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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Przedmiotowy projekt rozporządzenia jest jednym z elementów polityki zewnętrznej 
UE. Ma innowacyjny charakter i różni się od instrumentów zewnętrznych UE na rzecz 
rozwoju. Jego celem jest budowanie partnerstwa i współpracy między UE a w 
szczególności krajami, które poprawiły swoją sytuację gospodarczą dzięki pomocy 
rozwojowej i stały się partnerami gospodarczymi dla UE, takimi jak Chiny, Rosja, 
Ameryka Łacińska itp. Ma on wzmacniać i propagować interesy UE, a także 
rozwiązywać największe globalne wyzwania zgodnie ze strategią „Europa 2020”. 
Przedmiotowy instrument ma ograniczony budżet wynoszący 1 131 mld euro na lata 
2014-2020. Wobec powyższego należy dobrze zdefiniować cele, a także sektory i kraje 
docelowe, przy czym mechanizmy koordynacji zostały już przewidziane w 
rozporządzeniu.

Instrument Partnerstwa umożliwi UE realizację działań wykraczających poza 
współpracę na rzecz rozwoju z globalnymi graczami, mających na celu skuteczne 
promowanie interesów UE na świecie oraz rozwiązywanie problemów o zasięgu 
światowym, jeśli zajdzie taka potrzeba. Instrument Partnerstwa wspiera również działania 
stanowiące odpowiedź na konieczność realizacji celów wynikających z dwustronnych, 
regionalnych lub wielostronnych stosunków Unii z państwami, regionami i terytoriami 
trzecimi i przyczynia się do rozwiązywania problemów ogólnoświatowych. Jego celem jest 
poprawa dostępu do rynku oraz stwarzanie możliwości handlowych, usuwanie barier 
handlowych i inwestycyjnych, zwalczanie nieuzasadnionych środków 
protekcjonistycznych, otwieranie nowych możliwości biznesowych dla europejskich 
przedsiębiorstw na świecie za pomocą partnerstw gospodarczych oraz współpracy w 
kwestiach dotyczących przedsiębiorstw i nadzoru. 

Rozporządzenie opiera się na filarach tworzących fundamenty Unii, tj. wartościach 
demokracji, praworządności, uniwersalności i niepodzielności oraz poszanowania praw 
człowieka i podstawowych wolności, a także na poszanowaniu godności człowieka oraz 
przepisów prawa międzynarodowego. Należy to zapewnić na etapie tworzenia unijnej polityki 
współpracy, planowania strategii i programowania, a także realizacji działań. 

Skuteczniejsza współpraca i koordynacja procedur, zarówno między Unią a jej państwami 
członkowskimi oraz w stosunkach z innymi ofiarodawcami i stronami mają kluczowe 
znaczenie dla zapewnienia spójności i adekwatności działań. Przedmiotowy wniosek będzie 
obejmował i lepiej koordynował między państwami członkowskimi a ustawodawcami Unii 
priorytety i działania, na które Unia ma możliwość reagowania w sposób elastyczny i 
terminowy, by móc skuteczniej poświęcić się obronie swoich interesów wynikających ze 
stosunków z państwami trzecimi. Indykatywny wykaz obszarów współpracy oraz 
indykatywny podział środków finansowych i ich zmiany będą podlegać procedurze aktów 
delegowanych.

W tym kontekście proponuje się, aby wieloletnie programy indykatywne ustanawiały 
skoordynowaną strategię Unii w danym obszarze geograficznym i obszarze współpracy. 
Zatem proponuje się, aby indykatywny podział środków finansowych na lata 2014-2020 był 
częścią przedmiotowego rozporządzenia i był określony w załączniku. Komisja jest 
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uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych mających na celu realokację kwot między 
programami. W kontekście ram określających priorytety pod kątem strategicznych obszarów 
geograficznych i obszarów współpracy Komisja przeprowadzi gruntowną, obiektywną i 
bezstronną ocenę ex ante interesów Unii, zanim podejmie decyzję co do wieloletnich 
programów indykatywnych.

