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Objaśnienie używanych znaków 

 * Procedura konsultacji  

 *** Procedura zgody 

 ***I Zwykła procedura ustawodawcza (pierwsze czytanie) 

 ***II Zwykła procedura ustawodawcza (drugie czytanie) 

 ***III Zwykła procedura ustawodawcza (trzecie czytanie) 

 

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej w 

projekcie aktu) 

 

 

 

 

 

Poprawki do projektu aktu 

W poprawkach Parlamentu zmiany do projektu aktu zaznacza się 

wytłuszczonym drukiem i kursywą. Oznakowanie zwykłą kursywą jest 

wskazówką dla służb technicznych dotyczącą propozycji korekty elementów 

projektu aktu w celu ustalenia tekstu końcowego (np. elementów w 

oczywisty sposób błędnych lub pominiętych w danej wersji językowej). 

Sugestie korekty wymagają zgody właściwych służb technicznych. 

 

W poprawkach do aktów istniejących trzecia i czwarta linijka w nagłówku 

poprawki w projekcie aktu zawiera, odpowiednio, odniesienie do 

istniejącego aktu i postanowienia tego aktu, które ulega zmianie. Fragmenty 

przepisu aktu istniejącego, do którego Parlament wprowadza zmiany, a który 

nie został zmieniony w projekcie aktu, zaznacza się wytłuszczonym 

drukiem. Ewentualne skreślenia w obrębie takich fragmentów zaznaczane są 

w sposób następujący: [...]. 
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PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 

Instrumentu Pomocy Przedakcesyjnej (IPA II) 

(COM(2011)0838 – C7-0491/2011 – 2011/0404(COD)) 

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie) 

Parlament Europejski, 

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 

(COM(2011)0838), 

– uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 212 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C7-0491/2011), 

– uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

– uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 14 listopada 

2012 r.1, 

– uwzględniając opinię Komitetu Regionów z dnia 9 października 2012 r.2, 

 

– uwzględniając zobowiązanie przedstawiciela Rady, przekazane pismem z dnia 4 grudnia 2013 

r., do zatwierdzenia stanowiska Parlamentu Europejskiego, zgodnie z art. 294 ust. 4 Traktatu o 

funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

– uwzględniając art.55 Regulaminu, 

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych oraz opinie Komisji Handlu 

Międzynarodowego, Komisji Budżetowej, Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych oraz 

Komisji Rozwoju Regionalnego (A6-0445/2013), 

1. przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu; 

2. zatwierdza oświadczenia Parlamentu oraz wspólne oświadczenia Parlamentu Europejskiego, 

Rady i Komisji załączone do niniejszej rezolucji; 

3. przyjmuje do wiadomości oświadczenia Komisji załączone do niniejszej rezolucji; 

4. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne 

wprowadzić znaczące zmiany do swojego wniosku lub zastąpić go innym tekstem; 

5. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie, 

Komisji i parlamentom narodowym. 

                                                 
1  Dz.U. C 11 z 15.1.2013, s. 77. 

2  Dz.U. C 391 z 18.12.2012, s. 110. 



 

PE486.125v02-00 6/119 RR\1012676PL.doc 

PL 

 

 

Poprawka 1 

POPRAWKI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO* 

do wniosku Komisji 

--------------------------------------------------------- 

 

 

 

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 

z dnia  

ustanawiające Instrument Pomocy Przedakcesyjnej (IPA II) 

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 212 ust. 2, 

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej, 

po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom narodowym,  

 

 

stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą1, 

                                                                                                                                                                  
 

1 Stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia … (dotychczas nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym) 

oraz decyzja Rady z dnia …. 
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a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) W komunikacie Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu 

Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów pt. „Budżet z perspektywy »Europy 

2020«”1 Komisja określa ramy unijnych instrumentów finansowania działań 

zewnętrznych, w tym Instrumentu Pomocy Przedakcesyjnej (IPA II).  

(2) Zważywszy że rozporządzenie Rady (WE) nr 1085/2006 2 wygasa z dniem 31 grudnia 

2013 r., oraz mając na uwadze poprawę skuteczności działań zewnętrznych Unii, należy 

utrzymać ramy planowania i udzielania pomocy zewnętrznej w okresie 2014–2020. 

Polityka rozszerzenia Unii powinna być nadal wspierana przez szczególny instrument 

finansowy. W związku z tym należy ustanowić instrument IPA II. 

                                                 
1 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego 

i Komitetu Regionów „Budżet z perspektywy »Europy 2020«”, COM(2011)500 final z 29.6.2011. 

2 Rozporządzenie Rady (WE) nr 1085/2006 z dnia 17 lipca 2006 r. ustanawiające instrument pomocy 

przedakcesyjnej (IPA) (Dz.U. L 210 z 31.7.2006, s. 82). 
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(3) Artykuł 49 Traktatu o Unii Europejskiej stanowi, że każde państwo europejskie, które za 

wartość uważa poszanowanie godności osoby ludzkiej, wolność, demokrację, równość, 

praworządność, jak również poszanowanie praw człowieka, w tym praw osób należących 

do mniejszości, może złożyć wniosek o członkostwo w Unii. 

Państwo europejskie, które złożyło wniosek o przystąpienie do Unii, może zostać jej 

członkiem dopiero po potwierdzeniu, że spełnia ono kryteria członkostwa uzgodnione 

podczas szczytu Rady Europejskiej w Kopenhadze w czerwcu 1993 roku, z zastrzeżeniem 

że takie przystąpienie nie będzie wiązać się z przekroczeniem zdolności Unii do przyjęcia 

nowego członka. Wspomniane kryteria odnoszą się do stabilności instytucji 

gwarantujących demokrację, praworządność, poszanowanie praw człowieka, szacunek dla 

mniejszości oraz ich ochronę, istnienie funkcjonującej gospodarki rynkowej oraz 

możliwości radzenia sobie z presją konkurencyjną i siłami rynkowymi wewnątrz Unii, 

a także zdolność do przyjęcia nie tylko praw, ale i obowiązków wynikających z Traktatów, 

w tym do realizacji celów unii politycznej, gospodarczej i walutowej.  

(5) Strategia rozszerzenia opierająca się na zasadach konsolidacji, warunkowości 

i komunikacji, w połączeniu ze zdolnością Unii do przyjmowania nowych członków, 

nadal stanowi podstawę odnowionego konsensusu w sprawie rozszerzenia. Proces 

akcesyjny opiera się na obiektywnych kryteriach oraz stosowaniu zasady równego 

traktowania wszystkich krajów ubiegających się o członkostwo w Unii, przy czym każdy 

z nich jest oceniany na podstawie własnych osiągnięć. Postęp poszczególnych krajów 

ubiegających się o członkostwo w procesie akcesyjnym zależy od tego, czy szanują one 

wartości unijne i od ich zdolności do podjęcia reform niezbędnych w celu dostosowania 

swojego systemu politycznego, instytucjonalnego, prawnego, administracyjnego 

i gospodarczego do zasad, norm, polityki i praktyk unijnych.  

(5a) Proces rozszerzenia umacnia pokój, demokrację i stabilność w Europie; dzięki niemu 

Unia zyskuje lepszą pozycję, by mierzyć się z globalnymi wyzwaniami. Potencjał 

przekształceniowy procesu rozszerzenia stymuluje dalekosiężne reformy polityczne 

i gospodarcze w krajach objętych rozszerzeniem; korzysta z tego także Unia jako całość. 

(6) Rada Europejska przyznała status kraju kandydującego Islandii, Czarnogórze, byłej 

jugosłowiańskiej republice Macedonii, Turcji i Serbii. Potwierdziła europejską 

perspektywę Bałkanów Zachodnich. Bez uszczerbku dla stanowisk w sprawie statusu 

i dla wszelkich przyszłych decyzji, które podejmie Rada Europejska lub Rada, kraje 

korzystające z takiej europejskiej perspektywy, którym nie przyznano jednak statusu 



 

RR\1012676PL.doc 9/119 PE486.125v02-00 

 PL 

kraju kandydującego, mogą być uznawane za potencjalne kraje kandydujące wyłącznie do 

celów niniejszego rozporządzenia.  
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Pomoc finansowa na mocy niniejszego rozporządzenia powinna być udzielana wszystkim 

beneficjentom wymienionym w załączniku I do niniejszego rozporządzenia 

(„beneficjentom wymienionym w załączniku I”). 

(8) Pomocy na podstawie niniejszego rozporządzenia należy udzielać zgodnie z ramami 

polityki rozszerzenia określonymi przez Radę Europejską i Radę oraz z należytym 

uwzględnieniem komunikatu w sprawie strategii rozszerzenia i sprawozdań z postępów, 

które to dokumenty wchodzą w skład corocznego pakietu dotyczącego rozszerzenia 

przygotowywanego przez Komisję, jak również odnośnych rezolucji Parlamentu 

Europejskiego. Pomoc jest również udzielana zgodnie z umowami zawieranymi przez 

Unię z beneficjentami wymienionymi w załączniku I oraz zgodnie z partnerstwami 

europejskimi i partnerstwami dla członkostwa. Pomoc powinna skupiać się przede 

wszystkim na wybranej liczbie obszarów polityki, pomagając beneficjentom 

wymienionym w załączniku I wzmocnić demokratyczne instytucje oraz praworządność, 

przeprowadzić reformę sądownictwa i administracji publicznej, zapewnić poszanowanie 

praw podstawowych oraz propagować równość płci, tolerancję, włączenie społeczne 

i niedyskryminację. Pomoc powinna nadal wspierać wysiłki beneficjentów wymienionych 

w załączniku I na rzecz zacieśniania regionalnej, makroregionalnej i transgranicznej 

współpracy, jak również przyspieszenia rozwoju terytorialnego, także poprzez 

realizowanie unijnych strategii makroregionalnych. Powinna również wspomagać ich 

rozwój gospodarczy i społeczny, ugruntowując agendę na rzecz inteligentnego, trwałego 

wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu, ze szczególnym 

uwzględnieniem małych i średnich przedsiębiorstw, aby osiągnąć cele strategii „Europa 

2020”, oraz służyć stopniowemu spełnianiu kryteriów kopenhaskich. Należy wzmocnić 

spójność pomiędzy pomocą finansową a ogólnym postępem we wdrażaniu strategii 

przedakcesyjnej. 

(8a) Aby uwzględnić zmiany w ramach polityki rozszerzenia lub istotne zmiany sytuacji 

beneficjentów wymienionych w załączniku I, Komisji należy przyznać uprawnienia do 

przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 

dotyczących dostosowywania i aktualizowania tematycznych priorytetów pomocy 

wyszczególnionych w załączniku II. Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac 

przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym z ekspertami. Podczas 

przygotowywania i opracowywania aktów delegowanych Komisja powinna zapewnić 

równoczesne, terminowe i właściwe przekazywanie istotnych dokumentów Parlamentowi 
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Europejskiemu i Radzie. 
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(8b) Wzmacnianie praworządności, w tym walki z korupcją i przestępczością zorganizowaną, 

oraz dobrych rządów, w tym reformy administracji publicznej w dalszym ciągu są 

kluczowymi wyzwaniami dla większości beneficjentów wymienionych w załączniku 

I i mają dla nich kapitalne znaczenie w kontekście zbliżania się do Unii i późniejszego 

pełnego przyjęcia obowiązków związanych z członkostwem w Unii. Z uwagi na bardziej 

długotrwały charakter reform przeprowadzanych w tych obszarach i na konieczność 

poprawienia wyników, pomoc finansowa na mocy niniejszego rozporządzenia powinna 

jak najszybciej zaspokoić potrzeby beneficjentów wymienionych w załączniku I.  

(9) Beneficjenci wymienieni w załączniku I muszą być lepiej przygotowani na globalne 

wyzwania, takie jak zrównoważony rozwój i zmiana klimatu, oraz wspierać wysiłki Unii 

ukierunkowane na rozwiązanie tych kwestii. Pomoc Unii na podstawie niniejszego 

rozporządzenia powinna również przyczyniać się do osiągnięcia celu polegającego na 

podniesieniu do co najmniej 20% części budżetu Unii przeznaczonej na działania 

w dziedzinie klimatu. 

(9a) Unia powinna również udzielać – w oparciu o doświadczenia jej państw członkowskich – 

wsparcia w okresie transformacji w związku z przystąpieniem, z którego mogą korzystać 

wszyscy beneficjenci wymienieni w załączniku I. Współpraca ta powinna w szczególności 

obejmować wymianę doświadczeń zgromadzonych przez państwa członkowskie 

w procesie reform. 

(10) Komisja oraz państwa członkowskie powinny zapewnić zgodność, spójność oraz 

komplementarność swojej pomocy, w szczególności poprzez regularne konsultacje oraz 

częste wymiany informacji na poszczególnych etapach cyklu pomocy. Należy również 

podjąć kroki niezbędne do zapewnienia lepszej koordynacji i komplementarności , m.in. 

poprzez regularne konsultacje, z innymi darczyńcami. Społeczeństwo obywatelskie 

powinno odgrywać większą rolę zarówno w programach realizowanych za 

pośrednictwem organów rządowych, jak i w przypadku otrzymywania pomocy Unii jako 

bezpośredni beneficjent.  
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(12) Priorytety działań służących osiągnięciu celów w stosownych obszarach polityki, które 

uzyskają wsparcie na mocy niniejszego rozporządzenia, należy określić w orientacyjnych 

dokumentach strategicznych opracowywanych przez Komisję na czas obowiązywania 

unijnych wieloletnich ram finansowych w partnerstwie z beneficjentami wymienionymi 

w załączniku I, na podstawie ich szczególnych potrzeb oraz harmonogramu rozszerzenia, 

zgodnie z ogólnymi i szczegółowymi celami określonymi w niniejszym rozporządzeniu 

i z należytym uwzględnieniem stosownych strategii krajowych. Dokumenty strategiczne 

powinny również określać obszary polityki, które mają uzyskiwać pomoc, oraz – bez 

uszczerbku dla prerogatyw władzy budżetowej – powinny określać orientacyjne przydziały 

środków finansowych na poszczególne obszary polityki w ujęciu rocznym, w tym 

prognozy dotyczące wydatków związanych z klimatem. Należy zachować wystarczającą 

elastyczność, aby móc sprostać pojawiającym się potrzebom oraz zapewnić bodźce do 

poprawy wyników. Dokumenty strategiczne powinny gwarantować spójność i zbieżność 

z wysiłkami beneficjentów wymienionych w załączniku I, odzwierciedlonymi w ich 

budżetach krajowych, i uwzględniać wsparcie udzielane przez innych darczyńców. W celu 

uwzględnienia zmian o charakterze wewnętrznym i zewnętrznym dokumenty strategiczne 

należy odpowiednio modyfikować. 

(13) Pomoc beneficjentom wymienionym w załączniku I w ich dążeniach do wdrożenia reform 

w związku z członkostwem w Unii leży w interesie Unii. Zarządzanie pomocą powinno 

być silnie zorientowane na wyniki i obejmować zachęty dla krajów, które dowiodą 

zaangażowania na rzecz reform poprzez skuteczne wdrażanie pomocy przedakcesyjnej 

i postępy w spełnianiu kryteriów członkostwa. 

 

(17) W toku świadczenia pomocy należy nadal korzystać ze struktur i instrumentów, które 

okazały się przydatne w procesie przedakcesyjnym. Przejście od bezpośredniego 

zarządzania środkami przedakcesyjnymi przez Komisję do zarządzania pośredniego 

przekazywanego beneficjentom wymienionym w załączniku I powinno następować 

stopniowo i uwzględniać możliwości tych beneficjentów. 

 W myśl zasady demokracji uczestniczącej Komisja powinna zachęcać do wprowadzenia 

w każdym z beneficjentów wymienionych w załączniku I nadzoru parlamentarnego nad 

pomocą udzielaną temu beneficjentowi. 
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(18) Aby zapewnić jednolite warunki wykonania niniejszego rozporządzenia, należy nadać 

Komisji uprawnienia wykonawcze. Uprawnienia wykonawcze dotyczą dokumentów 

strategicznych i przepisów szczegółowych ustanawiających takie jednolite warunki 

wykonania i powinny być wykonywane zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 182/2011 

Parlamentu Europejskiego i Rady 1. Ze względu na charakter tych aktów wykonawczych, 

w szczególności ich charakter dotyczący kształtowania polityki lub ich skutki finansowe, 

do ich przyjęcia powinna być zasadniczo wykorzystywana procedura sprawdzająca, 

z wyjątkiem wykonawczych środków technicznych o małej skali finansowej. W procesie 

ustanawiania jednolitych warunków wykonania niniejszego rozporządzenia należy 

uwzględnić doświadczenia z zarządzania dotychczasową pomocą przedakcesyjną oraz 

z jej realizacji. Warunki te należy zmienić, o ile wymaga tego sytuacja. 

(19) Komitet utworzony na mocy niniejszego rozporządzenia powinien również posiadać 

uprawnienia w zakresie aktów związanych z wdrażaniem IPA, jak również wykonaniem  

art. 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 389/20062. 

(19a) Unia powinna dążyć do jak najskuteczniejszego wykorzystania dostępnych zasobów 

w celu optymalizacji wpływu prowadzonych przez nią działań zewnętrznych. Powinno się 

to osiągać dzięki spójności i komplementarności unijnych instrumentów działań 

zewnętrznych oraz stworzeniu synergii między niniejszym instrumentem, innymi 

instrumentami działań zewnętrznych i innymi politykami Unii. Powinno to również 

pociągać za sobą wzajemne wzmacnianie programów opracowanych w ramach tych 

instrumentów. 

                                                 
1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiające 

przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień 

wykonawczych przez Komisję (Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 13). 

2 Rozporządzenie Rady (WE) nr 389/2006 z dnia 27 lutego 2006 r. ustanawiające instrument wsparcia 

finansowego w celu stymulowania rozwoju gospodarczego tureckiej wspólnoty cypryjskiej i zmieniające 

rozporządzenie (WE) nr 2667/2000 w sprawie Europejskiej Agencji Odbudowy (Dz.U. L 65 z 7.3.2006, s. 6). 
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 (19b) Ponieważ cel niniejszego rozporządzenia nie może zostać osiągnięty w wystarczającym 

stopniu przez państwa członkowskie, natomiast możliwe jest jego lepsze osiągnięcie na 

poziomie Unii, Unia może przyjąć środki zgodnie z zasadą pomocniczości określoną 

w art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej. Zgodnie z zasadą proporcjonalności określoną 

w tym artykule niniejsze rozporządzenie nie wykracza poza to, co jest konieczne do 

osiągnięcia tego celu. 

(20) Zważywszy na cele oraz zakres pomocy przewidzianej w niniejszym rozporządzeniu, 

przed jego przyjęciem przeprowadzono konsultacje z Europejskim Komitetem 

Ekonomiczno-Społecznym oraz Komitetem Regionów. 

(20a) Należy zapewnić sprawne i niezakłócone przejście między IPA i IPA II oraz dostosować 

okres obowiązywania niniejszego rozporządzenia do okresu obowiązywania 

rozporządzenia Rady (UE) nr .../...1 *. Niniejsze rozporządzenie powinno być zatem 

stosowane od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., 

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

                                                 
1 Rozporządzenie Rady (UE) nr ... z dnia ... określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020 (Dz.U. 

L ...) 

* Dz.U.: proszę wstawić numer w tekście oraz datę i sygnaturę publikacji w Dz.U. w przypisie rozporządzenia 

w dokumencie st 11791/13 REV 7. 
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TYTUŁ I  

PRZEPISY OGÓLNE 

Artykuł 1  

Cel ogólny 

Instrument Pomocy Przedakcesyjnej („IPA II”) ma na celu wspieranie beneficjentów 

wymienionych w załączniku I w przyjmowaniu i przeprowadzaniu reform politycznych, 

instytucjonalnych, prawnych, administracyjnych, społecznych i gospodarczych, wymaganych od 

beneficjentów wymienionych w załączniku I, by mogli oni przestrzegać wartości Unii oraz by 

mogli stopniowo dostosowywać się do zasad, norm, polityk i praktyk Unii, mając na uwadze 

przyszłe członkostwo w Unii. 

Poprzez takie wsparcie IPA II przyczynia się do stabilności, bezpieczeństwa i dobrobytu 

beneficjentów wymienionych w załączniku I. 

Artykuł 2  

Cele szczegółowe 

1. Pomoc na mocy niniejszego rozporządzenia służy realizacji następujących szczegółowych 

celów, wedle potrzeb każdego z beneficjentów wymienionych w załączniku I oraz zgodnie 

z ich indywidualnymi harmonogramami rozszerzenia: 

a) Wsparcie dla reform politycznych, między innymi poprzez:  

(i) wzmacnianie demokracji i jej instytucji, w tym niezawisłego i sprawnego 

sądownictwa, oraz praworządności, wraz z jej stosowaniem; 

(ii) propagowanie i ochronę praw człowieka i podstawowych wolności, lepsze 

poszanowanie praw osób należących do mniejszości, w tym lesbijek, gejów, 

osób biseksualnych, transpłciowych i interseksualnych, propagowanie 

równości płci, braku dyskryminacji i tolerancji, a także wolności mediów 

i poszanowania różnorodności kulturowej; 

(iia) współpracę regionalną i stosunki dobrosąsiedzkie; 

(iib) propagowanie pojednania, budowania pokoju i środki budowy zaufania; 

(iii) walkę z korupcją i przestępczością zorganizowaną;  
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(iv) wzmacnianie administracji publicznej i dobrych rządów na wszystkich 

szczeblach; 

(iva) środki budowania zdolności służące poprawie egzekwowania prawa, 

zarządzania granicami oraz realizacji polityki migracyjnej, łącznie 

z zarządzaniem przepływami migracyjnymi;  

(v) rozwijanie społeczeństwa obywatelskiego; 

(va) poprawę dialogu społecznego oraz wzmacnianie zdolności partnerów 

społecznych; 

 

b) Wsparcie na rzecz rozwoju gospodarczego, społecznego i terytorialnego w celu 

zapewnienia inteligentnego, trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego 

włączeniu społecznemu, między innymi poprzez:  

(i) osiąganie standardów Unii w gospodarce − obejmujące funkcjonującą 

gospodarkę rynkową − oraz w zarządzaniu fiskalnym i gospodarczym; 

(ii) reformy gospodarcze konieczne w celu radzenia sobie z presją konkurencyjną 

i siłami rynkowymi w Unii, przy jednoczesnym przyczynianiu się do realizacji 

celów gospodarczych, społecznych i środowiskowych; 

(iii) popieranie zatrudnienia, mobilności pracowników, propagowanie tworzenia 

miejsc pracy dobrej jakości oraz rozwijania kapitału ludzkiego; 

(iv) propagowanie społecznego i gospodarczego włączenia, zwłaszcza włączenia 

mniejszości i grup szczególnie wrażliwych, w tym osób niepełnosprawnych, 

uchodźców i wysiedleńców; 

(iva) wspieranie sprzyjającego włączeniu społecznemu i zintegrowanego systemu 

szkolnictwa oraz ochronę i restaurowanie dziedzictwa kulturowego; 

(v) rozwijanie kapitału rzeczowego, w tym poprawę infrastruktury oraz powiązań 

z siecią unijną i sieciami regionalnymi; 

(va) zwiększenie potencjału w zakresie badań, rozwoju technologicznego 

i innowacji; 

c) Wzmacnianie zdolności beneficjentów wymienionych w załączniku I na każdym 

szczeblu do wywiązywania się z zobowiązań wynikających z członkostwa w Unii 

poprzez wspieranie stopniowego dostosowywania się do dorobku prawnego Unii 

oraz jego przyjęcia, wdrożenia i egzekwowania, w tym przygotowania do 

zarządzania unijnymi funduszami strukturalnymi, w dziedzinie spójności, rolnictwa 

i rozwoju obszarów wiejskich. 

d) Wzmacnianie integracji regionalnej oraz współpracy terytorialnej obejmującej 

beneficjentów wymienionych w załączniku I, państwa członkowskie oraz, 
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w stosownych przypadkach, państwa trzecie zgodnie z zakresem rozporządzenia 

(UE) nr .../... Parlamentu Europejskiego i Rady 1 *. 

