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Poprawka 16
Mara Bizzotto

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 3 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Unia stara się propagować, rozwijać i 
konsolidować takie wartości jak wolność, 
demokracja, przestrzeganie praw 
człowieka i podstawowych wolności, 
zasady równości i praworządności, 
stanowiące jej podwaliny, prowadząc 
dialog i współpracę z państwami trzecimi.

(3) Unia stara się propagować, rozwijać i 
konsolidować takie wartości jak wolność, 
demokracja, przestrzeganie praw 
człowieka i podstawowych wolności, 
zasady równości i praworządności, 
stanowiące jej podwaliny, prowadząc 
dialog i współpracę z państwami trzecimi, 
a także korzystając warunkowo z 
instrumentów wsparcia, jeżeli 
zainteresowane państwa trzecie nie 
wykazują postępów w dążeniu do 
realizacji celów w zakresie rozwoju 
demokratycznego.

Or. it

Poprawka 17
Kinga Göncz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 3 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Unia stara się propagować, rozwijać i 
konsolidować takie wartości jak wolność, 
demokracja, przestrzeganie praw 
człowieka i podstawowych wolności, 
zasady równości i praworządności, 
stanowiące jej podwaliny, prowadząc 
dialog i współpracę z państwami trzecimi.

(3) Unia stara się propagować, rozwijać i 
konsolidować takie wartości jak wolność, 
demokracja, przestrzeganie praw 
człowieka i podstawowych wolności, 
zasady równości – ze szczególnym 
uwzględnieniem ochrony praw grup 
szczególnie wrażliwych, takich jak 
mniejszości – i zasady praworządności, 
stanowiące jej podwaliny, prowadząc 
dialog i współpracę z państwami trzecimi.

Or. en
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Poprawka 18
Milan Cabrnoch

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 3 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) Mimo iż w interesie Unii leży 
przyczynianie się do demokratycznego 
rozwoju jej sąsiadów, ewolucja 
europejskiej polityki sąsiedztwa zależy 
zasadniczo od gotowości 
zainteresowanych państw i ich obywateli 
do uznania tych samych wartości, na 
jakich opiera się Unia.

Or. en

Poprawka 19
Mara Bizzotto

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Europejska polityka sąsiedztwa 
przyczyniła się do znacznego zacieśnienia 
stosunków z krajami partnerskimi od czasu 
jej zapoczątkowania, przynosząc wymierne 
korzyści zarówno Unii Europejskiej, jak i 
jej partnerom.

(4) Europejska polityka sąsiedztwa 
przyczyniła się do znacznego zacieśnienia 
stosunków z krajami partnerskimi od czasu 
jej zapoczątkowania, przynosząc wymierne 
korzyści zarówno Unii Europejskiej, jak i 
jej partnerom. Jednocześnie, 
uwzględniając kryzys społeczny i 
polityczny, który dotknął Afrykę Północną 
w 2011 r. oraz fakt, że wiele 
zainteresowanych państw w dalszym ciągu 
boryka się z wynikającą z tego kryzysu 
niestabilnością, niezbędne jest wzmożenie 
działań w ramach polityki sąsiedztwa, 
zwłaszcza z uwzględnieniem celów tej 
polityki związanych z rozwojem 
demokratycznym.
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Or. it

Poprawka 20
Jutta Steinruck

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) W ramach europejskiej polityki 
sąsiedztwa Unia oferuje sąsiadującym z nią 
krajom uprzywilejowane stosunki, oparte
na wzajemnym zobowiązaniu do 
przestrzegania takich wartości i zasad jak 
demokracja i prawa człowieka, 
praworządność, dobre rządy, zasady 
gospodarki rynkowej i zrównoważony 
rozwój.

(5) W ramach europejskiej polityki 
sąsiedztwa Unia oferuje sąsiadującym z nią 
krajom uprzywilejowane stosunki, oparte 
na wzajemnym zobowiązaniu do 
przestrzegania takich wartości i zasad jak 
demokracja i prawa człowieka, 
praworządność, dobre rządy, zatrudnienie, 
rozwój kapitału ludzkiego, ochrona 
społeczna oraz zasady gospodarki 
rynkowej i zrównoważony rozwój.