Proponuje się również ograniczenie liczby innych niż istotne zmian wprowadzanych do 
wieloletnich programów indykatywnych z 20% do 10% początkowego podziału. 
Przedmiotowy wniosek byłby wystarczająco bezpieczny, przy założeniu że modyfikacje te nie 
mają wpływu na obszary priorytetowe i cele określone w wieloletnich programach 
indykatywnych. Wniosek reguluje również procedurę wprowadzania dostosowań, która jest 
przyjmowana przez Komisję zgodnie z procedurą doradczą, o której mowa we wspólnym 
rozporządzeniu wykonawczym.

Przewiduje się mechanizm przeglądu wdrażania przedmiotowego rozporządzenia. Dlatego 
zaproponowane zostały nowe przepisy dotyczące przeglądu. Nie później niż 30 czerwca 
2017 r. Komisja przekazuje Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie oceniające 
wykonanie rozporządzenia w okresie pierwszych trzech lat wraz z wprowadzeniem 
koniecznych zmian, w tym dotyczących indykatywnego podziału środków finansowych, 
określonego w nowym załączniku Ia.

Wszystkie te poprawki pomogą lepiej ukierunkować i koordynować globalny instrument Unii 
wspierający partnerstwo i zwiększający widoczność Unii w skali światowej. 

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 1a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) Unia opiera się na wartościach 
demokracji, praworządności, 
uniwersalności i niepodzielności i 
poszanowania praw człowieka 
i podstawowych wolności, przy 
poszanowaniu godności człowieka i 
przepisów prawa międzynarodowego. 
Dąży –za pomocą dialogu i współpracy –
do rozwijania i umacniania 
zaangażowania w przestrzeganie tych 
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wartości w krajach i regionach 
partnerskich. Unia dąży również do 
zachowania spójności z innymi obszarami 
swoich działań zewnętrznych. Zapewniać 
ją należy na etapie tworzenia unijnej 
polityki współpracy, planowania strategii i 
programowania, a także realizacji działań. 
Skuteczniejsza współpraca i koordynacja 
procedur, zarówno między Unią a jej 
państwami członkowskimi, jak i w 
stosunkach z innymi ofiarodawcami i 
stronami mają kluczowe znaczenie dla 
zapewnienia spójności i adekwatności 
działań. Unia i państwa członkowskie 
powinny zwiększyć spójność i 
komplementarność odpowiednich 
obszarów swojej polityki odnoszących się 
do współpracy. W celu zapewnienia 
wzajemnej komplementarności i 
wzmacniania unijnej polityki współpracy i 
polityki państw członkowskich w tej 
dziedzinie należy przewidzieć wspólne 
procedury programowania, które powinny 
być stosowane zawsze, gdy jest to możliwe 
i właściwe.

Or. en

Poprawka 2

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 

(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
Światowej Organizacji handlu (WTO) 
oraz grupy dwudziestu ministrów finansów 
i prezesów banków centralnych (G20), w 
zakresie globalnego zarządzania i 
rozwiązywania ogólnoświatowych 
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zakrojone partnerstwa z nowymi graczami 
na arenie międzynarodowej w celu 
wspierania stabilnego i sprzyjającego 
włączeniu społecznemu handlu 
międzynarodowego, ochrony wspólnych 
globalnych dóbr publicznych, obrony 
podstawowych interesów Unii i 
upowszechniania wiedzy na temat Unii w 
tych krajach.

problemów. Unia musi budować szeroko 
zakrojone partnerstwa z nowymi graczami 
na arenie międzynarodowej w celu 
wspierania stabilnego i sprzyjającego 
włączeniu społecznemu handlu 
międzynarodowego, ochrony wspólnych 
globalnych dóbr publicznych, obrony 
podstawowych interesów Unii i 
upowszechniania wiedzy na temat Unii w 
tych krajach.