2. Postępy w realizacji celów szczegółowych określonych w ust. 1 są monitorowane 

i oceniane  na podstawie uprzednio zdefiniowanych, jasnych, przejrzystych i – 

w stosownych przypadkach – właściwych dla danego państwa i mierzalnych wskaźników 
dotyczących między innymi: 

a) postępu w dziedzinach: umocnienia demokracji, praworządności oraz niezawisłego 

i efektywnego systemu sądowego, poszanowania praw człowieka – w tym praw osób 

należących do mniejszości i słabszych grup społecznych – podstawowych wolności, 

równości płci i praw kobiet, walki z korupcją i przestępczością zorganizowaną, 

a także pojednania, stosunków dobrosąsiedzkich i powrotu uchodźców, 

a w szczególności osiągania dobrych wyników w tych obszarach;  

b) postępu w dziedzinie reform społeczno-gospodarczych i fiskalnych, w eliminowaniu 

zakłóceń równowagi strukturalnej i makroekonomicznej; trafności i skuteczności 

strategii rozwoju społecznego i gospodarczego, postępu w kierunku inteligentnego 

i trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu oraz 

tworzenia sprzyjającego włączeniu społecznemu i zintegrowanego systemu 

szkolnictwa, wysokiej jakości szkoleń i miejsc zatrudnienia, w tym poprzez 

inwestycje publiczne wspierane z IPA II, postępu w tworzeniu korzystnego 

otoczenia biznesu; 

c) postępu w dostosowywaniu całości ustawodawstwa do dorobku prawnego Unii, 

w tym poprzez osiąganie dobrych wyników we wdrażaniu; postępu w reformie 

instytucjonalnej związanej z Unią, w tym przejścia do zdecentralizowanego 

zarządzania pomocą udzielaną na podstawie niniejszego rozporządzenia;  

d) postępu w tworzeniu i wzmacnianiu dobrych rządów, zdolności administracyjnych, 

instytucjonalnych i absorpcyjnych na wszystkich szczeblach, w tym odpowiednich 

zasobów ludzkich, niezbędnych do przyjęcia i egzekwowania przepisów związanych 

z unijnym dorobkiem prawnym; 

e)  regionalnych i terytorialnych inicjatyw na rzecz współpracy oraz rozwoju 

przepływów handlowych. 

Wskaźniki te posłużą odpowiednio do monitorowania, oceny i przeglądu wyników. Przy 

ocenie wyników pomocy z IPA II za punkt odniesienia przyjmuje się coroczne 

sprawozdania Komisji wspomniane w art. 3a. Należy określić stosowne wskaźniki 

skuteczności działania i uwzględnić je w dokumentach strategicznych i programach, 

                                                 
1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr .../... z dnia …  ustanawiające Europejski 

Instrument Sąsiedztwa (Dz.U. L ...). 

* Dz.U.: proszę wstawić numer w tekście oraz datę i sygnaturę publikacji w Dz.U. w przypisie rozporządzenia 

w dok. 2011/0405 (COD).    
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o których mowa w art. 6 i 7; wskaźniki ustanawia się, aby umożliwić obiektywną ocenę 

postępów w danym horyzoncie czasowym i – w stosownych przypadkach – 

w poszczególnych programach. 
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Artykuł 3 
 

Obszary polityki 

1. Pomoc na podstawie niniejszego rozporządzenia dotyczy głównie następujących obszarów 

polityki: 

a) reform w ramach przygotowań do członkostwa w Unii oraz powiązanego z nimi 

tworzenia instytucji i budowania zdolności;  

b) rozwoju społeczno-gospodarczego i regionalnego; 

c) zatrudnienia, polityki społecznej, edukacji, propagowania równości płci i rozwoju 

zasobów ludzkich; 

d) rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich; 

e) współpracy regionalnej i terytorialnej.  

Pomoc we wszystkich obszarach polityki, o których mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, 

wspiera beneficjentów wymienionych w załączniku I w realizacji ogólnych 

i szczegółowych celów określonych w art. 1 i 2, w szczególności za pomocą reform 

politycznych, zbliżania przepisów, tworzenia potencjału i inwestycji. 

W stosownych przypadkach przedmiotem szczególnej uwagi są dobre rządy, 

praworządność oraz walka z korupcją i przestępczością zorganizowaną. 
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3. Pomoc w ramach obszarów polityki, o których mowa w ust. 1 lit. b) – e) może obejmować 

między innymi finansowanie działań przewidzianych w rozporządzeniu (UE) nr .../... 

Parlamentu Europejskiego i Rady1 *, rozporządzeniu (UE) nr .../... Parlamentu Europejskiego 

i Rady2 *, rozporządzeniu (UE) XXX/201X Parlamentu Europejskiego i Rady3 *, 

rozporządzeniu (UE) nr .../... Parlamentu Europejskiego i Rady4 *oraz rozporządzeniu (UE) nr 

.../... Parlamentu Europejskiego i Rady  5 *. 

                                                 
1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr .../2013 z dnia ... w sprawie Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz  w sprawie przepisów szczegółowych dotyczących realizacji celu „Inwestycje 

na rzecz wzrostu i zatrudnienia” i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1080/2006 (Dz.U. L ...). 

* Dz.U.: proszę wstawić numer w tekście oraz datę i sygnaturę publikacji w Dz.U. w przypisie rozporządzenia 

w dokumencie  PE-CONS 83/13. 

2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr .../2013 z dnia ... w sprawie Funduszu Spójności 

i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1084/2006 (Dz.U. L ...). 

* Dz.U.: proszę wstawić numer w tekście oraz datę i sygnaturę publikacji w Dz.U. w przypisie rozporządzenia 

w dokumencie  PE-CONS 82/13. 

3 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr .../2013 z dnia ... w sprawie Funduszu Spójności 

i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz.U. L ...). 

* Dz.U.: proszę wstawić numer w tekście oraz datę i sygnaturę publikacji w Dz.U. w przypisie rozporządzenia 

w dokumencie  PE-CONS 87/13. 

4 Rozporządzenie (UE) nr .../2013 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ... w sprawie przepisów 

szczegółowych dotyczących wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach celu „Europejska 

współpraca terytorialna” (Dz.U. L ....). 

* Dz.U.: proszę wstawić numer w tekście oraz datę i sygnaturę publikacji w Dz.U. w przypisie rozporządzenia 

w dokumencie  PE-CONS 81/13. 

5 Rozporządzenie 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr .../2013 z dnia ... w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich 

z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich i uchylające rozporządzenie Rady (WE) 

nr 1698/2005 (Dz.U. L ...). 

* Dz.U.: proszę wstawić numer w tekście oraz datę i sygnaturę publikacji w Dz.U. w przypisie rozporządzenia 

w dokumencie PE-CONS 93/13. 
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4. Pomoc w ramach obszaru polityki, o którym mowa w ust. 1 lit. e), może polegać 

w szczególności na finansowaniu działań obejmujących wiele krajów lub działań 

horyzontalnych, jak również działań w zakresie współpracy transgranicznej, 

ponadnarodowej i międzyregionalnej. 

Artykuł 3a 

Ramy pomocy 

1.  Pomoc na podstawie niniejszego rozporządzenia jest udzielana zgodnie z ramami 

polityki rozszerzenia określonymi przez Radę Europejską i Radę oraz z należytym 

uwzględnieniem komunikatu w sprawie strategii rozszerzenia i sprawozdań z postępów, 

które to dokumenty wchodzą w skład corocznego pakietu dotyczącego rozszerzenia 

przygotowywanego przez Komisję, jak również odnośnych rezolucji Parlamentu 

Europejskiego. Komisja zapewnia spójność między pomocą a ramami polityki 

rozszerzenia.  

 

2.  Pomoc jest ukierunkowana i dostosowana do indywidualnej sytuacji beneficjentów 

wymienionych w załączniku I, z uwzględnieniem dalszych działań niezbędnych do 

spełnienia kryteriów członkostwa oraz zdolności tych beneficjentów. Zakres 

i intensywność pomocy są zróżnicowane w zależności od potrzeb, zaangażowania na rzecz 

reform i postępów w ich realizacji. Pomoc ma na celu przede wszystkim wsparcie 

beneficjentów wymienionych w załączniku I w opracowaniu i realizacji reform 

sektorowych. Polityki i strategie sektorowe mają kompleksowy charakter i przyczyniają się 

do osiągnięcia celów szczegółowych określonych w art. 2 ust. 1 niniejszego 

rozporządzenia. 

3.  Zgodnie z celami szczegółowymi określonymi w art. 2 ust. 1 tematyczne priorytety 

udzielania pomocy stosownie do potrzeb i zdolności beneficjentów wymienionych 

w załączniku I są przedstawione w załączniku II. Każdy z tych priorytetów tematycznych 

może się przyczynić do osiągnięcia kilku celów szczegółowych. 
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4.  Zgodnie z celami szczegółowymi określonymi w art. 2 ust. 1 lit. d) niniejszego 

rozporządzenia pomoc ma na celu wsparcie współpracy transgranicznej, zarówno między 

beneficjentami wymienionymi w załączniku I, jak i pomiędzy tymi beneficjantami 

a państwami członkowskimi lub krajami objętymi Europejskim Instrumentem Sąsiedztwa, 

tak by propagować stosunki dobrosąsiedzkie, sprzyjać integracji Unii i promować rozwój 

społeczno-gospodarczy. Tematyczne priorytety pomocy na rzecz współpracy terytorialnej 

są określone w załączniku III.  

Artykuł 4  

Zgodność, spójność i komplementarność 

1. Pomoc finansowa na podstawie niniejszego rozporządzenia jest zgodna z politykami Unii. 

Jest zgodna z treścią umów zawartych przez Unię z beneficjentami wymienionymi 

w załączniku I i nie narusza zobowiązań wynikających z umów wielostronnych, których 

Unia jest stroną.  

1a. Komisja, w powiązaniu z państwami członkowskimi, przyczynia się do wykonania 

zobowiązań Unii na rzecz większej przejrzystości i odpowiedzialności w dziedzinie 

udzielania pomocy, w tym poprzez podawanie do wiadomości publicznej informacji na 

temat wielkości pomocy i jej alokacji, dopilnowując, by dane były porównywalne na 

szczeblu międzynarodowym oraz łatwo dostępne, wymieniane i publikowane.  

2. Komisja, państwa członkowskie oraz Europejski Bank Inwestycyjny współpracują w celu 

zapewnienia spójności między pomocą udzielaną na podstawie niniejszego rozporządzenia 

a inną pomocą udzielaną przez Unię, państwa członkowskie oraz Europejski Bank 

Inwestycyjny i dokładają starań, by pomoc ta nie powielała się; w tym celu między 

innymi regularnie organizują posiedzenia służące koordynacji pomocy, w których 

uczestniczą wszystkie strony.  

3. Komisja, państwa członkowskie oraz Europejski Bank Inwestycyjny zapewniają 

koordynację swoich odpowiednich programów pomocy, aby zwiększyć skuteczność 

i efektywność świadczonej pomocy oraz zapobiec powielaniu finansowania zgodnie 

z ustalonymi zasadami wzmocnienia koordynacji operacyjnej w dziedzinie pomocy 

zewnętrznej oraz z zasadami harmonizacji polityk i procedur, zwłaszcza 

międzynarodowych zasad dotyczących skuteczności pomocy. Koordynacja obejmuje 

regularne konsultacje oraz częste wymiany informacji na poszczególnych etapach cyklu 
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pomocy, zwłaszcza na szczeblu terenowym, oraz stanowi istotny krok w procesach 

programowania na poziomie państw członkowskich i Unii.  
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4.  W celu zwiększenia skuteczności i efektywności udzielania pomocy oraz zapobiegania 

powielaniu finansowania Komisja, w powiązaniu z państwami członkowskimi, podejmuje 

kroki konieczne do zapewnienia lepszej koordynacji i komplementarności z organizacjami 

oraz podmiotami wielostronnymi i regionalnymi, takimi jak międzynarodowe instytucje 

finansowe, agencje ONZ, fundusze i programy oraz darczyńcy spoza Unii.  

5.  W toku przygotowania, wdrażania i monitorowania pomocy na podstawie niniejszego 

rozporządzenia Komisja co do zasady współpracuje na zasadach partnerskich 

z beneficjentami wymienionymi w załączniku I.  Partnerstwo obejmuje, w stosownych 

przypadkach, właściwe organy krajowe i lokalne oraz organizacje społeczeństwa 

obywatelskiego. Komisja powinna zachęcać stosowne podmioty do koordynowania 

działań. 

  Należy zwiększyć zdolności organizacji społeczeństwa obywatelskiego, w stosownych 

przypadkach także jako bezpośrednich beneficjentów pomocy.  
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TYTUŁ II  

PLANOWANIE STRATEGICZNE 

 

Artykuł 6  

Dokumenty strategiczne 

1. Pomoc na mocy niniejszego rozporządzenia udzielana jest na podstawie krajowych lub 

obejmujących wiele krajów orientacyjnych dokumentów strategicznych („dokumentów 

strategicznych”), sporządzanych przez Komisję w partnerstwie z beneficjentami 

wymienionymi w załączniku I na czas obowiązywania wieloletnich ram finansowych Unii.  

2. Dokumenty strategiczne określają priorytety działań służących osiągnięciu celów 

szczegółowych lub regionalnych w stosownych obszarach polityki, o których mowa 

w art. 3, które uzyskają wsparcie na mocy niniejszego rozporządzenia zgodnie z ogólnymi 

i szczegółowymi celami, o których mowa w art. 1 i 2. Dokumenty strategiczne przyjmuje 

się zgodnie z ramami pomocy określonymi w art. 3a i z należytym uwzględnieniem 

stosownych strategii krajowych.  

3. Dokumenty strategiczne obejmują orientacyjny przydział środków unijnych z podziałem 

na obszary polityki, stosownie do sytuacji, w rozbiciu na poszczególne lata, i uwzględniają 

zaspokajanie pojawiających się potrzeb, bez uszczerbku dla możliwości łączenia pomocy 

w różnych obszarach polityki. Dokumenty strategiczne zawierają wskaźniki służące do 

oceny postępów w osiąganiu przewidzianych w nich celów. 

4. Komisja dokonuje corocznej oceny realizacji dokumentów strategicznych i ich ciągłej 

adekwatności w związku z ewolucją ram politycznych, o których mowa w art. 3a. Komisja 

informuje komitet, o którym mowa w art. 12 ust. 1, o wynikach tej oceny i, w stosownych 

przypadkach, może zaproponować wprowadzenie zmian w dokumentach strategicznych 

lub w programach i środkach, o których mowa w art. 7. Dokumenty strategiczne są także 

poddawane śródokresowemu przeglądowi i w stosownych przypadkach zmieniane.  

5. Komisja przyjmuje dokumenty strategiczne oraz wszelkie zmiany do nich zgodnie 

z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. [16 ust. 3] rozporządzenia (UE) nr .../... 

Parlamentu Europejskiego i Rady1 *. 

                                                 
1 Rozporządzenie (UE) nr …/… Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ... określające wspólne zasady 

i procedury wdrażania unijnych instrumentów na rzecz działań zewnętrznych (Dz.U. L ...). 

* Dz.U.: proszę wstawić numer w tekście oraz datę i sygnaturę publikacji w Dz.U. w przypisie rozporządzenia 

w dok. 2011/0415 (COD). 
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TYTUŁ III  

WDROŻENIE 

Artykuł 7  

Programowanie 

Unijna pomoc na podstawie niniejszego rozporządzenia jest realizowana bezpośrednio, pośrednio 

i w ramach zarządzania dzielonego poprzez programy i środki, o których mowa w art. [2] i [3] 

rozporządzenia (UE) nr .../...*, oraz zgodnie z przepisami szczegółowymi ustanawiającymi jednolite 

warunki wykonania niniejszego rozporządzenia, zwłaszcza w odniesieniu do struktur i procedur 

zarządzania, które Komisja przyjmuje zgodnie z art. 12 niniejszego rozporządzenia. Co do zasady 

wdrażanie powinno przebiegać w formie rocznych lub wieloletnich programów krajowych lub 

obejmujących wiele krajów, jak również programów współpracy transgranicznej, 

opracowywanych na podstawie dokumentów strategicznych, o których mowa w art. 6, przez 

beneficjentów wymienionych w załączniku I lub Komisję, stosownie do przypadku.  

Przy opracowywaniu treści lub weryfikacji programów, gdy ma to miejsce po publikacji 

sprawozdania śródokresowego, o którym mowa w art. [17] rozporządzenia UE nr …/…*, uwzględnia 

się rezultaty i wnioski z tego sprawozdania. 

Artykuł 8  

Umowy ramowe i pomocnicze 

1. Komisja oraz odnośni beneficjenci wymienieni w załączniku I zawierają umowy ramowe 

w sprawie realizacji pomocy. 

2. Jeżeli to konieczne, między Komisją a odnośnymi beneficjentami wymienionymi 

w załączniku I lub ich organami wykonawczymi mogą być zawierane umowy pomocnicze 

dotyczące realizacji pomocy. 

                                                 
* Dz.U.: proszę wstawić numer w tekście rozporządzenia zawartego w dok. 2011/0415 (COD). 

* Dz.U.: proszę wstawić numer w tekście rozporządzenia zawartego w dok. 2011/0415 (COD). 
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Artykuł 9  

Przepisy w sprawie instrumentów wiązanych 

1. W należycie uzasadnionych przypadkach i w celu zapewnienia spójności oraz skuteczności 

unijnego finansowania bądź usprawnienia współpracy regionalnej Komisja może 

postanowić o rozszerzeniu dostępności programów i środków, o których mowa w art. 7, na 

kraje, terytoria i regiony, które w innym przypadku nie kwalifikowałyby się do 

finansowania na podstawie art. 1, w przypadku gdy program lub środek do realizacji mają 

charakter globalny, regionalny lub transgraniczny. 

2. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego wnosi wkład w programy lub środki 

ustanowione na mocy niniejszego rozporządzenia na potrzeby współpracy transgranicznej 

między beneficjentami wymienionymi w załączniku I a państwami członkowskimi. Kwotę 

wkładu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego określa się na podstawie art. 4 

rozporządzenia (UE) nr …/...*. Wykorzystanie takiego wkładu podlega przepisom niniejszego 

rozporządzenia. 

3. W stosownych przypadkach możliwy jest wkład IPA II w programy lub środki współpracy 

transnarodowej i międzyregionalnej ustanowione i realizowane na podstawie przepisów 

rozporządzenia (UE) nr .../...*, w których to programach lub środkach uczestniczą 

beneficjenci wymienieni w załączniku I.  

4. W stosownych przypadkach możliwy jest wkład IPA II w programy lub środki współpracy 

transgranicznej ustanowione i realizowane na podstawie  rozporządzenia (UE) nr .../...* , 

w których to programach lub środkach uczestniczą beneficjenci wymienieni w załączniku 

I. 

4a. W stosownych przypadkach IPA II może wnosić wkład do programów lub środków 

wprowadzanych w ramach strategii makroregionalnej, w której biorą udział beneficjenci 

wymienieni w załączniku I. 

                                                 
* Dz.U.: proszę wstawić numer w tekście rozporządzenia zawartego w dok. PE-CONS 81/13. 

* Dz.U.: proszę wstawić numer w tekście rozporządzenia zawartego w dok. PE-CONS 81/13. 

* Dz.U.: proszę wstawić numer w tekście rozporządzenia zawartego w dok. 2011/0405 (COD). 
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TYTUŁ IV 

 PRZEPISY KOŃCOWE 

Artykuł 10  

Przekazanie uprawnień Komisji  

Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 11 w celu 

zmiany załącznika II do niniejszego rozporządzenia. W szczególności, po opublikowaniu 

przeglądu śródokresowego, o którym mowa w art. [17] rozporządzenia (UE) nr .../...*, 

i w oparciu o zalecenia zawarte w tym przeglądzie, Komisja przyjmuje – do 31 marca 

2018 r. – akt delegowany zmieniający załącznik II do niniejszego rozporządzenia. 

  

Artykuł 11 

Wykonywanie przekazanych uprawnień 

1. Powierzenie Komisji uprawnień do przyjmowania aktów delegowanych podlega warunkom 

określonym w niniejszym artykule. 

2. Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 10, powierza 

się Komisji na okres do dnia 31 grudnia 2020 r.  

3. Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 10, może w dowolnym momencie zostać 

odwołane przez Parlament Europejski lub Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie 

określonych w niej uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna od następnego dnia po jej 

opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w określonym w tej decyzji 

późniejszym terminie. Nie wpływa ona na ważność jakichkolwiek już obowiązujących aktów 

delegowanych. 

4. Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja powiadamia o tym równocześnie 

Parlament Europejski i Radę.  

                                                 
* Dz.U.: proszę wstawić numer w tekście rozporządzenia zawartego w dok. 2011/0415 (COD). 
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5. Akt delegowany przyjęty na podstawie niniejszego artykułu wchodzi w życie, tylko jeśli 

Parlament Europejski albo Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od przekazania 

tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub jeśli, przed upływem tego terminu, zarówno 

Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten 

przedłuża się o dwa miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady. 

 

Artykuł 11a 

Przyjęcie dalszych przepisów wykonawczych 

 

Oprócz przepisów zawartych w rozporządzeniu (UE) nr .../*, należy przyjąć przepisy szczegółowe 

ustanawiające jednolite warunki wykonania tego rozporządzenia, zgodnie z procedurą 

sprawdzającą, o której mowa w art. [16 ust. 3] rozporządzenia (UE nr .../...*. 

 

Artykuł 12 

Komitet 

1. Tworzy się Komitet IPA złożony z przedstawicieli państw członkowskich, któremu 

przewodniczy przedstawiciel Komisji („Komitet IPA II”). Komitet IPA II wspomaga 

Komisję we wszystkich obszarach polityki, o których mowa w art. 3. Komitet ten jest 

komitetem w rozumieniu rozporządzenia (UE) nr 182/2011.  

3. Komitet IPA II jest uprawniony do przyjmowania aktów prawnych i zobowiązań na 

podstawie rozporządzenia (WE) nr 1085/2006. Ponadto Komitet IPA jest uprawniony do 

wdrożenia przepisów art. 3 rozporządzenia (WE) nr 389/2006.  

                                                 
* Dz.U.: proszę wstawić numer w tekście rozporządzenia zawartego w dok. 2011/0415 (COD). 