Or. en

Poprawka 21
Kinga Göncz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) W ramach europejskiej polityki 
sąsiedztwa Unia oferuje sąsiadującym z nią 
krajom uprzywilejowane stosunki, oparte 
na wzajemnym zobowiązaniu do 
przestrzegania takich wartości i zasad jak 
demokracja i prawa człowieka, 
praworządność, dobre rządy, zasady 
gospodarki rynkowej i zrównoważony 
rozwój.

(5) W ramach europejskiej polityki 
sąsiedztwa Unia oferuje sąsiadującym z nią 
krajom uprzywilejowane stosunki, oparte 
na wzajemnym zobowiązaniu do 
przestrzegania takich wartości i zasad jak 
demokracja i prawa człowieka, 
praworządność, dobre rządy, zasady 
gospodarki rynkowej i zrównoważony 
rozwój, ze szczególnym naciskiem na 
wzmacnianie społeczeństwa 
obywatelskiego.

Or. en
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Poprawka 22
Konstantinos Poupakis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Ponadto istotne jest stymulowanie i 
ułatwianie współpracy przynoszącej 
obopólne korzyści zarówno Unii, jak i jej 
partnerom, zwłaszcza przez gromadzenie
wkładu z wewnętrznych i zewnętrznych 
instrumentów budżetu Unii, w 
szczególności na potrzeby współpracy 
transgranicznej, projektów infrastruktury 
leżących w interesie Unii i realizowanych 
częściowo na terytorium sąsiednich krajów 
oraz na potrzeby innych obszarów 
współpracy.

(9) Ponadto istotne jest stymulowanie i 
ułatwianie współpracy przynoszącej 
obopólne korzyści zarówno Unii, jak i jej 
partnerom, zwłaszcza przez lepszą i 
skuteczniejszą koordynację dostarczanych 
środków oraz przez łączenie wkładu z 
wewnętrznych i zewnętrznych 
instrumentów budżetu Unii, w 
szczególności na potrzeby współpracy 
transgranicznej, projektów infrastruktury 
leżących w interesie Unii i realizowanych 
częściowo na terytorium sąsiednich krajów 
oraz na potrzeby innych obszarów 
współpracy.

Or. el

Poprawka 23
Jutta Steinruck

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Ponadto istotne jest stymulowanie i 
ułatwianie współpracy przynoszącej 
obopólne korzyści zarówno Unii, jak i jej 
partnerom, zwłaszcza przez gromadzenie 
wkładu z wewnętrznych i zewnętrznych 
instrumentów budżetu Unii, w 
szczególności na potrzeby współpracy 
transgranicznej, projektów infrastruktury 
leżących w interesie Unii i realizowanych 
częściowo na terytorium sąsiednich krajów 
oraz na potrzeby innych obszarów 

(9) Ponadto istotne jest stymulowanie i 
ułatwianie – między innymi przy wsparciu 
agencji Unii – współpracy przynoszącej 
obopólne korzyści zarówno Unii, jak i jej 
partnerom, zwłaszcza przez gromadzenie 
wkładu z wewnętrznych i zewnętrznych 
instrumentów budżetu Unii, w 
szczególności na potrzeby współpracy 
transgranicznej, projektów infrastruktury 
leżących w interesie Unii i realizowanych 
częściowo na terytorium sąsiednich krajów 
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współpracy. oraz na potrzeby innych obszarów 
współpracy.

Or. en

Poprawka 24
Milan Cabrnoch

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 19 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Zewnętrzne wsparcie Unii 
Europejskiej wymaga coraz większych 
środków finansowych, lecz ze względu na 
sytuację gospodarczą i budżetową Unii 
środki dostępne na tego rodzaju wsparcie 
są ograniczone. Komisja musi zatem dążyć 
do jak najefektywniejszego wykorzystania 
dostępnych środków, wykorzystując 
instrumenty finansowe zapewniające efekt 
dźwigni. Efekt taki można zwiększyć, 
umożliwiając wykorzystanie i ponowne 
wykorzystanie zainwestowanych funduszy 
zainwestowanych i zgromadzonych przy 
pomocy instrumentów finansowych.

(19) Zewnętrzne wsparcie Unii 
Europejskiej wymaga coraz większych 
środków finansowych, lecz ze względu na 
sytuację gospodarczą i budżetową Unii 
środki dostępne na tego rodzaju wsparcie 
są ograniczone. Komisja musi zatem dążyć 
do jak najefektywniejszego wykorzystania 
dostępnych środków, wykorzystując 
instrumenty finansowe zapewniające efekt 
dźwigni. Efekt taki można zwiększyć, 
umożliwiając wykorzystanie i ponowne 
wykorzystanie zainwestowanych funduszy 
zainwestowanych i zgromadzonych przy 
pomocy instrumentów finansowych.
Powinna też jasno określić priorytety 
europejskiej polityki sąsiedztwa, przez co 
ustalone zostaną kryteria oceny osiągnięć.