Or. en

Poprawka 3

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 zarówno
krajami rozwiniętymi, jak i rozwijającymi 
się, tam gdzie leży to w żywotnym 
interesie Unii w świetle celów niniejszego 
rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 10a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10a) Działania w zakresie współpracy 
mające na celu poprawę dostępu do rynku 
i stwarzanie możliwości handlowych, 
inwestycyjnych i biznesowych powinny 
uwzględniać interesy Unii oraz zapewniać 
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długofalowe korzyści dla rozwoju Unii 
przez wzmocnione bezpieczeństwo 
gospodarcze i nieustanne tworzenie 
nowych, konkurencyjnych miejsc pracy w 
Unii, jednocześnie promując postęp i 
rozwój w krajach partnerskich, 
umożliwiając lepszą współpracę 
regionalną, zachęcając do inwestycji i 
doskonaląc ład ekonomiczny, 
wzmacniając stosunki gospodarcze i 
handlowe ze strategicznymi partnerami 
oraz zapewniając prawdziwy wzajemny 
dostęp do rynku. Działania w zakresie 
współpracy powinny w większym stopniu 
odpowiadać na szczególne potrzeby 
mikroprzedsiębiorstw, a także małych i 
średnich przedsiębiorstw w Unii, tak aby 
poprawić ich konkurencyjność. Należy 
dążyć do zapewnienia większej spójności 
między zasadami i praktykami Unii i jej 
głównych partnerów, nie obniżając 
jednocześnie unijnych standardów i 
praktyk związanych z certyfikacją, ale 
dążąc do szerszej akceptacji istniejących 
wielostronnych standardów i praktyk, 
wspierając działania, których celem jest 
zapewnienie konwergencji regulacyjnej z 
głównymi partnerami handlowymi oraz 
współpracy w kwestiach dotyczących 
przedsiębiorstw i nadzoru w ujęciu 
ogólnym, tak aby promować równość i 
zgodność ze standardami 
międzynarodowymi, ograniczając tym 
samym spory i związane z nimi koszty 
handlowe.

Or. en

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) W ramach stosunków ze swoimi (11) W ramach stosunków ze swoimi 
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partnerami na całym świecie Unia angażuje 
się na rzecz wspierania godnej pracy dla 
wszystkich, skłaniając do przyjmowania i 
skutecznego stosowania uznanych na 
szczeblu międzynarodowym norm pracy i 
wielostronnych umów w dziedzinie 
środowiska.

partnerami na całym świecie Unia angażuje 
się na rzecz wspierania zrównoważonego 
rozwoju, swobodnej i uczciwej wymiany i
godnej pracy dla wszystkich, skłaniając do 
przyjmowania i skutecznego stosowania 
uznanych na szczeblu międzynarodowym 
norm pracy i wielostronnych umów w 
dziedzinie środowiska. Niniejsze 
rozporządzenie powinno być 
wykorzystywane jako narzędzie 
wspierające międzynarodową 
konkurencyjność i przyczyniające się do 
ograniczania ryzyka protekcjonizmu, a 
jednocześnie promujące europejskie 
wartości i interesy handlowe, a także jako 
narzędzie swobodnej i uczciwej wymiany, 
umożliwiające upowszechnianie 
rzeczywistego włączania i wdrażania norm 
społecznych i środowiskowych w 
stosunkach z krajami partnerskimi, w tym 
promowanie nowych form polityki 
zatrudnienia i tworzenie miejsc pracy 
odpowiadających standardom godnej 
pracy Międzynarodowej Organizacji 
Pracy (MOP) oraz sposobności rozwoju 
dla gałęzi przemysłu europejskiego oraz 
małych i średnich przedsiębiorstw.

Or. en

Poprawka 6

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 wspólnota międzynarodowa, i jest 
dziedziną, w której konieczne są pilne 
działania międzynarodowe, mając na 
uwadze fakt, iż cele Unii w tym obszarze 
mogą zostać osiągnięte wyłącznie przez 
współpracę z głównymi partnerami 



PA\901598PL.doc 9/25 PE489.443v01-00

PL

przynajmniej do 20 % niniejsze 
rozporządzenie powinno się przyczynić do 
osiągnięcia tego celu.

handlowymi. W związku z wyrażonym w 
komunikacie Komisji „Budżet z 
perspektywy »Europy 2020«” zamiarem 
zwiększenia części unijnego budżetu 
dotyczącej klimatu niniejsze 
rozporządzenie powinno się przyczynić do 
osiągnięcia tego celu.

Or. en

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Wspieranie różnorodnych inicjatyw na 
rzecz współpracy i partnerstwa za pomocą 
pojedynczego instrumentu powinno 
również umożliwić uzyskanie korzyści 
skali, osiągnięcie efektów synergii, 
zwiększenie skuteczności, usprawnienie 
procesu podejmowania decyzji i 
zarządzania oraz wyeksponowanie działań 
zewnętrznych UE.

