
AM\903553PL.doc PE489.708v01-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

PARLAMENT EUROPEJSKI 2009 - 2014

Komisja Handlu Międzynarodowego

2011/0411(COD)

1.6.2012

POPRAWKI
36 - 58

Projekt opinii
Laima Liucija Andrikienė
(PE489.443v01-00)

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady ustanawiającego Instrument Partnerstwa na rzecz współpracy z 
państwami trzecimi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
(COM(2011)0843 – C7-0495 – 2011/0411(COD))



PE489.708v01-00 2/16 AM\903553PL.doc

PL

AM_Com_LegOpinion



AM\903553PL.doc 3/16 PE489.708v01-00

PL

Poprawka 36
Helmut Scholz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Przewidziano działania 
przygotowawcze, takie jak dialog ze 
środowiskiem przedsiębiorców, wspieranie 
handlu i wymiany naukowe na rzecz 
wzmocnienia i pogłębienia współpracy z 
Indiami i Chinami oraz z krajami o 
średnich dochodach Azji i Ameryki 
Łacińskiej w obszarach wykraczających 
poza Instrument Finansowania Współpracy 
na rzecz Rozwoju.

(5) Działania przygotowawcze, takie jak 
dialog między publicznymi i prywatnymi 
podmiotami gospodarczymi oraz wymiany 
naukowe powinny wzmocnić i pogłębić 
współpracę z Indiami i Chinami oraz z 
krajami o średnich dochodach Azji i 
Ameryki Łacińskiej w obszarach 
wykraczających poza Instrument 
Finansowania Współpracy na rzecz 
Rozwoju.

Or. en

Poprawka 37
Franziska Keller

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) W interesie Unii leży pogłębianie 
stosunków z partnerami odgrywającymi 
coraz większą rolę w międzynarodowej 
gospodarce i handlu, we współpracy i 
handlu południa z południem, na 
wielostronnych forach, w tym w ramach 
grupy dwudziestu ministrów finansów i 
prezesów banków centralnych (G20), w 
zakresie globalnego zarządzania i 
rozwiązywania ogólnoświatowych 
problemów. Unia musi budować szeroko 
zakrojone partnerstwa z nowymi graczami 
na arenie międzynarodowej w celu 
wspierania stabilnego i sprzyjającego 
włączeniu społecznemu handlu 

(7) W interesie Unii leży pogłębianie 
stosunków z partnerami odgrywającymi 
coraz większą rolę w międzynarodowej 
gospodarce i handlu, we współpracy i 
handlu południa z południem, na 
wielostronnych forach, w tym w ramach 
grupy dwudziestu ministrów finansów i 
prezesów banków centralnych (G20), w 
zakresie globalnego zarządzania i 
rozwiązywania ogólnoświatowych 
problemów. Unia musi budować szeroko 
zakrojone partnerstwa z nowymi graczami 
na arenie międzynarodowej w celu 
wspierania stabilnego i sprzyjającego 
włączeniu społecznemu handlu 
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międzynarodowego, ochrony wspólnych 
globalnych dóbr publicznych, obrony
podstawowych interesów Unii i 
upowszechniania wiedzy na temat Unii w 
tych krajach.

międzynarodowego, ochrony wspólnych 
globalnych dóbr publicznych, promowania 
podstawowych wartości Unii i 
upowszechniania wiedzy na temat Unii w 
tych krajach.

Or. en

Poprawka 38
Franziska Keller

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Mimo że w niniejszym rozporządzeniu 
poświęcono szczególnie dużo uwagi 
najważniejszym graczom światowym, jego 
zakres powinien umożliwiać wspieranie na 
całym świecie współpracy z krajami 
rozwijającymi się, tam gdzie leży to w
żywotnym interesie Unii w świetle celów 
niniejszego rozporządzenia.