Or. en

Poprawka 25
Konstantinos Poupakis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 19 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Zewnętrzne wsparcie Unii 
Europejskiej wymaga coraz większych 
środków finansowych, lecz ze względu na 

(19) Zewnętrzne wsparcie Unii 
Europejskiej wymaga coraz większych 
środków finansowych, lecz ze względu na 
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sytuację gospodarczą i budżetową Unii 
środki dostępne na tego rodzaju wsparcie 
są ograniczone. Komisja musi zatem dążyć 
do jak najefektywniejszego wykorzystania 
dostępnych środków, wykorzystując 
instrumenty finansowe zapewniające efekt 
dźwigni. Efekt taki można zwiększyć, 
umożliwiając wykorzystanie i ponowne 
wykorzystanie zainwestowanych funduszy 
zainwestowanych i zgromadzonych przy 
pomocy instrumentów finansowych.

sytuację gospodarczą i budżetową Unii 
środki dostępne na tego rodzaju wsparcie 
są ograniczone. Komisja musi zatem dążyć 
do jak najefektywniejszego i przejrzystego
wykorzystania dostępnych środków, 
wykorzystując instrumenty finansowe 
zapewniające efekt dźwigni. Efekt taki 
można zwiększyć, umożliwiając 
wykorzystanie i ponowne wykorzystanie 
zainwestowanych funduszy 
zainwestowanych i zgromadzonych przy 
pomocy instrumentów finansowych.

Or. el

Poprawka 26
Marije Cornelissen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 21 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) Przekrojowym celem wszystkich 
działań podejmowanych na podstawie 
niniejszego rozporządzenia powinno być 
równouprawnienie płci i działania 
przeciwdziałające dyskryminacji.

(21) Przekrojowym celem wszystkich 
działań podejmowanych na podstawie 
niniejszego rozporządzenia powinno być 
równouprawnienie płci, działania 
przeciwdziałające dyskryminacji, prawa 
pracownicze i ochrona społeczna.

Or. en

Poprawka 27
Kinga Göncz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 21 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21a) Ochrona praw grup szczególnie 
wrażliwych oraz włączenie społeczne 
również powinny stać się priorytetami.
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Or. en

Poprawka 28
Marije Cornelissen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 22 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) W stosunkach z partnerami na całym 
świecie Unia angażuje się w propagowanie 
godnej pracy oraz ratyfikacji i skutecznego 
wdrożenia uznanych na międzynarodowej 
arenie norm pracy i wielostronnych umów 
środowiskowych.

(22) W stosunkach z partnerami na całym 
świecie Unia angażuje się w propagowanie 
godnej pracy oraz ratyfikacji i skutecznego 
wdrożenia uznanych na międzynarodowej 
arenie norm pracy i wielostronnych umów 
środowiskowych. W tym celu należy 
nalegać, by kraje partnerskie ratyfikowały 
wszystkie najważniejsze umowy 
Międzynarodowej Organizacji Pracy 
dotyczące pracy oraz by dostosowały do 
nich swoje krajowe ustawodawstwo.

Or. en

Poprawka 29
Konstantinos Poupakis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 22 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) W stosunkach z partnerami na całym 
świecie Unia angażuje się w propagowanie 
godnej pracy oraz ratyfikacji i skutecznego 
wdrożenia uznanych na międzynarodowej 
arenie norm pracy i wielostronnych umów 
środowiskowych.

(22) W stosunkach z partnerami na całym 
świecie Unia angażuje się w propagowanie 
godnej pracy oraz dialogu społecznego, a 
także ratyfikacji i skutecznego wdrożenia 
uznanych na międzynarodowej arenie 
norm pracy i wielostronnych umów 
środowiskowych.

Or. el
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Poprawka 30
Jutta Steinruck

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 22 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22a) Unia powinna wspierać kraje 
partnerskie w ich staraniach na rzecz 
tworzenia miejsc pracy i poprawy szans na 
znalezienie pracy, rozwiązania problemów 
rynku pracy oraz rozwijania polityk 
społecznych.

