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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Celem Europejskiej Polityki Sąsiedztwa (EPS) jest utworzenie obszaru dobrobytu i dobrego 
sąsiedztwa w obrębie granic UE. W ramach europejskiej polityki sąsiedztwa UE oferuje 
swoim sąsiadom 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. W polityce tej 
przewidziano również możliwość zawierania stowarzyszeń o charakterze politycznym 
i większą integrację gospodarczą, mobilność oraz rozszerzanie kontaktów międzyludzkich. 

Europejska Polityka Sąsiedztwa powstała w 2004 r. i obejmuje ona 16 krajów partnerskich 
położonych na wschód i południe od granic UE (Algieria, Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, 
Egipt, Gruzja, Izrael, Jordania, Liban, Libia, Republika Mołdowy, Maroko, Okupowane 
Terytorium Palestyny, Syria, Tunezja i Ukraina). Jest ona finansowana z Europejskiego 
Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa, który obejmuje 16 państw i Rosję.

Zmiany w stosunkach UE z sąsiednimi krajami i zmiana sytuacji w tych krajach, 
w szczególności zmiany wywołane Arabską Wiosną, nakłoniły Unię Europejską do 
ponownego określenia strategicznych ram politycznych dotyczących stosunków z sąsiednimi 
krajami.  Nowe podejście oferuje większe wsparcie dla partnerów zaangażowanych 
w tworzenie demokratycznego społeczeństwa i przeprowadzanie reform, zgodnie z zasadą 
„więcej za więcej” oraz z zasadą „wzajemnej odpowiedzialności”.

Europejski Instrument Sąsiedztwa skutecznie towarzyszył Europejskiej Polityce Sąsiedztwa, 
lecz należy go dostosować do nowej rzeczywistości i struktur, aby lepiej realizować zasady 
przyświecające nowej polityce sąsiedztwa, takie jak zasada „więcej za więcej”.

Więcej za więcej

Forma i wysokość pomocy przyznawanej poszczególnym partnerom powinny być 
uzależnione od zobowiązań podjętych przez dany kraj partnerski i jego postępów w 
przeprowadzaniu demokratycznych i strukturalnych reform, które zapewnią poszanowanie 
i przestrzeganie podstawowych zasad gospodarki rynkowej. 

Zróżnicowanie

Forma i wysokość funduszy przyznawanych w ramach instrumentu powinny być 
zróżnicowane i uzależnione od sytuacji gospodarczej i potrzeb każdego naszego sąsiada, 
a także od podjętego przez dany kraj partnerski zobowiązania do dokonywania reform 
i postępów w ramach stosowania tych reform, zgodnie z zasadą „więcej za więcej”. 

Uproszenie i zwiększenie skuteczności

Sprawozdawczyni popiera propozycje Komisji mające na celu utworzenie prostszych i 
bardziej elastycznych procedur. Ramy regulacyjne zostaną uproszczone, poprawi się dostęp
regionów, krajów partnerskich, organizacji społeczeństwa obywatelskiego, MŚP itp. do 
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unijnej pomocy, ułatwi się i skróci proces planowania i przyspieszy się przyjmowanie 
środków wykonawczych oraz dostarczanie pomocy unijnej. 

Szczegółowe cele wsparcia unijnego

Zakres stosowania instrumentu obejmuje wdrażanie umów o partnerstwie i współpracy, 
układów o stowarzyszeniu, pogłębionych i kompleksowych umów o wolnym handlu lub 
innych istotnych umów, propagowanie dobrych rządów oraz sprawiedliwego rozwoju 
społeczno-gospodarczego.

Należy zracjonalizować wykaz szczególnych obszarów tematycznych, aby lepiej skupić się na 
głównych celach i podejściu, jakie ma przyjąć Europejska Polityka Sąsiedztwa. W związku z 
tym sprawozdawczyni popiera podejście Komisji i proponuje kluczowe cele zmierzające do
utworzenia obszaru dobrobytu i dobrego sąsiedztwa w obrębie granic UE. 