(9) Mimo że w niniejszym rozporządzeniu 
poświęcono szczególnie dużo uwagi 
najważniejszym graczom światowym, jego 
zakres powinien umożliwiać wspieranie na 
całym świecie współpracy z krajami 
rozwijającymi się, tam gdzie istnieją 
znaczące wzajemne interesy w świetle 
celów niniejszego rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 39
Marielle de Sarnez

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Zwłaszcza przeciwdziałanie zmianie 
klimatu jest uznawane za jedno z 
największych wyzwań, przed którym stoi 
Unia, i za dziedzinę, w której konieczne są 
pilne działania międzynarodowe. W 
związku z wyrażonym w komunikacie 
Komisji „Budżet z perspektywy »Europy 
2020«” zamiarem zwiększenia części 
unijnego budżetu dotyczącej klimatu 

(12) Zwłaszcza przeciwdziałanie zmianie 
klimatu jest uznawane za jedno z 
największych wyzwań, przed którym stoi 
Unia, i za dziedzinę, w której konieczne są 
pilne działania międzynarodowe. W 
związku z wyrażonym w komunikacie 
Komisji „Budżet z perspektywy »Europy 
2020«” zamiarem zwiększenia części 
unijnego budżetu dotyczącej klimatu 
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przynajmniej do 20 % niniejsze 
rozporządzenie powinno się przyczynić do 
osiągnięcia tego celu.

przynajmniej do 20 % niniejsze 
rozporządzenie powinno się przyczynić do 
osiągnięcia tego celu. Powinno przyczynić 
się również do włączenia wymogów w 
zakresie ochrony środowiska i klimatu do 
zasad organizacji międzynarodowej 
wymiany handlowej. 

Or. fr

Poprawka 40
Josefa Andrés Barea

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 17 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Unia powinna mieć możliwość 
reagowania w sposób elastyczny i 
terminowy na zmieniające się lub 
nieprzewidziane potrzeby, by móc 
skuteczniej poświęcić się obronie swoich 
interesów wynikających ze stosunków z 
państwami trzecimi poprzez realizację 
szczególnych działań nieuwzględnionych 
w wieloletnich programach 
indykatywnych.

(17) Unia powinna mieć możliwość 
reagowania w sposób elastyczny i 
terminowy na zmieniające się lub 
nieprzewidziane potrzeby, by móc 
skuteczniej poświęcić się obronie swoich 
interesów oraz ochronie swych inwestycji 
w stosunkach z państwami trzecimi,
poprzez przyjęcie szczególnych środków
nieuwzględnionych w wieloletnich 
programach indykatywnych.

Or. es

Poprawka 41
Franziska Keller

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 17 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Unia powinna mieć możliwość 
reagowania w sposób elastyczny i 
terminowy na zmieniające się lub 
nieprzewidziane potrzeby, by móc 
skuteczniej poświęcić się obronie swoich

(17) Unia powinna mieć możliwość 
reagowania w sposób elastyczny i 
terminowy na zmieniające się lub 
nieprzewidziane potrzeby, by móc 
skuteczniej poświęcić się obronie 
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interesów wynikających ze stosunków z 
państwami trzecimi poprzez realizację 
szczególnych działań nieuwzględnionych 
w wieloletnich programach 
indykatywnych.

wzajemnych interesów wynikających z jej
stosunków z państwami trzecimi poprzez 
realizację szczególnych działań 
nieuwzględnionych w wieloletnich 
programach indykatywnych.

Or. en

Poprawka 42
Franziska Keller

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
Instrument Partnerstwa na rzecz 
współpracy z państwami trzecimi w celu 
realizowania i propagowania interesów UE 
i interesów wzajemnych. Instrument 
Partnerstwa wspiera również działania 
stanowiące skuteczną i elastyczną 
odpowiedź na konieczność realizacji celów 
wynikających z dwustronnych, 
regionalnych lub wielostronnych 
stosunków UE z państwami trzecimi i 
przyczynia się do rozwiązywania 
problemów ogólnoświatowych.

1. Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
Instrument Partnerstwa na rzecz 
współpracy z państwami trzecimi w celu 
realizowania i propagowania wartości UE i
wzajemnych interesów. Instrument 
Partnerstwa wspiera działania 
przyczyniające się w skuteczny i elastyczny 
sposób do realizacji celów wynikających z 
dwustronnych, regionalnych lub 
wielostronnych stosunków Unii z 
państwami trzecimi oraz do 
rozwiązywania problemów 
ogólnoświatowych.