Or. en

Poprawka 31
Marije Cornelissen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 22 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22a) Unia powinna wspierać kraje 
partnerskie w ustanawianiu surowszych 
praw z zakresu pracy, by chronić dzieci 
przed warunkami pracy stanowiącymi 
nadużycie, oraz w podejmowaniu 
natychmiastowych działań zwalczających 
nielegalną pracę dzieci.

Or. en

Poprawka 32
Jutta Steinruck

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 22 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22b) Cele niniejszego rozporządzenia 
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powinny obejmować wzmocnienie 
społeczeństwa obywatelskiego i poprawę 
dialogu z partnerami społecznymi, a także 
wspieranie koniecznych strukturalnych 
usprawnień gospodarczych, społecznych, 
edukacyjnych i z zakresu spójności 
terytorialnej w krajach partnerskich.

Or. en

Poprawka 33
Mara Bizzotto

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) propagowanie praw człowieka i 
podstawowych wolności, praworządności, 
zasad równości, ustanowienie głębokiej i 
trwałej demokracji, propagowanie dobrych 
rządów oraz rozwój dobrze prosperującego 
społeczeństwa obywatelskiego 
obejmującego partnerów społecznych;

a) zapewnienie poszanowania praw 
człowieka i podstawowych wolności, 
praworządności, zasad równości, 
ustanowienia głębokiej i trwałej 
demokracji, propagowania dobrych 
rządów oraz rozwoju dobrze 
prosperującego społeczeństwa 
obywatelskiego obejmującego partnerów 
społecznych;

Or. it

Poprawka 34
Konstantinos Poupakis

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) propagowanie praw człowieka i 
podstawowych wolności, praworządności, 
zasad równości, ustanowienie głębokiej i 
trwałej demokracji, propagowanie dobrych 
rządów oraz rozwój dobrze prosperującego 
społeczeństwa obywatelskiego 

a) propagowanie praw człowieka i 
podstawowych wolności, praworządności, 
zasad równości, ustanowienie głębokiej i 
trwałej demokracji, propagowanie dobrych 
rządów i przejrzystych procedur oraz 
rozwój dobrze prosperującego 
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obejmującego partnerów społecznych; społeczeństwa obywatelskiego 
obejmującego partnerów społecznych;

Or. el

Poprawka 35
Riikka Manner

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) propagowanie praw człowieka i 
podstawowych wolności, praworządności, 
zasad równości, ustanowienie głębokiej i 
trwałej demokracji, propagowanie dobrych 
rządów oraz rozwój dobrze prosperującego 
społeczeństwa obywatelskiego 
obejmującego partnerów społecznych;

a) propagowanie praw człowieka i 
podstawowych wolności, praworządności, 
zasad sprawiedliwości społecznej i
równości, ustanowienie głębokiej i trwałej 
demokracji, propagowanie dobrych rządów 
oraz rozwój dobrze prosperującego 
społeczeństwa obywatelskiego 
obejmującego partnerów społecznych;

Or. fi

Poprawka 36
Kinga Göncz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera a a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) ochrona praw grup szczególnie 
wrażliwych, takich jak mniejszości;

Or. en

Poprawka 37
Mara Bizzotto

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

b) zapewnienie stopniowej integracji z 
unijnym rynkiem wewnętrznym oraz 
zacieśnionej współpracy sektorowej i 
międzysektorowej, również za sprawą 
zbliżenia przepisów ustawowych i 
regulacyjnej konwergencji z unijnymi 
normami oraz innymi ważnymi normami 
międzynarodowymi, powiązanego rozwoju 
instytucjonalnego i inwestycji, głównie w 
obszarze wzajemnych połączeń;

b) zapewnienie stopniowej integracji z 
unijnym rynkiem wewnętrznym oraz 
zacieśnionej współpracy sektorowej i 
międzysektorowej, również za sprawą 
zbliżenia przepisów ustawowych i 
regulacyjnej konwergencji z unijnymi 
normami oraz innymi ważnymi normami 
międzynarodowymi, powiązanego rozwoju 
instytucjonalnego i inwestycji, głównie w 
obszarze wzajemnych połączeń; niemniej 
jednak integracja gospodarcza nie może w 
żadnym wypadku prowadzić do 
nieuczciwej konkurencji na rynku 
wewnętrznym;

