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Poprawka 10
Adina-Ioana Vălean

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 3 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Ponadto od 2007 roku Unia wzmacnia i 
pogłębia swoją współpracę i partnerstwo z 
krajami rozwijającymi się i krajami w fazie 
transformacji w Azji, Azji Środkowej i
Ameryce Łacińskiej, a także z Irakiem, 
Iranem, Jemenem i Ameryką Południową
na mocy rozporządzenia (WE) nr 
1905/2006 z dnia 18 grudnia 2006 r. 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
ustanawiającego Instrument Finansowania 
Współpracy na rzecz Rozwoju.

(3) Ponadto od 2007 roku Unia wzmacnia i 
pogłębia swoją współpracę i partnerstwo z 
krajami rozwijającymi się i krajami w fazie 
transformacji w Ameryce Łacińskiej, Azji, 
Azji Środkowej i na Bliskim Wschodzie, a 
także z Republiką Południowej Afryki na 
mocy rozporządzenia (WE) nr 1905/2006 z 
dnia 18 grudnia 2006 r. Parlamentu 
Europejskiego i Rady ustanawiającego 
Instrument Finansowania Współpracy na 
rzecz Rozwoju.

Or. en

Uzasadnienie

Rozporządzenie (WE) nr 1905/2006 ustanawiające instrument finansowania współpracy na 
rzecz rozwoju nie wymienia innych krajów poza Republiką Południowej Afryki. Zgodnie z 
treścią obowiązującego rozporządzenia należy unikać nadmiernej szczegółowości, aby 
umożliwić wielu krajom dostęp do tego instrumentu finansowania i jednocześnie zapewnić 
spójność ustawodawstwa.

Poprawka 11
Adina-Ioana Vălean

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 

(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, w 
zarządzaniu zasobami i rynkami energii,
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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 
międzynarodowego, ochrony wspólnych 
globalnych dóbr publicznych, obrony 
podstawowych interesów Unii i 
upowszechniania wiedzy na temat Unii w 
tych krajach.

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

Or. en

Poprawka 12
Adina-Ioana Vălean

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) UE potrzebuje instrumentu 
finansowego o zasięgu globalnym, który 
umożliwi jej finansowanie działań, które 
mogą nie kwalifikować się do ODA, ale 
które są niezbędne do pogłębienia i 
utrwalenia jej stosunków z 
zainteresowanymi krajami partnerskimi, 
szczególnie poprzez dialog polityczny i
tworzenie partnerstw.

(8) UE potrzebuje instrumentu 
finansowego o zasięgu globalnym, który 
umożliwi jej finansowanie działań, które 
mogą nie kwalifikować się do ODA, ale 
które są niezbędne do pogłębienia i 
utrwalenia jej stosunków z 
zainteresowanymi krajami partnerskimi, 
szczególnie poprzez dialog polityczny i
partnerstwa oraz opracowywanie 
istotnych projektów będących 
przedmiotem wspólnego zainteresowania.

Or. en

Poprawka 13
Andrzej Grzyb
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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
przynajmniej do 20 % niniejsze 
rozporządzenie powinno się przyczynić do 
osiągnięcia tego celu.

(12) Przeciwdziałanie zmianie klimatu jest 
uznawane za jedno z wyzwań, przed 
którym stoi Unia, i za dziedzinę, w której 
konieczne są pilne działania 
międzynarodowe. Unia powinna zatem 
działać w takim kierunku, aby osiągnąć 
porozumienie na szczeblu światowym w 
kwestii przeciwdziałania zmianie klimatu.

Or. en

Poprawka 14
Adina-Ioana Vălean

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

(12) Zwłaszcza przeciwdziałanie zmianie 
klimatu jest uznawane za jedno z 
największych światowych 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 przynajmniej 
do 20 % niniejsze rozporządzenie powinno 
się przyczynić do osiągnięcia tego celu.

Or. en
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Poprawka 15
Andrzej Grzyb

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 14 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Zgodnie z niniejszym 
rozporządzeniem Unia powinna wspierać 
realizację strategii „Europa 2020”, w 
szczególności jej celów związanych ze 
zmianą klimatu, przestawieniem się na 
bardziej ekologiczną gospodarkę i 
efektywne gospodarowanie zasobami, a
także celów w zakresie handlu i inwestycji 
oraz współpracy z państwami trzecimi w 
kwestiach dotyczących przedsiębiorstw i 
nadzoru; a ponadto powinna wspierać 
dyplomację publiczną, współpracę 
edukacyjną i akademicką oraz działania 
informacyjne.

(14) Zgodnie z niniejszym 
rozporządzeniem Unia powinna wspierać 
realizację strategii „Europa 2020”, a 
ponadto powinna wspierać dyplomację 
publiczną, współpracę edukacyjną i 
akademicką oraz działania informacyjne.

