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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Europejską politykę sąsiedztwa (EPS) sformułowano w 2004 r. i obejmuje ona 16 krajów 
partnerskich położonych na wschód i południe od granic UE, a mianowicie Algierię, 
Armenię, Azerbejdżan, Białoruś, Egipt, Gruzję, Izrael, Jordanię, Liban, Libię, Republikę 
Mołdowy, Maroko, okupowane terytoria palestyńskie, Syrię, Tunezję i Ukrainę. W ramach 
EPS 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 tym 
działania w dziedzinie klimatu. W polityce tej przewidziano również stowarzyszenia o 
charakterze politycznym i głębszą integrację gospodarczą, większą mobilność oraz 
rozszerzenie kontaktów międzyludzkich. W przyszłych wieloletnich ramach finansowych na 
okres 2014-2020 EPS ma być finansowana przez specjalny instrument – Europejski 
Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa (ENPI), obejmujący swym zakresem 16 wymienionych 
krajów partnerskich i Rosję. We wniosku Komisji uznaje się wiele zmian, które okazały się 
konieczne w dotychczasowej realizacji europejskiej polityki sąsiedztwa. Sprawozdawca 
zasadniczo popiera to podejście.

Niemniej jednak można zauważyć, że należy dokonać pewnych szczegółowych dostosowań w 
rozporządzeniu, zwłaszcza jeśli chodzi o punkt widzenia polityki rozwoju regionalnego. 
Odnosi się to przede wszystkim do zaplanowanych programów współpracy transgranicznej, a 
zwłaszcza do zakresu zaproponowanego związanego z tym finansowania, do tego stopnia, że 
stosowne wydawałoby się nawet rozważenie pomysłu oddzielnego rozporządzenia w sprawie 
współpracy transgranicznej. Sprawozdawca proponuje zatem dostosowanie (do poziomu 7%) 
poziomu finansowania tych programów z ENPI w oparciu o spójne podejście stosowane przez 
Parlament Europejski w odniesieniu do całego celu współpracy terytorialnej. W podobnym 
duchu proponuje się szczególne odniesienie do europejskiego ugrupowania współpracy 
terytorialnej poprzez odzwierciedlenie roli, jaką ten instrument ma odgrywać w następstwie 
jego reformy, która jest teraz dyskutowana, z myślą o przyszłym wdrożeniu polityki spójności 
w granicach UE, jak i poza nimi.

Europejska polityka sąsiedztwa, podobnie jak polityka spójności, musi zdecydowanie opierać 
się na zasadach partnerstwa i wielopoziomowego sprawowania rządów, tak aby zaangażować 
jak najwięcej partnerów, co odnosi się zwłaszcza do lokalnych i regionalnych organów w 
krajach sąsiadujących. Należy również uwzględnić organizacje pozarządowe (organizacje 
społeczeństwa obywatelskiego). Wszyscy określeni w ten sposób partnerzy muszą być 
zaangażowani w planowanie, wdrażanie i nadzorowanie wspólnych programów operacyjnych 
ENPI. W tym celu programom tym musi towarzyszyć również obowiązkowy śródokresowy 
przegląd stosowania unijnych wieloletnich ram finansowych, podobnie jak ma to miejsce w 
innych obszarach unijnej polityki. Sprawozdawca zaproponował zatem wszechstronne 
rozwiązanie tej kwestii.

Ogólnie rzecz biorąc, powyższe starania są częścią działań na rzecz demokracji i praw 
człowieka, w które zaangażowana powinna być polityka Unii Europejskiej. Proponuje się 
zatem dodatkowy punkt preambuły w celu wskazania nowych rozwiązań w tym zakresie. 
Ponieważ europejska polityka sąsiedztwa ma na celu wspieranie budowania demokratycznych 
instytucji społeczeństwa obywatelskiego w obszarze otaczającym Unię Europejską, środki z 
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ENPI należy rozdzielać w sposób zróżnicowany i zrównoważony, odzwierciedlając 
różnorodność państw i regionów objętych omawianą polityką. Ponadto mając na uwadze, że 
takie kryteria mogą do pewnego stopnia być definiowane jedynie ex ante, sprawozdawca 
proponuje, aby przynajmniej niektóre kwestie związane z nimi były określane w akcie 
delegowanym wdrażającym omawiane rozporządzenie, o ile jest to wyraźnie wymagane w 
samym rozporządzeniu. Niemniej jednak z zadowoleniem przyjęta zostałaby sytuacja, w 
której możliwe byłoby ich wystarczająco dokładne zdefiniowanie w rozporządzeniu.