Or. it

Poprawka 38
Jutta Steinruck

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) zapewnienie stopniowej integracji z 
unijnym rynkiem wewnętrznym oraz 
zacieśnionej współpracy sektorowej i 
międzysektorowej, również za sprawą 
zbliżenia przepisów i konwergencji 
regulacyjnej z unijnymi normami oraz 
innymi ważnymi normami 
międzynarodowymi, powiązanego rozwoju 
instytucjonalnego i inwestycji, głównie w 
obszarze wzajemnych połączeń;

b) zapewnienie stopniowej integracji z 
unijnym rynkiem wewnętrznym oraz 
zacieśnionej współpracy sektorowej i 
międzysektorowej, również za sprawą 
zbliżenia przepisów i konwergencji 
regulacyjnej z unijnymi normami oraz 
innymi ważnymi normami 
międzynarodowymi, powiązanego rozwoju 
instytucjonalnego i inwestycji, głównie w 
obszarze wzajemnych połączeń i 
rozwijania umiejętności;

Or. en

Poprawka 39
Riikka Manner
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) zapewnienie stopniowej integracji z 
unijnym rynkiem wewnętrznym oraz 
zacieśnionej współpracy sektorowej i 
międzysektorowej, również za sprawą 
zbliżenia przepisów ustawowych i 
regulacyjnej konwergencji z unijnymi 
normami oraz innymi ważnymi normami 
międzynarodowymi, powiązanego rozwoju 
instytucjonalnego i inwestycji, głównie w 
obszarze wzajemnych połączeń;

b) zapewnienie stopniowej integracji z 
unijnym rynkiem wewnętrznym oraz 
zacieśnionej współpracy sektorowej i 
międzysektorowej, również za sprawą
inwestycji społecznych, zbliżenia 
przepisów ustawowych i regulacyjnej 
konwergencji z unijnymi normami oraz 
innymi ważnymi normami 
międzynarodowymi, powiązanego rozwoju 
instytucjonalnego i inwestycji, głównie w 
obszarze wzajemnych połączeń;

Or. fi

Poprawka 40
Jutta Steinruck, Sylvana Rapti

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) stworzenie warunków dla dobrze 
zarządzanej mobilności osób i 
propagowanie kontaktów międzyludzkich;

c) stworzenie warunków dla dobrze 
zarządzanej mobilności osób, w 
szczególności kontrolowanej mobilności 
wahadłowej promującej dopasowanie 
zapotrzebowania na umiejętności ze 
strony pracodawcy i stanowisk z 
umiejętnościami dostępnymi w danym 
regionie, zapewniając zasadę równego 
traktowania, oraz propagowanie 
kontaktów międzyludzkich i aktywne 
wspieranie możliwości znalezienia pracy i 
samozatrudnienia przez migrantów 
powracających do kraju;

Or. en
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Poprawka 41
Marije Cornelissen

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) stworzenie warunków dla dobrze 
zarządzanej mobilności osób i 
propagowanie kontaktów międzyludzkich;

c) stworzenie warunków dla dobrze 
zarządzanej mobilności osób i 
propagowanie kontaktów międzyludzkich, 
w tym inicjatywy wymian studenckich i 
wymiany w zakresie kształcenia 
zawodowego wraz z odpowiednim 
wsparciem finansowym;

Or. en

Poprawka 42
Jelko Kacin

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) stworzenie warunków dla dobrze 
zarządzanej mobilności osób i 
propagowanie kontaktów międzyludzkich;

c) stworzenie warunków dla dobrze 
zarządzanej mobilności osób i 
propagowanie kontaktów międzyludzkich, 
między innymi poprzez liberalizację 
systemu wizowego oraz wspieranie 
wymian studenckich i wymiany w zakresie 
staży zawodowych;

Or. en

Poprawka 43
Mara Bizzotto

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

c) stworzenie warunków dla dobrze 
zarządzanej mobilności osób i 
propagowanie kontaktów międzyludzkich;

c) stworzenie warunków dla dobrze 
zarządzanej i zgodnej z zapisami prawa 
mobilności osób i propagowanie 
kontaktów międzyludzkich;

Or. it

Poprawka 44
Marije Cornelissen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera c a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) wspieranie tworzenia trwałych miejsc 
pracy, poprawa jakości pracy oraz 
ochrona praw pracowniczych;

