakichkolwiek 
obowiązujących już aktów delegowanych.
4. Niezwłocznie po przyjęciu aktu 
delegowanego Komisja przekazuje go 
równocześnie Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie.
5. Akt delegowany wchodzi w życie tylko 
wówczas, jeśli Parlament Europejski ani 
Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie 
dwóch miesięcy od przekazania tego aktu 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, 
lub jeśli, przed upływem tego terminu, 
zarówno Parlament Europejski, jak i 
Rada poinformowały Komisję, że nie 
wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża 
się o dwa miesiące z inicjatywy 
Parlamentu Europejskiego lub Rady.

Or. de
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Poprawka 78
Jutta Steinruck

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Bez uszczerbku dla przepisów w sprawie 
zawieszenia pomocy zawartych w 
umowach o partnerstwie i współpracy z 
krajami i regionami partnerskimi, jeżeli 
kraj beneficjent nie przestrzega zasad 
demokracji, państwa prawnego, praw 
człowieka i praw mniejszości oraz 
podstawowych wolności lub zobowiązań 
zawartych w odpowiednich umowach z UE 
lub jeżeli postępy w wypełnianiu kryteriów 
warunkujących przystąpienie są 
niewystarczające, Unia występuje do 
takiego kraju o przeprowadzenie 
konsultacji w celu wypracowania 
rozwiązania możliwego do przyjęcia dla 
obu stron, z wyjątkiem sytuacji szczególnie 
pilnych. Jeżeli konsultacje z krajem 
beneficjentem nie skutkują rozwiązaniem 
możliwym do przyjęcia dla obu stron lub 
jeżeli wniosek o ich przeprowadzenie 
spotyka się z odmową lub jest to sytuacja 
szczególnie pilna, Rada może podjąć 
właściwe środki zgodnie z art. 215 ust. 1 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, mogące obejmować 
całkowite lub częściowe zawieszenie 
wsparcia unijnego. Parlament Europejski 
jest bezzwłocznie informowany o 
wszelkich decyzjach podjętych w tym 
względzie.

Bez uszczerbku dla przepisów w sprawie 
zawieszenia pomocy zawartych w 
umowach o partnerstwie i współpracy z 
krajami i regionami partnerskimi, jeżeli 
kraj beneficjent nie przestrzega zasad 
demokracji, państwa prawnego, praw 
człowieka i praw mniejszości oraz 
podstawowych wolności lub zobowiązań 
zawartych w odpowiednich umowach z UE 
lub jeżeli postępy w wypełnianiu kryteriów 
warunkujących przystąpienie oraz 
gwarantowaniu przejrzystości są 
niewystarczające, Unia występuje do 
takiego kraju o przeprowadzenie 
konsultacji w celu wypracowania 
rozwiązania możliwego do przyjęcia dla 
obu stron, z wyjątkiem sytuacji szczególnie 
pilnych. Jeżeli konsultacje z krajem 
beneficjentem nie skutkują rozwiązaniem 
możliwym do przyjęcia dla obu stron lub 
jeżeli wniosek o ich przeprowadzenie 
spotyka się z odmową lub jest to sytuacja 
szczególnie pilna, Rada może podjąć 
właściwe środki zgodnie z art. 215 ust. 1 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, mogące obejmować 
całkowite lub częściowe zawieszenie 
wsparcia unijnego. Parlament Europejski 
jest bezzwłocznie informowany o 
wszelkich decyzjach podjętych w tym 
względzie.

Or. en

Poprawka 79
Franz Obermayr
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Finansowa kwota referencyjna na 
potrzeby wdrażania niniejszego 
rozporządzenia w okresie 2014–2020 
wynosi 14 110 100 000 EUR (wg cen 
bieżących). Na programy współpracy 
transgranicznej między krajami 
beneficjentami a państwami 
członkowskimi UE przeznacza się 
maksymalnie 3 % kwoty referencyjnej.