(15) Wspieranie różnorodnych inicjatyw na 
rzecz współpracy i partnerstwa za pomocą 
pojedynczego instrumentu powinno 
również umożliwić uzyskanie
przyszłościowej i innowacyjnej strategii w
sprawie handlu i inwestycji 
uwzględniającej nowe wyzwania, przed 
którymi stoi Unia, korzyści skali, 
osiągnięcie efektów synergii, zwiększenie 
skuteczności, usprawnienie procesu 
podejmowania decyzji i zarządzania oraz 
wyeksponowanie działań zewnętrznych 
UE.

Or. en

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 16 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Osiągnięcie celów niniejszego 
rozporządzenia wymaga stosowania 
zróżnicowanego i elastycznego podejścia 
obejmującego tworzenie modeli 

(16) Osiągnięcie celów niniejszego 
rozporządzenia wymaga stosowania 
zróżnicowanego i elastycznego podejścia 
obejmującego tworzenie modeli 
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współpracy z najważniejszymi krajami 
partnerskimi uwzględniających ich 
sytuację gospodarczą, społeczną i 
polityczną oraz szczególne interesy, 
priorytety polityczne i strategie UE, przy 
jednoczesnym zachowaniu zdolności do 
interweniowania na całym świecie, gdy 
wystąpi taka konieczność.

współpracy z najważniejszymi krajami 
partnerskimi uwzględniających ich 
sytuację gospodarczą, społeczną i 
polityczną oraz szczególne interesy, 
priorytety polityczne i strategie UE, przy 
jednoczesnym zachowaniu zdolności do 
interweniowania na całym świecie, gdy 
wystąpi taka konieczność. Unia powinna 
zastosować zintegrowane podejście do 
polityki dotyczącej handlu, spraw 
zagranicznych, rozwoju, rolnictwa, 
ochrony środowiska i badań naukowych.

Or. en

Poprawka 9

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) Należy zapewnić odpowiednie środki 
w zakresie programowania, planowania i 
wdrażania oraz współpracę 
międzyinstytucjonalną, tak aby 
zagwarantować, że Unia ma 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.

Or. en
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Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 19 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Aby dostosować zakres niniejszego 
rozporządzenia do szybko zmieniających 
się warunków w państwach trzecich, 
należy przyznać Komisji, zgodnie z art. 
290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, uprawnienia do 
przyjmowania aktów prawnych w zakresie 
szczegółowych obszarów współpracy 
określonych w załączniku. Szczególnie 
ważne jest, aby w czasie prac 
przygotowawczych Komisja prowadziła 
stosowne konsultacje, w tym z ekspertami. 
Przygotowując i sporządzając akty 
delegowane, Komisja powinna zapewnić 
jednoczesne, terminowe i odpowiednie 
przekazywanie stosownych dokumentów 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

(19) Zmiany dotyczące szczegółowych 
obszarów współpracy, przyjęcie 
wieloletnich programów indykatywnych 
oraz korekty w indykatywnym podziale 
środków finansowych stanowią inne niż 
istotne elementy niniejszego 
rozporządzenia. W rezultacie, aby 
dostosować zakres niniejszego 
rozporządzenia do szybko zmieniających 
się warunków w państwach trzecich, 
należy przyznać Komisji, zgodnie z art. 
290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, uprawnienia do 
przyjmowania aktów prawnych w zakresie 
szczegółowych obszarów współpracy 
określonych w załączniku, przyjmowania 
wieloletnich programów indykatywnych 
zgodnie z art. 5 oraz indykatywnych 
podziałów środków na programy 
określonych w załączniku Ia. Szczególnie 
ważne jest, aby w czasie prac 
przygotowawczych Komisja prowadziła 
stosowne konsultacje, w tym z ekspertami. 
Przygotowując i sporządzając akty 
delegowane, Komisja powinna zapewnić 
jednoczesne, terminowe i odpowiednie 
przekazywanie stosownych dokumentów 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

