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POPRAWKI

Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia zwraca się do Komisji Spraw Zagranicznych, jako 
do komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących 
poprawek:

Poprawka 1

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, 
poszanowanie praw kobiet i zasady 
równouprawnienia płci, zasady równości i 
praworządności, stanowiące jej podwaliny, 
prowadząc dialog i współpracę z 
państwami trzecimi.

Or. en

Poprawka 2

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, 
równouprawnienie płci, praworządność, 
dobre rządy, zasady gospodarki rynkowej i 
zrównoważony rozwój.
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Poprawka 3

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 i działania 
przeciwdziałające dyskryminacji, mając na 
uwadze rolę kobiet w przemianach 
demokratycznych. Aby wzmocnić pozycję 
kobiet w krajach partnerskich, należy 
zwrócić szczególną uwagę na wsparcie 
organizacji kobiecych i społeczeństwa 
obywatelskiego, budowanie potencjału, 
budowanie współpracy między 
organizacjami kobiecymi w Unii a ich 
odpowiednikami w krajach partnerskich, 
wymianę najlepszych praktyk oraz 
szkolenia.

Or. en

Poprawka 4

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) propagowanie praw kobiet oraz 
równości kobiet i mężczyzn; zwiększenie 
udziału kobiet w procesie podejmowania 
decyzji politycznych i gospodarczych, w 
obszarze edukacji i na rynku pracy, aby 
przyczynić się do wzmocnienia pozycji 
kobiet; zadbanie o całkowity brak 
tolerancji dla przemocy wobec kobiet oraz 
o ochronę kobiet, które stały się ofiarami 
przemocy; zajęcie się problemem 
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bezkarności; zwalczanie handlu ludźmi i 
przymusowych małżeństw; poszanowanie 
zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego 
oraz powiązanych praw, a także 
wspieranie zaangażowania społeczeństwa 
obywatelskiego na rzecz osiągnięcia tych 
celów, jak również na rzecz uwzględniania 
problematyki płci we wszystkich 
obszarach, aby osiągnąć rzeczywistą 
demokrację.

Or. en

Poprawka 5

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), aa), 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.

Or. en
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Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Wsparcie unijne udzielane na mocy 
niniejszego rozporządzenia każdemu 
krajowi partnerskiemu różni się pod 
względem formy i kwot, w zależności od 
zaangażowania kraju partnerskiego w 
reformy i postępów we wdrażaniu tych 
reform. Różnice te odzwierciedlają poziom 
ambicji danego kraju w obszarze 
partnerstwa z Unią, jego postępy w 
budowaniu głębokiej i trwałej demokracji, 
postępy w realizacji uzgodnionych celów 
reform, potrzeby i możliwości tego kraju 
oraz potencjalny wpływ wsparcia unijnego.

1. Wsparcie unijne udzielane na mocy 
niniejszego rozporządzenia każdemu 
krajowi partnerskiemu różni się pod 
względem formy i kwot, w zależności od 
zaangażowania kraju partnerskiego w 
reformy i postępów we wdrażaniu tych 
reform. Różnice te odzwierciedlają poziom 
ambicji danego kraju w obszarze 
partnerstwa z Unią, jego postępy w 
budowaniu głębokiej i trwałej demokracji 
oraz osiąganiu równości między 
mężczyznami i kobietami, postępy w 
realizacji uzgodnionych celów reform, 
potrzeby i możliwości tego kraju oraz 
potencjalny wpływ wsparcia unijnego.

Or. en

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Wsparcie udzielane na mocy niniejszego 
rozporządzenia z zasady uzgadnia się w 
partnerskiej współpracy z beneficjentami.
Współpraca partnerska dotyczy odpowiednio 
władz krajowych, regionalnych i lokalnych, 
innych zainteresowanych stron, 
społeczeństwa obywatelskiego, partnerów 
społecznych oraz innych podmiotów 
niepublicznych zaangażowanych w 
przygotowanie, wdrażanie i monitorowanie 
wsparcia unijnego.

2. Wsparcie udzielane na mocy niniejszego 
rozporządzenia z zasady uzgadnia się w 
partnerskiej współpracy z beneficjentami.
Współpraca partnerska dotyczy odpowiednio 
władz krajowych, regionalnych i lokalnych, 
innych zainteresowanych stron, 
społeczeństwa obywatelskiego, partnerów 
społecznych oraz innych podmiotów 
niepublicznych, w tym przedstawicieli 
organizacji kobiecych i młodzieżowych,
zaangażowanych w przygotowanie, 
wdrażanie i monitorowanie wsparcia 
unijnego.
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Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8a. Przy programowaniu należy zwrócić 
szczególną uwagę na budowanie 
potencjału w społeczeństwie 
obywatelskim, szczególnie organizacji 
kobiecych i młodzieżowych w krajach 
partnerskich, w tym ułatwienie kontaktów 
i współpracy z ich odpowiednikami w 
Unii, a także wymianę najlepszych 
praktyk .

Or. en

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9. W przypadku kryzysów lub zagrożeń dla 
demokracji, praworządności, praw 
człowieka i podstawowych wolności lub w 
razie wystąpienia klęsk żywiołowych lub 
katastrof spowodowanych przez człowieka 
można dokonać doraźnego przeglądu 
dokumentów programowych. Za sprawą 
takiego doraźnego przeglądu należy 
zapewnić zachowanie spójności między 
wsparciem udzielonym na podstawie 
niniejszego rozporządzenia a wsparciem z 
innych instrumentów finansowych Unii. 
Doraźny przegląd może skutkować 
przyjęciem zmienionych dokumentów 
programowych. W tej sytuacji Komisja 
przekazuje zmienione dokumenty 
programowe do wiadomości Parlamentu 

9. W przypadku kryzysów lub zagrożeń dla 
demokracji, praworządności, praw 
człowieka i podstawowych wolności, w 
tym praw kobiet, lub w razie wystąpienia 
klęsk żywiołowych lub katastrof 
spowodowanych przez człowieka można 
dokonać doraźnego przeglądu dokumentów 
programowych. Za sprawą takiego 
doraźnego przeglądu należy zapewnić 
zachowanie spójności między wsparciem 
udzielonym na podstawie niniejszego 
rozporządzenia a wsparciem z innych 
instrumentów finansowych Unii. Doraźny 
przegląd może skutkować przyjęciem 
zmienionych dokumentów programowych. 
W tej sytuacji Komisja przekazuje 
zmienione dokumenty programowe do 
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Europejskiego i Rady w terminie jednego 
miesiąca od ich przyjęcia.

wiadomości Parlamentu Europejskiego i 
Rady w terminie jednego miesiąca od ich 
przyjęcia.

Or. en

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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 oraz podstawowych wolności, w 
tym praw kobiet, 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.

Or. en


