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POPRAWKI

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych zwraca się do Komisji Spraw Zagranicznych, jako 
do komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie do swojego sprawozdania następujących 
poprawek:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 6 preambuły – przypis

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

__________________ __________________
1Na mocy rezolucji Rady Bezpieczeństwa 
ONZ nr 1244/1999

Nie wpływa to na stanowiska w sprawie 
statusu Kosowa i jest zgodne z rezolucją
Rady Bezpieczeństwa ONZ 1244/1999 
oraz z opinią Międzynarodowego 
Trybunału Sprawiedliwości na temat 
ogłoszenia przez Kosowo niepodległości.

Or. en

Poprawka 2

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 

(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 
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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 
strategią „Europa 2020” oraz służyć 
stopniowemu spełnianiu kryteriów 
kopenhaskich. Należy wzmocnić spójność 
pomiędzy pomocą finansową a ogólnym 
postępem we wdrażaniu strategii 
przedakcesyjnej.

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. 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 3

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 i
komplementarność swojej pomocy oraz 
pomocy innych międzynarodowych 
instytucji i darczyńców, w szczególności 
poprzez regularne konsultacje oraz częste 
wymiany informacji na różnych etapach 
cyklu pomocy.

Or. en
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Poprawka 4

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. 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 5

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 
przedakcesyjnym. Przejście od 
bezpośredniego zarządzania funduszami 
przedakcesyjnymi przez Komisję do 
zdecentralizowanego zarządzania 
przekazywanego krajom beneficjentom 
powinno postępować stopniowo, według 
możliwości każdego z tych krajów.

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

Or. en

Poprawka 6

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 
akcesyjnych, Rada, na wniosek Komisji, 
powinna mieć możność podjęcia 
odpowiednich środków, by zaradzić takiej 
sytuacji. 

(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 
akcesyjnych, lub też nie spełniania już 
wymogów w zakresie politycznego 
podejmowania decyzji związanych z 
pomocą lub zarządzania 
administracyjnego pomocą, Rada, na 
wniosek Komisji, powinna mieć możność 
podjęcia odpowiednich środków, by 
zaradzić takiej sytuacji.

Or. en
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Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 21 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21a) Równość między mężczyznami i 
kobietami oraz uwzględnianie 
perspektywy płci są promowane na 
poszczególnych etapach stosowania IPA, 
w tym podczas jego opracowywania, 
wdrażania, monitorowania i oceniania.

Or. en

Poprawka 8

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iva) zwiększanie zdolności partnerów 
społecznych do prowadzenia dialogu 
społecznego;

Or. en

Poprawka 9

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 
partnerstw społeczno-ekonomicznych oraz 
wprowadzenie odpowiednich 
mechanizmów konsultacyjnych w celu 
usystematyzowania dialogu z władzami;
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Poprawka 10

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(vi) pojednanie, działania na rzecz pokoju i 
budowy zaufania.

(vi) lokalne, krajowe i regionalne 
pojednanie, działania na rzecz pokoju i 
budowy zaufania oraz dobre stosunki 
sąsiedzkie.

Or. en

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera b) – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) Wsparcie na rzecz rozwoju 
gospodarczego, społecznego i 
terytorialnego w celu zapewnienia 
inteligentnego, zrównoważonego wzrostu 
sprzyjającego włączeniu społecznemu, 
między innymi poprzez:

b) Wsparcie na rzecz rozwoju 
gospodarczego, społecznego i 
terytorialnego w celu zapewnienia 
inteligentnego, zrównoważonego wzrostu 
sprzyjającego włączeniu społecznemu 
zgodnie ze strategią Europa 2020, między 
innymi poprzez:

Or. en

Poprawka 12

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) reformy gospodarcze konieczne w celu
sprostania presji ze strony konkurencji i sił 
rynkowych w Unii, przy jednoczesnej 

(ii) reformy gospodarcze konieczne w celu 
sprostania presji ze strony konkurencji i sił 
rynkowych w Unii, przy jednoczesnej 



PA\895525PL.doc 9/17 PE483.844v03-00

PL

realizacji celów gospodarczych, 
społecznych i środowiskowych;

realizacji celów gospodarczych, 
społecznych i środowiskowych oraz 
stosowaniu zasad społecznej 
odpowiedzialności przedsiębiorstw;

Or. en

Poprawka 13

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 jakościowego zatrudnienia 
oraz rozwoju kapitału ludzkiego;

Or. en

Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) Wzmocnienie zdolności krajów 
beneficjentów do wywiązywania się z 
zobowiązań wynikających z członkostwa, 
poprzez wspieranie stopniowego 
dostosowywania się do dorobku prawnego 
Unii oraz jego przyjęcia, wdrożenia i 
stosowania, jak również przyjęcia funduszy 
strukturalnych, spójności, rolnego i na 
rzecz rozwoju wsi oraz polityki unijnej.