* Dz.U.: proszę wstawić numer w tekście rozporządzenia zawartego w dok. 2011/0415 (COD). 
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Artykuł 12a  

Nagroda za wyniki 

1. Dokumenty strategiczne, o których mowa w art. 6, przewidują, że stosowna kwota 

pomocy powinna pozostawać dostępna, aby wynagradzać poszczególnych beneficjentów 

wymienionych w załączniku I w związku z: 

a) szczególnymi postępami beneficjentów wymienionych w załączniku I w spełnianiu 

kryteriów członkostwa; 

lub 

b) skutecznym wykorzystaniem pomocy przedakcesyjnej w celu osiągnięcia 

szczególnie dobrych wyników w odniesieniu do szczegółowych celów określonych 

w stosownym dokumencie strategicznym. 

 

2.  W przypadku gdy postępy lub wyniki beneficjentów wymienionych w załączniku 

I utrzymują się znacznie poniżej uzgodnionych poziomów określonych w dokumentach 

strategicznych, Komisja proporcjonalnie dostosowuje przydzielone środki, zgodnie 

z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. [16 ust. 3] rozporządzenia (UE) nr .../...*. 

 

3. W tym celu należy zarezerwować stosowną kwotę pomocy i przydzielać ją na podstawie 

oceny wyników oraz postępów w okresie kilku lat, ale nie później niż, odpowiednio, 

w roku 2017 i 2020. Należy przy tym uwzględniać wskaźniki skuteczności działania, 

o których mowa w art. 2 ust. 2 niniejszego rozporządzenia, i określone w dokumentach 

strategicznych. 

 

4. Orientacyjny przydział unijnych środków finansowych w dokumentach strategicznych, 

o których mowa w art. 6, uwzględnia możliwość przydziału dodatkowych środków na 

podstawie uzyskanych wyników lub poczynionych postępów. 

                                                 
* Dz.U.: proszę wstawić numer w tekście rozporządzenia zawartego w dok. 2011/0415 (COD). 
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Artykuł 14 

 Pula środków finansowych 

1. Pula środków finansowych na potrzeby wykonania niniejszego rozporządzenia w latach 

2014–2020 wynosi 11 698 668 000 EUR (w cenach bieżących). Na programy współpracy 

transgranicznej między beneficjentami wymienionymi w załączniku I a państwami 

członkowskimi UE przydziela się, zgodnie z ich potrzebami i priorytetami, maksymalnie 

4% puli środków finansowych. 

2. Przydziały roczne zatwierdzają Parlament Europejski i Rada w granicach wieloletnich 

ram finansowych. 

 

3. Jak określono w art. 13 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr .../... Parlamentu Europejskiego 

i Rady1 *, w celu promowania międzynarodowego wymiaru szkolnictwa wyższego 

orientacyjna kwota w wysokości 1 680 000 000 EUR z różnych instrumentów 

zewnętrznych (instrument finansowania współpracy na rzecz rozwoju, Europejski 

Instrument Sąsiedztwa, Instrument Pomocy Przedakcesyjnej, Instrument Partnerstwa) 

zostanie przydzielona na działania związane z mobilnością edukacyjną do lub z państw 

nienależących do UE oraz na współpracę i dialog polityczny 

z organami/instytucjami/organizacjami z tych państw. Wykorzystanie tych środków będzie 

podlegało przepisom rozporządzenia (UE) nr .../...*. 

Środki zostaną udostępnione w ramach dwóch wieloletnich przydziałów obejmujących 

tylko, odpowiednio, pierwsze cztery lata i pozostałe trzy lata. Środki te zostaną 

odzwierciedlone w wieloletnim orientacyjnym programowaniu tych instrumentów, zgodnie 

z ustalonymi potrzebami i priorytetami zainteresowanych krajów. Alokacje te mogą zostać 

zmienione w przypadku istotnych nieprzewidzianych okoliczności lub poważnych zmian 

politycznych zgodnie z priorytetami zewnętrznymi Unii.  

                                                 
1 Rozporządzenie (UE) nr .../... Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia… (Dz.U. L ...). 

* Dz.U.: proszę wstawić numer w tekście oraz uzupełnić datę i sygnaturę publikacji w Dz.U. w przypisie 

rozporządzenia w dok. 2011/0371 (COD). 

* Dz.U.: proszę wstawić numer w tekście rozporządzenia zawartego w dok. 2011/0371 (COD). 
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Artykuł 15 

 Wejście w życie 

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.  

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach 

członkowskich.  

Sporządzono w Brukseli  

W imieniu Parlamentu Europejskiego W imieniu Rady 

Przewodniczący Przewodniczący 
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ZAŁĄCZNIK I 

 

– Albania 

– Bośnia i Hercegowina 

– Islandia 

– Kosowo* 

– Czarnogóra 

– Serbia 

– Turcja 

– była jugosłowiańska republika Macedonii  

                                                 
* Użycie tej nazwy nie ma wpływu na stanowiska w sprawie statusu Kosowa i jest zgodne z rezolucją 

Rady Bezpieczeństwa ONZ 1244/1999 oraz opinią Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie 

Deklaracji niepodległości Kosowa. 



 

RR\1012676PL.doc 35/119 PE486.125v02-00 

 PL 

ZAŁĄCZNIK II  

Tematyczne priorytety pomocy 

Pomoc może być przeznaczona, stosownie do przypadku, na następujące priorytety 

tematyczne: 

 

a) przestrzeganie zasad dobrej administracji publicznej i zarządzania gospodarczego. 

Interwencje w tej dziedzinie mają na celu: wzmocnienie administracji publicznej, 

w tym profesjonalizacji i depolitycyzacji służby cywilnej, zakorzenienie zasad 

merytokratycznych i zapewnienie odpowiednich procedur administracyjnych; 

zwiększenie zdolności w zakresie umacniania stabilności makroekonomicznej oraz 

wspieranie postępów w kierunku funkcjonującej gospodarki rynkowej i bardziej 

konkurencyjnej gospodarki; wspieranie udziału w unijnym wielostronnym 

mechanizmie nadzoru budżetowego i systematycznej współpracy 

z międzynarodowymi instytucjami finansowymi w zakresie podstaw polityki 

gospodarczej oraz wzmocnienia zarządzania finansowego;  

b) utworzenie na wczesnym etapie instytucji niezbędnych do zapewnienia 

praworządności i propagowanie ich prawidłowego funkcjonowania. Interwencje 

w tej dziedzinie mają na celu: ustanowienie niezależnych, odpowiedzialnych 

i skutecznych systemów sądowych, w tym przejrzystych i opartych na kryteriach 

merytorycznych systemów rekrutacji, oceny i promowania oraz skutecznych 

procedur dyscyplinarnych w przypadkach nieprawidłowości; zapewnienie solidnych 

systemów ochrony granic, zarządzania przepływami migracyjnymi i udzielania 

azylu osobom potrzebującym pomocy; opracowywanie skutecznych narzędzi 

zapobiegania przestępczości zorganizowanej i korupcji oraz walki z tymi 

procederami; propagowanie i ochronę praw człowieka, praw osób należących do 

mniejszości – w tym Romów oraz lesbijek, gejów, osób biseksualnych, 

transpłciowych i interseksualnych – oraz podstawowych wolności, w tym wolności 

mediów; 

c) zwiększenie zdolności organizacji społeczeństwa obywatelskiego i organizacji 

partnerów społecznych, w tym stowarzyszeń zawodowych, w krajach beneficjentach 
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wymienionych w załączniku I, oraz zachęcanie do tworzenia sieci kontaktów na 

wszystkich szczeblach między organizacjami mającymi siedzibę w Unii 

a organizacjami beneficjentów wymienionych w załączniku I, co umożliwi ich 

zaangażowanie w skuteczny dialog z podmiotami publicznymi i prywatnymi; 
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d) inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie. Interwencje 

w tej dziedzinie mają na celu: propagowanie równego dostępu do wysokiej jakości 

wczesnej edukacji oraz kształcenia podstawowego i średniego; ograniczenie 

wczesnego kończenia nauki; dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia 

zawodowego do wymogów rynku pracy; poprawę jakości i przydatności szkolnictwa 

wyższego; poprawę dostępu do uczenia się przez całe życie oraz wspieranie 

inwestycji w infrastrukturę edukacyjno-szkoleniową, w szczególności z myślą 

o zmniejszeniu dysproporcji terytorialnych i sprzyjaniu edukacji bez segregacji; 

e) wspieranie zatrudnienia i mobilności pracowników. Interwencje w tej dziedzinie 

mają na celu: trwałe zintegrowanie z rynkiem pracy młodzieży niekształcącej się, 

niepracującej ani nieszkolącej się (NEET), m.in. poprzez środki stymulujące 

inwestycje w tworzenie miejsc pracy dobrej jakości, a także wspieranie integracji 

bezrobotnych i zachęcanie do większego udziału w rynku pracy wszystkich 

niedostatecznie reprezentowanych grup. Inne kluczowe obszary interwencji to: 

wspieranie równości płci, przystosowywanie pracowników i przedsiębiorstw do 

zmian, ustanowienie trwałego dialogu społecznego, modernizacja i wzmocnienie 

instytucji rynku pracy; 

f) promowanie włączenia społecznego i zwalczanie ubóstwa. Interwencje w tej 

dziedzinie mają na celu: integrowanie społeczności marginalizowanych, np. 

Romów; zwalczanie dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie 

etniczne, religię lub wyznanie, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną; 

a także ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych usług wysokiej 

jakości, takich jak opieka zdrowotna i usługi socjalne świadczone w interesie 

ogólnym, m.in. dzięki modernizacji systemów zabezpieczenia społecznego;  

g) promowanie zrównoważonego transportu i eliminowanie utrudnień w kluczowych 

infrastrukturach sieciowych, w szczególności inwestowanie w projekty wnoszące 

wysoką europejską wartość dodaną. Określone inwestycje należy uszeregować pod 

kątem ich wkładu w mobilność, trwałość, ograniczanie emisji gazów cieplarnianych 
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i przydatność dla połączeń z państwami członkowskimi, a także zgodnie 

z założeniami jednolitego europejskiego obszaru transportu;  
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h) poprawę warunków działania sektora prywatnego i konkurencyjności 

przedsiębiorstw, m.in. poprzez „inteligentne specjalizacje”, jako kluczowych 

czynników wzrostu gospodarczego, tworzenia miejsc pracy i zapewniania spójności. 

Priorytet należy nadać projektom służącym poprawie otoczenia biznesowego;  

i) zwiększenie liczby badań, nasilenie technologicznego rozwoju i innowacji, zwłaszcza 

poprzez ulepszenie infrastruktury badawczej, tworzenie sprzyjającego środowiska 

i propagowanie tworzenia sieci kontaktów i współpracy; 

j) przyczynianie się do bezpieczeństwa i ochrony zaopatrzenia w żywność oraz 

zachowania różnorodnych i opłacalnych systemów rolniczych w dynamicznych 

społecznościach wiejskich i na terenach wiejskich; 

k) zwiększenie zdolności sektora rolno-spożywczego do radzenia sobie z presją 

konkurencyjną i siłami rynkowymi, a także do stopniowego dostosowywania się do 

zasad i przepisów unijnych, przy jednoczesnej realizacji celów gospodarczych, 

społecznych i środowiskowych w zakresie zrównoważonego rozwoju terytorialnego 

obszarów wiejskich; 

l) ochronę i poprawę jakości środowiska i przyczynianie się do zmniejszenia emisji 

gazów cieplarnianych, zwiększenie odporności na zmianę klimatu oraz zarządzanie 

działaniami w dziedzinie klimatu i informowanie o nich. Środki z programu IPA II 

wspierają polityki sprzyjające przejściu do zasobooszczędnej, bezpiecznej i trwałej 

gospodarki niskoemisyjnej;  

m) promowanie środków na rzecz pojednania, budowania pokoju i zaufania. 
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ZAŁĄCZNIK III 

Tematyczne priorytety pomocy na rzecz współpracy terytorialnej 

Pomoc na rzecz współpracy transgranicznej może być przeznaczona, stosownie do 

przypadku, na następujące priorytety tematyczne: 

a) promowanie transgranicznego zatrudnienia, mobilności pracowników oraz 

społecznego i kulturowego włączenia, m.in. poprzez: integrację 

transgranicznych rynków pracy, w tym mobilności transgranicznej; wspólne 

lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia; usługi informacyjne i doradcze 

oraz wspólne szkolenia; równość płci; równość szans; integrację społeczności 

imigrantów i słabszych grup społecznych; inwestycje na rzecz publicznych 

służb zatrudnienia; inwestycje wspierające w zakresie zdrowia publicznego 

i usług społecznych; 

b) ochronę środowiska, wspieranie polityki łagodzenia zmiany klimatu 

i przystosowywania się do niej; zapobieganie ryzyku i zarządzanie nim m.in. 

poprzez: wspólne działania na rzecz ochrony środowiska; promowanie 

zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych, efektywnego 

gospodarowania zasobami, odnawialnych źródeł energii oraz przejścia do 

bezpiecznej i trwałej gospodarki niskoemisyjnej; wspieranie inwestycji na 

rzecz przeciwdziałania szczególnym rodzajom ryzyka, zapewnianie 

odporności na klęski żywiołowe oraz opracowywanie systemów zarządzania 

klęskami żywiołowymi i zapewnianie gotowości na wypadek sytuacji 

wyjątkowych;  

c) promowanie zrównoważonego transportu i poprawę infrastruktury 

publicznej m.in. za pomocą: zmniejszania odizolowania poprzez poprawę 

dostępu do usług i sieci transportowych, informacyjnych i komunikacyjnych; 

inwestowanie w transgraniczne systemy i urządzenia dostaw wody i energii 

oraz zagospodarowania odpadów; 

d) promowanie turystyki oraz dziedzictwa kulturowego i naturalnego; 

e) inwestycje na rzecz młodzieży, kształcenia i umiejętności m.in. poprzez: 

opracowywanie i wdrażanie wspólnych systemów kształcenia, szkoleń 

zawodowych i szkoleń oraz tworzenie infrastruktury wspierającej wspólne 

działania na rzecz młodzieży; 
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f) promowanie zarządzania lokalnego i regionalnego oraz zwiększanie 

zdolności administracyjnych organów lokalnych i regionalnych oraz ich 

zdolności w zakresie planowania; 
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g) poprawę konkurencyjności, otoczenia biznesowego oraz tworzenie małych 

i średnich przedsiębiorstw, zwiększenie wolumenu handlu i inwestycji, m.in. 

poprzez: promowanie i wsparcie przedsiębiorczości, w szczególności małych 

i średnich przedsiębiorstw; rozwój lokalnych rynków transgranicznych 

i umiędzynarodowienie; 

h) zwiększenie liczby badań, nasilenie technologicznego rozwoju i innowacji 

oraz wzmocnienie technologii informacyjno-komunikacyjnych m.in. poprzez: 

promowanie wspólnego wykorzystania kadr i infrastruktury w celach 

badawczo-technologicznych. 

W stosownym przypadku środki z programu IPA mogą być również przeznaczone na 

finansowanie udziału beneficjentów wymienionych w załączniku I w programach 

współpracy ponadnarodowej i międzyregionalnej ustanowionych i realizowanych w ramach 

celu „Europejska współpraca terytorialna” funduszy strukturalnych oraz 

w transgranicznych programach współpracy w ramach Europejskiego Instrumentu 

Sąsiedztwa. W takich sytuacjach zakres pomocy określa się zgodnie z ramami 

regulacyjnymi stosownego instrumentu (fundusze strukturalne i Europejski Fundusz 

Inwestycyjny lub Europejski Instrument Sąsiedztwa).  

  

___________________ 
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ZAŁĄCZNIK DO REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ 

JOINT STATEMENT BY THE EUROPEAN PARLIAMENT, COUNCIL AND 
COMMISSION CONCERNING THE FUNDING OF HORIZONTAL PROGRAMMES 

FOR MINORITIES  

 

 

 

 

The Parliament, Council and Commission agree that Article 2.1.a.ii is to be interpreted as 

allowing the funding of programmes aimed at enhancing respect for and protection of 

minorities in line with the Copenhagen criteria, as has been the case under the IPA I 

Regulation. 
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STATEMENT BY THE EUROPEAN PARLIAMENT ON THE BENEFICIARIES 
LISTED IN ANNEX I 

 

 

 

 

The European Parliament notes that the Regulation establishing an Instrument for Pre-

accession Assistance (IPA II) uses the term "the beneficiaries listed in Annex I" throughout 

the text. The European Parliament considers that this term applies to countries. 

 

 

 

 



 

RR\1012676PL.doc 45/119 PE486.125v02-00 

 PL 

 

STATEMENT BY THE EUROPEAN PARLIAMENT ON THE SUSPENSION OF 
ASSISTANCE GRANTED UNDER THE FINANCIAL INSTRUMENTS  

 

 

 

 

The European Parliament notes that the Regulation establishing a financing instrument for 

development cooperation, the Regulation establishing a European Neighbourhood Instrument, 

the Regulation establishing a Partnership Instrument for cooperation with third countries and 

the Regulation on the Instrument for Pre-accession Assistance do not contain any explicit 

reference to the possibility of suspending assistance in cases where a beneficiary country fails 

to observe the basic principles enunciated in the respective instrument and notably the 

principles of democracy, rule of law and the respect for human rights.   

 

The European Parliament considers that any suspension of assistance under these instruments 

would modify the overall financial scheme agreed under the ordinary legislative procedure. 

As a co-legislator and co-branch of the budgetary authority, the European Parliament is 

therefore entitled to fully exercise its prerogatives in that regard, if such a decision is to be 

taken. 
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COMMISSION DECLARATION ON THE USE OF IMPLEMENTING ACTS FOR THE 
SETTING OF THE SPECIFIC PROVISIONS FOR THE IMPLEMENTATION OF 
CERTAIN RULES IN THE EUROPEAN NEIGHBORHOOD INSTRUMENT AND 

THE INSTRUMENT FOR PRE-ACCESSION ASSISTANCE (IPA II) 

 

 

 

 

The Commission considers that the rules for implementing cross-border cooperation 

programmes as set out in Regulation (EU) No [XXX] of the European Parliament and of the 

Council (CIR) and other specific, more detailed implementing rules in Regulation (EU) No 

[XXX] of the European Parliament and of the Council on the Instrument for Pre-accession 

assistance (IPA II), aim at supplementing the basic act and should therefore be delegated acts 

to be adopted on the basis of article 290 TFEU. The Commission will not stand against the 

adoption of the text as agreed by the co-legislators. Nevertheless, the Commission recalls that 

the question of delimitation between Articles 290 and 291 TFEU is currently under 

examination by the Court of justice in the "biocides" case. 
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COMMISSION DECLARATION ON THE STRATEGIC DIALOGUE WITH THE 
EUROPEAN PARLIAMENT1 

 

 

 

 

On the basis of Article 14 TEU, the Commission will conduct a strategic dialogue with the 

European Parliament prior to the programming of [add the name of the corresponding ENI, 

DCI, IPA II, EIDHR, IfS, PI Regulation] and after initial consultation of its relevant 

beneficiaries, where appropriate. The Commission will present to the Parliament the relevant 

available documents on programming with indicative allocations foreseen per country/region, 

and, within a country/region, priorities, possible results and indicative allocations foreseen per 

priority for geographic programmes, as well as the choice of assistance modalities. The 

Commission will present to the Parliament the relevant available documents on programming 

with thematic priorities, possible results, choice of assistance modalities, and financial 

allocations for such priorities foreseen in thematic programmes. The Commission will take 

into account the position expressed by the European Parliament on the matter. 

 

The Commission will conduct a strategic dialogue with the European Parliament in preparing 

the Mid Term Review and before any substantial revision of the programming documents 

during the period of validity of this Regulation. 

 

The Commission, if invited by the European Parliament, will explain where Parliament's 

observations have been taken into consideration in the programming documents and any other 

follow-up given to the strategic dialogue. 

 

 

                                                 
1 The Commission will be represented at the responsible Commissioner level 

 Where applicable 



 

PE486.125v02-00 48/119 RR\1012676PL.doc 

PL 

 

21.6.2012 

OPINIA KOMISJI HANDLU MIĘDZYNARODOWEGO 

dla Komisji Spraw Zagranicznych 

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 

Instrumentu Pomocy Przedakcesyjnej (IPA II) 

(COM(2011)0838 – C7-0491/2011 – 2011/0404(COD)) 

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Iuliu Winkler 

 

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE 

Artykuł 49 TFUE stanowi, że każde państwo europejskie, które szanuje wartości UE i 

zobowiązuje się je wspierać, może złożyć wniosek o członkostwo w Unii. Rozszerzenia UE 

okazały się korzystne dla wszystkich obywateli UE oraz sprawiły, że UE jest lepiej 

przygotowana do stawienia czoła obecnym i przyszłym wyzwaniom.  

 

Wniosek Komisji Europejskiej w sprawie nowego Instrumentu Pomocy Przedakcesyjnej (IPA II) 

ma na celu stworzenie narzędzia umożliwiającego udzielenie wsparcia technicznego i 

finansowego krajom kandydującym, aby pomóc im spełnić kryteria przystąpienia do UE. 

Poprzednik tego instrumentu (IPA), który przestanie obowiązywać z końcem 2013 r., dowiódł 

swojej przydatności, wspierając kraje kandydujące w działaniach na rzecz przezwyciężenia 

trudności i osiągnięcia trwałego wzrostu. 

 

Sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje plan Komisji Europejskiej, zgodnie z którym 

przyszła pomoc przedakcesyjna powinna być jeszcze bardziej przydatna ze strategicznego 

punktu widzenia, bardziej efektywna i lepiej ukierunkowana niż pomoc dotychczasowa, co 

przyczyni się do osiągnięcia trwalszych rezultatów, czyli pełniejszej gotowości danych krajów 

do członkostwa. Nowy instrument powinien kontynuować realizację ogólnego celu 

politycznego, jakim jest wspieranie krajów kandydujących i potencjalnych krajów 

kandydujących w ich przygotowaniach do członkostwa w UE oraz stopniowe dostosowywanie 

ich instytucji i gospodarek do standardów i strategii politycznych Unii Europejskiej.  

 

Sprawozdawca jest przekonany, że rozwój gospodarczy musi iść w parze z reformami 

politycznymi, mając na uwadze, że dobra koniunktura gospodarcza stanowi ważny krok w 

kierunku niezbędnych zmian instytucjonalnych i politycznych. Sprawozdawca jest zdania, że 

wniosek Komisji Europejskiej nie kładzie wystarczającego nacisku na kwestie związane z 

rozwojem gospodarczym i proponuje poprawki służące wyeliminowaniu tego braku. Mówiąc 

konkretniej, sprawozdawca uważa, że ogromnie istotne jest objęcie rozwoju gospodarczego i 
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współpracy handlowej pomocą na mocy rozporządzenia w sprawie IPA II. 

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 4 preambuły 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(4) Państwo europejskie, które złożyło 

wniosek o przystąpienie do Unii może 

zostać jej członkiem dopiero po 

potwierdzeniu, że spełnia ono kryteria 

członkostwa uzgodnione podczas szczytu 

Rady Europejskiej w Kopenhadze w 

czerwcu 1993 roku, z zastrzeżeniem, że 

takie przystąpienie nie będzie wiązać się z 

przekroczeniem możliwości Unii do 

integracji nowego członka. Wspomniane 

kryteria odnoszą się do stabilności 

instytucji gwarantujących demokrację, 

państwo prawne, poszanowanie praw 

człowieka, praw mniejszości oraz ochrony 

mniejszości, poziomu rozwoju gospodarki, 

który musi być wystarczający, by 

wytrzymać konkurencyjne naciski na 

rynku wewnętrznym, oraz zdolności do 

przyjęcia nie tylko praw, ale i obowiązków 

wynikających z traktatów. 