Sprawozdawczyni proponuje, aby Europejska Polityka Sąsiedztwa promowała zasady 
gospodarki rynkowej, wspierała otwarcie rynków towarów i usług, współpracę między 
przedsiębiorstwami, rozwój sektora prywatnego, w szczególności poprzez wspieranie MŚP i 
przedsiębiorczości, bezpieczeństwo prawne inwestycji dokonywanych przez obie strony, 
zdolność pracowników do zatrudnienia, zwalczanie korupcji, oszustw podatkowych i prania 
brudnych pieniędzy, wzajemne połączenia energetyczne i transportowe oraz wzmocnienie 
sieci ochrony socjalnej. 

Zawieszenie

Unia powinna przyjąć spójne i wymagające podejście do swoich sąsiadów oraz podjętych 
przez nich zobowiązań na rzecz utworzenia obszaru dobrobytu i demokracji. 
Sprawozdawczyni proponuje, aby poważne i wielokrotne przypadki naruszenia przepisów 
WTO lub umów handlowych zawartych z UE były wystarczającym powodem do 
częściowego lub całkowitego zawieszenia unijnej pomocy.

POPRAWKI

Komisja Handlu Międzynarodowego 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 a preambuły (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3 a) Artykuł 206 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
stanowi, że Unia przyczynia się, we 
wspólnym interesie, do harmonijnego 
rozwoju handlu światowego, stopniowego 
zniesienia ograniczeń w handlu 
międzynarodowym i w bezpośrednich 
inwestycjach zagranicznych oraz do 
obniżenia barier celnych i innych.

Or. es

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, 
praworządność, dobre rządy, zasady 
gospodarki rynkowej oraz przechodzenie 
na prawidłowo funkcjonujące gospodarki 
rynkowe i zrównoważony rozwój.

Or. en

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 17 a preambuły (nowy)  

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

17a) Zawieranie pogłębionych i 
kompleksowych umów o wolnym handlu 
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między UE a sąsiednimi krajami jest 
priorytetem, który powinien zapewnić 
stopniowe i zrównoważone otwarcie 
rynków towarów i usług obu stron oraz 
przyjęcie przez naszych partnerów 
fitosanitarnych i środowiskowych 
standardów odpowiadających standardom 
unijnym, a także minimalnych 
standardów socjalnych. 

Or. es

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 17 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

17 b) Głównym celem unijnej polityki 
sąsiedztwa powinno być otwarcie rynków 
zamówień publicznych i zapewnienie 
bezpieczeństwa prawnego inwestycji 
dokonywanych przez obie strony.

Or. es

Poprawka 5

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,

(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 
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umożliwiając wykorzystanie i ponowne 
wykorzystanie zainwestowanych funduszy 
zainwestowanych i zgromadzonych przy 
pomocy instrumentów finansowych.

poprzez szersze wykorzystywanie zdolności 
dźwigni finansowej, jaką posiadają
Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) oraz 
Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju 
(EBOiR), umożliwiając wykorzystanie i 
ponowne wykorzystanie zainwestowanych 
funduszy zainwestowanych i 
zgromadzonych przy pomocy 
instrumentów finansowych.

Or. es

Poprawka 6

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, dobrych rządów oraz 
zwalczania korupcji, oszust podatkowych i 
prania brudnych pieniędzy.

Or. es

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Wsparcie zapewniane na podstawie 
niniejszego rozporządzenia powinno 
sprzyjać zacieśnieniu współpracy 
politycznej oraz stopniowej integracji 
gospodarczej Unii i krajów partnerskich, w 
szczególności wdrażaniu umów o 

1. Wsparcie zapewniane na podstawie 
niniejszego rozporządzenia powinno 
sprzyjać zacieśnieniu współpracy 
politycznej oraz stopniowej integracji 
gospodarczej Unii i krajów partnerskich, w 
szczególności wdrażaniu umów o 
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partnerstwie i współpracy, układów o 
stowarzyszeniu lub innych istniejących i 
przyszłych umów oraz wspólnie 
uzgodnionych planów działań.

partnerstwie i współpracy, układów o 
stowarzyszeniu, pogłębionych i 
kompleksowych umów o wolnym handlu
lub innych istniejących i przyszłych umów 
oraz wspólnie uzgodnionych planów 
działań.