Or. en

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 20 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) Aby zapewnić jednolite warunki (20) Aby zapewnić jednolite warunki 
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wykonania niniejszego rozporządzenia, 
Komisja powinna otrzymać uprawnienia 
wykonawcze. Uprawnienia te powinny być 
wykonywane zgodnie z rozporządzeniem 
nr 182/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. 
ustanawiającym przepisy i zasady ogólne 
dotyczące trybu kontroli przez państwa 
członkowskie wykonywania uprawnień 
wykonawczych przez Komisję. 
Uwzględniając charakter tych aktów 
wykonawczych, w szczególności
charakter kierunku polityki lub skutki 
finansowe, ich przyjęcie powinno podlegać 
procedurze sprawdzającej, z wyjątkiem 
technicznych środków wykonawczych o 
niewielkiej skali finansowej.

wykonania niniejszego rozporządzenia, 
Komisja powinna otrzymać uprawnienia 
wykonawcze. Uprawnienia te powinny być 
wykonywane zgodnie z rozporządzeniem 
nr 182/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. 
ustanawiającym przepisy i zasady ogólne 
dotyczące trybu kontroli przez państwa 
członkowskie wykonywania uprawnień 
wykonawczych przez Komisję. 
Uwzględniając charakter tych aktów 
wykonawczych, w szczególności skutki 
finansowe, ich przyjęcie powinno podlegać 
procedurze doradczej.

Or. en

Poprawka 12

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 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, regionami i 
terytoriami trzecimi i przyczynia się do 
rozwiązywania problemów 
ogólnoświatowych.

Or. en
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Poprawka 13

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” 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” i ich 
oddziaływania na kształt polityki w tych 
krajach;

Or. en

Poprawka 14

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; Osiągnięcie 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 

b) poprawa dostępu do rynku oraz 
stwarzanie możliwości handlowych,
usuwanie barier handlowych i
inwestycyjnych, zwalczanie 
nieuzasadnionych środków 
protekcjonistycznych, oferowanie 
bezpiecznego otoczenia dla inwestycji i
tworzenie nowych możliwości
biznesowych dla europejskich 
przedsiębiorstw na całym świecie za 
pomocą partnerstw gospodarczych oraz 
współpracy w kwestiach dotyczących 
przedsiębiorstw i nadzoru; Osiągnięcie 
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zgodnie z niniejszym rozporządzeniem; 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. en

Poprawka 15

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) zadbanie o to, by Unia i zarazem rola, 
jaką odgrywa na arenie międzynarodowej, 
były bardziej zauważalne i lepiej 
rozumiane za sprawą dyplomacji 
publicznej, współpracy w dziedzinie 
edukacji i między ośrodkami 
akademickimi, a także kontaktów 
zewnętrznych promujących wartości i 
interesy Unii. Osiągnięcie tego celu można 
mierzyć między innymi za pomocą badań
opinii publicznej lub ocen.

c) zadbanie o to, by Unia i zarazem rola, 
jaką odgrywa na arenie międzynarodowej, 
były bardziej zauważalne i lepiej 
rozumiane za sprawą dyplomacji 
publicznej, współpracy w dziedzinie 
edukacji i między ośrodkami 
akademickimi, a także kontaktów 
zewnętrznych promujących wartości i 
interesy Unii. Osiągnięcie tego celu można 
mierzyć za pomocą poprawy postrzegania 
Unii w głównych krajach partnerskich i 
wzajemnego zrozumienia, potwierdzonym
między innymi w badaniach opinii 
publicznej lub ocenach.

Or. en

Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Za pomocą dialogu i współpracy z 
państwami trzecimi Unia stara się 

1. Za pomocą dialogu i współpracy z 
państwami, regionami i terytoriami
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propagować, rozwijać i umacniać zasady 
wolności, demokracji, poszanowania praw 
człowieka i podstawowych wolności oraz 
praworządności, które stanowią jej 
fundament.

trzecimi Unia stara się propagować, 
rozwijać i umacniać zasady wolności, 
demokracji, poszanowania praw człowieka 
i podstawowych wolności oraz 
praworządności, które stanowią jej 
fundament.