1. Finansowa kwota referencyjna na 
potrzeby wdrażania niniejszego 
rozporządzenia w okresie 2014–2020 
wynosi 10 000 000 000 EUR (wg cen 
bieżących). Na programy współpracy 
transgranicznej między krajami 
beneficjentami a państwami 
członkowskimi UE przeznacza się 
maksymalnie 3 % kwoty referencyjnej.

Or. de

Poprawka 80
Jutta Steinruck

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Finansowa kwota referencyjna na 
potrzeby wdrażania niniejszego 
rozporządzenia w okresie 2014–2020 
wynosi 14 110 100 000 EUR (wg cen 
bieżących). Na programy współpracy 
transgranicznej między krajami 
beneficjentami a państwami 
członkowskimi UE przeznacza się 
maksymalnie 3 % kwoty referencyjnej.

1. Finansowa kwota referencyjna na 
potrzeby wdrażania niniejszego 
rozporządzenia w okresie 2014–2020 
wynosi 14 110 100 000 EUR (wg cen 
bieżących). Na programy współpracy 
transgranicznej między krajami 
beneficjentami a państwami 
członkowskimi UE przeznacza się 
maksymalnie 3 % kwoty referencyjnej i
1,5% finansowej kwoty odniesienia jest 
zarezerwowane dla organizacji 
społeczeństwa obywatelskiego i 
organizacji zrzeszających partnerów 
społecznych.

Or. en

Poprawka 81
Franz Obermayr
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jak określono to w art. 13 ust. 2 
rozporządzenia ustanawiającego program 
„Erasmus dla wszystkich”, w celu 
promowania międzynarodowego wymiaru 
szkolnictwa wyższego orientacyjna kwota 
w wysokości 1 812 100 000 EUR z 
różnych instrumentów zewnętrznych 
(Instrument Finansowania Współpracy na 
rzecz Rozwoju, Europejski Instrument 
Sąsiedztwa, Instrument Pomocy 
Przedakcesyjnej, Instrument Partnerstwa 
oraz Europejski Fundusz Rozwoju) 
zostanie przydzielona na działania 
związane z mobilnością edukacyjną do i z 
państw nienależących do UE oraz na 
współpracę i dialog polityczny z 
organami/instytucjami/organizacjami z 
tych państw. Do wykorzystania tych 
funduszy będą miały zastosowanie 
przepisy rozporządzenia ustanawiającego 
program „Erasmus dla wszystkich”.

Jak określono to w art. 13 ust. 2 
rozporządzenia ustanawiającego program 
„Erasmus dla wszystkich”, w celu 
promowania międzynarodowego wymiaru 
szkolnictwa wyższego orientacyjna kwota 
w wysokości 1 000 000 000 EUR z 
różnych instrumentów zewnętrznych 
(Instrument Finansowania Współpracy na 
rzecz Rozwoju, Europejski Instrument 
Sąsiedztwa, Instrument Pomocy 
Przedakcesyjnej, Instrument Partnerstwa 
oraz Europejski Fundusz Rozwoju) 
zostanie przydzielona na działania 
związane z mobilnością edukacyjną do i z 
państw nienależących do UE oraz na 
współpracę i dialog polityczny z 
organami/instytucjami/organizacjami z 
tych państw. Do wykorzystania tych 
funduszy będą miały zastosowanie 
przepisy rozporządzenia ustanawiającego 
program „Erasmus dla wszystkich”.

Or. de

Poprawka 82
Franz Obermayr

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– Albania skreślony

Or. de

Poprawka 83
Franz Obermayr
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– Bośnia i Hercegowina skreślony

Or. de

Poprawka 84
Franz Obermayr

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – punkt 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– Kosowo* skreślony

Or. de

Poprawka 85
Franz Obermayr

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

*Na mocy rezolucji Rady Bezpieczeństwa 
ONZ nr 1244/1999

skreślony

Or. de