Or. en

Poprawka 43
Helmut Scholz

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) wdrażanie międzynarodowego wymiaru 
strategii „Europa 2020” poprzez
wspieranie unijnych strategii partnerstwa 
na rzecz współpracy dwustronnej, 

a) wspieranie unijnych strategii 
partnerstwa na rzecz współpracy 
dwustronnej, regionalnej i 
międzyregionalnej, poprzez prowadzenie 
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regionalnej i międzyregionalnej, poprzez 
prowadzenie dialogu politycznego oraz 
opracowywanie wspólnego podejścia do 
wyzwań ogólnoświatowych, takich jak 
bezpieczeństwo energetyczne, zmiana 
klimatu i środowisko. Osiągnięcie tego 
celu będzie mierzone na podstawie stopnia 
realizacji przez główne kraje partnerskie 
założeń poszczególnych obszarów polityki 
oraz celów strategii „Europa 2020”;

dialogu politycznego oraz opracowywanie 
wspólnego podejścia do wyzwań 
ogólnoświatowych, takich jak 
bezpieczeństwo energetyczne, 
zmniejszenie nierówności społecznych,
zmiana klimatu i środowisko.

Or. en

Poprawka 44
Gianluca Susta

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) wdrażanie międzynarodowego wymiaru 
strategii „Europa 2020” poprzez 
wspieranie unijnych strategii partnerstwa 
na rzecz współpracy dwustronnej, 
regionalnej i międzyregionalnej, poprzez 
prowadzenie dialogu politycznego oraz 
opracowywanie wspólnego podejścia do 
wyzwań ogólnoświatowych, takich jak 
bezpieczeństwo energetyczne, zmiana 
klimatu i środowisko. Osiągnięcie tego 
celu będzie mierzone na podstawie stopnia 
realizacji przez główne kraje partnerskie 
założeń poszczególnych obszarów polityki 
oraz celów strategii „Europa 2020”;

a) wdrażanie międzynarodowego wymiaru 
strategii „Europa 2020” w celu 
wzmocnienia komplementarności 
wewnętrznych i zewnętrznych strategii 
politycznych Unii - zwłaszcza w dziedzinie 
innowacji, badań i konkurencyjności -
poprzez wspieranie unijnych strategii 
partnerstwa na rzecz współpracy 
dwustronnej, regionalnej i 
międzyregionalnej, poprzez prowadzenie 
dialogu politycznego oraz opracowywanie 
wspólnego podejścia do wyzwań 
ogólnoświatowych, takich jak 
bezpieczeństwo energetyczne, zmiana 
klimatu i środowisko. Osiągnięcie tego 
celu będzie mierzone na podstawie stopnia 
realizacji przez główne kraje partnerskie 
założeń poszczególnych obszarów polityki 
oraz celów strategii „Europa 2020”;

Or. it
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Poprawka 45
Gianluca Susta

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) poprawa dostępu do rynku oraz
stwarzanie możliwości handlowych, 
inwestycyjnych i biznesowych dla 
europejskich przedsiębiorstw za pomocą 
partnerstw gospodarczych oraz współpracy 
biznesowej i regulacyjnej; Osiągniecie
tego celu będzie mierzone na podstawie 
udziału UE w zagranicznej wymianie 
handlowej z głównymi krajami 
partnerskimi i przepływów handlowych i 
inwestycyjnych do krajów partnerskich 
objętych działaniami, programami i 
środkami zgodnie z niniejszym 
rozporządzeniem;

b) poprawa dostępu do rynków państw 
trzecich, wzmocnienie wymiany 
handlowej, usuwanie barier handlowych i 
inwestycyjnych, zwalczanie 
nieuzasadnionych środków 
protekcjonistycznych i barier 
regulacyjnych, również poprzez 
promowanie norm międzynarodowych, 
poprawa ochrony praw własności 
intelektualnej oraz zapewnienie 
bezpiecznych warunków dla inwestycji i 
nowych możliwości handlowych dla 
europejskich przedsiębiorstw - szczególnie 
dla małych i średnich przedsiębiorstw - na 
scenie międzynarodowej za pomocą 
partnerstw gospodarczych, współpracy 
biznesowej i regulacyjnej, programów i 
instrumentów wspierających 
umiędzynaradawianie MŚP; osiągnięcie
tego celu będzie mierzone na podstawie 
udziału UE w zagranicznej wymianie 
handlowej z głównymi krajami 
partnerskimi i przepływów handlowych i 
inwestycyjnych do wszystkich krajów 
partnerskich objętych działaniami, 
programami i środkami zgodnie z 
niniejszym rozporządzeniem;