Or. en

Poprawka 45
Jutta Steinruck

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

d) zrównoważony i sprzyjający włączeniu 
społecznemu rozwój pod każdym 
względem, ograniczenie ubóstwa, również 
za sprawą rozwoju sektora prywatnego; 
propagowanie wewnętrznej spójności 
gospodarczej, społecznej i terytorialnej, 
rozwoju obszarów wiejskich, działań w 
dziedzinie klimatu oraz odporności na 
katastrofy; promowanie aktywnej 
integracji i spójności społecznej na rzecz 
obywateli szczególnej troski i osób 
najbardziej zagrożonych ubóstwem i/lub 
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wykluczeniem społecznym poprzez 
wzmocnienie potencjału społeczeństwa 
obywatelskiego i partnerów społecznych;

Or. en

Poprawka 46
Marije Cornelissen

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 47
Konstantinos Poupakis

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

d) zrównoważony i sprzyjający włączeniu 
społecznemu rozwój pod każdym 
względem, ograniczenie ubóstwa i 
bezrobocia oraz zapobieganie im, również 
za sprawą rozwoju sektora prywatnego w 
celu tworzeniu godnych i trwałych miejsc 
pracy; propagowanie wewnętrznej 
spójności gospodarczej, społecznej i 
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katastrofy; terytorialnej, rozwoju obszarów wiejskich, 
działań w dziedzinie klimatu oraz 
odporności na katastrofy;

Or. el

Poprawka 48
Jelko Kacin

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

e) promowanie kulturowej, etnicznej i 
religijnej świadomości i tolerancji,
budowy zaufania i innych działań 
przyczyniających się do zapewnienia 
bezpieczeństwa oraz zapobieganie 
konfliktom i ich rozwiązywanie;

Or. en

Poprawka 49
Jean Roatta, Elisabeth Morin-Chartier

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera e a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) zapewnianie konkurencyjności 
gospodarczej Unii Europejskiej i jej 
krajów partnerskich, dzięki uwzględnieniu 
projektów oraz procedur najlepiej 
odpowiadających MŚP i polepszenie w ten 
sposób ich integracji na rynku 
wewnętrznym Unii Europejskiej;

Or. fr
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Poprawka 50
Jean Roatta, Elisabeth Morin-Chartier

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera e b) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

eb) koordynowanie wsparcia 
europejskiego dla MŚP i zachęcanie do 
tworzenia przedsiębiorstw, pomiędzy MŚP 
krajów partnerskich i unijnymi;
sprzyjanie rozwijaniu projektów i 
inwestycji MŚP w krajach partnerskich i 
uruchamianie tym samym środków 
koniecznych do promowania współpracy 
transnarodowej;

Or. fr

Poprawka 51
Jutta Steinruck

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Zakres realizacji tych celów mierzy się 
przede wszystkim przy pomocy 
odpowiednich sprawozdań okresowych UE 
dotyczących wdrażania polityki, natomiast 
w przypadku ust. 2 lit. a), d) i e) – stosując 
odpowiednie wskaźniki ustanowione przez 
międzynarodowe organizacje i inne 
właściwe organy; w przypadku ust. 2 lit. 
b), c) i d) – oceniając przejęcie istotnych 
ram regulacyjnych UE przez kraje 
partnerskie; w przypadku ust. 2 lit. c) i f) –
oceniając liczbę odpowiednich umów i 
działań w ramach współpracy. Wskaźniki 
obejmować będą między innymi 
odpowiednie monitorowanie 
demokratycznych wyborów, poziom 
korupcji, przepływy handlowe, wskaźniki 
umożliwiające pomiar wewnętrznych 

3. Zakres realizacji tych celów mierzy się 
przede wszystkim przy pomocy 
odpowiednich sprawozdań okresowych UE
– w tym sprawozdań agencji Unii –
dotyczących wdrażania polityki, natomiast 
w przypadku ust. 2 lit. a), d) i e) – stosując 
odpowiednie wskaźniki ustanowione przez 
międzynarodowe organizacje i inne 
właściwe organy; w przypadku ust. 2 lit. 
b), c) i d) – oceniając przejęcie istotnych 
ram regulacyjnych UE przez kraje 
partnerskie; w przypadku ust. 2 lit. c) i f) –
oceniając liczbę odpowiednich umów i 
działań w ramach współpracy. Wskaźniki 
obejmować będą między innymi 
odpowiednie monitorowanie 
demokratycznych wyborów, poziom 
korupcji, przepływy handlowe, wskaźniki 
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nierówności gospodarczych, w tym 
poziomu zatrudnienia.

umożliwiające pomiar wewnętrznych 
nierówności gospodarczych, w tym 
poziomu zatrudnienia i rozwoju kapitału 
ludzkiego, oraz zobowiązanie partnerów 
społecznych i społeczeństwa 
obywatelskiego do uczestnictwa w dialogu 
społecznym oraz ich prawo do wyrażania 
opinii przez wprowadzeniem w życie 
nowego prawodawstwa i polityk.

