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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 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Wspólny zestaw zasad i procedur 
powinien być zgodny z obowiązującymi w 
odniesieniu do rocznego budżetu Unii 
przepisami finansowymi, określonymi w 
rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego 
i Rady, zwanym dalej „rozporządzeniem 
finansowym”; w każdym przypadku 
termin „rozporządzenie finansowe” 
odnosi się do najnowszej obowiązującej 
wersji tego rozporządzenia, w tym do
odnośnych przepisów wykonawczych do 
tego rozporządzenia przyjętych przez 
Komisję.

(7) Wspólny zestaw zasad i procedur 
powinien być zgodny z obowiązującymi w 
odniesieniu do rocznego budżetu Unii 
przepisami finansowymi, określonymi w 
rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego 
i Rady, zwanym dalej „rozporządzeniem 
finansowym” z uwzględnieniem
odnośnych przepisów wykonawczych do 
tego rozporządzenia przyjętych przez 
Komisję.

Or. en

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja dopilnowuje, by realizacja 
działań przebiegała zgodnie z celami 
właściwego instrumentu oraz przy 
zapewnieniu skutecznej ochrony 
finansowych instrumentów Unii. Pomoc 
finansowa udzielana w ramach 
instrumentów musi być zgodna z zasadami 
i procedurami ustanowionymi w 

2. Komisja dopilnowuje, by realizacja 
działań była efektywna i skuteczna oraz by
przebiegała zgodnie z celami właściwego 
instrumentu oraz przy zapewnieniu 
skutecznej ochrony finansowych 
instrumentów Unii. Pomoc finansowa 
udzielana w ramach instrumentów musi 
być zgodna z zasadami i procedurami 
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rozporządzeniu finansowym, które określa 
podstawowe ramy finansowe i prawne ich 
stosowania.

ustanowionymi w rozporządzeniu 
finansowym, które określa podstawowe 
ramy finansowe i prawne ich stosowania.

Or. en

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W celu zapewnienia skuteczności i 
efektywności wdrażania niniejszego 
rozporządzenia, wykonując jego przepisy, 
Komisja w pierwszej kolejności stosuje 
procedury o największej elastyczności, o 
ile jest to możliwe i stosowne w świetle 
charakteru działania. 

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Odnosi się do poprawki do art. 1 ust. 2.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W wyjątkowych wypadkach, w 
szczególności gdy program działania nie 
został jeszcze przyjęty, Komisja może, w 
oparciu o indykatywne dokumenty 
programowe, przyjąć środki indywidualne, 
według tych samych zasad i procedur, 
które obowiązują w odniesieniu do 
programów działania.

W wyjątkowych wypadkach, gdy program 
działania nie został jeszcze przyjęty, 
Komisja może, w oparciu o indykatywne 
dokumenty programowe, przyjąć środki 
indywidualne, według tych samych zasad i 
procedur, które obowiązują w odniesieniu 
do programów działania.

Or. en
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Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zastosowanie tej procedury nie jest 
wymagane w odniesieniu do programów 
działania i środków nieprzekraczających 
powyższych progów oraz do ich 
nieznacznych zmian. Nieznaczna zmiana 
oznacza dostosowanie techniczne, takie jak 
przedłużenie okresu realizacji, przesunięcie 
środków w ramach prognozowanego 
budżetu lub zwiększenie czy zmniejszenie 
wielkości budżetu o mniej niż 20 % w 
stosunku do pierwotnego budżetu, pod 
warunkiem że zmiana ta nie wpływa 
znacząco na cele pierwotnego programu 
działania lub środka. W takim wypadku o 
programach działania i środkach oraz 
nieznacznych zmianach informuje się 
Parlament Europejski i Radę w terminie 
jednego miesiąca od ich przyjęcia.

Zastosowanie tej procedury nie jest 
wymagane w odniesieniu do programów 
działania i środków nieprzekraczających 
powyższych progów oraz do ich 
nieznacznych zmian. Nieznaczna zmiana 
oznacza dostosowanie techniczne, takie jak 
przedłużenie okresu realizacji, przesunięcie 
środków w ramach prognozowanego 
budżetu lub zwiększenie czy zmniejszenie 
wielkości budżetu o mniej niż 10% w 
stosunku do pierwotnego budżetu, pod 
warunkiem że zmiana ta nie wpływa 
znacząco na cele pierwotnego programu 
działania lub środka. W takim wypadku o 
programach działania i środkach oraz 
nieznacznych zmianach informuje się 
Parlament Europejski i Radę w terminie 
jednego miesiąca od ich przyjęcia.