Or. en

Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Aby wzmocnić oddziaływanie unijnej 
pomocy, należy w stosownych 
przypadkach stosować zróżnicowane i 
elastyczne podejście do projektowania 
współpracy z krajami partnerskimi, tak aby 
uwzględnić ich sytuację gospodarczą, 
społeczną i polityczną oraz szczególne 
interesy, priorytety polityczne i strategie 
UE.

2. Aby wzmocnić oddziaływanie unijnej 
pomocy, należy w stosownych 
przypadkach stosować zróżnicowane i 
elastyczne podejście do projektowania 
współpracy z krajami, regionami i 
terytoriami partnerskimi, tak aby 
uwzględnić ich sytuację gospodarczą, 
społeczną i polityczną oraz szczególne 
interesy, priorytety polityczne i strategie 
UE.

Or. en

Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) W ramach swojego zakresu 
kompetencji Unia i państwa członkowskie 
propagują wielostronne podejście do 
wyzwań ogólnoświatowych i zacieśniają 
współpracę z organizacjami i organami 
międzynarodowymi lub regionalnymi, w 
tym z międzynarodowymi instytucjami 
finansowymi, agencjami, funduszami i 

3. W ramach swojego zakresu kompetencji 
Unia i państwa członkowskie propagują 
wielostronne podejście do wyzwań 
ogólnoświatowych i zacieśniają 
współpracę z organizacjami i organami 
międzynarodowymi lub regionalnymi, w 
tym z międzynarodowymi instytucjami 
finansowymi, Światową Organizacją 
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programami Organizacji Narodów 
Zjednoczonych, OECD oraz grupą 
dwudziestu ministrów finansów i prezesów 
banków centralnych (G20) oraz innymi 
darczyńcami dwustronnymi.

Handlu (WTO), agencjami, funduszami i 
programami Organizacji Narodów 
Zjednoczonych, OECD oraz grupą 
dwudziestu ministrów finansów i prezesów 
banków centralnych (G20) oraz innymi 
darczyńcami dwustronnymi.

Or. en

Poprawka 19

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, zmierza się do 
zapewnienia spójności i zgodności z 
innymi obszarami działań zewnętrznych
Unii, w szczególności z Instrumentem 
Finansowania Współpracy na rzecz 
Rozwoju dla krajów rozwijających się oraz 
z innymi istotnymi dziedzinami unijnej 
polityki. Unia zapewnia, by w trakcie 
programowania i wdrażania zostały 
odpowiednio uwzględnione wartości 
związane z ochroną środowiska, 
zrównoważoną energią, zatrudnieniem, a 
także wartości społeczne oraz inne 
związane z bezpieczeństwem socjalnym.

Or. en

Poprawka 20

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Działania finansowane zgodnie z 5. Działania finansowane zgodnie z 
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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, 
priorytetami politycznymi i strategiami
Unii.

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, regionami i
terytoriami trzecimi i mają na celu 
poprawę ich potencjału wykonawczego w 
odniesieniu do decyzji, szczególnych 
interesów, priorytetów politycznych i 
strategii Unii. Strategia Unii na rzecz 
promowania współpracy handlowej, 
inwestycyjnej i gospodarczej opiera się na 
gruntownej analizie obecnych trendów w 
światowym handlu, rozwoju 
wewnętrznego i zewnętrznego Unii oraz 
różnorodności europejskich 
przedsiębiorstw, ich specjalistycznej 
wiedzy i postępów technologicznych.

Or. en

Poprawka 21

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. W kontekście ram definiujących 
priorytety pod kątem strategicznych 
obszarów geograficznych i obszarów 
współpracy Komisja przeprowadzi 
gruntowną, obiektywną i bezstronną 
ocenę ex ante interesów Unii zanim 
podejmie decyzję co do wieloletnich 
programów indykatywnych.

Or. en
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Poprawka 22

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja przyjmuje wieloletnie programy 
indykatywne zgodnie z procedurą 
sprawdzającą, o której mowa w art. 15 ust.
3 wspólnego rozporządzenia 
wykonawczego. Procedura ta obowiązuje 
również w stosunku do większych 
przeglądów, których rezultatem jest 
znacząca zmiana strategii lub jej 
programowania.

1. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych
zgodnie z art. 7 mających na celu 
przyjęcie wieloletnich programów 
indykatywnych. Procedura ta obowiązuje 
również w stosunku do większych 
przeglądów lub dostosowań, których 
rezultatem jest znacząca zmiana strategii 
lub jej programowania.