Or. en

Poprawka 52
Kinga Göncz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Zakres realizacji tych celów mierzy się 
przede wszystkim przy pomocy 
odpowiednich sprawozdań okresowych UE 
dotyczących wdrażania polityki, natomiast 
w przypadku ust. 2 lit. a), d) i e) – stosując 
odpowiednie wskaźniki ustanowione przez 
międzynarodowe organizacje i inne 
właściwe organy; w przypadku ust. 2 lit. 
b), c) i d) – oceniając przejęcie istotnych 
ram regulacyjnych UE przez kraje 
partnerskie; w przypadku ust. 2 lit. c) i f) –
oceniając liczbę odpowiednich umów i 
działań w ramach współpracy. Wskaźniki 
obejmować będą między innymi 
odpowiednie monitorowanie 
demokratycznych wyborów, poziom 
korupcji, przepływy handlowe, wskaźniki 
umożliwiające pomiar wewnętrznych 
nierówności gospodarczych, w tym 
poziomu zatrudnienia.

3. Zakres realizacji tych celów mierzy się 
przede wszystkim przy pomocy 
odpowiednich sprawozdań okresowych UE 
dotyczących wdrażania polityki, natomiast 
w przypadku ust. 2 lit. a), d) i e) – stosując 
odpowiednie wskaźniki ustanowione przez 
międzynarodowe organizacje i inne 
właściwe organy; w przypadku ust. 2 lit. 
b), c) i d) – oceniając przejęcie istotnych 
ram regulacyjnych UE przez kraje 
partnerskie; w przypadku ust. 2 lit. c) i f) –
oceniając liczbę odpowiednich umów i 
działań w ramach współpracy. Wskaźniki 
obejmować będą między innymi 
odpowiednie monitorowanie 
demokratycznych wyborów, poziom 
korupcji, wolność środków przekazu, 
niezawisłość wymiaru sprawiedliwości,  
poszanowanie praw człowieka i praw 
mniejszości, przepływy handlowe, 
wskaźniki umożliwiające pomiar 
wewnętrznych nierówności gospodarczych, 
w tym poziomu zatrudnienia.

Or. en
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Poprawka 53
Marije Cornelissen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Zakres realizacji tych celów mierzy się 
przede wszystkim przy pomocy 
odpowiednich sprawozdań okresowych UE 
dotyczących wdrażania polityki, natomiast 
w przypadku ust. 2 lit. a), d) i e) – stosując 
odpowiednie wskaźniki ustanowione przez 
międzynarodowe organizacje i inne 
właściwe organy; w przypadku ust. 2 lit. 
b), c) i d) – oceniając przejęcie istotnych 
ram regulacyjnych UE przez kraje 
partnerskie; w przypadku ust. 2 lit. c) i f) –
oceniając liczbę odpowiednich umów i 
działań w ramach współpracy. Wskaźniki 
obejmować będą między innymi 
odpowiednie monitorowanie 
demokratycznych wyborów, poziom 
korupcji, przepływy handlowe, wskaźniki 
umożliwiające pomiar wewnętrznych 
nierówności gospodarczych, w tym
poziomu zatrudnienia.

3. Zakres realizacji tych celów mierzy się 
przede wszystkim przy pomocy 
odpowiednich sprawozdań okresowych UE 
dotyczących wdrażania polityki, natomiast 
w przypadku ust. 2 lit. a), d) i e) – stosując 
odpowiednie wskaźniki ustanowione przez 
międzynarodowe organizacje i inne 
właściwe organy; w przypadku ust. 2 lit. 
b), c) i d) – oceniając przejęcie istotnych 
ram regulacyjnych UE przez kraje 
partnerskie; w przypadku ust. 2 lit. c) i f) –
oceniając liczbę odpowiednich umów i 
działań w ramach współpracy. Wskaźniki 
obejmować będą między innymi 
odpowiednie monitorowanie 
demokratycznych wyborów, poziom 
korupcji, przepływy handlowe, wskaźniki 
umożliwiające pomiar wewnętrznych 
nierówności gospodarczych, poziomu 
zatrudnienia, jakości zatrudnienia, 
poziomu ubóstwa i dystrybucji dochodów.