Or. es

Poprawka 8

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 równości, ustanowienie głębokiej i 
trwałej demokracji, zasad gospodarki 
rynkowej, propagowanie dobrych rządów, 
zwalczanie korupcji, oszustw podatkowych 
i prania brudnych pieniędzy oraz rozwój 
dobrze prosperującego społeczeństwa 
obywatelskiego obejmującego partnerów 
społecznych;

Or. es

Poprawka 9

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 

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

Or. es

Poprawka 10

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
oraz współpracy między 
przedsiębiorstwami;

Or. es

Poprawka 11

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 poprzez 
wzmocnienie sieci ochrony socjalnej,
zwiększenie zdolności pracowników do 
zatrudnienia i rozwój sektora prywatnego, 
w szczególności dzięki wspieraniu MŚP 
oraz przedsiębiorczości; propagowanie 
wewnętrznej spójności gospodarczej, 
społecznej i terytorialnej, rozwoju 
obszarów wiejskich, działań w dziedzinie 
klimatu oraz odporności na katastrofy;

Or. es
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Poprawka 12

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d a) utworzenie ram sprzyjających 
bezpośrednim inwestycjom zagranicznym, 
zapewniających inwestycjom obu stron 
bezpieczeństwo prawne;

Or. es

Poprawka 13

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 
unijnych ram regulacyjnych 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 i 
inwestycyjne, wskaźniki umożliwiające 
pomiar wewnętrznych nierówności 
gospodarczych, w tym poziomu 
zatrudnienia.

Or. es
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Poprawka 14

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 obejmują umowy o 
partnerstwie i współpracy, układy o 
stowarzyszeniu, pogłębione i kompleksowe 
umowy o wolnym handlu 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.

Or. es

Poprawka 15

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,
przestrzeganiu i wdrażaniu podstawowych 
zasad gospodarki rynkowej, postępy w 
realizacji uzgodnionych celów reform, 
potrzeby i możliwości tego kraju oraz 
potencjalny wpływ wsparcia unijnego.
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Or. es

Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja, państwa członkowskie i 
Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) 
zapewniają spójność wsparcia udzielanego 
na mocy niniejszego rozporządzenia z 
innym wsparciem udzielanym przez Unię, 
państwa członkowskie i Europejski Bank 
Inwestycyjny.

2. Komisja, państwa członkowskie i 
Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) 
zapewniają spójność wsparcia udzielanego 
na mocy niniejszego rozporządzenia z 
innym wsparciem udzielanym przez Unię, 
państwa członkowskie, Europejski Bank 
Inwestycyjny oraz Europejski Bank 
Odbudowy i Rozwoju.

Or. es

Poprawka 17

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 
Europejskiego i Rady w terminie jednego 

9. W przypadku kryzysów lub zagrożeń dla 
demokracji, praworządności, praw 
człowieka i podstawowych wolności, 
poważnych i wielokrotnych naruszeń 
przepisów Międzynarodowej Organizacji 
Handlu (WTO) lub umów handlowych 
zawartych z Unią 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. 
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miesiąca od ich przyjęcia. W tej sytuacji Komisja przekazuje 
zmienione dokumenty programowe do 
wiadomości Parlamentu Europejskiego i 
Rady w terminie jednego miesiąca od ich 
przyjęcia.

Or. es

Poprawka 18

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
lub poważnie i wielokrotnie narusza 
przepisy WTO lub przepisy umów 
handlowych zawartych z Unią, 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. es
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