(4) Państwo europejskie, które złożyło 

wniosek o przystąpienie do Unii, może 

zostać jej członkiem dopiero po 

potwierdzeniu, że spełnia ono kryteria 

przystąpienia uzgodnione podczas szczytu 

Rady Europejskiej w Kopenhadze w 

czerwcu 1993 roku, z zastrzeżeniem że 

takie przystąpienie nie będzie wiązać się z 

przekroczeniem możliwości Unii do 

integracji nowego członka. Wspomniane 

kryteria odnoszą się do stabilności 

instytucji gwarantujących demokrację, 

państwo prawne, dobre sprawowanie 

rządów, poszanowanie praw człowieka, 

praw mniejszości oraz ochrony 

mniejszości, poziomu rozwoju gospodarki, 

który musi być wystarczający, by 

wytrzymać konkurencyjne naciski na 

rynku wewnętrznym, oraz zdolności do 

przyjęcia nie tylko praw, ale przede 

wszystkim obowiązków wynikających z 

traktatów. 

 

Poprawka  2 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Punkt 5 preambuły 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(5) Proces akcesyjny opiera się na 

obiektywnych kryteriach oraz stosowaniu 

(5) Proces akcesyjny opiera się na 

obiektywnych kryteriach oraz stosowaniu 
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zasady równego traktowania wszystkich 

krajów wnioskujących. Postęp w procesie 

akcesyjnym zależy od zdolności kraju 

wnioskującego do podjęcia niezbędnych 

reform w celu dostosowania swojego 

systemu politycznego, instytucjonalnego, 

prawnego, administracyjnego i 

gospodarczego do zasad, norm, polityki i 

praktyk unijnych. 

zasady równego traktowania wszystkich 

krajów wnioskujących. Postęp w procesie 

akcesyjnym zależy od zdolności kraju 

wnioskującego do podjęcia niezbędnych 

reform w celu dostosowania swojego 

systemu politycznego, instytucjonalnego, 

prawnego, administracyjnego i 

gospodarczego do przepisów, zasad, norm, 

polityki i praktyk unijnych. 

 

Poprawka  3 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Punkt 6 preambuły 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(6) Rada Europejska przyznała status kraju 

kandydującego Islandii, Czarnogórze, byłej 

Jugosłowiańskiej Republice Macedonii 

oraz Turcji. Potwierdziła też perspektywę 

europejską dla Albanii, Bośni i 

Hercegowiny, Serbii oraz Kosowa, 

uznanych za potencjalne kraje 

kandydujące. 

(6) Rada Europejska przyznała status kraju 

kandydującego Islandii, Czarnogórze, byłej 

Jugosłowiańskiej Republice Macedonii, 

Turcji oraz ostatnio Serbii. Potwierdziła 

też perspektywę europejską dla Albanii, 

Bośni i Hercegowiny oraz Kosowa, 

uznanych za potencjalne kraje 

kandydujące. 

 

Poprawka  4 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Punkt 8 preambuły 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(8) Pomoc na podstawie niniejszego 

rozporządzenia powinna być udzielana 

zgodnie z ramami polityki rozszerzenia 

określonymi przez Unię dla każdego kraju 

beneficjenta, przedstawionymi w rocznym 

pakiecie rozszerzenia wydawanym przez 

Komisję, który zawiera sprawozdania z 

postępów oraz strategię rozszerzenia, w 

układach o stabilizacji i stowarzyszeniu 

oraz w partnerstwach europejskich lub 

partnerstwach dla członkostwa. Pomoc 

powinna skupiać się przede wszystkim na 

określonej liczbie dziedzin polityki, 

(8) Pomoc na podstawie niniejszego 

rozporządzenia powinna być udzielana 

zgodnie z ramami polityki rozszerzenia 

określonymi przez Unię dla każdego kraju 

beneficjenta, przedstawionymi w rocznym 

pakiecie rozszerzenia wydawanym przez 

Komisję, który zawiera sprawozdania z 

postępów oraz strategię rozszerzenia, w 

układach o stabilizacji i stowarzyszeniu 

oraz w partnerstwach europejskich lub 

partnerstwach dla członkostwa. Pomoc 

powinna skupiać się przede wszystkim na 

określonej liczbie dziedzin polityki, 
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przyczyniając się do wzmocnienia 

demokratycznych instytucji oraz 

praworządności, reformy sądownictwa i 

administracji publicznej, poszanowania 

praw podstawowych oraz propagowania 

równości płci i niedyskryminacji w krajach 

beneficjentach. Powinna również 

wspomagać ich rozwój gospodarczy i 

społeczny, ugruntowując inteligentną, 

zrównoważoną i sprzyjającą włączeniu 

społecznemu agendę wzrostu zgodnie ze 

strategią „Europa 2020” oraz służyć 

stopniowemu spełnianiu kryteriów 

kopenhaskich. Należy wzmocnić spójność 

pomiędzy pomocą finansową a ogólnym 

postępem we wdrażaniu strategii 

przedakcesyjnej. 

przyczyniając się do wzmocnienia 

demokratycznych instytucji oraz 

praworządności, reformy sądownictwa i 

administracji publicznej, poszanowania 

praw podstawowych oraz propagowania 

równości płci i niedyskryminacji w krajach 

beneficjentach. Powinna również 

wspomagać ich rozwój gospodarczy i 

społeczny, ugruntowując inteligentną, 

zrównoważoną i sprzyjającą włączeniu 

społecznemu agendę wzrostu zgodnie ze 

strategią „Europa 2020” oraz służyć pełnej 

zgodności z kryteriami kopenhaskimi. 

Należy wzmocnić spójność pomiędzy 

pomocą finansową a ogólnym postępem 

we wdrażaniu strategii przedakcesyjnej. 

 

Poprawka  5 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Punkt 13 preambuły 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(13) Pomoc krajom beneficjentom w ich 

dążeniach do reformy systemów celem ich 

dostosowania do systemów unijnych leży 

w interesie Unii. Ponieważ cele określone 

w niniejszym rozporządzeniu nie mogą być 

osiągnięte w dostatecznym stopniu na 

poziomie państw członkowskich, natomiast 

mogą zostać osiągnięte – ze względu na 

swoją skalę i skutki – w 

satysfakcjonującym stopniu na poziomie 

unijnym, Unia może podejmować działania 

zgodnie z zasadą pomocniczości, jak 

określono w art. 5 Traktatu o Unii 

Europejskiej. Zgodnie z zasadą 

proporcjonalności określoną w tym 

artykule niniejsze rozporządzenie nie 

wykracza poza to, co jest konieczne do 

osiągnięcia tych celów. 

(13) Współpraca z krajami beneficjentami 

w trakcie wdrażania pomocy na mocy 

niniejszego rozporządzenia w celu 

wsparcia ich dążeń do reformy systemów 

oraz ich dostosowania do systemów 

unijnych leży w interesie Unii. Ponieważ 

cele określone w niniejszym 

rozporządzeniu nie mogą być osiągnięte w 

dostatecznym stopniu na poziomie państw 

członkowskich, natomiast mogą zostać 

osiągnięte – ze względu na swoją skalę i 

skutki – w satysfakcjonującym stopniu na 

poziomie unijnym, Unia może 

podejmować działania zgodnie z zasadą 

pomocniczości, jak określono w art. 5 

Traktatu o Unii Europejskiej. Zgodnie z 

zasadą proporcjonalności określoną w tym 

artykule niniejsze rozporządzenie nie 

wykracza poza to, co jest konieczne do 

osiągnięcia tych celów. 
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Uzasadnienie 

Właściwe wykorzystanie pomocy przedakcesyjnej jest warunkiem koniecznym jej sukcesu. 

Dlatego zarówno w interesie krajów beneficjentów, jak i w interesie UE leży ścisła 

współpraca w trakcie całego procesu wdrażania tej pomocy.  

 

Poprawka  6 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera a) – podpunkt ii 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(ii) propagowanie i ochrona praw 

człowieka i podstawowych wolności, 

większego poszanowania praw 

mniejszości, równości płci, 

niedyskryminacji i wolności prasy, jak 

również wspieranie dobrych stosunków 

sąsiedzkich; 

(ii) propagowanie i ochrona praw 

człowieka i podstawowych wolności, 

większego poszanowania praw 

mniejszości, równości płci i wolności 

wyznania, niedyskryminacji i wolności 

prasy, mediów i internetu, jak również 

wspieranie stosunków dobrosąsiedzkich; 

 

Poprawka  7 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera a) – podpunkt v 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(v) rozwój społeczeństwa obywatelskiego i 

dialogu społecznego; 

(v) rozwój społeczeństwa obywatelskiego 

oraz nawiązywanie i umacnianie dialogu 

społecznego; 

 

Poprawka  8Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera b) – podpunkt ii 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(ii) reformy gospodarcze konieczne w celu 

sprostania presji ze strony konkurencji i sił 

rynkowych w Unii, przy jednoczesnej 

realizacji celów gospodarczych, 

społecznych i środowiskowych; 

(ii) reformy gospodarcze i podatkowe w 

takich obszarach jak np. ochrona 

inwestycji, konkurencja, zamówienia 

publiczne oraz przepisy sanitarne i 

fitosanitarne, które to reformy są 
konieczne w celu sprostania presji ze 

strony konkurencji i sił rynkowych w Unii, 

przy jednoczesnej realizacji celów 



 

RR\1012676PL.doc 53/119 PE486.125v02-00 

 PL 

gospodarczych, społecznych i 

środowiskowych; 

Uzasadnienie 

Należyta ochrona inwestycji, skuteczna i przejrzysta konkurencja, przepisy dotyczące 

zamówień publicznych oraz zbliżenie do unijnych przepisów sanitarnych i fitosanitarnych 

stanowią główne elementy służące zwiększeniu konkurencyjności gospodarek krajów 

beneficjentów. W tym kontekście wsparcie UE ma kluczowe znaczenie. 

 

Poprawka  9 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera b) – podpunkt ii a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (iia) w stosownych przypadkach – pomoc 

mająca na celu umożliwienie krajom 

beneficjentom członkostwa w Światowej 

Organizacji Handlu; 

Uzasadnienie 

Na chwilę obecną trzy kraje Bałkanów Zachodnich (Serbia, Bośnia i Hercegowina oraz 

Czarnogóra) mają status obserwatora w WTO. Ogromne znaczenie ma zachęcenie tych 

krajów, aby stały się członkami WTO, oraz zapewnienie im niezbędnej pomocy w tym 

zakresie. 

 

Poprawka  10 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera b) – podpunkt iii 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(iii) wspieranie zatrudnienia oraz rozwoju 

kapitału ludzkiego; 

iii) zwalczanie bezrobocia, wspieranie 

zatrudnienia oraz rozwoju kapitału 

ludzkiego; 
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Poprawka  11 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera b) – podpunkt v 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(v). rozwój kapitału rzeczowego, poprawę 

powiązań z Unią oraz sieciami 

regionalnymi. 

(v). rozwój kapitału rzeczowego, 

szczególnie infrastruktury transportowej, 

a także poprawę powiązań z Unią oraz 

sieciami regionalnymi. 

Uzasadnienie 

Odpowiednia infrastruktura transportowa jest podstawowym warunkiem rozwoju 

gospodarczego. Dlatego sprawozdawca uważa, że należy koniecznie podkreślić ten element, 

kiedy mowa jest o kapitale rzeczowym.  

 

Poprawka  12 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera c)  

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(c) Wzmocnienie zdolności krajów 

beneficjentów do wywiązywania się z 

zobowiązań wynikających z członkostwa, 

poprzez wspieranie stopniowego 

dostosowywania się do dorobku prawnego 

Unii oraz jego przyjęcia, wdrożenia i 

stosowania, jak również przyjęcia funduszy 

strukturalnych, spójności, rolnego i na 

rzecz rozwoju wsi oraz polityki unijnej. 

(c) Wzmocnienie zdolności, zwłaszcza 

instytucjonalnych i administracyjnych, 
krajów beneficjentów do wywiązywania 

się z zobowiązań wynikających z 

członkostwa, poprzez wspieranie 

stopniowego dostosowywania się do 

dorobku prawnego Unii oraz jego 

przyjęcia, wdrożenia i stosowania, jak 

również przyjęcia funduszy strukturalnych, 

spójności, rolnego i na rzecz rozwoju wsi 

oraz polityki unijnej. 

Uzasadnienie 

Należy wspierać i rozwijać zdolności instytucjonalne i administracyjne krajów beneficjentów 

do przeprowadzania reform niezbędnych do spełnienia kryteriów akcesyjnych. Dlatego ważne 

jest skierowanie pomocy UE na wzmocnienie tych zdolności. 
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Poprawka  13 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – ustęp 2 – tiret drugi 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

– postęp w reformach gospodarczych, 

trafność i skuteczność strategii rozwoju 

społecznego i gospodarczego, postęp w 

kierunku inteligentnego, zrównoważonego 

wzrostu sprzyjającego włączeniu 

społecznemu, w tym poprzez inwestycje 

publiczne wspierane z IPA; 

– postęp w reformach gospodarczych, 

trafność i skuteczność strategii rozwoju 

społecznego i gospodarczego, postęp w 

kierunku inteligentnego, zrównoważonego 

wzrostu sprzyjającego włączeniu 

społecznemu, w tym poprzez inwestycje 

publiczne wspierane z IPA; postępy w celu 

stworzenia przyjaznego otoczenia 

biznesowego; 

Uzasadnienie 

Jednym z głównych celów reform gospodarczych jest stworzenie przewidywalnego, 

przejrzystego i uczciwego otoczenia biznesowego. Dlatego należy wyróżnić rozwój w tym 

obszarze spośród wskaźników postępu w kierunku osiągnięcia konkretnych celów pomocy 

przedakcesyjnej.  

 

Poprawka  14 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera a a) (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (aa) rozwój gospodarczy i współpraca 

handlowa; 

Uzasadnienie 

Jednym ze szczegółowych celów pomocy świadczonej na mocy rozporządzenia w sprawie IPA 

II jest wsparcie na rzecz rozwoju gospodarczego, społecznego i terytorialnego w celu 

zapewnienia inteligentnego, zrównoważonego wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu. 

Jednak w art. 3 wniosku Komisji nie wymienia się rozwoju gospodarczego i współpracy 

handlowej wśród obszarów polityki, których dotyczy ta pomoc. Sprawozdawca dostrzega tę 

rozbieżność we wniosku Komisji i proponuje w związku z tym włączenie rozwoju 

gospodarczego i współpracy handlowej do obszarów polityki objętych pomocą. 
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Poprawka  15 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 5 – ustęp 2 – litera b) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(b) rodzaje działań, które mogą być 

finansowane przez IPA; 

(b) rodzaje działań, które mogą być 

finansowane przez IPA, oraz ich 

oczekiwane wyniki; 

Uzasadnienie 

Zgodnie z zasadą warunkowości pomoc przedakcesyjna powinna być ukierunkowana na 

wyniki. Dlatego ważne jest określenie wyników, których osiągnięcia oczekuje się od państw-

beneficjentów. 

 

Poprawka  16 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 6 – ustęp 4 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (4a) W przypadku gdy średnioterminowy 

przegląd danego dokumentu 

strategicznego wykaże, że środki 

przeznaczone na dany obszar polityki nie 

są wykorzystywane, do 20% tych środków 

można przenieść na inny obszar polityki. 

Uzasadnienie 

Elastyczność przy przydzielaniu środków ma duże znaczenie, jeżeli chcemy lepiej 

wykorzystywać środki i zapewnić motywację do wykorzystywania pomocy we właściwy 

sposób. W związku z tym sprawozdawca proponuje możliwość przeniesienia środków na inne 

obszary polityki w oparciu o średnioterminowy przegląd dokumentów strategicznych. 
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OPINIA KOMISJI BUDŻETOWEJ 

dla Komisji Spraw Zagranicznych 

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 

Instrumentu Pomocy Przedakcesyjnej (IPA II) 

(COM(2011)0838 – C7-0491/2011 – 2011/0404(COD)) 

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Nadezhda Neynsky 

 

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE 

Zachowanie status quo jeśli chodzi o cele i koncepcję programu zachowuje poziom środków 

budżetowych na IPA w wielkości porównywalnej do obecnej w wieloletnich ramach 

finansowych (WRF). Zagwarantowałoby to właściwą równowagę między postępem 

w kierunku realizacji kryteriów przystąpienia a jednocześnie wspierało rozwój gospodarczo-

społeczny krajów beneficjentów. 

 

Wniosek Komisji przewiduje wzrost o 7,3% w kolejnych WRF (z 11 668 mld EUR w latach 

2007-2013 do 12 520 mld EUR w latach 2014-2020 po cenach stałych z 2011 r.) całkowitej 

pomocy dla krajów objętych procesem rozszerzenia w ramach IPA: 3% tych środków jest 

przeznaczone na współpracę transgraniczną między państwami członkowskimi, a 2% na 

program „Erasmus dla wszystkich”. 

 

Sprawozdawczyni pragnie wezwać Komisję do zaplanowania realnego niemalejącego 

całkowitego finansowania dla każdego z beneficjentów, uwzględniającego następujące 

elementy: 

 łączny realny wzrost PKB każdego z krajów beneficjentów w latach 2007-2013, za 

wyjątkiem Chorwacji, sytuowałby się w przedziale 10-30% na koniec tego okresu*. 

Choć kwota środków w przeliczeniu na głowę mieszkańca mogłaby być z różnych 

powodów wiarygodnym wskaźnikiem, to powinniśmy korzystać także 

z makrowskaźników dotyczących całkowitej kwoty wsparcia w zestawieniu z PKB 

beneficjenta, aby w pełni uwzględnić wartość dodaną i nieuwzględnione pozytywne 

efekty zewnętrzne środków UE. W tym kontekście, ponieważ beneficjenci tworzą 

i dostosowują niezbędne uniwersalne zasady, które są motorem napędowym 

                                                 
* Własna ocena, w oparciu o dane DG ds. Budżetu i prognozy dla krajów kandydujących; ponadto prognozy 

realnego wzrostu potencjalnych kandydatów w oparciu o sprawozdania niezależnych podmiotów dokonujących 

prognoz 
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dobrobytu gospodarczego, uzasadnione może być położenie nacisku na wskaźniki 

brutto zamiast na per capita, aby uchwycić zmiany systemowe i jakościowe. 

W związku z tym sprawozdawczyni sugeruje, aby realny wzrost finansowania dla 

każdego z beneficjentów wynosił, w wartościach liczbowych, nie mniej niż łączny 

realny wzrost PKB ustalany okresowo. 

 Liczba krajów z dostępem do funduszy instrumentu w przyszłości zmniejszy się do 

ośmiu wraz z przystąpieniem Chorwacji, które potencjalnie zmieni porównawczy 

podział puli środków i – z perspektywy beneficjentów – zwiększy ich dostęp do 

funduszy. Sprawozdawczyni apeluje, aby nie prowadziło to do pogorszenia 

standardów korzystania z funduszy UE, gdyż rywalizacja między beneficjentami 

będzie wtedy stosunkowo mniejsza. Gdyby spojrzeć na wyniki pomiarów śledzących 

zmiany w dostępnych funduszach, które pomijają udział Chorwacji w puli środków, 

realny wzrost funduszy ustalany okresowo jest bliższy poziomowi 20%*.  

 Po wprowadzeniu do nowego instrumentu sugerowanych zmian wszyscy beneficjenci 

będą mieli dostęp do funduszy w obszarach koncentrujących się na rozwoju 

społeczno-gospodarczym uprzednio niedostępnych krajom nieposiadającym statusu 

kandydata. Spowoduje to oczywiście większą rywalizację o fundusze 

w wymienionych obszarach polityki, a także potencjalnie zmieni poziom dostępu 

niektórych beneficjentów do tych funduszy.  

 Dzięki lepszemu administrowaniu i większemu potencjałowi instytucjonalnemu 

beneficjentów stwierdzonemu w potwierdzonych pozytywnych wynikach 

finansowania z IPA I, kraje będą prawdopodobnie w stanie wchłaniać fundusze 

w większym stopniu, co może zwiększyć popyt na fundusze i na koncentrację 

wydatków na wstępie w pierwszych latach kolejnego okresu finansowania. 

 

W tej sytuacji sprawozdawczyni zaleca, aby każdemu z beneficjentów umożliwiono 

wystarczający i sprawiedliwy dostęp w ramach ograniczonej puli zasobów UE, zwłaszcza 

w obszarze polityki dotyczącym budowania potencjału instytucji. 

 

Problemy aktualnego wniosku: 

Choć proponowane środki zmierzają we właściwym kierunku, ponieważ usprawniają dostęp 

do zasobów IPA oraz zwiększają ich elastyczność i skuteczność, sprawozdawczyni jest 

zdania, że kilka aspektów wniosku ustawodawczego nie zostało zadowalająco 

rozstrzygniętych i wzbudza obawy. 

 

 Mimo że w uzasadnieniu sugeruje się utworzenie rezerwy na wykonanie oraz 

wprowadzenie bodźców do poprawy wyników, w części normatywnej wniosku nie ma 

o tym mowy. Sprawozdawczyni wprowadza taki tekst, tak aby rezerwa znajdowała się 

pod pełną kontrolą organu władzy budżetowej, która zapewni zadowalający udział 

Parlamentu Europejskiego w zachęcaniu i pobudzaniu do postępów w krajach 

beneficjentach. Mimo że sprawozdawczyni jest zdania, że bodźce do poprawy 

wyników w ramach wsparcia sektorowego powinny się opierać na jasnych 

i szczegółowych wskaźnikach, to wydajność ogólnego wsparcia budżetowego nie jest 

łatwa do zmierzenia. 

                                                 
* Fundusze z IPA I na lata 2007-2013 dla ośmiu aktualnych i przyszłych beneficjentów (tj. bez Chorwacji) 

wynoszą 10,547 mld EUR po cenach stałych z 2011 r. 
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 Włączenie w główny nurt celów unijnej polityki wewnętrznej powinno zostać 

ostrożnie połączone z polityką rozszerzenia w celu odzwierciedlenia, że 

ukierunkowane wsparcie budżetowe generuje długofalowe, wzajemne 

i samowzmacniające się korzyści. Sprawozdawczyni sugeruje, aby włączenie do 

głównego nurtu dotyczyło przede wszystkim celów strategii „Europa 2020”, gdyż 

niektóre z nich mogą także przyczyniać się do włączenia do głównego nurtu 

demokracji, praworządności, przedsiębiorczości, praw człowieka i ochrony 

środowiska.  

 Sprawozdawczyni jest zdania, że definiowanie celów i kryteriów powinno podlegać 

jasnym, szczegółowym i przejrzystym wskaźnikom. Ponadto sprawozdawczyni 

sugeruje, aby włączyć do puli celów i kryteriów także zdolność instytucjonalną 

i zdolność absorpcyjną, stabilność fiskalną i zarządzanie gospodarką. 