Or. en

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Przewiduje się prowadzenie 
odpowiedniej kontroli na poziomie 
projektu, między innymi pod kątem jego 
wpływu na zmianę klimatu i różnorodność 
biologiczną, w tym, tam gdzie to stosowne, 
za pomocą oceny oddziaływania na 
środowisko (OOŚ) w przypadku 
projektów, które mogą mieć wpływ na 
środowisko, zwłaszcza dużych nowych 

4. Przewiduje się prowadzenie 
odpowiedniej kontroli na poziomie 
projektu, w tym, tam gdzie to stosowne, za 
pomocą oceny oddziaływania na 
środowisko (OOŚ) w przypadku 
projektów, które mogą mieć wpływ na 
środowisko, zwłaszcza dużych nowych 
projektów infrastrukturalnych. W 
stosownych przypadkach w toku wdrażania 
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projektów infrastrukturalnych. W 
stosownych przypadkach w toku wdrażania 
programów sektorowych przeprowadza się 
strategiczne oceny oddziaływania na 
środowisko. W procesie oceny 
oddziaływania na środowisko należy 
zapewnić udział zainteresowanych stron i 
publiczny dostęp wyników oceny.

programów sektorowych przeprowadza się 
strategiczne oceny oddziaływania na 
środowisko. W procesie oceny 
oddziaływania na środowisko należy 
zapewnić udział wszystkich głównych 
zainteresowanych stron i publiczny dostęp 
wyników oceny.

Or. en

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Unijna pomoc finansowa może być 
udzielana, między innymi, z 
wykorzystaniem następujących rodzajów 
finansowania przewidzianych w 
rozporządzeniu finansowym:

1. Unijna pomoc finansowa może być 
udzielana z wykorzystaniem następujących 
rodzajów finansowania przewidzianych w 
rozporządzeniu finansowym:

Or. en

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 5 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku współfinansowania 
równoległego działanie zostaje podzielone
na szereg wyraźnie identyfikowalnych 
elementów, które są osobno finansowane 
przez poszczególnych partnerów, 
przekazujących współfinansowanie w 
sposób umożliwiający określenie 
końcowego przeznaczenia środków.

W przypadku współfinansowania 
równoległego działanie dzieli się na szereg 
wyraźnie identyfikowalnych elementów, 
które są osobno finansowane przez 
poszczególnych partnerów, przekazujących 
współfinansowanie w sposób 
umożliwiający określenie końcowego 
przeznaczenia środków.

Or. en
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Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 5 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku współfinansowania 
wspólnego całkowity koszt działania dzieli 
się pomiędzy poszczególnych partnerów 
współfinansujących, a środki trafiają do 
jednej puli w sposób uniemożliwiający 
stwierdzenie źródła finansowania zadań 
wykonywanych w ramach danego 
działania.

Nie dotyczy wersji polskiej.

Or. en

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera d a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) w przypadku IP – krajów rozwiniętych 
odgrywających istotną rolę w 
międzynarodowej gospodarce i handlu, na 
forach wielostronnych, w zakresie 
ogólnoświatowego zarządzania oraz 
rozwiązywania problemów budzących 
niepokój w skali światowej oraz takich, 
których rozwiązanie leży w żywotnym 
interesie Unii;

Or. en
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Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja przekazuje swoje sprawozdania 
z oceny do informacji Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie. Państwa 
członkowskie mogą złożyć wniosek o 
omówienie konkretnych ocen w 
komitetach, o których mowa w art. 15.
Wyniki tych dyskusji uwzględnia się w 
projektowaniu programu i przydziale 
środków.

2. Komisja przekazuje swoje sprawozdania 
z oceny do informacji Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie. Wyniki tych 
dyskusji uwzględnia się w projektowaniu 
programu i przydziale środków.

Or. en

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W proces oceny unijnej pomocy 
określonej na mocy niniejszego 
rozporządzenia Komisja włącza w 
odpowiednim stopniu wszystkie właściwe 
zainteresowane strony.

3. W fazie oceny pomocy Unii udzielonej 
na podstawie niniejszego rozporządzenia 
Komisja angażuje wszystkie główne
zainteresowane strony.

Or. en

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Sprawozdanie dwuletnie Sprawozdanie roczne

Or. en
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Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja bada postępy w realizacji 
działań w zakresie pomocy finansowej 
podejmowanych w dziedzinie działań 
zewnętrznych i począwszy od 2016 r. co 
dwa lata przedstawia Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie sprawozdanie w 
sprawie wdrożenia i rezultatów oraz, w 
możliwym stopniu, w sprawie głównych 
efektów i oddziaływania unijnej pomocy 
finansowej. Sprawozdanie to jest 
przekazywane Parlamentowi 
Europejskiemu, Radzie, Europejskiemu 
Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu i 
Komitetowi Regionów.

1. Komisja bada postępy w realizacji 
działań w zakresie pomocy finansowej 
podejmowanych w dziedzinie działań 
zewnętrznych i corocznie przedstawia 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
sprawozdanie w sprawie wdrożenia i 
rezultatów oraz, w możliwym stopniu, w 
sprawie głównych efektów i oddziaływania 
unijnej pomocy finansowej. Sprawozdanie 
to jest przekazywane Parlamentowi 
Europejskiemu, Radzie, Europejskiemu 
Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu i 
Komitetowi Regionów.