c) Wzmocnienie zdolności krajów 
beneficjentów do wywiązywania się z 
zobowiązań wynikających z członkostwa, 
poprzez wspieranie stopniowego 
dostosowywania się do dorobku prawnego 
Unii oraz jego przyjęcia, wdrożenia i 
stosowania, jak również przyjęcia funduszy 
strukturalnych, spójności, rolnego i na 
rzecz rozwoju wsi oraz polityki unijnej; 
aktywne wspieranie egzekwowania i 
monitorowania mechanizmów 
gwarantujących wdrażanie obowiązków 
wynikających z dorobku prawnego Unii 
oraz odpowiednich norm i zobowiązań 
międzynarodowych.

Or. en
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Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera d a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) Zwiększanie spójności gospodarczej, 
społecznej i terytorialnej przez 
umacnianie możliwości inicjatyw 
zbiorowych oraz włączanie lokalnych i 
regionalnych beneficjentów, a także przez 
wspieranie odpowiednich struktur 
branżowych i w przedsiębiorstwach, MŚP 
na tych poziomach i inwestycji w 
obszarach wiejskich.

Or. en

Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – 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 jakości dialogu 
społecznego i obywatelskiego;

Or. en

Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – tiret drugie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– postęp w reformach gospodarczych, postęp w reformach gospodarczych, 
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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;

trafność, skuteczność i sprawiedliwość 
społeczną strategii rozwoju społecznego i 
gospodarczego, postęp w kierunku 
inteligentnego, zrównoważonego wzrostu 
sprzyjającego włączeniu społecznemu oraz 
tworzenie jakościowych miejsc pracy, w 
tym poprzez inwestycje publiczne
wspierane z IPA;

Or. en

Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – tiret trzecie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– zakres ustawodawstwa dostosowanego 
do dorobku prawnego Unii; postęp w 
reformie instytucjonalnej związanej z Unią, 
w tym przejście do zdecentralizowanego 
zarządzania pomocą udzielaną na 
podstawie niniejszego rozporządzenia;

– zakres ustawodawstwa dostosowanego 
do dorobku prawnego Unii, w tym rejestr 
przebiegu jego realizacji; postęp w 
reformie instytucjonalnej związanej z Unią, 
w tym przejście do zdecentralizowanego 
zarządzania pomocą udzielaną na 
podstawie niniejszego rozporządzenia;

Or. en

Poprawka 19

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Należy zachęcać do korzystania z 
możliwości dokonywania postępów w 
osiąganiu konkretnych celów za pomocą 
jednoczesnego łączenia pomocy w różnych 
obszarach polityki.

Or. en
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Poprawka 20

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 4 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4b. Pomoc we wszystkich obszarach 
polityki, o których mowa w ust. 1, 
szczególnie odpowiada potrzebom 
najsłabszych obywateli, a także tych, 
którzy są najbardziej narażeni na ryzyko 
ubóstwa lub są społecznie wykluczeni.

Or. en

Poprawka 21

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W celu zwiększenia skuteczności i 
efektywności udzielania pomocy oraz 
zapobiegania powielaniu finansowania 
Komisja w powiązaniu z państwami 
członkowskimi podejmuje konieczne kroki 
dla zapewnienia lepszej koordynacji i 
komplementarności z organizacjami oraz 
podmiotami wielostronnymi i 
regionalnymi, takimi jak międzynarodowe 
instytucje finansowe, agencje ONZ, 
fundusze i programy oraz darczyńcy spoza 
Unii.

4. W celu zwiększenia skuteczności i 
efektywności udzielania pomocy oraz 
zapobiegania powielaniu finansowania 
Komisja w powiązaniu z państwami 
członkowskimi podejmuje konieczne kroki 
dla zapewnienia lepszej koordynacji i 
komplementarności z organizacjami oraz 
podmiotami wielostronnymi i 
regionalnymi, takimi jak międzynarodowe 
instytucje finansowe, Rada Europy,
agencje ONZ, fundusze i programy oraz 
darczyńcy spoza Unii, a także 
inicjatywami sektora prywatnego.

Or. en
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Poprawka 22

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. W toku przygotowania, wdrażania i 
monitorowania pomocy na podstawie 
niniejszego rozporządzenia Komisja co do 
zasady działa w partnerstwie z krajami 
beneficjentami. Partnerstwo obejmuje 
odpowiednio właściwe organy krajowe, 
regionalne i lokalne, partnerów 
społecznych i gospodarczych, 
społeczeństwo obywatelskie oraz podmioty 
niepaństwowe.

