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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Celem instrumentu partnerstwa jest zrealizowanie międzynarodowego wymiaru strategii 
Europa 2020 poprzez wspieranie dwustronnych, regionalnych i międzyregionalnych 
stosunków partnerskich UE, poprawę dostępu do rynku, rozwój handlu i stwarzanie 
przedsiębiorstwom europejskim możliwości inwestowania i prowadzenia działalności 
gospodarczej, a także zwiększenie widoczności UE na całym świecie. Zastąpi on instrument 
finansowania współpracy z państwami i terytoriami uprzemysłowionymi oraz innymi 
państwami i terytoriami o wysokim dochodzie (ICI), rozszerzając jego zakres oraz zasięg 
geograficzny na wszystkie kraje trzecie. Ze względu na swoje cele i zakres instrument 
partnerstwa jest uważany za element wsparcia na rzecz zewnętrznego oddziaływania 
wewnętrznych strategii politycznych UE. Z uwagi na te cechy przyszły instrument powinien 
stanowić uzupełnienie działań prowadzonych w ramach innych programów UE, w tym 
również programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont 2020” oraz 
programu na rzecz konkurencyjności i MŚP, które to kwestie wchodzą w zakres kompetencji 
Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii.

Mając na uwadze, że dzięki zasięgowi geograficznemu i ogólnym celom politycznym 
instrument partnerstwa będzie prawdopodobnie bardzo elastyczny, szczególną uwagę należy 
zwrócić na unikanie zamieszania wśród potencjalnych wnioskodawców. Sprawozdawczyni 
doceniła zamiar Komisji polegający na stosowaniu aktów delegowanych w celu dostosowania 
obszarów współpracy określonych w załączniku do instrumentu partnerstwa. Choć zgadza się 
ona z opinią, iż jest to sposób na szybkie reagowanie w obliczu przyszłych wyzwań natury 
ekonomicznej, uważa, że załącznik w proponowanej wersji jest sformułowany bardzo 
wszechstronnie i ogólnie, co umożliwia włączenie go do tekstu rozporządzenia bez szkody 
dla jego elastyczności.

Z uwagi na powyższe celem poprawek zaproponowanych do projektu rozporządzenia w 
sprawie instrumentu partnerstwa jest dalsze doprecyzowanie w odniesieniu do jego 
możliwości uzupełniania działań podejmowanych w ramach innych programów UE. 
Sprawozdawczyni uważa, że należy unikać powielania wysiłków, aby osiągnąć maksymalny 
efekt w odniesieniu do wsparcia finansowego w ramach instrumentu partnerstwa. Z tego 
samego powodu sprawozdawczyni sugeruje poprawki do załącznika do instrumentu 
partnerstwa, który określa obszary współpracy, gdyż jej zdaniem pewne dziedziny 
działalności objęte zakresem kompetencji Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, 
mianowicie badania naukowe i innowacje, bezpieczeństwo energetyczne, przemysł i 
przedsiębiorstwa, a także technologie informacyjne i komunikacyjne wymagają dodatkowego 
podkreślenia.

POPRAWKI

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii zwraca się do Komisji Handlu 
Międzynarodowego, jako do komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim 
sprawozdaniu następujących poprawek:
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Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Ponadto Unia umacnia swoje stosunki 
dwustronne z innymi coraz bardziej 
liczącymi się średniozamożnymi krajami 
rozwijającymi się w Azji i Ameryce 
Łacińskiej poprzez poszerzanie partnerstwa 
na rzecz współpracy i dialogu politycznego 
o obszary i tematy wykraczające poza 
współpracę na rzecz rozwoju. Również 
stosunki z Rosją ewoluują, między innymi 
za sprawą partnerstwa na rzecz 
modernizacji między Unią a Rosją, co 
podkreśla znaczenie Rosji jako 
strategicznego partnera Unii zarówno w 
stosunkach dwustronnych, jak i w 
sprawach ogólnoświatowych.