POPRAWKI

Komisja Rozwoju Regionalnego zwraca się do Komisji Spraw Zagranicznych, jako do 
komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących 
poprawek:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 8 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8a) Należy rozważyć przyjęcie 
oddzielnego rozporządzenia dotyczącego 
współpracy transgranicznej, 
analogicznego do programów Interreg, 
stanowiącego krok ku wszechstronnemu, 
systemowemu rozwiązaniu 
opracowanemu w celu ulepszenia 
wdrażania programów i projektów 
transgranicznych.

Or. en

Uzasadnienie

Od 2006 r. należy dostosowywać programy operacyjne realizowane wzdłuż granic 
zewnętrznych UE do programów Interreg. Z uwagi na różne struktury, kompetencje, różnice 
prawne oraz kryteria kwalifikowalności na granicach od tego roku wdrażane jest specjalne 
rozporządzenie dotyczące Interreg. Okazało się, że jest to jedyny sposób na stawienie czoła 
trudnościom w opracowywaniu i realizowaniu wspólnych projektów i programów. Takie 
samo podejście potrzebne jest na naszych zewnętrznych granicach, aby rzeczywiście móc 
połączyć programy i projekty i aby osiągnąć korzyści po obu stronach granic.
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Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 9 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9a) Należy podkreślić znaczenie 
umacniania demokracji i praw człowieka, 
a także podejmować inicjatywy celem 
utworzenia solidnego nowego 
mechanizmu w tym zakresie, takiego jak 
Europejski Fundusz na rzecz Demokracji.

Or. en

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 9 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9b) Usiłowanie zapewnienia spójności 
gospodarczej, społecznej i terytorialnej 
jest ważnym dla Unii aspektem, który 
należy rozszerzyć w miarę możliwości na 
kraje sąsiadujące jako część 
przynoszącego obopólne korzyści procesu 
wielopoziomowego sprawowania rządów, 
obejmującego zwłaszcza organy lokalne i 
regionalne. Terytorialny wymiar tej 
współpracy, choć obejmuje również 
aspekty transnarodowe i transregionalne, 
jest najbardziej widoczny w sąsiedztwie 
Unii dzięki współpracy transgranicznej.

Or. en
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Poprawka 4

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, również 
za sprawą rozwoju sektora prywatnego; 
propagowanie wewnętrznej spójności 
gospodarczej, społecznej i terytorialnej, 
zacieśnianie współpracy między 
państwami członkowskimi a krajami 
partnerskimi oraz między krajami 
partnerskimi, rozwoju obszarów wiejskich, 
działań w dziedzinie klimatu oraz 
odporności na katastrofy;

Or. en

Uzasadnienie

Ten instrument rozwoju instytucjonalnego niesie ze sobą różne korzyści. Najważniejsze z nich 
to: rozwijanie nowoczesnej i skutecznej administracji na szczeblu centralnym, lokalnym i 
regionalnym, bezpośrednia wymiana doświadczeń i wiedzy w zakresie ustawodawstwa UE, 
wdrażanie najlepszych praktyk administracji UE, szkolenia i poprawa potencjału 
zawodowego, zmiany w praktykach organizacyjnych i kulturze organizacyjnej, lepsza 
komunikacja i koordynacja.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera f a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(fa) rozwijanie organizacji społeczeństwa 
obywatelskiego i organizacji 
pozarządowych oraz wspieranie ich 
działań na rzecz tworzenia społeczeństw 
demokratycznych.

Or. en
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Uzasadnienie

W niektórych krajach społeczeństwo obywatelskie jest traktowane jako narzędzie budowania 
zdolności administracyjnych. Należy podkreślić, że potrzebne jest również zaangażowanie 
społeczeństwa obywatelskiego w budowanie wartości demokratycznych i wspieranie ich 
działań prowadzonych niezależnie od rządów.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Wsparcie udzielane na mocy niniejszego 
rozporządzenia z zasady uzgadnia się w 
partnerskiej współpracy z beneficjentami.
Współpraca partnerska dotyczy odpowiednio 
władz krajowych, regionalnych i lokalnych, 
innych zainteresowanych stron, 
społeczeństwa obywatelskiego, partnerów
społecznych oraz innych podmiotów
niepublicznych zaangażowanych w 
przygotowanie, wdrażanie i monitorowanie 
wsparcia unijnego.