Or. en

Poprawka 54
Riikka Manner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Zakres realizacji tych celów mierzy się 
przede wszystkim przy pomocy 
odpowiednich sprawozdań okresowych UE 
dotyczących wdrażania polityki, natomiast 

3. Zakres realizacji tych celów mierzy się 
przede wszystkim przy pomocy 
odpowiednich sprawozdań okresowych UE 
dotyczących wdrażania polityki, natomiast 
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w przypadku ust. 2 lit. a), d) i e) – stosując 
odpowiednie wskaźniki ustanowione przez 
międzynarodowe organizacje i inne 
właściwe organy; w przypadku ust. 2 lit. 
b), c) i d) – oceniając przejęcie istotnych 
ram regulacyjnych UE przez kraje 
partnerskie; w przypadku ust. 2 lit. c) i f) –
oceniając liczbę odpowiednich umów i 
działań w ramach współpracy. Wskaźniki 
obejmować będą między innymi 
odpowiednie monitorowanie 
demokratycznych wyborów, poziom 
korupcji, przepływy handlowe, wskaźniki 
umożliwiające pomiar wewnętrznych 
nierówności gospodarczych, w tym 
poziomu zatrudnienia.

w przypadku ust. 2 lit. a), d) i e) – stosując 
odpowiednie wskaźniki ustanowione przez 
międzynarodowe organizacje i inne 
właściwe organy; w przypadku ust. 2 lit. 
b), c) i d) – oceniając przejęcie istotnych 
ram regulacyjnych UE przez kraje 
partnerskie; w przypadku ust. 2 lit. c) i f) –
oceniając liczbę odpowiednich umów i 
działań w ramach współpracy. Wskaźniki 
obejmować będą między innymi 
odpowiednie monitorowanie 
demokratycznych wyborów, poziom 
korupcji, przepływy handlowe, wskaźniki 
umożliwiające pomiar wewnętrznych 
nierówności gospodarczych, w tym liczby 
osób przechodzących szkolenia i poziomu 
zatrudnienia.

Or. fi

Poprawka 55
Jutta Steinruck

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Ogólne ramy polityki do celów 
programowania i wdrażania wsparcia 
unijnego na mocy niniejszego 
rozporządzenia obejmują umowy o 
partnerstwie i współpracy, układy o 
stowarzyszeniu oraz inne istniejące lub 
przyszłe umowy ustanawiające stosunki z 
krajami partnerskimi, odpowiednie 
komunikaty, konkluzje Rady i rezolucje 
Parlamentu Europejskiego oraz stosowne 
wnioski z posiedzeń ministerialnych z 
krajami partnerskimi.

1. Ogólne ramy polityki do celów 
programowania i wdrażania wsparcia 
unijnego na mocy niniejszego 
rozporządzenia – aktywnie powiązanego z 
istniejącymi instrumentami i politykami 
wewnętrznymi Unii dotyczącymi 
infrastruktury, energii, transportu, TIK, 
zatrudnienia i polityki społecznej, 
migracji, edukacji, kultury, badań i 
innowacji – obejmują umowy o 
partnerstwie i współpracy, układy o 
stowarzyszeniu oraz inne istniejące lub
przyszłe umowy ustanawiające stosunki z 
krajami partnerskimi, odpowiednie 
komunikaty, konkluzje Rady i rezolucje 
Parlamentu Europejskiego oraz stosowne 
wnioski z posiedzeń ministerialnych z 
krajami partnerskimi.
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Bez uszczerbku dla przepisów w sprawie 
zawieszenia pomocy zawartych w 
umowach o partnerstwie i współpracy oraz 
w układach o stowarzyszeniu z krajami i 
regionami partnerskimi, jeżeli kraj 
partnerski nie przestrzega zasad 
demokracji, praworządności i praw 
człowieka oraz podstawowych wolności, 
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 danym krajem 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.

Bez uszczerbku dla przepisów w sprawie 
zawieszenia pomocy zawartych w 
umowach o partnerstwie i współpracy oraz 
w układach o stowarzyszeniu z krajami i 
regionami partnerskimi, jeżeli kraj 
partnerski nie przestrzega zasad 
demokracji, praworządności i praw 
człowieka, podstawowych wolności i zasad
sprawiedliwości społecznej, 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 danym krajem 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.
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