(6) Ponadto Unia umacnia swoje stosunki 
dwustronne z innymi coraz bardziej 
liczącymi się średniozamożnymi krajami 
rozwijającymi się w Azji i Ameryce 
Łacińskiej poprzez poszerzanie partnerstwa 
na rzecz współpracy i dialogu politycznego 
o obszary i tematy wykraczające poza 
współpracę na rzecz rozwoju. Również 
stosunki z Rosją ewoluują, między innymi 
za sprawą inicjatyw takich jak partnerstwo
na rzecz modernizacji między Unią a Rosją 
oraz dialog energetyczny między UE a 
Rosją, co podkreśla znaczenie Rosji jako 
strategicznego partnera Unii zarówno w 
stosunkach dwustronnych, jak i w 
sprawach ogólnoświatowych.

Or. en

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 10 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10a) Działania podejmowane na mocy 
niniejszego rozporządzenia mogą stanowić 
uzupełnienie zewnętrznego wymiaru 
wewnętrznych strategii politycznych 
realizowanych w ramach innych 
programów UE (takich jak program 
ramowy w zakresie badań naukowych i 
innowacji „Horyzont 2020” oraz program 
na rzecz konkurencyjności i MŚP), przy 
czym należy zadbać o to, aby nie powielać 
żadnych działań.

Or. en
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Uzasadnienie

Ważne jest osiąganie efektów synergii między UE a krajami trzecimi, zwłaszcza w odniesieniu 
do programów UE takich jak „Horyzont 2020” i inne programy dla MŚP.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) W ramach stosunków ze swoimi 
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.

(11) W ramach stosunków ze swoimi 
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,
wielostronnych umów w dziedzinie 
środowiska i Konwencji Narodów 
Zjednoczonych o prawie morza.

Or. en

Poprawka 4

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, przestawieniem się na 
bardziej ekologiczną gospodarkę i 
efektywne gospodarowanie zasobami, a 
także celów w zakresie handlu, inwestycji, 
energii oraz współpracy z państwami 
trzecimi w kwestiach dotyczących 
przedsiębiorstw i nadzoru; a ponadto 
powinna wspierać dyplomację publiczną, 
współpracę edukacyjną i akademicką oraz 
działania informacyjne.
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Or. en

Poprawka 5

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 
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.

(16) Osiągnięcie celów niniejszego 
rozporządzenia wymaga stosowania 
zróżnicowanego i elastycznego podejścia 
obejmującego tworzenie modeli 
współpracy z najważniejszymi krajami 
partnerskimi, uwzględniających ich 
sytuację gospodarczą, społeczną i 
polityczną oraz szczególne interesy, 
priorytety polityczne i strategie UE.

Or. en

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(4) Wykonując niniejsze rozporządzenie, w 
toku formułowania polityki, planowania 
strategicznego i programowania oraz 
wdrażania środków, Unia zmierza do 
zapewnienia spójności i zgodności z 
innymi obszarami swoich działań 
zewnętrznych, w szczególności z
instrumentem finansowania współpracy
na rzecz rozwoju dla krajów rozwijających 
się oraz z innymi istotnymi dziedzinami 
polityki UE i jej programami.

Or. en
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Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – litera ea) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ea) wspieranie działań, których celem jest 
stawienie czoła wyzwaniom UE w zakresie 
bezpieczeństwa energetycznego, postępy w 
ramach planu działania w dziedzinie 
energii na rok 2050, promowanie 
przejrzystości i przewidywalności na 
globalnych rynkach energetycznych oraz 
transfer technologii;

Or. en

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – litera eb) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(eb) promowanie układów partnerskich, 
inicjatyw i działań mających na celu 
poprawę konkurencyjności przemysłu w 
UE, a także inicjatyw mających potencjał 
poprawy wyników UE w dziedzinie badań 
naukowych i innowacji, jak i wspieranie 
europejskiej agendy cyfrowej;

Or. en

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – litera f)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) wspieranie inicjatyw i działań leżących f) wspieranie inicjatyw i działań leżących 
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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;

w interesie Unii lub we wspólnym interesie 
w takich obszarach jak zmiana klimatu, 
kwestie środowiskowe, w tym 
różnorodność biologiczna, efektywne 
gospodarowanie zasobami, surowce,
transport, zatrudnienie i polityka 
społeczna, zrównoważony rozwój, w tym 
promowanie godnej pracy oraz społecznej 
odpowiedzialności przedsiębiorstw, handel 
i współpraca Południa z Południem, 
kształcenie, kultura, turystyka, 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