 Sprawozdawczyni sugeruje, abyśmy na poziomie operacyjnym gwarantowali 

spójność, koordynację i synergię między dostępnym beneficjentom IPA 

finansowaniem wewnętrznym i zewnętrznym. W tym kontekście, choć docenia 

korzyści płynące z efektu dźwigni finansowej dzięki użyciu nowoczesnych 

instrumentów finansowych, takich jak maksymalizacja rentowności projektów dzięki 

połączeniu środków i wiedzy, to należy także stwierdzić, że wykorzystując fundusze 

UE powinno się zawsze stosować najlepszą praktykę i zasady zawarte 

w rozporządzeniu finansowym i wspólnym rozporządzeniu wykonawczym. 

 

POPRAWKI 

Komisja Budżetowa zwraca się do Komisji Spraw Zagranicznych, jako do komisji 

przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek: 

Poprawka  1 

Projekt rezolucji legislacyjnej 

Ustęp 1 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji legislacyjnej Poprawka 

 1a. zwraca uwagę, że określona we 

wniosku ustawodawczym koperta 

finansowa stanowi jedynie wskazówkę dla 

władzy ustawodawczej i nie może zostać 

uznana za ostateczną do momentu 

osiągnięcia porozumienia w sprawie 

wniosku dotyczącego rozporządzenia 

ustanawiającego wieloletnie ramy 

finansowe na lata 2014-2020; 

 

Poprawka  2 
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Projekt rezolucji legislacyjnej 

Ustęp 1 b (nowy) 

 

Projekt rezolucji legislacyjnej Poprawka 

 1b. przypomina swoją rezolucję z dnia 8 

czerwca 2011 r. pt. „Inwestowanie 

w przyszłość: nowe wieloletnie ramy 

finansowe (WRF) na rzecz Europy 

konkurencyjnej, zrównoważonej 

i sprzyjającej integracji społecznej1; 

powtarza, że w następnych WRF należy 

przewidzieć wystarczające dodatkowe 

środki finansowe, aby umożliwić Unii 

realizację aktualnych priorytetów 

politycznych oraz nowych zadań 

przewidzianych w Traktacie z Lizbony, jak 

również reakcję na nieprzewidziane 

wydarzenia; zwraca uwagę, że nawet 

zwiększenie środków w następnych WRF 

o przynajmniej 5% w porównaniu do 

poziomu z 2013 r. może jedynie 

w niewielkim stopniu przyczynić się do 

osiągnięcia uzgodnionych celów 

i zobowiązań Unii oraz stosowania zasady 

solidarności Unii; wzywa Radę – jeśli nie 

zgadza się ona z tym podejściem – do 

jasnego wskazania tych priorytetów 

politycznych i projektów, z których można 

by zupełnie zrezygnować, pomimo ich 

potwierdzonej europejskiej wartości 

dodanej; 

 ____________ 

 1 Teksty przyjęte, P7_TA(2011)0266. 

Poprawka  3 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Punkt -1 preambuły (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (-1) Niniejsze rozporządzenie powinno 

określić – na cały okres trwania 

instrumentu – kopertę finansową, która 

będzie podstawowym punktem odniesienia 

w rozumieniu pkt [...] porozumienia 
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międzyinstytucjonalnego z dnia 

XX/201Z r. między Parlamentem 

Europejskim, Radą i Komisją 

o współpracy w sprawach budżetowych 

i o należytym zarządzaniu finansowym, 

dla władzy budżetowej w trakcie corocznej 

procedury budżetowej. 

 

Poprawka  4 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Punkt -1 a preambuły (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (-1a) Poprawa wdrażania i jakości 

wydatkowania powinna stanowić wiodącą 

zasadę w realizacji celów instrumentu, 

a jednocześnie należy zagwarantować 

optymalne wykorzystanie środków 

finansowych. 

 

Poprawka  5 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Punkt -1 b preambuły (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (-1b) Ważne jest zapewnienie należytego 

zarządzania finansami instrumentu oraz 

jego wdrożenia w możliwie najbardziej 

skuteczny i przyjazny dla użytkownika 

sposób, przy jednoczesnym 

zagwarantowaniu pewności prawnej 

i dostępności instrumentu dla wszystkich 

uczestników. 

Poprawka  6 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Punkt 4 preambuły 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(4) Państwo europejskie, które złożyło (4) Państwo europejskie, które złożyło 
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wniosek o przystąpienie do Unii może 

zostać jej członkiem dopiero po 

potwierdzeniu, że spełnia ono kryteria 

członkostwa uzgodnione podczas szczytu 

Rady Europejskiej w Kopenhadze w 

czerwcu 1993 roku, z zastrzeżeniem, że 

takie przystąpienie nie będzie wiązać się z 

przekroczeniem możliwości Unii do 

integracji nowego członka. Wspomniane 

kryteria odnoszą się do stabilności 

instytucji gwarantujących demokrację, 

państwo prawne, poszanowanie praw 

człowieka, praw mniejszości oraz ochrony 

mniejszości, poziomu rozwoju gospodarki, 

który musi być wystarczający, by 

wytrzymać konkurencyjne naciski na 

rynku wewnętrznym, oraz zdolności do 

przyjęcia nie tylko praw, ale i obowiązków 

wynikających z traktatów. 

wniosek o przystąpienie do Unii może 

zostać jej członkiem dopiero po 

potwierdzeniu, że spełnia ono kryteria 

członkostwa uzgodnione podczas szczytu 

Rady Europejskiej w Kopenhadze 

w czerwcu 1993 roku, z zastrzeżeniem, że 

takie przystąpienie nie będzie wiązać się 

z przekroczeniem możliwości Unii do 

integracji nowego członka. Wspomniane 

kryteria odnoszą się do stabilności 

instytucji gwarantujących demokrację, 

państwo prawne, poszanowanie praw 

człowieka, praw mniejszości oraz ochrony 

mniejszości, poziomu rozwoju gospodarki, 

który musi być wystarczający, by 

wytrzymać konkurencyjne naciski na 

rynku wewnętrznym, oraz zdolności do 

przyjęcia nie tylko praw, ale i obowiązków 

wynikających z traktatów. Zakres 

kryteriów może ulec poszerzeniu, aby 

uwzględnić stabilność fiskalną i większą 

uwagę poświęcaną przez Unię 

zarządzaniu gospodarką. 

Uzasadnienie 

Rola systemowa krajowej stabilności fiskalnej i zwiększony nacisk UE na zarządzanie 

gospodarcze w ustawodawstwie europejskim powinny znaleźć się w strategii rozszerzenia, 

aby odzwierciedlać strategie polityki wewnętrznej. 
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Poprawka  7 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Punkt 8 preambuły 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(8) Pomoc na podstawie niniejszego 

rozporządzenia powinna być udzielana 

zgodnie z ramami polityki rozszerzenia 

określonymi przez Unię dla każdego kraju 

beneficjenta, przedstawionymi w rocznym 

pakiecie rozszerzenia wydawanym przez 

Komisję, który zawiera sprawozdania z 

postępów oraz strategię rozszerzenia, w 

układach o stabilizacji i stowarzyszeniu 

oraz w partnerstwach europejskich lub 

partnerstwach dla członkostwa. Pomoc 

powinna skupiać się przede wszystkim na 

określonej liczbie dziedzin polityki, 

przyczyniając się do wzmocnienia 

demokratycznych instytucji oraz 

praworządności, reformy sądownictwa i 

administracji publicznej, poszanowania 

praw podstawowych oraz propagowania 

równości płci i niedyskryminacji w 

krajach beneficjentach. Powinna również 

wspomagać ich rozwój gospodarczy i 

społeczny, ugruntowując inteligentną, 

zrównoważoną i sprzyjającą włączeniu 

społecznemu agendę wzrostu zgodnie ze 

strategią „Europa 2020” oraz służyć 

stopniowemu spełnianiu kryteriów 

kopenhaskich. Należy wzmocnić spójność 

pomiędzy pomocą finansową a ogólnym 

postępem we wdrażaniu strategii 

przedakcesyjnej. 

(8) Pomoc na podstawie niniejszego 

rozporządzenia powinna być udzielana 

zgodnie z ramami polityki rozszerzenia 

określonymi przez Unię dla każdego kraju 

beneficjenta, przedstawionymi w rocznym 

pakiecie rozszerzenia wydawanym przez 

Komisję, który zawiera sprawozdania 

z postępów oraz strategię rozszerzenia, 

w układach o stabilizacji i stowarzyszeniu 

oraz w partnerstwach europejskich lub 

partnerstwach dla członkostwa oraz 

uwzględniać działania zaplanowane we 

wspólnych ramach strategicznych 

i sprawozdaniach z wykonania strategii. 

Pomoc powinna skupiać się przede 

wszystkim na pełnej liczbie dziedzin 

polityki, przyczyniając się do wzmocnienia 

potencjału administracyjnego 

i instytucjonalnego, budowania 
demokratycznych instytucji oraz 

praworządności, wzmocnienia 

sądownictwa i administracji publicznej, 

poszanowania praw podstawowych oraz 

propagowania równości płci 

i niedyskryminacji w krajach 

beneficjentach. Powinna również 

wspomagać ich rozwój gospodarczy 

i społeczny, ugruntowując inteligentną, 

zrównoważoną i sprzyjającą włączeniu 

społecznemu agendę wzrostu zgodnie ze 

strategią „Europa 2020” oraz służyć 

stopniowemu spełnianiu kryteriów 

kopenhaskich. Należy wzmocnić spójność 

pomiędzy pomocą finansową a ogólnym 

postępem we wdrażaniu strategii 

przedakcesyjnej oraz uzależnić ją od 

przestrzegania jasnych, szczegółowych 

i przejrzystych wskaźników skuteczności. 
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Poprawka  8 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Punkt 9 preambuły 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(9) Kraje kandydujące oraz potencjalne 

kraje kandydujące powinny być lepiej 

przygotowane na globalne wyzwania, 

takie jak zrównoważony rozwój i zmiana 

klimatu, oraz wspierać wysiłki Unii 

ukierunkowane na rozwiązanie tych 

kwestii. Pomoc Unii na podstawie 

niniejszego rozporządzenia powinna 

również przyczynić się do osiągnięcia celu 

polegającego na podniesieniu do co 

najmniej 20 % części budżetu Unii 

przeznaczonej na działania w dziedzinie 

klimatu. 

(9) Kraje kandydujące oraz potencjalne 

kraje kandydujące powinny być lepiej 

przygotowane na globalne wyzwania, 

takie jak zrównoważony rozwój i zmiana 

klimatu, oraz wspierać wysiłki Unii 

ukierunkowane na rozwiązanie tych 

kwestii. Pomoc Unii na podstawie 

niniejszego rozporządzenia powinna 

również przyczynić się do włączenia 

w główny nurt celów strategii „Europa 

2020”, demokracji, praworządności, 

przedsiębiorczości, praw człowieka, praw 

pracowniczych, ochrony środowiska i celu 

polegającego na podniesieniu do co 

najmniej 20 % części budżetu Unii 

przeznaczonej na działania w dziedzinie 

klimatu. 

 

Poprawka  9 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Punkt 9 b preambuły (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (9b) W odniesieniu do wsparcia na 

pojednanie, budowanie pokoju i środki 

budowy zaufania, odtworzenie dziedzictwa 

kulturowego na obszarach ogarniętych 

konfliktami powinno przebiegać przy 

uwzględnieniu roli, jaką działania te 

odgrywają pod kątem budowania zaufania 

i zasady uczestnictwa wśród różnych 

wspólnot etnicznych i religijnych. 
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Poprawka  10 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Punkt 10 preambuły 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(10) Komisja oraz państwa członkowskie 

powinny zapewnić zgodność, spójność 

oraz komplementarność swojej pomocy, w 

szczególności poprzez regularne 

konsultacje oraz częste wymiany 

informacji na różnych etapach cyklu 

pomocy. 

(10) Komisja oraz państwa członkowskie 

powinny zapewnić zgodność, spójność 

oraz komplementarność swojej pomocy, 

w szczególności poprzez regularne 

konsultacje oraz częste wymiany 

informacji na różnych etapach cyklu 

pomocy. Ponadto należy zagwarantować 

spójność między pomocą udzielaną przez 

Komisję, państwa członkowskie 

i Europejski Bank Inwestycyjny a innymi 

międzynarodowymi, lokalnymi 

i regionalnymi instytucjami udzielającymi 

pomocy. 

 

Poprawka  11 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Punkt 12 preambuły 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(12) Cele pomocy powinny zostać 

określone w indykatywnych krajowych i 

obejmujących wiele krajów dokumentach 

strategicznych opracowywanych przez 

Komisję na czas obowiązywania 

wieloletnich ram finansowych w 

partnerstwie z krajami beneficjentami na 

podstawie ich szczególnych potrzeb oraz 

agendy rozszerzenia. Indykatywne 

dokumenty strategiczne powinny określać 

obszary polityki do celów pomocy oraz, 

bez uszczerbku dla prerogatyw władzy 

budżetowej, powinny określać 

indykatywne alokacje środków na 

poszczególne obszary polityki w ujęciu 

rocznym, w tym prognozy dotyczące 

wydatków związanych z klimatem. Należy 

zachować wystarczającą elastyczność, aby 

móc sprostać nowo powstającym 

(12) Cele pomocy powinny zostać 

określone w indykatywnych krajowych 

i obejmujących wiele krajów 

dokumentach strategicznych 

opracowywanych przez Komisję na czas 

obowiązywania wieloletnich ram 

finansowych w partnerstwie z krajami 

beneficjentami na podstawie ich 

szczególnych potrzeb oraz agendy 

rozszerzenia. Indykatywne dokumenty 

strategiczne powinny określać obszary 

polityki do celów pomocy oraz, bez 

uszczerbku dla prerogatyw władzy 

budżetowej, powinny określać 

indykatywne alokacje środków na 

poszczególne obszary polityki w ujęciu 

rocznym, w tym prognozy dotyczące 

wydatków związanych z klimatem. 

Dokumenty strategiczne powinny 
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potrzebom oraz zapewnić bodźce do 

poprawy wyników. Dokumenty 

strategiczne powinny gwarantować 

spójność i zbieżność z wysiłkami krajów 

beneficjentów, odzwierciedlonymi w ich 

budżetach, uwzględniając też wsparcie 

udzielane przez innych darczyńców. W 

celu uwzględnienia przemian o 

charakterze wewnętrznym i zewnętrznym, 

wieloletnie indykatywne dokumenty 

strategiczne należy poddawać 

odpowiednim przeglądom. 

następnie zawierać listę jasnych, 

szczegółowych, obiektywnych 

i przejrzystych wskaźników skuteczności. 

Należy zachować wystarczającą 

elastyczność, aby móc sprostać nowo 

powstającym potrzebom oraz zapewnić 

bodźce do poprawy wyników. Dokumenty 

strategiczne powinny gwarantować 

spójność i zbieżność z wysiłkami krajów 

beneficjentów, odzwierciedlonymi w ich 

budżetach, uwzględniając też wsparcie 

udzielane przez innych darczyńców. 

W celu uwzględnienia przemian 

o charakterze wewnętrznym 

i zewnętrznym, wieloletnie indykatywne 

dokumenty strategiczne należy poddawać 

przeglądom śródokresowym oraz przy 

każdej okazji, kiedy taki przegląd wydaje 

się stosowny. 

 

Poprawka  12 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Punkt 12 a preambuły (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

  (12a) Należy zachęcać kraje 

beneficjentów do uproszczenia ich 

krajowych przepisów w tej dziedzinie, 

gwarantując jednocześnie należyte 

zarządzanie finansami, tak aby umożliwić 

potencjalnym beneficjentom łatwiejszy 

dostęp do unijnego finansowania. 

 

Poprawka  13 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Punkt 17 preambuły 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(17) W toku świadczenia pomocy należy 

nadal korzystać ze struktur i 

instrumentów, które dowiodły swojej 

wartości w procesie przedakcesyjnym. 

(17) W toku świadczenia pomocy należy 

nadal korzystać ze struktur i 

instrumentów, które dowiodły swojej 

wartości w sposób udokumentowany 
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Przejście od bezpośredniego zarządzania 

funduszami przedakcesyjnymi przez 

Komisję do zdecentralizowanego 

zarządzania przekazywanego krajom 

beneficjentom powinno postępować 

stopniowo, według możliwości każdego z 

tych krajów. 

w procesie przedakcesyjnym. Przejście od 

bezpośredniego zarządzania funduszami 

przedakcesyjnymi przez Komisję do 

zdecentralizowanego zarządzania 

obejmującego zatwierdzanie ex-ante 

i kontrolę ex-post przekazywanego krajom 

beneficjentom powinno się odbywać 

zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr […] 

Parlamentu Europejskiego i Rady 

w sprawie reguł finansowych mających 

zastosowanie do budżetu rocznego Unii 

(zwanych dalej „regułami finansowymi”) 

i powinno uwzględniać rozwój zdolności 

absorpcyjnej oraz potencjał 

instytucjonalny każdego kraju 

beneficjenta. 

 

Poprawka  14 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Punkt 17 a preambuły (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (17a) W celu doprowadzenia do rozwoju 

społeczeństwa obywatelskiego i dialogu 

społecznego, a także integracji społecznej 

i gospodarczej, w szczególności integracji 

mniejszości i szczególnie zagrożonych 

grup ludności, należy utworzyć warunki 

sprzyjające udziałowi podmiotów 

niepaństwowych w programach wsparcia. 

 

Poprawka  15 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Punkt 20 preambuły 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(20) W przypadku naruszenia przez kraj 

beneficjenta fundamentalnych zasad Unii, 

braku poszanowania zobowiązań 

zawartych w odpowiednich umowach 

zawartych z Unią, bądź 

niewystarczającego postępu w spełnianiu 

(20) W przypadku naruszenia przez kraj 

beneficjenta fundamentalnych zasad Unii, 

braku poszanowania zobowiązań 

zawartych w odpowiednich umowach 

zawartych z Unią, bądź 

niewystarczającego postępu w spełnianiu 
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kryteriów akcesyjnych, Rada, na wniosek 

Komisji, powinna mieć możność podjęcia 

odpowiednich środków, by zaradzić takiej 

sytuacji. 

kryteriów akcesyjnych, Rada, na wniosek 

Komisji, powinna mieć możność podjęcia 

odpowiednich środków, by zaradzić takiej 

sytuacji. Parlament Europejski powinien 

być należycie informowany o tych 

środkach. 

 

Poprawka  16 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – ustęp 1  

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Pomoc na podstawie niniejszego 

rozporządzenia ma służyć osiągnięciu 

szczegółowych celów, wedle potrzeb 

każdego z krajów beneficjentów oraz 

zgodnie z ich indywidualnymi 

harmonogramami przystąpienia: 

1. Pomoc na podstawie niniejszego 

rozporządzenia ma służyć osiągnięciu 

szczegółowych celów, wedle potrzeb 

każdego z krajów beneficjentów oraz 

zgodnie z ich indywidualnymi 

harmonogramami przystąpienia: 

a) Pomoc w reformach politycznych, 

między innymi:  

a) Pomoc w reformach politycznych, 

między innymi:  

i) umacnianie instytucji demokratycznych i 

państwa prawnego, w tym jego 

urzeczywistnianie; 

i) umacnianie instytucji demokratycznych 

i państwa prawnego, w tym jego 

urzeczywistnianie; angażowanie 

partnerów społecznych, organizacji 

pozarządowych oraz władz lokalnych i 

regionalnych w przygotowanie, 

wdrażanie, monitorowanie i ocenę tego 

procesu; 

ii) propagowanie i ochrona praw człowieka 

i podstawowych wolności, większego 

poszanowania praw mniejszości, równości 

płci, niedyskryminacji i wolności prasy, jak 

również wspieranie dobrych stosunków 

sąsiedzkich; 

ii) propagowanie i ochrona praw 

człowieka i podstawowych wolności, 

większego poszanowania praw 

mniejszości, równości płci, 

niedyskryminacji i wolności prasy, jak 

również wspieranie dobrych stosunków 

sąsiedzkich; 

iii) walka z korupcją i przestępczością 

zorganizowaną; 

iii) walka z korupcją i przestępczością 

zorganizowaną; 

iv) reforma administracji publicznej oraz 

zaprowadzenie dobrych rządów; 

iv) reforma administracji publicznej oraz 

zaprowadzenie dobrych rządów; 

v) rozwój społeczeństwa obywatelskiego i 

dialogu społecznego; 

v) rozwój społeczeństwa obywatelskiego 

i dialogu społecznego; 

vi) pojednanie, działania na rzecz pokoju i vi) pojednanie, działania na rzecz pokoju 
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budowy zaufania. i budowy zaufania. 

b) Wsparcie na rzecz rozwoju 

gospodarczego, społecznego i terytorialnego 

w celu zapewnienia inteligentnego, 

zrównoważonego wzrostu sprzyjającego 

włączeniu społecznemu, między innymi 

poprzez:  

b) Wsparcie na rzecz rozwoju 

gospodarczego i społecznego oraz 

spójności terytorialnej w celu zapewnienia 

inteligentnego, zrównoważonego wzrostu 

sprzyjającego włączeniu społecznemu, 

między innymi poprzez:  

i) osiąganie standardów Unii w gospodarce 

oraz zarządzaniu gospodarczym; 

i) osiąganie standardów Unii w 

gospodarce oraz zarządzaniu 

gospodarczym, w tym stabilności 

fiskalnej; 

ii) reformy gospodarcze konieczne w celu 

sprostania presji ze strony konkurencji i sił 

rynkowych w Unii, przy jednoczesnej 

realizacji celów gospodarczych, 

społecznych i środowiskowych; 

ii) reformy gospodarcze konieczne w celu 

sprostania presji ze strony konkurencji i 

sił rynkowych w Unii, przy jednoczesnej 

realizacji celów gospodarczych, 

społecznych i środowiskowych; 

iii) wspieranie zatrudnienia oraz rozwoju 

kapitału ludzkiego; 

iii) wspieranie zatrudnienia oraz rozwoju 

kapitału ludzkiego; 

iv) włączenie społeczne i gospodarcze, 

zwłaszcza mniejszości oraz grup szczególnie 

wrażliwych; 

iv) włączenie społeczne i gospodarcze, 

zwłaszcza mniejszości oraz grup 

szczególnie wrażliwych; 

v) rozwój kapitału rzeczowego, poprawę 

powiązań z Unią oraz sieciami 

regionalnymi. 

v) rozwój kapitału rzeczowego, poprawę 

powiązań z Unią oraz sieciami 

regionalnymi. 

c) Wzmocnienie zdolności krajów 

beneficjentów do wywiązywania się z 

zobowiązań wynikających z członkostwa, 

poprzez wspieranie stopniowego 

dostosowywania się do dorobku prawnego 

Unii oraz jego przyjęcia, wdrożenia i 

stosowania, jak również przyjęcia funduszy 

strukturalnych, spójności, rolnego i na 

rzecz rozwoju wsi oraz polityki unijnej. 

c) Wzmocnienie zdolności krajów 

beneficjentów do wywiązywania się 

z zobowiązań wynikających z członkostwa, 

poprzez wspieranie stopniowego 

dostosowywania się do dorobku prawnego 

Unii oraz jego przyjęcia i wdrożenia, 

zarządzania funduszami Unii i realizacji 

celów strategii „Europa 2020”. 

d) Integracja regionalna oraz współpraca 

terytorialna obejmująca kraje 

beneficjentów, państwa członkowskie oraz, 

w miarę potrzeb, państwa trzecie zgodnie z 

zakresem rozporządzenia (UE) nr […] 

ustanawiającego Europejski Instrument 

Sąsiedztwa. 

d) Integracja regionalna oraz współpraca 

terytorialna obejmująca kraje 

beneficjentów, państwa członkowskie 

oraz, w miarę potrzeb, państwa trzecie 

zgodnie z zakresem rozporządzenia (UE) 

nr […] ustanawiającego Europejski 

Instrument Sąsiedztwa, a także ze 

strategiami makroregionalnymi. 
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Uzasadnienie 

Rola systemowa krajowej stabilności fiskalnej i zwiększony nacisk UE na zarządzanie 

gospodarcze w ustawodawstwie europejskim powinny znaleźć się w strategii rozszerzenia, 

aby odzwierciedlać strategie polityki wewnętrznej. Taka sama logika ma zastosowanie do 

celów strategii „Europa 2020” i innych inicjatyw. 