Or. it

Poprawka 46
Franziska Keller

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

b) poprawa dostępu do rynku oraz
stwarzanie możliwości handlowych, 
inwestycyjnych i biznesowych dla 
europejskich przedsiębiorstw za pomocą 
partnerstw gospodarczych oraz współpracy 
w kwestiach dotyczących przedsiębiorstw i 
nadzoru; Osiągniecie tego celu będzie 
mierzone na podstawie udziału UE w 
zagranicznej wymianie handlowej z 
głównymi krajami partnerskimi i 
przepływów handlowych i inwestycyjnych
do krajów partnerskich objętych 
działaniami, programami i środkami 
zgodnie z niniejszym rozporządzeniem;

b) promowanie wysokich norm 
społecznych i środowiskowych na rzecz 
sprawiedliwych i uczciwych stosunków 
handlowych oraz inwestycyjnych za 
pomocą partnerstw gospodarczych oraz 
współpracy w kwestiach dotyczących 
przedsiębiorstw i nadzoru osiągnięcie tego 
celu będzie mierzone m.in. na podstawie 
udziału UE w zagranicznej wymianie 
handlowej z głównymi krajami 
partnerskimi, bilansu handlowego i 
przepływów inwestycyjnych między UE i 
krajami partnerskimi objętymi
działaniami, programami i środkami 
zgodnie z niniejszym rozporządzeniem 
oraz przyjęcia środków kwalifikacyjnych 
handlu;

Or. en

Poprawka 47
Helmut Scholz

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) poprawa dostępu do rynku oraz
stwarzanie możliwości handlowych, 
inwestycyjnych i biznesowych dla 
europejskich przedsiębiorstw za pomocą 
partnerstw gospodarczych oraz współpracy 
w kwestiach dotyczących przedsiębiorstw i 
nadzoru; Osiągniecie tego celu będzie 
mierzone na podstawie udziału UE w 
zagranicznej wymianie handlowej z 
głównymi krajami partnerskimi i 
przepływów handlowych i inwestycyjnych 
do krajów partnerskich objętych 
działaniami, programami i środkami 
zgodnie z niniejszym rozporządzeniem;

b) stwarzanie możliwości handlowych, 
inwestycyjnych i w zakresie współpracy 
zarówno dla przedsiębiorstw publicznych 
jak i prywatnych za pomocą partnerstw 
gospodarczych oraz współpracy w 
kwestiach dotyczących szkoleń i nadzoru;
osiągnięcie tego celu będzie mierzone na 
podstawie wzrostu wzajemnej wymiany z
krajami partnerskimi i przepływów 
handlowych i inwestycyjnych z i do krajów 
partnerskich objętych działaniami, 
programami i środkami zgodnie z 
niniejszym rozporządzeniem;



PE489.708v01-00 10/16 AM\903553PL.doc

PL

Or. en

Poprawka 48
Franziska Keller

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Wykonując niniejsze rozporządzenie, w 
toku formułowania polityki, planowania 
strategicznego i programowania oraz 
wdrażania środków, Unia zmierza do 
zapewnienia spójności i zgodności z 
innymi obszarami swoich działań 
zewnętrznych, w szczególności z 
Instrumentem Finansowania Współpracy 
na rzecz Rozwoju dla krajów 
rozwijających się oraz z innymi istotnymi 
dziedzinami unijnej polityki.