Or. en

Poprawka 16
Josefa Andrés Barea

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 14 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Zgodnie z niniejszym 
rozporządzeniem Unia powinna wspierać 
realizację strategii „Europa 2020”, w 
szczególności jej celów związanych ze 
zmianą klimatu, przestawieniem się na 
bardziej ekologiczną gospodarkę i 
efektywne gospodarowanie zasobami, a 
także celów w zakresie handlu i inwestycji
oraz współpracy z państwami trzecimi w 
kwestiach dotyczących przedsiębiorstw i 
nadzoru; a ponadto powinna wspierać 
dyplomację publiczną, współpracę 
edukacyjną i akademicką oraz działania 

(14) Zgodnie z niniejszym 
rozporządzeniem Unia powinna wspierać 
realizację strategii „Europa 2020”, w 
szczególności jej celów związanych ze 
zmianą klimatu, przestawieniem się na 
bardziej ekologiczną gospodarkę i 
efektywne gospodarowanie zasobami oraz 
badaniami, innowacjami i nauką, a także 
celów w zakresie handlu i inwestycji,
współpracy z państwami trzecimi w 
kwestiach dotyczących przedsiębiorstw i 
nadzoru oraz lepszego dostępu do rynku 
dla europejskich przedsiębiorstw; a 
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informacyjne. ponadto powinna wspierać dyplomację 
publiczną, współpracę edukacyjną i 
akademicką oraz działania informacyjne.
             

Or. es

Poprawka 17
Adina-Ioana Vălean

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 14 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Zgodnie z niniejszym 
rozporządzeniem Unia powinna wspierać 
realizację strategii „Europa 2020”, w 
szczególności jej celów związanych ze 
zmianą klimatu, przestawieniem się na 
bardziej ekologiczną gospodarkę i 
efektywne gospodarowanie zasobami, a 
także celów w zakresie handlu i inwestycji 
oraz współpracy z państwami trzecimi w 
kwestiach dotyczących przedsiębiorstw i 
nadzoru; a ponadto powinna wspierać 
dyplomację publiczną, współpracę 
edukacyjną i akademicką oraz działania 
informacyjne.

(14) Zgodnie z niniejszym 
rozporządzeniem Unia powinna wspierać 
realizację strategii „Europa 2020”, w 
szczególności jej celów związanych ze 
zmianą klimatu, bezpieczeństwem dostaw 
energii, przestawieniem się na bardziej 
ekologiczną gospodarkę i efektywne 
gospodarowanie zasobami, a także celów 
w zakresie handlu i inwestycji oraz 
współpracy z państwami trzecimi w 
kwestiach dotyczących przedsiębiorstw i 
nadzoru; a ponadto powinna wspierać 
dyplomację publiczną, współpracę 
edukacyjną i akademicką oraz działania 
informacyjne.

Or. en

Poprawka 18
Adina-Ioana Vălean

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 

(17) Unia powinna mieć możliwość 
reagowania w sposób odpowiedni i 
terminowy na zmieniające się potrzeby lub 
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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.

nieprzewidziane wydarzenia, 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

Poprawka 19
Andrzej Grzyb

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 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;
Szczególną uwagę należy poświęcić 
wspieraniu małych i średnich 
przedsiębiorstw w Unii i ich 
internacjonalizacji, mając na uwadze rolę, 
jaką odgrywają w gospodarce Unii;

Or. en

Poprawka 20
Josefa Andrés Barea

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 
biznesowej i regulacyjnej; 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 
zgodnie z niniejszym rozporządzeniem;

b) poprawa dostępu do rynku oraz 
stwarzanie możliwości handlowych, 
inwestycyjnych i biznesowych dla 
europejskich przedsiębiorstw, w 
szczególności MŚP, 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;

                

Or. es

Poprawka 21
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Szczegółowe obszary współpracy 
prowadzonej ze środków unijnej pomocy 
na mocy niniejszego rozporządzenia są 
wymienione w załączniku. Zgodnie z art. 7 
Komisja jest uprawniona do przyjmowania 
aktów delegowanych mających na celu
zmianę lub uzupełnienie załącznika.

Szczegółowe obszary współpracy 
prowadzonej ze środków unijnej pomocy 
na mocy niniejszego rozporządzenia są 
wymienione w załączniku. Zgodnie z art. 7 
Komisja jest uprawniona do przyjmowania 
aktów delegowanych mających na celu 
uzupełnienie załącznika.
      

Or. ro
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Poprawka 22
Silvia-Adriana Ţicău

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, w tym 
również w dziedzinie przedsiębiorczości,
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”.

                

Or. ro

Poprawka 23
Adina-Ioana Vălean

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – litera a a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(aa) promowanie i wspieranie inicjatyw i 
działań mających na celu tworzenie 
sprawnie funkcjonujących rynków oraz 
eliminowanie biurokracji i barier 
handlowych z myślą o zwiększeniu 
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przewagi konkurencyjnej Unii;

Or. en

Poprawka 24
Adina-Ioana Vălean

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, działań i
projektów 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;

Or. en