 

 

Poprawka  17 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Postęp w kierunku osiągnięcia 

szczegółowych celów określonych w ust. 1 

będzie poddawany ocenie na podstawie 

wskaźników obejmujących między innymi: 

2. Postęp w kierunku osiągnięcia 

szczegółowych celów określonych w ust. 1 

będzie poddawany ocenie na podstawie 

jakościowych i ilościowych wskaźników 

obejmujących między innymi: 

– postęp w dziedzinach demokracji, 

państwa prawnego, poszanowania praw 

człowieka i podstawowych wolności, 

wymiaru sprawiedliwości oraz potencjału 

administracyjnego; 

– postęp w dziedzinach demokracji, 

państwa prawnego, poszanowania praw 

człowieka i podstawowych wolności, 

wymiaru sprawiedliwości oraz potencjału 

administracyjnego i zdolności 

absorpcyjnej; 

– postęp w reformach gospodarczych 

trafność i skuteczność strategii rozwoju 

społecznego i gospodarczego, postęp w 

kierunku inteligentnego, zrównoważonego 

wzrostu sprzyjającego włączeniu 

społecznemu, w tym poprzez inwestycje 

publiczne wspierane z IPA; 

– postęp w reformach gospodarczych 

i fiskalnych, mających na celu 

zapobieganie brakowi równowagi 

budżetowej; trafność i skuteczność 

strategii rozwoju społecznego i 

gospodarczego, postęp w kierunku 

inteligentnego, zrównoważonego wzrostu 

sprzyjającego włączeniu społecznemu, w 

tym poprzez inwestycje publiczne 

wspierane z IPA; 

– zakres ustawodawstwa dostosowanego 

do dorobku prawnego Unii; postęp w 

reformie instytucjonalnej związanej z 

Unią, w tym przejście do 

zdecentralizowanego zarządzania pomocą 

udzielaną na podstawie niniejszego 

rozporządzenia; 

– zakres ustawodawstwa dostosowanego 

do dorobku prawnego Unii; postęp 

w reformie instytucjonalnej związanej 

z Unią, w tym przejście do 

zdecentralizowanego zarządzania pomocą 

udzielaną na podstawie niniejszego 

rozporządzenia; 

– trafność inicjatyw regionalnych i 

terytorialnych oraz rozwój przepływów 

– trafność inicjatyw regionalnych 

i terytorialnych oraz rozwój przepływów 
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handlowych. handlowych. 

Wskaźniki te posłużą odpowiednio do 

monitorowania, oceny i przeglądu 

wyników. 

Wskaźniki jakościowe i ilościowe zawarte 

w dokumentach strategicznych posłużą 

odpowiednio do monitorowania, oceny 

i przeglądu wyników. 

Uzasadnienie 

Rola systemowa krajowej stabilności fiskalnej i zwiększony nacisk UE na zarządzanie 

gospodarcze w ustawodawstwie europejskim powinny znaleźć się w strategii rozszerzenia, 

aby odzwierciedlać strategie polityki wewnętrznej. Powinno się to dokonywać za 

pośrednictwem jasnych, sprawiedliwych i szczegółowych wskaźników. 

 

Poprawka  18 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – ustęp 2 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 2a. Należy wzmocnić spójność pomiędzy 

pomocą finansową a ogólnym postępem 

we wdrażaniu strategii przedakcesyjnej 

oraz uzależnić ją od przestrzegania 

jasnych, szczegółowych i przejrzystych 

wskaźników skuteczności. 

 

Poprawka  19 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera e a) (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ea) budowania pokoju i zapobiegania 

konfliktom. 
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Poprawka  20 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – nagłówek 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Zgodność, spójność i komplementarność Nie dotyczy polskiej wersji językowej. 

 

Poprawka  21 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – ustęp 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Komisja oraz państwa członkowskie 

zapewniają koordynację swoich 

odpowiednich programów pomocy, aby 

zwiększyć skuteczność i efektywność 

świadczonej pomocy oraz zapobiec 

powielaniu finansowania zgodnie z 

określonymi zasadami wzmocnienia 

koordynacji operacyjnej w dziedzinie 

pomocy zewnętrznej oraz z zasadami 

harmonizacji kierunków polityki i 

procedur. Koordynacja obejmuje 

regularne konsultacje oraz częste 

wymiany informacji na różnych etapach 

cyklu pomocy, zwłaszcza na szczeblu 

terenowym, oraz ma stanowić istotny krok 

w procesach programowania na poziomie 

państw członkowskich i Unii. 

3. Komisja oraz państwa członkowskie 

zapewniają koordynację swoich 

odpowiednich programów pomocy, aby 

zwiększyć skuteczność i efektywność 

świadczonej pomocy oraz zapobiec 

powielaniu finansowania zgodnie 

z najlepszymi praktykami w zakresie 

wzmacniania koordynacji operacyjnej 

w dziedzinie pomocy zewnętrznej oraz 

z zasadami harmonizacji kierunków 

polityki i procedur. Koordynacja obejmuje 

regularne konsultacje oraz częste 

wymiany informacji na różnych etapach 

cyklu pomocy, zwłaszcza na szczeblu 

terenowym, oraz ma stanowić istotny krok 

w procesach programowania na poziomie 

państw członkowskich i Unii. 

 

Poprawka  22 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – ustęp 4 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4. W celu zwiększenia skuteczności i 

efektywności udzielania pomocy oraz 

zapobiegania powielaniu finansowania 

Komisja w powiązaniu z państwami 

członkowskimi podejmuje konieczne kroki 

4. W celu zwiększenia skuteczności i 

efektywności udzielania pomocy oraz 

zapobiegania powielaniu finansowania 

Komisja w powiązaniu z państwami 

członkowskimi podejmuje konieczne kroki 
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dla zapewnienia lepszej koordynacji i 

komplementarności z organizacjami oraz 

podmiotami wielostronnymi i 

regionalnymi, takimi jak międzynarodowe 

instytucje finansowe, agencje ONZ, 

fundusze i programy oraz darczyńcy spoza 

Unii. 

dla zapewnienia lepszej koordynacji 

i komplementarności z organizacjami oraz 

podmiotami wielostronnymi i 

regionalnymi, takimi jak międzynarodowe 

instytucje finansowe, w tym Europejski 

Bank Inwestycyjny, agencje ONZ, 

fundusze i programy oraz darczyńcy spoza 

Unii. W tym kontekście koordynację 

pomocy powinno się ustalać na poziomie 

krajowym (komplementarnie do innych 

inicjatyw darczyńców z udziałem wielu 

krajów), przy czym jasno określić role 

i odpowiedzialność. Zarówno darczyńcy, 

jak i beneficjenci biorą odpowiedni udział 

w tego rodzaju koordynacji, a 

odpowiedzialność i rozliczalność 

beneficjentów zapewniana jest 

z uwzględnieniem ich zdolności 

administracyjnych, biorąc pod uwagę że 

kraje beneficjenci powinny być 

równorzędnymi partnerami w dialogu 

dotyczącym pomocy. 

 

Poprawka  23 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – ustęp 4 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 4a. Komisja dąży do jak 

najefektywniejszego wykorzystania 

dostępnych środków, wykorzystując 

instrumenty finansowe zapewniające efekt 

dźwigni. Efekt taki można zwiększyć 

dzięki wykorzystaniu i ponownemu 

wykorzystaniu funduszy zainwestowanych 

i zgromadzonych przy pomocy 

instrumentów finansowych. Współpraca 

z instytucjami finansowymi 

w uzyskiwaniu dostępu do funduszy 

unijnych ma na celu maksymalne 

połączenie środków w celu realizacji 

celów polityki, standardów i widoczności 

UE przy zagwarantowaniu, że 

wykorzystanie funduszy UE zawsze 

odbywa się przy wykorzystaniu 
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najlepszych praktyk i zasad określonych 

w przepisach finansowych i wspólnym 

rozporządzeniu wykonawczym. 

 

 

Poprawka  24 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – ustęp 5 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

5. W toku przygotowania, wdrażania i 

monitorowania pomocy na podstawie 

niniejszego rozporządzenia Komisja co do 

zasady działa w partnerstwie z krajami 

beneficjentami. Partnerstwo obejmuje 

odpowiednio właściwe organy krajowe, 

regionalne i lokalne, partnerów 

społecznych i gospodarczych, 

społeczeństwo obywatelskie oraz podmioty 

niepaństwowe. 

5. W toku przygotowania, wdrażania i 

monitorowania pomocy na podstawie 

niniejszego rozporządzenia Komisja co do 

zasady działa w partnerstwie z krajami 

beneficjentami. Partnerstwo obejmuje 

odpowiednio właściwe organy krajowe, 

regionalne i lokalne, partnerów 

społecznych i gospodarczych, 

społeczeństwo obywatelskie oraz podmioty 

niepaństwowe. Komisja opracowuje 

kryteria kwalifikowalności dotyczące 

udziału władz regionalnych i lokalnych 

w programach finansowania i czuwa nad 

tym, żeby nie było przeszkód 

administracyjnych do ich zaangażowania. 

Aby ułatwić spójność gospodarczą, 

społeczną i terytorialną szczególną uwagę 

należy zwrócić na wzmocnienie zdolności 

podmiotów lokalnych w zakresie 

innowacji i lokalnych i regionalnych 

władz z myślą o upodmiotowieniu ich 

w celach świadczenia podstawowych 

usług w dziedzinach takich jak opieka 

zdrowotna, oświata, usługi socjalne, 

zamówienia publiczne i bezpieczeństwo. 
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Poprawka  25 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 5 – ustęp 2  

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Wspólne ramy strategiczne IPA 

obejmują między innymi: 

2. Wspólne ramy strategiczne IPA 

obejmują między innymi: 

a) kryteria alokacji środków finansowych 

na kraje beneficjentów oraz na działania 

w zakresie współpracy wielonarodowej i 

terytorialnej; 

a) kryteria alokacji środków finansowych 

na kraje beneficjentów oraz na działania 

w zakresie współpracy wielonarodowej i 

terytorialnej zgodnie z art. 2 ust. 1; 

b) rodzaje działań, które mogą być 

finansowane przez IPA; 

b) rodzaje działań, które mogą być 

finansowane przez IPA; 

c) wspólne wytyczne w zakresie 

zarządzania i wdrażania IPA. 

c) wspólne wytyczne w zakresie 

zarządzania i wdrażania IPA; 

 ca) kryteria realokacji funduszy wśród 

projektów, sektorów i obszarów polityki; 

 cb) kryteria korzystania z rezerwy na 

wykonanie, o której mowa w art. 13a. 

Uzasadnienie 

Wspólne ramy IPA powinny zawierać wszystkie kryteria stosowane podczas procesu 

finansowania, czy to podczas reasygnowania funduszy w planowanym budżecie czy to 

zwiększania wsparcia budżetowego. 

 

Poprawka  26 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 6 – ustęp 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Dokumenty strategiczne obejmują 

indykatywną alokację środków unijnych z 

podziałem na obszary polityki, w rozbiciu 

na poszczególne lata, według kryteriów 

określonych we wspólnych ramach 

strategicznych IPA, o których mowa w art. 

5. Indykatywna alokacja środków 

należycie uwzględnia potrzeby, zdolność 

absorpcji oraz zdolność administracyjną 

krajów beneficjentów. Umożliwia też 

3. Dokumenty strategiczne obejmują 

indykatywną alokację środków unijnych z 

podziałem na obszary polityki, w rozbiciu 

na poszczególne lata, według kryteriów 

określonych we wspólnych ramach 

strategicznych IPA, o których mowa 

w art. 5. Indykatywna alokacja środków 

należycie uwzględnia potrzeby, zdolność 

absorpcji oraz zdolność administracyjną 

krajów beneficjentów, a także ich wkład 
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zaspokojenie pojawiających się potrzeb 

oraz obejmuje bodźce do poprawy 

wyników krajów beneficjentów w sferze 

realizacji celów określonych w 

wieloletnich strategiach indykatywnych. 

w cele strategii „Europa 2020”. 

Umożliwia też zaspokojenie pojawiających 

się potrzeb oraz obejmuje bodźce do 

poprawy wyników krajów beneficjentów 

w sferze realizacji celów określonych 

w wieloletnich strategiach indykatywnych. 

 

Poprawka  27 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 6 – ustęp 4 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4. Dokumenty strategiczne są poddawane 

śródokresowemu przeglądowi i w razie 

potrzeby zmieniane. Zmiana może zostać 

w każdej chwili przeprowadzona z 

inicjatywy Komisji. 

4. Dokumenty strategiczne są poddawane 

śródokresowemu przeglądowi nie później 

niż 31 grudnia 2017 r., a zmiany do nich 

są wprowadzane z inicjatywy Komisji, 

w razie potrzeby, w przypadku zaistnienia 

pilnej potrzeby lub aby uwzględnić rozwój 

sytuacji wewnętrznej lub zewnętrznej. 

Poprawka  28 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 9 – ustęp 4 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 4 a. Zawsze gdy planuje się środki 

dotyczące instrumentów wiązanych 

Komisja, zapewniając finansowanie z IPA 

lub innych instrumentów przeznaczonych 

na działania zewnętrzne albo inne 

programy i środki unijne dopilnowuje, 

aby unikano powielania się instrumentów, 

by powstawała synergia oraz by 

uzyskiwano najwyższą jakość w stosunku 

do poniesionych kosztów. 
 

Poprawka  29 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 13 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Bez uszczerbku dla przepisów w sprawie 

zawieszenia pomocy zawartych w 

umowach o partnerstwie i współpracy z 

krajami i regionami partnerskimi, jeżeli 

kraj beneficjent nie przestrzega zasad 

demokracji, państwa prawnego, praw 

człowieka i praw mniejszości oraz 

podstawowych wolności lub zobowiązań 

zawartych w odpowiednich umowach z 

UE lub jeżeli postępy w wypełnianiu 

kryteriów warunkujących przystąpienie są 

niewystarczające, Unia występuje do 

takiego kraju o przeprowadzenie 

konsultacji w celu wypracowania 

rozwiązania możliwego do przyjęcia dla 

obu stron, z wyjątkiem sytuacji 

szczególnie pilnych. Jeżeli konsultacje z 

krajem beneficjentem nie skutkują 

rozwiązaniem możliwym do przyjęcia dla 

obu stron lub jeżeli wniosek o ich 

przeprowadzenie spotyka się z odmową 

lub jest to sytuacja szczególnie pilna, 

Rada może podjąć właściwe środki 

zgodnie z art. 215 ust. 1 Traktatu o 

funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

mogące obejmować całkowite lub 

częściowe zawieszenie wsparcia unijnego. 

Parlament Europejski jest bezzwłocznie 

informowany o wszelkich decyzjach 

podjętych w tym względzie. 

Bez uszczerbku dla przepisów w sprawie 

zawieszenia pomocy zawartych 

w umowach o partnerstwie i współpracy 

z krajami i regionami partnerskimi, jeżeli 

kraj beneficjent nie przestrzega zasad 

demokracji, państwa prawnego, praw 

człowieka i praw mniejszości oraz 

podstawowych wolności lub zobowiązań 

zawartych w odpowiednich umowach z 

UE lub jeżeli postępy w wypełnianiu 

kryteriów warunkujących przystąpienie są 

niewystarczające, Unia występuje do 

takiego kraju o przeprowadzenie 

konsultacji w celu wypracowania 

rozwiązania możliwego do przyjęcia dla 

obu stron, z wyjątkiem sytuacji 

szczególnie pilnych. Jeżeli konsultacje z 

krajem beneficjentem nie skutkują 

rozwiązaniem możliwym do przyjęcia dla 

obu stron lub jeżeli wniosek o ich 

przeprowadzenie spotyka się z odmową 

lub jest to sytuacja szczególnie pilna, 

Rada może podjąć właściwe środki 

zgodnie z art. 215 ust. 1 Traktatu o 

funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

mogące obejmować całkowite lub 

częściowe zawieszenie wsparcia unijnego. 

Parlament Europejski jest bezzwłocznie 

informowany o wszelkich decyzjach 

podjętych w tym względzie. W takich 

przypadkach pomoc Unii nie może zostać 

wstrzymana, jeśli została przyznana na 

finansowanie wsparcia organizacji 

społeczeństwa obywatelskiego 

w odniesieniu do środków mających na 

celu propagowanie praw człowieka 

i podstawowych wolności oraz wspieranie 

demokratyzacji i demokratycznych 

procesów w krajach partnerskich. 
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Poprawka  30 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 13 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Artykuł 13 a 

 Rezerwa na wykonanie 

 1. W wieloletnich programach 

indykatywnych można umieścić rezerwę 

na wykonanie.  Decyzja w sprawie 

alokacji środków z rezerwy na wykonanie 

jest podejmowana zgodnie ze wspólnymi 

ramami strategicznymi IPA, 

poszczególnymi dokumentami 

strategicznymi i wspólnym 

rozporządzeniem wykonawczym, 

niezależnie od uprawnień władzy 

budżetowej. 

 2. Rezerwa na wykonanie podlega jasnym, 

spójnym i obiektywnym wskaźnikom 

skuteczności stanowiącym podstawę dla 

pomiaru postępu w czasie w danym kraju 

beneficjencie. Tam gdzie dokonane 

zostaną znaczne postępy, w przypadkach 

obszernie opisanych we wspólnych 

ramach strategicznych IPA oraz 

uwzględniając realizację celów 

operacyjnych określonych 

w poszczególnych dokumentach 

strategicznych, wypłaca się środki 

z rezerwy na wykonanie. 

 3. Decyzja o wypłaceniu środków 

z rezerwy na wykonanie jest podejmowana 

po zmianie dokumentu strategicznego 

dotyczącego danego beneficjenta, zgodnie 

z art. 6. 

 4. Orientacyjna kwota stanowiąca 5% 

łącznego przydziału finansowego, jest 

przeznaczana na rezerwę na wykonanie. 

Kwota ta nie podlega wstępnej alokacji. 

Uzasadnienie 

Rezerwa na wykonanie powstaje celem przeznaczenia środków na wynagrodzenie osiągnięcia 
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szczególnie wyjątkowych wyników. Wszystkie kraje beneficjenci posiadają do niej dostęp, ale 

nie wszystkie z niej skorzystają.  

 

Poprawka  31 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 14 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Finansowa kwota referencyjna na 

potrzeby wdrażania niniejszego 

rozporządzenia w okresie 2014–2020 

wynosi 14 110 100 000 EUR (wg cen 

bieżących). Na programy współpracy 

transgranicznej między krajami 

beneficjentami a państwami 

członkowskimi UE przeznacza się 

maksymalnie 3 % kwoty referencyjnej. 

1. Finansowa kwota referencyjna – 

określona w pkt 17 Porozumienia 

międzyinstytucjonalnego z dnia XX/201Z 

między Parlamentem Europejskim, Radą 

i Komisją o współpracy w sprawach 

budżetowych i należytym zarządzaniu 

finansowym – na potrzeby wdrażania 

niniejszego rozporządzenia w okresie 

2014–2020 wynosi 14 110 100 000 EUR 

(wg cen bieżących). Na programy 

współpracy transgranicznej między 

krajami beneficjentami a państwami 

członkowskimi UE przeznacza się co 

najmniej 3 % kwoty referencyjnej. 

 

Poprawka  32 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 14 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Roczne środki zatwierdza władza 

budżetowa w ramach limitów określonych 

w wieloletnich ramach finansowych. 

2. Roczne środki zatwierdza władza 

budżetowa, nie naruszając przepisów 

rozporządzenia ustanawiającego 

wieloletnie ramy finansowe na lata 2014-

2020 oraz Porozumienia 

międzyinstytucjonalnego z dnia xxx/201z 

zawartego pomiędzy Parlamentem 

Europejskim, Radą i Komisją 

o współpracy w sprawach budżetowych 

i o należytym zarządzaniu finansowym. 
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Poprawka  33 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 14 – ustęp 3 – akapit 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Jak określono to w art. 13 ust. 2 

rozporządzenia ustanawiającego program 

„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 nienależących do UE oraz na 

współpracę i dialog polityczny z 

organami/instytucjami/organizacjami z 

tych państw. Do wykorzystania tych 

funduszy będą miały zastosowanie 

przepisy rozporządzenia ustanawiającego 

program „Erasmus dla wszystkich”. 

3. Jak określono to w art. 13 ust. 2 

rozporządzenia ustanawiającego program 

„Erasmus dla wszystkich”, w celu 

promowania międzynarodowego wymiaru 

szkolnictwa wyższego orientacyjna kwota 

stanowiąca 2% dostępnych przydziałów 

finansowych dla uczestniczących 

instrumentów (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 nienależących 

do UE oraz na współpracę i dialog 

polityczny z 

organami/instytucjami/organizacjami 

z tych państw. Do wykorzystania tych 

funduszy będą miały zastosowanie 

przepisy rozporządzenia ustanawiającego 

program „Erasmus dla wszystkich”. 

Uzasadnienie 

Z uwagi na niepewność związaną z ostatecznymi kwotami, jakie zostaną wyasygnowane na 

instrumenty na rzecz działań zewnętrznych w WRF 2014-2020 sprawozdawczyni uważa, że 

lepiej zastąpić orientacyjne kwoty wielkościami procentowymi. Wielkość 2% została 

obliczona w następujący sposób: łączna kwota na „Erasmus dla wszystkich”, czyli na 

instrument finansowania współpracy na rzecz rozwoju, Europejski Instrument Sąsiedztwa, 

Instrument Pomocy Przedakcesyjnej, Instrument Partnerstwa oraz Europejski Fundusz 

Rozwoju to 90,994 mld po stałych cenach, a podana w tekście kwota stanowi jej 1,99%. 