2. Wsparcie udzielane na mocy niniejszego 
rozporządzenia z zasady uzgadnia się w 
partnerskiej współpracy z beneficjentami.
Współpraca partnerska dotyczy
następujących partnerów:

(i) właściwych władz regionalnych, 
lokalnych, miejskich i innych władz 
publicznych;
(ii) partnerów gospodarczych i 
społecznych;
(iii) organów reprezentujących 
społeczeństwo obywatelskie, organizacji 
pozarządowych oraz organów 
odpowiedzialnych za promowanie 
równości i niedyskryminacji; oraz
(iv) podmiotów niepublicznych.

Partnerzy są członkami komitetów 
monitorujących programy.
Zaangażowanie tych partnerów odbywa 
się z poszanowaniem europejskiego 
kodeksu postępowania.

Or. en
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Uzasadnienie

Zaangażowanie społeczeństwa obywatelskiego jest ważnym elementem budowania i 
umacniania demokracji. Rozwijanie nowoczesnej i skutecznej administracji na szczeblu 
centralnym, lokalnym i regionalnym, bezpośrednia wymiana doświadczeń i wiedzy, wdrażanie 
najlepszych praktyk, szkolenia i poprawa potencjału zawodowego, zmiany w praktykach 
organizacyjnych i kulturze organizacyjnej, lepsza komunikacja i koordynacja, a także – co 
równie ważne – realizowanie polityki strukturalnej wymagają zdecydowanego, jasnego i 
szczegółowego uznania zasady partnerstwa.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Podstawę orientacyjnych kwot 
przydzielanych na wspólne programy 
operacyjne stanowi przede wszystkim 
liczba mieszkańców kwalifikujących się 
obszarów. Przy określaniu orientacyjnych 
kwot przydzielanych środków można 
dokonać dostosowań w celu 
odzwierciedlenia konieczności 
zapewnienia równowagi między wkładem 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego a wkładem z budżetu danego 
instrumentu oraz innych czynników 
warunkujących intensywność współpracy, 
takich jak szczególne cechy 
charakterystyczne obszarów 
przygranicznych i zdolność tych obszarów 
do zarządzania i dysponowania wsparciem 
unijnym.

4. Przy określaniu orientacyjnych kwot 
przydzielanych na wspólne programy 
operacyjne można dokonać dostosowań w 
celu odzwierciedlenia konieczności
zapewnienia równowagi między wkładem 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego a wkładem z budżetu danego 
instrumentu oraz innych czynników 
warunkujących intensywność współpracy, 
takich jak szczególne cechy 
charakterystyczne obszarów 
przygranicznych i zdolność tych obszarów 
do zarządzania i dysponowania wsparciem 
unijnym.

Or. en

Uzasadnienie

Naturalnie duża różnorodność krajów i regionów w sąsiedztwie Unii Europejskiej wymaga 
przyjęcia podejścia, które w zrównoważony sposób uwzględnia na ogół występujące między 
nimi różnice.
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Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6a. Wspólne programy operacyjne należy 
poddać śródokresowemu przeglądowi w 
ramach wieloletnich ram finansowych, 
aby uwzględnić czynniki pojawiające się w 
procesie wdrażania, jak np.:
- zmiany priorytetów współpracy oraz 
zmiany o charakterze społeczno-
gospodarczym,
- skutki wdrażania danych środków i 
kwestie wynikające z monitorowania i 
wdrażania,
- konieczność dostosowania kwot 
dostępnych środków i realokacji środków.

Or. en

Uzasadnienie

Możliwość przeprowadzenia przeglądu wspólnych programów operacyjnych przewidziana we 
wniosku Komisji wydaje się niewystarczająca, ponieważ zależy w dużej mierze od niezależnej 
woli pomiotów uczestniczących wysokiego szczebla i nie uwzględnia faktu, że organy lokalne i 
regionalne oraz inne podmioty niepubliczne mogłyby lepiej znać wyzwania pojawiające się 
podczas wdrażania. Należy zatem przewidzieć możliwość dogłębnej analizy prowadzonych 
programów, jak ma to już miejsce w innych obszarach polityki UE.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 3 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Współpraca transgraniczna wdrażana 
jest zgodnie z ust. 1 i 2, przy wsparciu 
odpowiednich instrumentów. Instrumenty 
te obejmują w szczególności europejskie 
ugrupowanie współpracy terytorialnej 
zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 
1082/2006 Parlamentu Europejskiego i 
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Rady z dnia 5 lipca 2006 r.1