5. W toku przygotowania, wdrażania i 
monitorowania pomocy na podstawie 
niniejszego rozporządzenia Komisja co do 
zasady działa w partnerstwie z krajami 
beneficjentami. Partnerstwo czynnie
obejmuje w zasadzie właściwe organy 
krajowe, regionalne i lokalne, partnerów 
społecznych i gospodarczych, 
społeczeństwo obywatelskie oraz podmioty 
niepaństwowe.

Or. en

Poprawka 23

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja ustanawia wspólne ramy 
strategiczne dla Instrumentu Pomocy 
Przedakcesyjnej. Wspólne ramy 
strategiczne IPA przekładają priorytety 
polityczne polityki rozszerzenia na 
kluczowe działania, które mogą zostać 
objęte pomocą na podstawie niniejszego 
rozporządzenia.

1. Komisja ustanawia wspólne ramy 
strategiczne dla Instrumentu Pomocy 
Przedakcesyjnej. Wspólne ramy 
strategiczne IPA przekładają priorytety 
polityczne polityki rozszerzenia i strategii 
Europa 2020 na kluczowe działania, które 
mogą zostać objęte pomocą na podstawie 
niniejszego rozporządzenia.

Or. en
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Poprawka 24

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Komisja włącza społeczeństwo 
obywatelskie, partnerów społecznych i 
Parlament Europejski w opracowywanie i 
rewizję wspólnych ram strategicznych 
IPA.

Or. en

Poprawka 25

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Pomoc na mocy niniejszego 
rozporządzenia udzielana jest na podstawie 
krajowych lub obejmujących wiele krajów 
indykatywnych dokumentów 
strategicznych (zwanych dalej 
„dokumentami strategicznymi”), 
ustanowionych przez Komisję w 
partnerstwie z krajem beneficjentem lub z 
zainteresowanymi krajami na czas 
obowiązywania wieloletnich ram 
finansowych Unii.

1. Pomoc na mocy niniejszego 
rozporządzenia udzielana jest na podstawie 
krajowych lub obejmujących wiele krajów 
indykatywnych dokumentów 
strategicznych (zwanych dalej 
„dokumentami strategicznymi”), 
ustanowionych przez Komisję w 
partnerstwie z krajem beneficjentem lub z 
zainteresowanymi krajami i po konsultacji 
ze społeczeństwem obywatelskim i 
partnerami społecznymi w danym kraju 
lub danych krajach na czas 
obowiązywania wieloletnich ram 
finansowych Unii.

Or. en
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Poprawka 26

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Dokumenty strategiczne obejmują 
indykatywną alokację środków unijnych z 
podziałem na obszary polityki, w rozbiciu 
na poszczególne lata, według kryteriów 
określonych we wspólnych ramach 
strategicznych IPA, o których mowa w art. 
5. Indykatywna alokacja środków 
należycie uwzględnia potrzeby, zdolność 
absorpcji oraz zdolność administracyjną 
krajów beneficjentów. Umożliwia też 
zaspokojenie pojawiających się potrzeb 
oraz obejmuje bodźce do poprawy 
wyników krajów beneficjentów w sferze 
realizacji celów określonych w 
wieloletnich strategiach indykatywnych.

3. Dokumenty strategiczne obejmują 
indykatywną alokację środków unijnych z 
podziałem na obszary polityki, w rozbiciu 
na poszczególne lata, według kryteriów 
określonych we wspólnych ramach 
strategicznych IPA, o których mowa w 
art. 5, bez uszczerbku dla możliwości 
łączenia pomocy w różnych obszarach 
polityki. Indykatywna alokacja środków 
należycie uwzględnia potrzeby, zdolność 
absorpcji oraz zdolność administracyjną 
krajów beneficjentów. Umożliwia też 
zaspokojenie pojawiających się potrzeb 
oraz obejmuje bodźce do poprawy 
wyników krajów beneficjentów w sferze 
realizacji celów określonych w 
wieloletnich strategiach indykatywnych.

Or. en

Poprawka 27

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Przy opracowywaniu i rewizji 
dokumentów strategicznych Komisja 
uwzględnia najnowsze rezolucje 
Parlamentu Europejskiego dotyczące 
integracji europejskiej każdego kraju 
zmierzającego do przystąpienia. 
Dokumenty strategiczne są udostępniane 
Parlamentowi Europejskiemu na żądanie.

Or. en
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Poprawka 28

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13

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 są 
niewystarczające, lub jeżeli okoliczności 
polityczne czy administracyjne negatywnie 
wpływają na zarządzanie pomocą lub 
dotyczący jej proces decyzyjny, 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
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Poprawka 29

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 co 
najmniej 1,5% finansowej kwoty 
odniesienia jest zarezerwowane dla 
organizacji społeczeństwa obywatelskiego, 
z uwzględnieniem instrumentu wspierania 
rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

Or. en