(4) Wykonując niniejsze rozporządzenie, w 
toku formułowania polityki, planowania 
strategicznego i programowania oraz 
wdrażania środków, Unia zmierza do 
zapewnienia spójności i zgodności z 
innymi obszarami swoich działań 
zewnętrznych, w szczególności z 
Instrumentem Finansowania Współpracy 
na rzecz Rozwoju dla krajów 
rozwijających się, zgodnie z zasadą Unii 
dotyczącą spójności polityki na rzecz 
rozwoju, o której mowa w art. 208 TFUE, 
oraz z innymi istotnymi dziedzinami 
unijnej polityki.

Or. en

Poprawka 49
Franziska Keller

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Działania finansowane zgodnie z 
niniejszym rozporządzeniem opierają się, 
w stosownych przypadkach, na polityce 
współpracy określonej w takich 
instrumentach jak umowy, deklaracje i 
plany działania uzgodnione między Unią a 
zainteresowanymi państwami i regionami 
trzecimi i są powiązane z dziedzinami 
związanymi ze szczególnymi interesami,

(5) Działania finansowane zgodnie z 
niniejszym rozporządzeniem opierają się, 
w stosownych przypadkach, na polityce 
współpracy określonej w takich 
instrumentach jak umowy, deklaracje i 
plany działania uzgodnione między Unią a 
zainteresowanymi państwami i regionami 
trzecimi i są powiązane z dziedzinami 
związanymi ze szczególnymi wartościami, 
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priorytetami politycznymi i strategiami 
Unii.

priorytetami politycznymi i strategiami 
Unii.

Or. en

Poprawka 50
Marielle de Sarnez

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zgodnie z art. 13 ust. 2 rozporządzenia 
ustanawiającego „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 spoza UE, a także na współpracę i 
dialog polityczny z organami, instytucjami 
i organizacjami działającymi w tych 
krajach. Wykorzystanie tych środków 
finansowych podlega przepisom 
rozporządzenia ustanawiającego „Erasmus 
dla wszystkich”.

Zgodnie z art. 13 ust. 2 rozporządzenia 
ustanawiającego „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 spoza UE, a także na współpracę i 
dialog polityczny z organami, instytucjami 
i organizacjami lokalnymi, regionalnymi i 
krajowymi działającymi w tych krajach. 
Wykorzystanie tych środków finansowych 
podlega przepisom rozporządzenia 
ustanawiającego „Erasmus dla 
wszystkich”.

Or. fr

Poprawka 51
Gianluca Susta

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – ustęp 1 – litera c)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) ułatwianie (i wspieranie) stosunków 
handlowych i procesów integracji 
handlowej, w tym południa z południem, 
wspieranie przepływu inwestycji i 
partnerstw gospodarczych Unii, ze 
szczególnym uwzględnieniem małych i 
średnich przedsiębiorstw;

c) ułatwianie (i wspieranie) stosunków
gospodarczych i handlowych i procesów 
integracji handlowej, w tym południa z 
południem oraz pogłębienie stosunków 
handlowych ze wschodzącymi 
makroobszarami o strategicznym 
znaczeniu dla Unii, wspieranie przepływu 
inwestycji i partnerstw gospodarczych 
Unii, ze szczególnym uwzględnieniem 
małych i średnich przedsiębiorstw;
działania i i instrumenty wspierające 
umiędzynaradawianie MŚP (m.in. 
programy szkoleniowe i informacyjne, 
dział pomocy technicznej na rynkach 
państw trzecich); poprawa ochrony praw 
własności intelektualnej, wzmocnienie 
dialogu w kwestiach regulacyjnych, 
ułatwienie dostępu do rynków państw 
trzecich;

Or. it

Poprawka 52
Marielle de Sarnez

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – ustęp 1 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) promowanie polityki i rozmów 
sektorowych z udziałem unijnych i 
pozaunijnych podmiotów politycznych, 
gospodarczych, regulacyjnych, 
społecznych, badawczych i kulturalnych 
oraz organizacji pozarządowych;

d) promowanie polityki i rozmów 
sektorowych z udziałem unijnych i 
pozaunijnych podmiotów politycznych, 
gospodarczych, regulacyjnych, 
społecznych, badawczych i kulturalnych 
oraz organizacji pozarządowych i organów 
regionalnych i lokalnych a także ich 
stowarzyszeń;

Or. fr
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Poprawka 53
Josefa Andrés Barea