 



 

PE486.125v02-00 82/119 RR\1012676PL.doc 

PL 

PROCEDURA 

Tytuł Instrument pomocy przedakcesyjnej (IPA II) 

Odsyłacze COM(2011)0838 – C7-0491/2011 – 2011/0404(COD) 

Komisja przedmiotowo właściwa 

       Data ogłoszenia na posiedzeniu 

AFET 

17.1.2012 
   

Opinia wydana przez 

       Data ogłoszenia na posiedzeniu 

BUDG 

17.1.2012 

Sprawozdawca(czyni) komisji 

opiniodawczej 

       Data powołania 

Nadezhda Neynsky 

29.2.2012 

Data przyjęcia 20.6.2012    

Wynik głosowania końcowego +: 

–: 

0: 

27 

1 

7 

Posłowie obecni podczas głosowania 

końcowego 

Richard Ashworth, Francesca Balzani, Reimer Böge, Zuzana 

Brzobohatá, Andrea Cozzolino, James Elles, Eider Gardiazábal Rubial, 

Jens Geier, Ivars Godmanis, Ingeborg Gräßle, Lucas Hartong, Jutta 

Haug, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Ivailo Kalfin, 

Sergej Kozlík, Giovanni La Via, Barbara Matera, Claudio Morganti, 

Juan Andrés Naranjo Escobar, Nadezhda Neynsky, Alda Sousa, László 

Surján, Helga Trüpel, Angelika Werthmann 

Zastępca(y) obecny(i) podczas 

głosowania końcowego 

Alexander Alvaro, Franziska Katharina Brantner, Lidia Joanna Geringer 

de Oedenberg, Jürgen Klute, Jan Mulder, María Muñiz De Urquiza, 

Peter Šťastný, Theodor Dumitru Stolojan 

Zastępca(y) (art. 187 ust. 2) obecny(i) 

podczas głosowania końcowego 

Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz 

 

 



 

RR\1012676PL.doc 83/119 PE486.125v02-00 

 PL 

 

25.4.2012 

OPINIA KOMISJI ZATRUDNIENIA I SPRAW SOCJALNYCH 

dla Komisji Spraw Zagranicznych 

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 

Instrumentu Pomocy Przedakcesyjnej (IPA II) 

(COM(2011)0838 – C7-0491/2011 – 2011/0404(COD)) 

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Marije Cornelissen 

 

 

POPRAWKI 

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych zwraca się do Komisji Spraw Zagranicznych, jako 

do komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie do swojego sprawozdania następujących 

poprawek: 

 

Poprawka  1 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Punkt 4 preambuły 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(4) Państwo europejskie, które złożyło 

wniosek o przystąpienie do Unii może 

zostać jej członkiem dopiero po 

potwierdzeniu, że spełnia ono kryteria 

członkostwa uzgodnione podczas szczytu 

Rady Europejskiej w Kopenhadze w 

czerwcu 1993 roku, z zastrzeżeniem, że 

takie przystąpienie nie będzie wiązać się z 

przekroczeniem możliwości Unii do 

integracji nowego członka. Wspomniane 

kryteria odnoszą się do stabilności 

(4) Państwo europejskie, które złożyło 

wniosek o przystąpienie do Unii może 

zostać jej członkiem dopiero po 

potwierdzeniu, że spełnia ono kryteria 

członkostwa uzgodnione podczas szczytu 

Rady Europejskiej w Kopenhadze w 

czerwcu 1993 roku, z zastrzeżeniem, że 

takie przystąpienie nie będzie wiązać się z 

przekroczeniem możliwości Unii do 

integracji nowego członka. Wspomniane 

kryteria odnoszą się do stabilności 
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instytucji gwarantujących demokrację, 

państwo prawne, poszanowanie praw 

człowieka, praw mniejszości oraz ochrony 

mniejszości, poziomu rozwoju gospodarki, 

który musi być wystarczający, by 

wytrzymać konkurencyjne naciski na 

rynku wewnętrznym, oraz zdolności do 

przyjęcia nie tylko praw, ale i obowiązków 

wynikających z traktatów. 

instytucji gwarantujących demokrację, 

państwo prawne, poszanowanie praw 

człowieka i niedyskryminację, 

poszanowanie praw oraz ochrony 

mniejszości i grup w niekorzystnym 

położeniu, poziomu rozwoju gospodarki, 

który musi być wystarczający, by 

wytrzymać konkurencyjne naciski na 

rynku wewnętrznym, oraz zdolności do 

przyjęcia nie tylko praw, ale i obowiązków 

wynikających z traktatów. 

 

Poprawka  2 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Punkt 6 preambuły 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(6) Rada Europejska przyznała status kraju 

kandydującego Islandii, Czarnogórze, byłej 

Jugosłowiańskiej Republice Macedonii 

oraz Turcji. Potwierdziła też perspektywę 

europejską dla Albanii, Bośni i 

Hercegowiny, Serbii oraz Kosowa13, 

uznanych za potencjalne kraje 

kandydujące. 

(6) Rada Europejska przyznała status kraju 

kandydującego Islandii, Czarnogórze, byłej 

Jugosłowiańskiej Republice Macedonii, 

Turcji oraz Serbii. Potwierdziła też 

perspektywę europejską dla Albanii, Bośni 

i Hercegowiny oraz Kosowa13, uznanych 

za potencjalne kraje kandydujące. 

 

Poprawka  3 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Punkt 6 preambuły – przypis 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

__________________ __________________ 

1 Na mocy rezolucji Rady Bezpieczeństwa 

ONZ nr 1244/1999 

1 Nie wpływa to na stanowiska w sprawie 

statusu Kosowa i jest zgodne z rezolucją 
Rady Bezpieczeństwa ONZ 1244/1999 

oraz z opinią Międzynarodowego 

Trybunału Sprawiedliwości na temat 

ogłoszenia przez Kosowo niepodległości. 
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Poprawka  4 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Punkt 8 preambuły 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(8) Pomoc na podstawie niniejszego 

rozporządzenia powinna być udzielana 

zgodnie z ramami polityki rozszerzenia 

określonymi przez Unię dla każdego kraju 

beneficjenta, przedstawionymi w rocznym 

pakiecie rozszerzenia wydawanym przez 

Komisję, który zawiera sprawozdania z 

postępów oraz strategię rozszerzenia, w 

układach o stabilizacji i stowarzyszeniu 

oraz w partnerstwach europejskich lub 

partnerstwach dla członkostwa. Pomoc 

powinna skupiać się przede wszystkim na 

określonej liczbie dziedzin polityki, 

przyczyniając się do wzmocnienia 

demokratycznych instytucji oraz 

praworządności, reformy sądownictwa i 

administracji publicznej, poszanowania 

praw podstawowych oraz propagowania 

równości płci i niedyskryminacji w krajach 

beneficjentach. Powinna również 

wspomagać ich rozwój gospodarczy i 

społeczny, ugruntowując inteligentną, 

zrównoważoną i sprzyjającą włączeniu 

społecznemu agendę wzrostu zgodnie ze 

strategią „Europa 2020” oraz służyć 

stopniowemu spełnianiu kryteriów 

kopenhaskich. Należy wzmocnić spójność 

pomiędzy pomocą finansową a ogólnym 

postępem we wdrażaniu strategii 

przedakcesyjnej. 

(8) Pomoc na podstawie niniejszego 

rozporządzenia powinna być udzielana 

zgodnie z ramami polityki rozszerzenia 

określonymi przez Unię dla każdego kraju 

beneficjenta, przedstawionymi w rocznym 

pakiecie rozszerzenia wydawanym przez 

Komisję, który zawiera sprawozdania z 

postępów oraz strategię rozszerzenia, w 

układach o stabilizacji i stowarzyszeniu 

oraz w partnerstwach europejskich lub 

partnerstwach dla członkostwa. Pomoc 

powinna skupiać się przede wszystkim na 

określonej liczbie dziedzin polityki, 

przyczyniając się do wzmocnienia 

demokratycznych instytucji oraz 

praworządności, reformy sądownictwa i 

administracji publicznej, poszanowania 

praw podstawowych, propagowania 

równości płci i niedyskryminacji oraz 

wdrażania ram krajowych strategii 

integracji Romów w Unii Europejskiej i 

europejskich ram na rzecz spójności 

społecznej i terytorialnej w krajach 

beneficjentach. Powinna również 

wspomagać ich rozwój gospodarczy i 

społeczny, ugruntowując inteligentną, 

zrównoważoną i sprzyjającą włączeniu 

społecznemu agendę wzrostu zgodnie ze 

strategią „Europa 2020” oraz służyć 

stopniowemu spełnianiu kryteriów 

kopenhaskich. Należy wzmocnić spójność 

pomiędzy pomocą finansową a ogólnym 

postępem we wdrażaniu strategii 

przedakcesyjnej. 

 

Poprawka  5 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Punkt 9 preambuły 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(9) Kraje kandydujące oraz potencjalne 

kraje kandydujące powinny być lepiej 

przygotowane na globalne wyzwania, takie 

jak zrównoważony rozwój i zmiana 

klimatu, oraz wspierać wysiłki Unii 

ukierunkowane na rozwiązanie tych 

kwestii. Pomoc Unii na podstawie 

niniejszego rozporządzenia powinna 

również przyczynić się do osiągnięcia celu 

polegającego na podniesieniu do co 

najmniej 20 % części budżetu Unii 

przeznaczonej na działania w dziedzinie 

klimatu. 

(9) Kraje kandydujące oraz potencjalne 

kraje kandydujące powinny być lepiej 

przygotowane na globalne wyzwania, takie 

jak zrównoważony rozwój i zmiana 

klimatu, oraz wspierać wysiłki Unii 

ukierunkowane na rozwiązanie tych 

kwestii. Należy zainwestować w zasoby 

ludzkie w celu zdobycia nowych 

umiejętności i kompetencji. Pomoc Unii 

na podstawie niniejszego rozporządzenia 

powinna również przyczynić się do 

osiągnięcia celu polegającego na 

podniesieniu do co najmniej 20 % części 

budżetu Unii przeznaczonej na działania w 

dziedzinie klimatu. 

 

Poprawka  6 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Punkt 10 preambuły 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(10) Komisja oraz państwa członkowskie 

powinny zapewnić zgodność, spójność 

oraz komplementarność swojej pomocy, w 

szczególności poprzez regularne 

konsultacje oraz częste wymiany 

informacji na różnych etapach cyklu 

pomocy. 

(10) Komisja oraz państwa członkowskie 

powinny zapewnić zgodność, spójność i 

komplementarność swojej pomocy oraz 

pomocy innych międzynarodowych 

instytucji i darczyńców, w szczególności 

poprzez regularne konsultacje oraz częste 

wymiany informacji na różnych etapach 

cyklu pomocy. 

 

Poprawka  7 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Punkt 11 preambuły 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(11) Aby zapewnić spójność między 

procesem akcesyjnym a pomocą finansową 

i techniczną udzielaną na podstawie 

(11) Aby zapewnić spójność między 

procesem akcesyjnym a pomocą finansową 

i techniczną udzielaną na podstawie 
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niniejszego rozporządzenia oraz 

osiągnięcie celów agendy akcesyjnej, 

Komisja powinna ustanowić wspólne ramy 

strategiczne stosowania Instrumentu 

Pomocy Przedakcesyjnej. Ramy te 

powinny zawierać między innymi wykaz 

kluczowych działań, które mogą uzyskać 

wsparcie na podstawie niniejszego 

rozporządzenia, jak również powinny 

określać kryteria przydziału środków 

finansowych. Wspólne ramy strategiczne 

powinny stanowić ramy odniesienia dla 

poszczególnych krajowych dokumentów 

strategicznych i dokumentów 

strategicznych obejmujących wiele krajów. 

niniejszego rozporządzenia oraz 

osiągnięcie celów agendy akcesyjnej, 

Komisja powinna ustanowić wspólne ramy 

strategiczne stosowania Instrumentu 

Pomocy Przedakcesyjnej. Komisja może 

zwrócić się w tej kwestii do agencji UE i 

innych właściwych instytucji o wsparcie. 

Ramy te powinny zawierać między innymi 

wykaz kluczowych działań, które mogą 

uzyskać wsparcie na podstawie niniejszego 

rozporządzenia, jak również powinny 

określać kryteria przydziału środków 

finansowych. Wspólne ramy strategiczne 

powinny stanowić ramy odniesienia dla 

poszczególnych krajowych dokumentów 

strategicznych i dokumentów 

strategicznych obejmujących wiele krajów. 

 

Poprawka  8 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Punkt 12 preambuły 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(12) Cele pomocy powinny zostać 

określone w indykatywnych krajowych i 

obejmujących wiele krajów dokumentach 

strategicznych opracowywanych przez 

Komisję na czas obowiązywania 

wieloletnich ram finansowych w 

partnerstwie z krajami beneficjentami na 

podstawie ich szczególnych potrzeb oraz 

agendy rozszerzenia. Indykatywne 

dokumenty strategiczne powinny określać 

obszary polityki do celów pomocy oraz, 

bez uszczerbku dla prerogatyw władzy 

budżetowej, powinny określać 

indykatywne alokacje środków na 

poszczególne obszary polityki w ujęciu 

rocznym, w tym prognozy dotyczące 

wydatków związanych z klimatem. Należy 

zachować wystarczającą elastyczność, aby 

móc sprostać nowo powstającym 

potrzebom oraz zapewnić bodźce do 

poprawy wyników. Dokumenty 

strategiczne powinny gwarantować 

(12) Cele pomocy powinny zostać 

określone w indykatywnych krajowych i 

obejmujących wiele krajów dokumentach 

strategicznych opracowywanych przez 

Komisję na czas obowiązywania 

wieloletnich ram finansowych w 

partnerstwie z krajami beneficjentami na 

podstawie ich szczególnych potrzeb oraz 

agendy rozszerzenia. Indykatywne 

dokumenty strategiczne powinny określać 

obszary polityki do celów pomocy oraz, 

bez uszczerbku dla prerogatyw władzy 

budżetowej, powinny określać 

indykatywne alokacje środków na 

poszczególne obszary polityki w ujęciu 

rocznym, w tym prognozy dotyczące 

wydatków związanych z klimatem. Należy 

zachować wystarczającą elastyczność, aby 

móc sprostać nowo powstającym 

potrzebom, zapewnić bodźce do poprawy 

wyników oraz zwiększyć inwestycje 

krajowe i międzynarodowe na rzecz 
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spójność i zbieżność z wysiłkami krajów 

beneficjentów, odzwierciedlonymi w ich 

budżetach, uwzględniając też wsparcie 

udzielane przez innych darczyńców. W 

celu uwzględnienia przemian o charakterze 

wewnętrznym i zewnętrznym, wieloletnie 

indykatywne dokumenty strategiczne 

należy poddawać odpowiednim 

przeglądom. 

tworzenia miejsc pracy wysokiej jakości. 

Dokumenty strategiczne powinny 

gwarantować spójność i zbieżność z 

wysiłkami krajów beneficjentów, 

odzwierciedlonymi w ich budżetach, 

uwzględniając też wsparcie udzielane 

przez innych darczyńców. W celu 

uwzględnienia przemian o charakterze 

wewnętrznym i zewnętrznym, wieloletnie 

indykatywne dokumenty strategiczne 

należy poddawać odpowiednim 

przeglądom. 

 

Poprawka  9 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Punkt 17 preambuły 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(17) W toku świadczenia pomocy należy 

nadal korzystać ze struktur i instrumentów, 

które dowiodły swojej wartości w procesie 

przedakcesyjnym. Przejście od 

bezpośredniego zarządzania funduszami 

przedakcesyjnymi przez Komisję do 

zdecentralizowanego zarządzania 

przekazywanego krajom beneficjentom 

powinno postępować stopniowo, według 

możliwości każdego z tych krajów. 

(17) W toku świadczenia pomocy należy 

nadal korzystać ze struktur i instrumentów, 

które dowiodły swojej wartości w procesie 

przedakcesyjnym. Przejście od 

bezpośredniego zarządzania funduszami 

przedakcesyjnymi przez Komisję do 

zarządzania przekazywanego krajom 

beneficjentom powinno postępować 

stopniowo, według możliwości każdego z 

tych krajów, oraz powinno mieć 

zmniejszony zakres, jeżeli możliwości te 

ewoluują w sposób negatywny. 

 

Poprawka  10 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Punkt 20 preambuły 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(20) W przypadku naruszenia przez kraj 

beneficjenta fundamentalnych zasad Unii, 

braku poszanowania zobowiązań 

zawartych w odpowiednich umowach 

zawartych z Unią, bądź niewystarczającego 

postępu w spełnianiu kryteriów 

(20) W przypadku naruszenia przez kraj 

beneficjenta fundamentalnych zasad Unii, 

braku poszanowania zobowiązań 

zawartych w odpowiednich umowach 

zawartych z Unią, bądź niewystarczającego 
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akcesyjnych, Rada, na wniosek Komisji, 

powinna mieć możność podjęcia 

odpowiednich środków, by zaradzić takiej 

sytuacji.  

postępu w spełnianiu kryteriów 

akcesyjnych, lub też nie spełniania już 

wymogów w zakresie politycznego 

podejmowania decyzji związanych z 

pomocą lub zarządzania 

administracyjnego pomocą, Rada, na 

wniosek Komisji, powinna mieć możność 

podjęcia odpowiednich środków, by 

zaradzić takiej sytuacji. 

 

Poprawka  11 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Punkt 21 a preambuły (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (21a) Równość między mężczyznami i 

kobietami oraz uwzględnianie 

perspektywy płci są promowane na 

poszczególnych etapach stosowania IPA, 

w tym podczas jego opracowywania, 

wdrażania, monitorowania i oceniania. 

 

Poprawka  12 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera a) – podpunkt ii 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(ii). propagowanie i ochrona praw 

człowieka i podstawowych wolności, 

większego poszanowania praw 

mniejszości, równości płci, 

niedyskryminacji i wolności prasy, jak 

również wspieranie dobrych stosunków 

sąsiedzkich; 

(ii). propagowanie i ochrona praw 

człowieka i podstawowych wolności, 

większego poszanowania praw mniejszości 

oraz praw osób niepełnosprawnych, 

ochrony grup w niekorzystnym położeniu, 
równości płci, niedyskryminacji i wolności 

prasy, jak również wspieranie dobrych 

stosunków sąsiedzkich; 
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Poprawka  13 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera a) – podpunkt iv a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 
(iva) zwiększanie zdolności partnerów 

społecznych do prowadzenia dialogu 

społecznego; 

 

Poprawka  14 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera a) – podpunkt v 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(v) rozwój społeczeństwa obywatelskiego i 

dialogu społecznego; 

(v) rozwój społeczeństwa obywatelskiego i 

partnerstw społeczno-ekonomicznych oraz 

wprowadzenie odpowiednich 

mechanizmów konsultacyjnych w celu 

usystematyzowania dialogu z władzami; 

 

Poprawka  15 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera a) – podpunkt vi 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(vi) pojednanie, działania na rzecz pokoju i 

budowy zaufania. 

(vi) lokalne, krajowe i regionalne 

pojednanie, działania na rzecz pokoju i 

budowy zaufania oraz dobre stosunki 

sąsiedzkie. 

 

Poprawka  16 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera b) – wprowadzenie 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(b) Wsparcie na rzecz rozwoju 
(b) Wsparcie na rzecz rozwoju 

gospodarczego, społecznego i 
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gospodarczego, społecznego i 

terytorialnego w celu zapewnienia 

inteligentnego, zrównoważonego wzrostu 

sprzyjającego włączeniu społecznemu, 

między innymi poprzez: 

terytorialnego w celu zapewnienia 

inteligentnego, zrównoważonego wzrostu 

sprzyjającego włączeniu społecznemu 

zgodnie ze strategią Europa 2020, między 

innymi poprzez: 

Poprawka  17 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera b) – podpunkt ii 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(ii) reformy gospodarcze konieczne w celu 

sprostania presji ze strony konkurencji i sił 

rynkowych w Unii, przy jednoczesnej 

realizacji celów gospodarczych, 

społecznych i środowiskowych; 

(ii) reformy gospodarcze konieczne w celu 

sprostania presji ze strony konkurencji i sił 

rynkowych w Unii, przy jednoczesnej 

realizacji celów gospodarczych, 

społecznych i środowiskowych oraz 

stosowaniu zasad społecznej 

odpowiedzialności przedsiębiorstw i 

wspieraniu tworzenia nowych miejsc 

pracy, ze szczególnym uwzględnieniem 

MŚP; 

 

Poprawka  18 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera b) – podpunkt iii 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

iii) wspieranie zatrudnienia oraz rozwoju 

kapitału ludzkiego; 

iii) wspieranie godnego zatrudnienia oraz 

rozwoju kapitału ludzkiego poprzez 

analizę rynku pracy, świadomą politykę 

edukacyjną, dobre programy szkoleniowe 

oraz poprzez promowanie wolontariatu 

jako sposobu na zdobycie umiejętności; 

 

Poprawka  19 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera b) – podpunkt iv 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

iv) włączenie społeczne i gospodarcze, iv) włączenie społeczne i gospodarcze, 
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zwłaszcza mniejszości oraz grup 

szczególnie wrażliwych; 

zwłaszcza mniejszości oraz grup 

szczególnie wrażliwych; wspieranie i 

umożliwianie aktywnego starzenia się 

obywateli oraz solidarności między 

pokoleniami; 

 

Poprawka  20 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera b) – podpunkt iv a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 iv a) wspieranie sprzyjającej włączeniu 

społecznemu i zintegrowanej edukacji 

przy poświęceniu szczególnej uwagi 

zapobieganiu podziałowi w oparciu o 

przynależność do danej grupy etnicznej w 

szkołach, zmniejszaniu przepaści między 

pokoleniami, gwarantowaniu wczesnej 

edukacji i zapobieganiu wczesnemu 

porzucaniu nauki, starając się w ten 

sposób zmniejszyć nierówność etniczną, 

społeczną i regionalną ; 

 

Poprawka  21 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera b) – podpunkt iv b (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 iv b) z myślą o sprzyjającej włączeniu 

społecznemu i zintegrowanej edukacji 

zwiększanie świadomości na temat 

rozpoznanych problemów oraz 

podejmowanie działań na rzecz ich 

zwalczania w celu zagwarantowania 

edukacji na wysokim poziomie również 

dla dzieci ze marginalizowanych grup 

społecznych; 

 

Poprawka  22 
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Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera b) – podpunkt iv c (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 iv c) wzmacnianie systemu ochrony 

socjalnej, wdrażanie planów 

strategicznych na rzecz redukcji ubóstwa, 

oraz wspieranie strategii społecznych na 

rzecz osób niepełnosprawnych, Romów i 

innych osób wykluczonych społecznie; 

 

Poprawka  23 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera b) – podpunkt v a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 v a) skuteczne środki przeciwdziałania 

dyskryminacji, w szczególności wdrażanie 

strategii integracyjnych na rzecz Romów; 

 

Poprawka  24 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera c)  

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

c) Wzmocnienie zdolności krajów 

beneficjentów do wywiązywania się z 

zobowiązań wynikających z członkostwa, 

poprzez wspieranie stopniowego 

dostosowywania się do dorobku prawnego 

Unii oraz jego przyjęcia, wdrożenia i 

stosowania, jak również przyjęcia funduszy 

strukturalnych, spójności, rolnego i na 

rzecz rozwoju wsi oraz polityki unijnej. 

c) Wzmocnienie zdolności krajów 

beneficjentów do wywiązywania się z 

zobowiązań wynikających z członkostwa, 

poprzez wspieranie stopniowego 

dostosowywania się do dorobku prawnego 

Unii oraz jego przyjęcia, wdrożenia i 

stosowania, jak również przyjęcia funduszy 

strukturalnych, spójności, rolnego i na 

rzecz rozwoju wsi oraz polityki unijnej; 

aktywne wspieranie egzekwowania i 

monitorowania mechanizmów 

gwarantujących wdrażanie obowiązków 

wynikających z dorobku prawnego Unii 

oraz odpowiednich norm i zobowiązań 

międzynarodowych. 
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Poprawka  25 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera d a) (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 da) Zwiększanie spójności gospodarczej, 

społecznej i terytorialnej przez 

umacnianie możliwości inicjatyw 

zbiorowych oraz włączanie lokalnych i 

regionalnych beneficjentów, a także przez 

wspieranie odpowiednich struktur 

branżowych i w przedsiębiorstwach, MŚP 

na tych poziomach i inwestycji w 

obszarach wiejskich. 