Or. en

Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Sprawozdanie dwuletnie zawiera 
informacje na temat finansowanych 
działań, wyników monitorowania i oceny, 
zaangażowania właściwych partnerów oraz 
wykonania zobowiązań i płatności 
budżetowych za rok poprzedni. Ocenia ono 
rezultaty unijnej pomocy finansowej, w 
miarę możliwości z wykorzystaniem 
dokładnych i mierzalnych wskaźników 
odzwierciedlających rolę pomocy w 
realizacji celów instrumentów.

2. Sprawozdanie roczne zawiera 
informacje na temat finansowanych 
działań, wyników monitorowania i oceny, 
zaangażowania właściwych partnerów oraz 
wykonania zobowiązań i płatności 
budżetowych za rok poprzedni. Ocenia ono 
rezultaty unijnej pomocy finansowej, w 
miarę możliwości z wykorzystaniem 
dokładnych i mierzalnych wskaźników 
odzwierciedlających rolę pomocy w 
realizacji celów instrumentów.

Or. en
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Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Środki finansowe przydzielane w 
kontekście instrumentów są objęte 
rocznym systemem identyfikacji opartym 
na metodologii OECD („wskaźniki z 
Rio”), włączonym do obowiązującej 
metodologii zarządzania wynikami 
programów UE, który służy określaniu 
wysokości wydatków związanych z 
działaniami w dziedzinie klimatu i 
różnorodności biologicznej na poziomie 
programów działania, środków 
indywidualnych i szczególnych, o których 
mowa w art. 2 ust. 1, a także ich 
ujmowaniu w ramach ocen i sprawozdań 
dwuletnich. Łączne roczne kwoty 
wydatków związanych z działaniami w 
dziedzinie klimatu i różnorodności 
biologicznej są szacowane w oparciu o 
przyjęte indykatywne dokumenty 
programowe.

Środki finansowe przydzielane w 
kontekście instrumentów są objęte 
rocznym systemem identyfikacji opartym 
na metodologii OECD („wskaźniki z 
Rio”), włączonym do obowiązującej 
metodologii zarządzania wynikami 
programów UE, który służy określaniu 
wysokości wydatków związanych z 
działaniami w dziedzinie klimatu i 
różnorodności biologicznej na poziomie 
programów działania, środków 
indywidualnych i szczególnych, o których 
mowa w art. 2 ust. 1, a także ich 
ujmowaniu w ramach ocen i sprawozdań 
rocznych. Łączne roczne kwoty wydatków 
związanych z działaniami w dziedzinie 
klimatu i różnorodności biologicznej są 
szacowane w oparciu o przyjęte 
indykatywne dokumenty programowe.

Or. en

Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Najpóźniej w terminie 31 grudnia 2017 
r. Komisja przygotowuje sprawozdanie z 
oceny realizacji celów każdego z 
instrumentów, przy użyciu wskaźników 
rezultatów i oddziaływania służących 
określaniu efektywności wykorzystania 
zasobów i europejskiej wartości dodanej 

1. Najpóźniej w terminie 30 czerwca 
2017 r. Komisja przygotowuje 
sprawozdanie z oceny realizacji celów 
każdego z instrumentów, przy użyciu 
wskaźników rezultatów i oddziaływania 
służących określaniu efektywności 
wykorzystania zasobów i europejskiej 
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instrumentów, pod kątem decyzji o 
przedłużeniu, modyfikacji lub zawieszeniu 
rodzajów działań realizowanych w ramach 
tych instrumentów. W ocenie uwzględnia 
się ponadto kwestie uproszczenia,
wewnętrznej i zewnętrznej spójności, 
dalszego znaczenia wszystkich celów, a 
także wkładu środków w realizację 
unijnych priorytetów w zakresie 
inteligentnego i zrównoważonego wzrostu 
sprzyjającego włączeniu społecznemu.
Uwzględnia ono również ustalenia i 
wnioski dotyczące wpływu 
długoterminowego instrumentów.

wartości dodanej instrumentów, pod kątem 
decyzji o przedłużeniu, modyfikacji lub 
zawieszeniu rodzajów działań 
realizowanych w ramach tych 
instrumentów. W ocenie uwzględnia się 
ponadto kwestie uproszczenia, 
wewnętrznej i zewnętrznej spójności, 
dalszego znaczenia wszystkich celów, a 
także wkładu środków w realizację 
unijnych priorytetów w zakresie 
inteligentnego i zrównoważonego wzrostu 
sprzyjającego włączeniu społecznemu.
Uwzględnia ono również ustalenia i 
wnioski dotyczące wpływu 
długoterminowego instrumentów.

Or. en

Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie 
następnego dnia po jego opublikowaniu w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie 
następnego dnia po jego opublikowaniu w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 
Niniejsze rozporządzenie stosuje się od 
dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 
2020 r.

Or. en

Uzasadnienie

Odnosi się do poprawki do art. 17 ust. 3.
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Poprawka 19

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od 
dnia 1 stycznia 2014 r.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Odnosi się do poprawki do art. 17 ust. 1.