Or. en

Poprawka 23

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Wieloletnie programy indykatywne 
określają unijne strategiczne lub wzajemne 
interesy i priorytety, szczegółowe cele i
oczekiwane rezultaty. W przypadku krajów 
i regionów, w odniesieniu do których 
ustanowiono wspólny dokument ramowy 
określający kompleksową unijną strategię, 
wieloletnie programy indykatywne są 
sporządzane w oparciu o ten dokument.

2. Wieloletnie programy indykatywne 
określają strategię Unii w odniesieniu do 
danego obszaru geograficznego i obszaru 
współpracy, unijne strategiczne lub 
wzajemne interesy i priorytety, 
szczegółowe cele, oczekiwane rezultaty i 
wskaźniki skuteczności działania. W 
przypadku krajów i regionów, w 
odniesieniu do których ustanowiono 
wspólny dokument ramowy określający 
kompleksową unijną strategię, wieloletnie 
programy indykatywne są sporządzane w 
oparciu o ten dokument.

Or. en
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Poprawka 24

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Komisja oraz państwa członkowskie, w 
celu zwiększenia komplementarności 
swoich działań w zakresie współpracy, we 
wczesnej fazie procesu programowania 
prowadzą konsultacje między sobą oraz z 
pozostałymi ofiarodawcami i partnerami, 
w tym z zainteresowanymi stronami i 
władzami lokalnymi. Takie konsultacje 
mogą prowadzić do wspólnego 
programowania przez Unię i jej państwa 
członkowskie.

Or. en

Poprawka 25

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) W ramach wieloletnich programów 
orientacyjnych możliwe jest tworzenie 
rezerw środków nieprzydzielonych. 
Decyzja o przydziale tych środków jest 
podejmowana zgodnie z przepisami 
wspólnego rozporządzenia wykonawczego.

5. W ramach wieloletnich programów 
orientacyjnych możliwe jest tworzenie 
rezerw środków nieprzydzielonych
nieprzekraczających 5%. Decyzja o 
przydziale tych środków jest podejmowana 
zgodnie z przepisami wspólnego 
rozporządzenia wykonawczego.

Or. en
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Poprawka 26

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Procedury sprawdzającej, o której 
mowa w ust. 1, nie stosuje się do 
nieznacznych modyfikacji wieloletnich 
programów indykatywnych, dokonywania 
dostosowań technicznych, zmiany 
przeznaczenia środków w ramach 
przydziałów orientacyjnych w obrębie 
obszaru priorytetowego lub zwiększenia 
albo zmniejszenia pierwotnej łącznej
kwoty przydziału o mniej niż 20 %, pod 
warunkiem że modyfikacje te nie mają 
wpływu na obszary priorytetowe i cele 
określone w wieloletnich programach 
indykatywnych. O takich dostosowaniach
informuje się Parlament Europejski i Radę 
w terminie jednego miesiąca.

6. Procedury, o której mowa w ust. 1, nie 
stosuje się do nieznacznych modyfikacji 
wieloletnich programów indykatywnych, 
dokonywania dostosowań technicznych, 
zmiany przeznaczenia środków w ramach 
przydziałów orientacyjnych w obrębie 
obszaru priorytetowego lub zwiększenia 
albo zmniejszenia pierwotnej kwoty 
przydziału o mniej niż 10 %, pod 
warunkiem że modyfikacje te nie mają 
wpływu na obszary priorytetowe i cele 
określone w wieloletnich programach 
indykatywnych. Takie dostosowania 
przyjmuje Komisja zgodnie z procedurą 
doradczą, o której mowa w art. 15 ust. 2 
wspólnego rozporządzenia wykonawczego 
i informuje o nich Parlament Europejski i 
Radę w terminie jednego miesiąca.

Or. en

Poprawka 27

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Procedura, o której mowa w art. 15 ust. 
4 wspólnego rozporządzenia 
wykonawczego, może mieć zastosowanie 
do zmian wieloletnich programów 
indykatywnych wymagających 
bezzwłocznej odpowiedzi ze strony Unii.