_________________
1 Dz.U. L 210 z 31.7.2006, s. 19.

Or. en

Uzasadnienie

Europejskie ugrupowanie współpracy terytorialnej (EUWT) udowodniło już, że jest 
niezbędnym elementem współpracy terytorialnej (transgranicznej, transregionalnej i 
transnarodowej) w Unii Europejskiej. Stosowne jest zatem, by wraz z rozszerzeniem jego 
zakresu stosowania (dzięki obecnie rozważanym poprawkom do rozporządzenia nr 
1082/2006) na strony niemające siedziby w państwie członkowskim EUWT miał zastosowanie 
do europejskiej polityki sąsiedztwa w zakresie jej aspektu spójności zewnętrznej.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Przekazanie uprawnień, o którym mowa 
w art. 12 i 13, następuje na czas 
obowiązywania niniejszego 
rozporządzenia.

1. Przekazanie uprawnień, o którym mowa 
w art. 12, 13 i 16 następuje na czas 
obowiązywania niniejszego 
rozporządzenia.

Or. en

Uzasadnienie

W poprawce tej uznaje się nowe odniesienia zaproponowane do aktu delegowanego.

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W należycie uzasadnionych 
okolicznościach oraz w celu zapewnienia 
spójności i skuteczności unijnego 
finansowania lub w celu stymulowania 
współpracy regionalnej lub 
transregionalnej, Komisja może 

1. W należycie uzasadnionych 
okolicznościach, określonych w akcie 
delegowanym przyjętym zgodnie z art. 14,
oraz w celu zapewnienia spójności i 
skuteczności unijnego finansowania lub w 
celu stymulowania współpracy regionalnej 
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zdecydować o rozszerzeniu 
kwalifikowalności działań na kraje, 
terytoria i regiony, które w innej sytuacji 
nie kwalifikowałyby się do finansowania. 
Niezależnie od przepisów art. 8 ust. 1 
wspólnego rozporządzenia wykonawczego, 
w procedurach wdrażania takich działań 
mogą uczestniczyć osoby fizyczne i 
prawne z danych krajów, terytoriów i 
regionów. 

lub transregionalnej, Komisja może 
zdecydować o rozszerzeniu 
kwalifikowalności działań na kraje, 
terytoria i regiony, które w innej sytuacji 
nie kwalifikowałyby się do finansowania. 
Niezależnie od przepisów art. 8 ust. 1 
wspólnego rozporządzenia wykonawczego, 
w procedurach wdrażania takich działań 
mogą uczestniczyć osoby fizyczne i 
prawne z danych krajów, terytoriów i 
regionów.

Or. en

Uzasadnienie

Według sprawozdawcy należało przeredagować i dokładniej wyjaśnić znaczenie 
sformułowania „w należycie uzasadnionych okolicznościach”, które w obecnym brzmieniu 
umożliwia wykorzystanie różnych rodzajów funduszy UE na użytek zewnętrzny (ENPI, IPA, 
Europejski Fundusz na rzecz Demokracji, fundusze rozwojowe dla trzeciego świata), prawie 
całkowicie według uznania instytucji wdrażających.

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Pula środków finansowych dostępna na 
wdrożenie niniejszego rozporządzenia na 
lata 2014-2020 wynosi 18 182 300 000 
EUR (według cen bieżących). Na 
programy współpracy transgranicznej, o 
których mowa w art. 6 ust. 1 lit. c), 
przeznacza się najwyżej 5 % środków z tej 
puli.

1. Pula środków finansowych dostępna na 
wdrożenie niniejszego rozporządzenia na 
lata 2014-2020 wynosi 18 182 300 000 
EUR (według cen bieżących). Na 
programy współpracy transgranicznej, o 
których mowa w art. 6 ust. 1 lit. c), 
przeznacza się najwyżej 7% środków z tej 
puli.

Or. en

Uzasadnienie

Ponieważ współpraca transgraniczna jest kluczowym priorytetem polityki UE, zaś jej celem 
jest przyczynianie się do promowania rozwoju gospodarczego i społecznego w regionach po 
obu stronach wspólnych granic, stawianie czoła wyzwaniom w zakresie środowiska, zdrowia 
publicznego i zapobiegania przestępczości zorganizowanej oraz zwalczania jej, zapewnianie 
skutecznych i bezpiecznych granic i promowanie lokalnych, transgranicznych działań 
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międzyludzkich, istotne znaczenie ma przeznaczenie na ten instrument dodatkowych 
znacznych środków.