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – ustęp 1 – litera f)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) wspieranie inicjatyw i działań leżących 
w interesie Unii lub we wspólnym interesie 
w takich obszarach jak zmiana klimatu, 
kwestie środowiskowe, w tym 
różnorodność biologiczna, efektywne 
gospodarowanie zasobami, surowce, 
energia, transport, nauka, badania i 
innowacje, zatrudnienie i polityka 
społeczna, zrównoważony rozwój, w tym 
promowanie godnej pracy oraz społecznej 
odpowiedzialności przedsiębiorstw, handel 
i współpraca południa z południem, 
kształcenie, kultura, turystyka, technologie 
informacyjne i komunikacyjne, zdrowie, 
wymiar sprawiedliwości, cła, podatki, 
finanse, statystyki i dowolne inne kwestie 
związane z konkretnymi interesami Unii 
lub leżące we wzajemnym interesie Unii i 
państw trzecich;

f) wspieranie inicjatyw i działań leżących 
w interesie Unii lub we wspólnym interesie 
w takich obszarach jak zmiana klimatu, 
kwestie środowiskowe, w tym 
różnorodność biologiczna, efektywne 
gospodarowanie zasobami, surowce, 
energia, transport, nauka, badania i 
innowacje, zatrudnienie i polityka 
społeczna, zrównoważony rozwój, w tym 
promowanie godnej pracy oraz społecznej 
odpowiedzialności przedsiębiorstw, handel 
i współpraca południa z południem, 
kształcenie, kultura, turystyka, technologie 
informacyjne i komunikacyjne, zdrowie, 
wymiar sprawiedliwości, cła, prawa 
własności intelektualnej, ochrona danych,
podatki, finanse, statystyki i wszelkie inne 
kwestie związane z konkretnymi 
interesami Unii lub leżące we wzajemnym 
interesie Unii i państw trzecich;

Or. es

Poprawka 54
Helmut Scholz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – ustęp 1 – litera f)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) wspieranie inicjatyw i działań leżących 
w interesie Unii lub we wspólnym interesie 
w takich obszarach jak zmiana klimatu, 
kwestie środowiskowe, w tym 
różnorodność biologiczna, efektywne 
gospodarowanie zasobami, surowce, 
energia, transport, nauka, badania i 

f) wspieranie inicjatyw i działań leżących 
w interesie Unii lub we wspólnym interesie 
w takich obszarach jak zmiana klimatu, 
kwestie środowiskowe, w tym 
różnorodność biologiczna, efektywne 
gospodarowanie zasobami, surowce, 
energia, transport, nauka, badania i 
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innowacje, zatrudnienie i polityka 
społeczna, zrównoważony rozwój, w tym 
promowanie godnej pracy oraz społecznej 
odpowiedzialności przedsiębiorstw, handel 
i współpraca południa z południem, 
kształcenie, kultura, turystyka, technologie 
informacyjne i komunikacyjne, zdrowie, 
wymiar sprawiedliwości, cła, podatki, 
finanse, statystyki i dowolne inne kwestie 
związane z konkretnymi interesami Unii 
lub leżące we wzajemnym interesie Unii i 
państw trzecich;

innowacje, zatrudnienie i polityka 
społeczna, zrównoważony rozwój, w tym 
promowanie godnej pracy, zmniejszanie 
nierówności społecznych, społeczna 
odpowiedzialność przedsiębiorstw, handel 
i współpraca południa z południem, 
kształcenie, kultura, turystyka, technologie 
informacyjne i komunikacyjne, zdrowie, 
wymiar sprawiedliwości, cła, podatki, 
finanse, statystyki i dowolne inne kwestie 
związane z konkretnymi interesami Unii 
lub leżące we wzajemnym interesie Unii i 
państw trzecich;