7. Procedura, o której mowa w art. 15 ust. 
4 wspólnego rozporządzenia 
wykonawczego, może mieć zastosowanie 
do zmian wieloletnich programów 
indykatywnych, na podstawie należycie 
uzasadnionej szczególnie pilnej potrzeby,
wymagających bezzwłocznej odpowiedzi 
ze strony Unii.

Or. en
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Poprawka 28

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Przekazanie uprawnień, o którym
mowa w art. 4, przyznaje się Komisji na 
czas obowiązywania niniejszego 
rozporządzenia.

1. Przekazanie uprawnień, o którym mowa 
w art. 4, art. 5 ust. 1 i art. 8 ust. 1,
przyznaje się Komisji na czas 
obowiązywania niniejszego 
rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 29

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Finansowa kwota referencyjna 
przeznaczona na wdrożenie przepisów 
niniejszego rozporządzenia w latach 2014–
2020 wynosi 1 131 000 000 EUR. Decyzję 
o wysokości rocznych środków podejmuje 
władza budżetowa w ramach rocznej 
procedury budżetowej w granicach 
określonych w wieloletnich ramach 
finansowych.

1. Finansowa kwota referencyjna 
przeznaczona na wdrożenie przepisów 
niniejszego rozporządzenia w latach 2014–
2020 wynosi 1 131 000 000 EUR.
Indykatywny podział środków 
finansowych na lata 2014-2020 jest 
określony w załączniku Ia. Zgodnie z art. 
7 Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
mających na celu zmianę lub 
uzupełnienie załącznika Ia lub realokację 
kwot między programami. Decyzję o 
wysokości rocznych środków podejmuje 
władza budżetowa w ramach rocznej 
procedury budżetowej w granicach 
określonych w wieloletnich ramach 
finansowych.

Or. en
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Poprawka 30

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 9a
Przegląd

Nie później niż 30 czerwca 2017 r. 
Komisja przekazuje Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie sprawozdanie 
oceniające wykonanie niniejszego 
rozporządzenia w okresie pierwszych 
trzech lat wraz z wnioskiem 
ustawodawczym wprowadzającym, w razie 
potrzeby, konieczne zmiany w 
indykatywnym podziale środków 
określonym w załączniku Ia.

Or. en

Poprawka 31

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Niniejsze rozporządzenie wchodzi w 
życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu 
w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej. Niniejsze rozporządzenie
stosuje się od dnia 1 stycznia 2014 r.

1. Niniejsze rozporządzenie wchodzi w 
życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu 
w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej. Rozporządzenie obowiązuje
od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 
grudnia 2020 r.

Or. en
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Poprawka 32

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – litera c)

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 
handlowych i procesów integracji 
handlowej, w tym południa z południem, 
wspieranie przepływu inwestycji i 
partnerstw gospodarczych Unii, ze 
szczególnym uwzględnieniem małych i 
średnich przedsiębiorstw; zbliżanie 
przepisów technicznych i normalizację, 
prawa własności intelektualnej, ochronę 
danych osobowych oraz najlepsze praktyki 
w kwestiach gospodarczych, handlowych, 
inwestycyjnych, podatkowych i 
finansowych;

Or. en

Poprawka 33

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – litera da) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) doskonalenie narzędzi 
antykorupcyjnych oraz działań na rzecz 
przejrzystości oraz usprawnienie ich 
wdrażania;

Or. en
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Poprawka 34

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – 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, podatki, 
finanse i statystyki związane z 
konkretnymi interesami Unii lub leżące we 
wzajemnym interesie Unii i państw 
trzecich;

Or. en

Poprawka 35

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik Ia (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ZAŁĄCZNIK Ia
INDYKATYWNY PODZIAŁ ŚRODKÓW 
FINANSOWYCH NA LATA 2014–2020

Całkowita finansowa kwota referencyjna 
(1 131 000 000 euro) w podziale na 
poszczególne cele wygląda następująco:
Cel 1 (wdrażanie międzynarodowego 
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wymiaru strategii „Europa 2020”): 53%;
Cel 2 (poprawa dostępu do rynku i 
stwarzanie możliwości handlowych, 
inwestycyjnych i biznesowych dla 
przedsiębiorstw europejskich): 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