Or. en

Poprawka 55
Marielle de Sarnez

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – ustęp 1 – litera f)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) wspieranie inicjatyw i działań leżących 
w interesie Unii lub we wspólnym interesie 
w takich obszarach jak zmiana klimatu, 
kwestie środowiskowe, w tym 
różnorodność biologiczna, efektywne 
gospodarowanie zasobami, surowce, 
energia, transport, nauka, badania i 
innowacje, zatrudnienie i polityka 
społeczna, zrównoważony rozwój, w tym 
promowanie godnej pracy oraz społecznej 
odpowiedzialności przedsiębiorstw, handel 
i współpraca południa z południem, 
kształcenie, kultura, turystyka, technologie 
informacyjne i komunikacyjne, zdrowie, 
wymiar sprawiedliwości, cła, podatki, 
finanse, statystyki i dowolne inne kwestie 
związane z konkretnymi interesami Unii 
lub leżące we wzajemnym interesie Unii i 
państw trzecich;

f) wspieranie inicjatyw i działań leżących 
w interesie Unii lub we wspólnym interesie 
w takich obszarach jak zmiana klimatu, 
kwestie środowiskowe, w tym 
różnorodność biologiczna, efektywne 
gospodarowanie zasobami, surowce, 
energia, transport, nauka, badania i 
innowacje, wzmocnienie organów 
regionalnych i lokalnych oraz 
społeczeństwa obywatelskiego,
zatrudnienie i polityka społeczna, 
zrównoważony rozwój, w tym promowanie 
godnej pracy oraz społecznej 
odpowiedzialności przedsiębiorstw, handel 
i współpraca północy z południem i
południa z południem, kształcenie,
szkolenie zawodowe, kultura, turystyka,
rozwój lokalny, technologie informacyjne i 
komunikacyjne, zdrowie, wymiar 
sprawiedliwości, cła, podatki, finanse, 
statystyki i dowolne inne kwestie związane 
z konkretnymi interesami Unii lub leżące 
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we wzajemnym interesie Unii i państw 
trzecich;

Or. fr

Poprawka 56
Helmut Scholz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – ustęp 1 – litera g)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) propagowanie wiedzy na temat Unii i jej 
zrozumienia oraz widoczności w 
państwach trzecich.

g) propagowanie wiedzy na temat Unii i jej 
zrozumienia oraz zwiększenie jej 
możliwości zawierania porozumień z w 
państwami trzecimi w celu osiągnięcia jej 
głównych celów (dotyczących środowiska, 
różnorodności kulturowej, zwalczania 
prania brudnych pieniędzy).

Or. en

Poprawka 57
Gianluca Susta

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ZAŁĄCZNIK Ia
INDYKATYWNY PODZIAŁ ŚRODKÓW 
FINANSOWYCH NA LATA 2014–2020
Całkowita finansowa kwota referencyjna 
(1 131 000 000 EUR) w podziale na 
poszczególne cele wygląda następująco:
– cel 1 (wdrażanie międzynarodowego 
wymiaru strategii „Europa 2020”), 43%;
– cel 2 (poprawa dostępu do rynku i 
stwarzanie możliwości handlowych, 
inwestycyjnych i biznesowych dla 
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przedsiębiorstw europejskich), 30%;
– cel 3 (propagowanie powszechnej wiedzy 
na temat Unii oraz jej widoczności i roli 
na arenie międzynarodowej), 18%; oraz
– nieprzypisana rezerwa (zostanie 
rozdysponowana pomiędzy 3 powyższe 
cele według potrzeb), 5%.

Or. it

Poprawka 58
Franziska Keller

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Załącznik 1 a
INDYKATYWNY PODZIAŁ ŚRODKÓW 
FINANSOWYCH NA LATA 2014–2020
Całkowita finansowa kwota referencyjna 
(1 131 000 000 EUR) w podziale na 
poszczególne cele wygląda następująco:
Cel 1 (wdrażanie międzynarodowego 
wymiaru strategii „Europa 2020”): 53%;
Cel 2 (promowanie wysokich norm 
społecznych i środowiskowych na rzecz 
sprawiedliwych i uczciwych stosunków 
handlowych oraz inwestycyjnych): 20%;
Cel 3 (propagowanie powszechnej wiedzy 
na temat Unii oraz jej widoczności i roli 
na arenie międzynarodowej): 18%; oraz
nieprzypisana rezerwa (zostanie 
rozdysponowana pomiędzy 3 powyższe 
cele według potrzeb): 5%.

Or. en