 

Poprawka  26 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – ustęp 2 – akapit pierwszy – tiret pierwsze 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

– postęp w dziedzinach demokracji, 

państwa prawnego, poszanowania praw 

człowieka i podstawowych wolności, 

wymiaru sprawiedliwości oraz potencjału 

administracyjnego; 

– postęp w dziedzinach demokracji, 

państwa prawnego, poszanowania praw 

człowieka, ochrony praw mniejszości i 

praw grup w niekorzystnym położeniu, 
wymiaru sprawiedliwości oraz potencjału 

administracyjnego, promowania 

społeczeństwa obywatelskiego oraz jakości 

dialogu społecznego i obywatelskiego; 

Poprawka  27 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – ustęp 2 – akapit pierwszy – tiret drugie 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

– postęp w reformach gospodarczych, 

trafność i skuteczność strategii rozwoju 

społecznego i gospodarczego, postęp w 

kierunku inteligentnego, zrównoważonego 

wzrostu sprzyjającego włączeniu 

– postęp w reformach społeczno-

gospodarczych, trafność, skuteczność i 

sprawiedliwość społeczną strategii rozwoju 

społecznego i gospodarczego, postęp w 

kierunku inteligentnego, zrównoważonego 
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społecznemu, w tym poprzez inwestycje 

publiczne wspierane z IPA; 

 

wzrostu sprzyjającego włączeniu 

społecznemu oraz gwarantowanie 

edukacji, szkoleń i zatrudnienia na 

wysokim poziomie, w tym poprzez 

inwestycje publiczne wspierane z IPA; 

 

Poprawka  28 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – ustęp 2 – tiret trzecie 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

– zakres ustawodawstwa dostosowanego 

do dorobku prawnego Unii; postęp w 

reformie instytucjonalnej związanej z Unią, 

w tym przejście do zdecentralizowanego 

zarządzania pomocą udzielaną na 

podstawie niniejszego rozporządzenia; 

– zakres ustawodawstwa dostosowanego 

do dorobku prawnego Unii, w tym rejestr 

przebiegu jego realizacji; postęp w 

reformie instytucjonalnej związanej z Unią, 

w tym przejście do zdecentralizowanego 

zarządzania pomocą udzielaną na 

podstawie niniejszego rozporządzenia; 

 

Poprawka  29 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 – ustęp 4 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 4a. Należy zachęcać do korzystania z 

możliwości dokonywania postępów w 

osiąganiu konkretnych celów za pomocą 

jednoczesnego łączenia pomocy w różnych 

obszarach polityki. 

 

Poprawka  30 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 – ustęp 4 b (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 4b. Pomoc we wszystkich obszarach 

polityki, o których mowa w ust. 1, 

szczególnie odpowiada potrzebom 

najsłabszych obywateli, a także tych, 
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którzy są najbardziej narażeni na ryzyko 

ubóstwa lub są społecznie wykluczeni. 

 

Poprawka  31 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – ustęp 4 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4. W celu zwiększenia skuteczności i 

efektywności udzielania pomocy oraz 

zapobiegania powielaniu finansowania 

Komisja w powiązaniu z państwami 

członkowskimi podejmuje konieczne kroki 

dla zapewnienia lepszej koordynacji i 

komplementarności z organizacjami oraz 

podmiotami wielostronnymi i 

regionalnymi, takimi jak międzynarodowe 

instytucje finansowe, agencje ONZ, 

fundusze i programy oraz darczyńcy spoza 

Unii. 

4. W celu zwiększenia skuteczności i 

efektywności udzielania pomocy oraz 

zapobiegania powielaniu finansowania 

Komisja w powiązaniu z państwami 

członkowskimi podejmuje konieczne kroki 

dla zapewnienia lepszej koordynacji i 

komplementarności z organizacjami oraz 

podmiotami wielostronnymi i 

regionalnymi, takimi jak międzynarodowe 

instytucje finansowe, Rada Europy, 

agencje ONZ, fundusze i programy oraz 

darczyńcy spoza Unii, a także 

inicjatywami sektora prywatnego. 

 

Poprawka  32 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 5 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Komisja ustanawia wspólne ramy 

strategiczne dla Instrumentu Pomocy 

Przedakcesyjnej. Wspólne ramy 

strategiczne IPA przekładają priorytety 

polityczne polityki rozszerzenia na 

kluczowe działania, które mogą zostać 

objęte pomocą na podstawie niniejszego 

rozporządzenia. 

1. Komisja ustanawia wspólne ramy 

strategiczne dla Instrumentu Pomocy 

Przedakcesyjnej. Wspólne ramy 

strategiczne IPA przekładają priorytety 

polityczne polityki rozszerzenia i strategii 

Europa 2020 na kluczowe działania, które 

mogą zostać objęte pomocą na podstawie 

niniejszego rozporządzenia. 
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Poprawka  33 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 5 – ustęp 2 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 2a. Komisja włącza społeczeństwo 

obywatelskie, partnerów społecznych i 

Parlament Europejski w opracowywanie i 

rewizję wspólnych ram strategicznych 

IPA. 

 

Poprawka  34 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 6 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Pomoc na mocy niniejszego 

rozporządzenia udzielana jest na podstawie 

krajowych lub obejmujących wiele krajów 

indykatywnych dokumentów 

strategicznych (zwanych dalej 

„dokumentami strategicznymi”), 

ustanowionych przez Komisję w 

partnerstwie z krajem beneficjentem lub z 

zainteresowanymi krajami na czas 

obowiązywania wieloletnich ram 

finansowych Unii. 

1. Pomoc na mocy niniejszego 

rozporządzenia udzielana jest na podstawie 

krajowych lub obejmujących wiele krajów 

indykatywnych dokumentów 

strategicznych (zwanych dalej 

„dokumentami strategicznymi”), 

ustanowionych przez Komisję w 

partnerstwie z krajem beneficjentem lub z 

zainteresowanymi krajami i po konsultacji 

ze społeczeństwem obywatelskim i 

partnerami społecznymi w danym kraju 

lub danych krajach na czas 

obowiązywania wieloletnich ram 

finansowych Unii. 

 

Poprawka  35 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 6 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Dokumenty strategiczne określają 

odpowiedni zbiór obszarów polityki 

określonych w art. 3, które otrzymają 

pomoc finansową na mocy niniejszego 

2. Dokumenty strategiczne określają 

odpowiedni zbiór obszarów polityki 

określonych w art. 3, które otrzymają 

pomoc finansową na mocy niniejszego 
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rozporządzenia, tak aby uwzględnić 

potrzeby oraz priorytety zgodnie z celami 

określonymi w art. 2, wspólnymi ramami 

strategicznymi IPA, o których mowa w art. 

5, oraz z odpowiednimi strategiami 

krajowymi. 

rozporządzenia, tak aby uwzględnić 

potrzeby oraz priorytety zgodnie z celami 

określonymi w art. 2, wspólnymi ramami 

strategicznymi IPA, o których mowa w art. 

5, oraz z odpowiednimi strategiami 

krajowymi. Dokumenty strategiczne 

powinny zawierać wykonalne, 

dostosowane do danego państwa cele dla 

każdego z celów strategii „Europa 2020” 

dotyczących inteligentnego i trwałego 

wzrostu sprzyjającego włączeniu 

społecznemu. 

 

Poprawka  36 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 6 – ustęp 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Dokumenty strategiczne obejmują 

indykatywną alokację środków unijnych z 

podziałem na obszary polityki, w rozbiciu 

na poszczególne lata, według kryteriów 

określonych we wspólnych ramach 

strategicznych IPA, o których mowa w art. 

5. Indykatywna alokacja środków 

należycie uwzględnia potrzeby, zdolność 

absorpcji oraz zdolność administracyjną 

krajów beneficjentów. Umożliwia też 

zaspokojenie pojawiających się potrzeb 

oraz obejmuje bodźce do poprawy 

wyników krajów beneficjentów w sferze 

realizacji celów określonych w 

wieloletnich strategiach indykatywnych. 

3. Dokumenty strategiczne obejmują 

indykatywną alokację środków unijnych z 

podziałem na obszary polityki, w rozbiciu 

na poszczególne lata, według kryteriów 

określonych we wspólnych ramach 

strategicznych IPA, o których mowa w 

art. 5, bez uszczerbku dla możliwości 

łączenia pomocy w różnych obszarach 

polityki. Indykatywna alokacja środków 

należycie uwzględnia potrzeby, zdolność 

absorpcji oraz zdolność administracyjną 

krajów beneficjentów. Umożliwia też 

zaspokojenie pojawiających się potrzeb 

oraz obejmuje bodźce do poprawy 

wyników krajów beneficjentów w sferze 

realizacji celów określonych w 

wieloletnich strategiach indykatywnych. 
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Poprawka  37 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 6 – ustęp 5 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 5a. Przy opracowywaniu i rewizji 

dokumentów strategicznych Komisja 

uwzględnia najnowsze rezolucje 

Parlamentu Europejskiego dotyczące 

integracji europejskiej każdego kraju 

zmierzającego do przystąpienia. 

Dokumenty strategiczne są udostępniane 

Parlamentowi Europejskiemu na żądanie. 

 

Poprawka  38 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 13 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Bez uszczerbku dla przepisów w sprawie 

zawieszenia pomocy zawartych w 

umowach o partnerstwie i współpracy z 

krajami i regionami partnerskimi, jeżeli 

kraj beneficjent nie przestrzega zasad 

demokracji, państwa prawnego, praw 

człowieka i praw mniejszości oraz 

podstawowych wolności lub zobowiązań 

zawartych w odpowiednich umowach z UE 

lub jeżeli postępy w wypełnianiu kryteriów 

warunkujących przystąpienie są 

niewystarczające, Unia występuje do 

takiego kraju o przeprowadzenie 

konsultacji w celu wypracowania 

rozwiązania możliwego do przyjęcia dla 

obu stron, z wyjątkiem sytuacji szczególnie 

pilnych. Jeżeli konsultacje z krajem 

beneficjentem nie skutkują rozwiązaniem 

możliwym do przyjęcia dla obu stron lub 

jeżeli wniosek o ich przeprowadzenie 

spotyka się z odmową lub jest to sytuacja 

szczególnie pilna, Rada może podjąć 

właściwe środki zgodnie z art. 215 ust. 1 

Traktatu o funkcjonowaniu Unii 

Bez uszczerbku dla przepisów w sprawie 

zawieszenia pomocy zawartych w 

umowach o partnerstwie i współpracy z 

krajami i regionami partnerskimi, jeżeli 

kraj beneficjent nie przestrzega zasad 

demokracji, państwa prawnego, praw 

człowieka i praw mniejszości oraz 

podstawowych wolności lub zobowiązań 

zawartych w odpowiednich umowach z UE 

lub jeżeli postępy w wypełnianiu kryteriów 

warunkujących przystąpienie i osiąganiu 

przejrzystości są niewystarczające, lub 

jeżeli okoliczności polityczne czy 

administracyjne negatywnie wpływają na 

zarządzanie pomocą lub dotyczący jej 

proces decyzyjny, Unia występuje do 

takiego kraju o przeprowadzenie 

konsultacji w celu wypracowania 

rozwiązania możliwego do przyjęcia dla 

obu stron, z wyjątkiem sytuacji szczególnie 

pilnych. Jeżeli konsultacje z krajem 

beneficjentem nie skutkują rozwiązaniem 

możliwym do przyjęcia dla obu stron lub 

jeżeli wniosek o ich przeprowadzenie 
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Europejskiej, mogące obejmować 

całkowite lub częściowe zawieszenie 

wsparcia unijnego. Parlament Europejski 

jest bezzwłocznie informowany o 

wszelkich decyzjach podjętych w tym 

względzie. 

 

spotyka się z odmową lub jest to sytuacja 

szczególnie pilna, Rada może podjąć 

właściwe środki zgodnie z art. 215 ust. 1 

Traktatu o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej, mogące obejmować 

całkowite lub częściowe zawieszenie 

wsparcia unijnego. Parlament Europejski 

jest bezzwłocznie informowany o 

wszelkich decyzjach podjętych w tym 

względzie. 

 

Poprawka  39 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 14 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Finansowa kwota referencyjna na 

potrzeby wdrażania niniejszego 

rozporządzenia w okresie 2014–2020 

wynosi 14 110 100 000 EUR (wg cen 

bieżących). Na programy współpracy 

transgranicznej między krajami 

beneficjentami a państwami 

członkowskimi UE przeznacza się 

maksymalnie 3 % kwoty referencyjnej. 

1. Finansowa kwota referencyjna na 

potrzeby wdrażania niniejszego 

rozporządzenia w okresie 2014–2020 

wynosi 14 110 100 000 EUR (wg cen 

bieżących). Na programy współpracy 

transgranicznej między krajami 

beneficjentami a państwami 

członkowskimi UE przeznacza się 

maksymalnie 3 % kwoty referencyjnej a 

1,5% finansowej kwoty odniesienia jest 

zarezerwowane dla organizacji 

społeczeństwa obywatelskiego i 

organizacji zrzeszających partnerów 

społecznych, z uwzględnieniem 

instrumentu wspierania rozwoju 

społeczeństwa obywatelskiego. 

 

 

 



 

RR\1012676PL.doc 101/119 PE486.125v02-00 

 PL 

PROCEDURA 

Tytuł Instrument Pomocy Przedakcesyjnej (IPA II): 

Odsyłacze COM(2011)0838 – C7-0491/2011 – 2011/0404(COD) 

Komisja przedmiotowo właściwa 

Data ogłoszenia na posiedzeniu 

AFET 

17.1.2012 
   

Komisja(e) wyznaczona(e) do wydania 

opinii 

Data ogłoszenia na posiedzeniu 

Dyrekcja 

Generalna 

EMPL 

17.1.2012 

   

Sprawozdawca(czyni) komisji 

opiniodawczej 

Data powołania 

Marije 

Cornelissen 

19.1.2012 

   

Rozpatrzenie w komisji 27.3.2012    

Data przyjęcia 24.4.2012    

Wynik głosowania końcowego +: 

–: 

0: 

39 

2 

2 

Posłowie obecni podczas głosowania 

końcowego 

Edit Bauer, Heinz K. Becker, Phil Bennion, Vilija Blinkevičiūtė, 

Philippe Boulland, David Casa, Alejandro Cercas, Ole Christensen, 

Derek Roland Clark, Marije Cornelissen, Emer Costello, Andrea 

Cozzolino, Frédéric Daerden, Karima Delli, Sari Essayah, Richard 

Falbr, Thomas Händel, Nadja Hirsch, Stephen Hughes, Danuta 

Jazłowiecka, Martin Kastler, Ádám Kósa, Veronica Lope Fontagné, 

Olle Ludvigsson, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Csaba Őry, 

Siiri Oviir, Rovana Plumb, Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti, Licia 

Ronzulli, Elisabeth Schroedter, Nicole Sinclaire, Joanna Katarzyna 

Skrzydlewska, Jutta Steinruck 

Zastępca(y) obecny(i) podczas 

głosowania końcowego 

Georges Bach, Sergio Gutiérrez Prieto, Filiz Hakaeva Hyusmenova, 

Jelko Kacin, Svetoslav Hristov Malinov, Ramona Nicole Mănescu, 

Emilie Turunen 

 

 

 



 

PE486.125v02-00 102/119 RR\1012676PL.doc 

PL 

 

12.6.2012 

OPINIA KOMISJI ROZWOJU REGIONALNEGO 

dla Komisji Spraw Zagranicznych 

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 

Instrumentu Pomocy Przedakcesyjnej (IPA II) 

(COM(2011)0838 – C7-0491/2011 – 2011/0404(COD)) 

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Elżbieta Katarzyna Łukacijewska 

 

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE 

Pomoc techniczna i finansowa dla państw objętych procesem rozszerzenia UE płynąca z 

Instrumentu Pomocy Przedakcesyjnej (IPA II) stanowi, w ramach obowiązujących 

wieloletnich ram finansowych, wsparcie dla tych krajów w procesie zmiany statusu z 

potencjalnego kraju kandydującego na kraj kandydujący oraz w dążeniu do ewentualnego 

członkostwa w Unii. Ponadto pomaga w promowaniu stabilności, bezpieczeństwa i 

dobrobytu. Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej uważa, że rozporządzenie w formie 

zaproponowanej przez Komisję Europejską (COM(2011)0838) zasadniczo spełnia to zadanie 

przez zwiększenie skuteczności pomocy technicznej i finansowej dzięki poprawie 

funkcjonowania odnośnego instrumentu oraz zmniejszeniu obciążeń administracyjnych. 

Niemniej sprawozdawczyni komisji opiniodawczej zaproponowała kilkanaście poprawek do 

wniosku Komisji Europejskiej dotyczącego nowego rozporządzenia IPA II. Proponowane 

poprawki dotyczą kwestii poruszonych poniżej. 

 

Z punktu widzenia polityki rozwoju regionalnego doskonale sprawdzają się programy 

współpracy transgranicznej finansowane z przedmiotowego instrumentu. Ich celem jest 

tworzenie konkurencyjności i doskonałości, poprawa sytuacji gospodarczej regionów 

transgranicznych, zwiększenie bezpieczeństwa i ochrony politycznej na tych obszarach oraz 

usprawnienie procesu integracji europejskiej. Sprawozdawczyni uważa, że kluczowe 

znaczenie ma zniwelowanie istniejących różnic w poziomie rozwoju regionów 

transgranicznych oraz zacieśnienie współpracy społecznej, kulturalnej i naukowej między 

społecznościami na szczeblu regionalnym i lokalnym. W tym celu oraz po zasięgnięciu opinii 

KE uważa się, że przeznaczenie większej ilości środków IPA na zintensyfikowanie 

współpracy transgranicznej jest zarówno konieczne, jak i uzasadnione, zwłaszcza ze 

wspomnianej wcześniej perspektywy europejskiej polityki spójności.  
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Ogólniej rzecz biorąc należy kontynuować starania mające na celu umocnienie demokracji i 

praw człowieka. Należy zatem dodać do obecnego wniosku nowy punkt preambuły 

odnoszący się do samej idei demokracji. Zdaniem sprawozdawczyni Europa powinna kłaść 

nacisk na promowanie demokracji, poszanowanie praworządności, praw człowieka i 

podstawowych wolności. Należy zatem wprowadzić bardziej elastyczne i skuteczne 

instrumenty i mechanizmy finansowe, tak by usprawnić obecne narzędzia wspierania 

demokracji wykorzystywane w polityce zagranicznej UE.  

 

Sprawozdawczyni zwraca uwagę na fakt, że kryteria przyznawania pomocy finansowej w 

ramach IPA należałoby w związku z tym lepiej dostosować. Instrument kieruje się zasadami 

europejskiej współpracy terytorialnej, zatem płynące z niego środki w ogromnej mierze 

zależą od kryterium zaludnienia, co może wydać się dyskryminujące w stosunku do obszarów 

o stosunkowo słabym zaludnieniu, takich jak kraje Bałkanów Zachodnich. 

 

Dodatkowo celem IPA jest wspieranie procesu przemian oraz budowy potencjału 

instytucjonalnego pozwalającego na dokonanie tych przemian. Jednak wniosek Komisji 

zakłada, że im większą dany kraj posiada zdolność absorpcji i zdolność administracyjną, tym 

więcej powinien dostać funduszy. Tymczasem zdolność administracyjna w krajach Bałkanów 

Zachodnich została ograniczona z powodów pozostających poza kontrolą tych państw. Zatem 

łatwo zauważyć, że kraje te mogą otrzymać mniej środków wsparcia od innych krajów 

kandydujących. W związku z powyższym sprawozdawczyni proponuje, aby określić bardziej 

szczegółowe kryteria pomocy, o których mowa w art. 6 i 9 wniosku KE. 

 

Ponadto należy dążyć do nasilenia współpracy między krajami beneficjentami a państwami 

członkowskimi. Art. 2 lit. b) przedmiotowego wniosku KE powinien zatem zawierać szerszą 

definicję współpracy między państwami członkowskimi a krajami 

kandydującymi/potencjalnymi krajami kandydującymi. Sprawozdawczyni proponuje zatem, 

aby włączyć do tekstu definicję terminu „twinning” – narzędzia wspierającego kraje 

beneficjentów w rozwoju nowoczesnej i skutecznej administracji posiadającej struktury, 

zasoby ludzkie i zdolności zarządcze porównywalne z analogicznymi strukturami w 

państwach członkowskich UE. Dodanie omawianej definicji wzmocni również wymiar 

lokalny i regionalny procesu przedakcesyjnego, co jest istotnym podejściem z punktu 

widzenia polityki rozwoju regionalnego. 

 

Również w ramach tego podejścia należy kontynuować podejmowane w imieniu UE wysiłki 

na rzecz poprawy sytuacji mniejszości narodowych w krajach kandydujących. 

Dyskryminacja, a w niektórych przypadkach nawet przemoc wobec członków mniejszości 

jest w dalszych ciągu powszechnym zjawiskiem. Ponadto finansowana ze środków krajowych 

ochrona mniejszości w tych krajach jest nadal niewystarczająca. Dlatego należy kontynuować 

wspólne wysiłki na rzecz wzmocnienia mechanizmów ochrony i wsparcia społeczności 

mniejszości w rzeczywistym korzystaniu z należnych im praw. Zatem w punkcie 8 preambuły 

proponowanego rozporządzenia powinno znajdować się jasne odniesienie do ochrony 

mniejszości narodowych.  

 

Sprawozdawczyni zdecydowanie uważa, że społeczeństwo obywatelskie i jego organizacje, 

powszechnie zwane organizacjami pozarządowymi, należy wspierać przy każdej okazji. 

Dlatego należy wspomnieć, że przynajmniej w niektórych krajach beneficjentach 

społeczeństwo obywatelskie jest traktowane jak narzędzie budowy zdolności 
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administracyjnej. Jednakże potrzebne jest również niezależne od rządu zaangażowanie 

społeczeństwa obywatelskiego w budowanie demokracji. Do tego celu dąży poprawka do art. 

3 ust. 1 wniosku KE. 

 

Sprawozdawczyni uważa, że zakres i warunki wsparcia z IPA oraz zasady udziału i 

zakwalifikowania się do otrzymania pomocy wymagają dalszego opracowania i wyjaśnienia. 

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 7 a preambuły (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (7a) Należy położyć nacisk na znaczenie 

wzmacniania demokracji i praw człowieka 

oraz podjąć inicjatywę stworzenia nowych 

solidnych mechanizmów i nowych źródeł 

dofinansowania w celu wspierania 

egalitarnych form rządu, gdzie wszyscy 

obywatele danego narodu wspólnie 

tworzyliby porządek publiczny, prawa i 

decydowali o działaniach ich kraju, w 

oparciu o zasadę, że wszyscy obywatele 

mają równe szanse wyrażenia swojej 

opinii. 

Uzasadnienie 

Sprawozdawczyni uważa, że nadal istnieje potrzeba dodatkowych narzędzi wsparcia 

procesów demokratycznych w krajach w okresie przejściowym w celu wypełnienia luki w 

polityce zagranicznej UE. 

 

Poprawka  2 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Punkt 8 preambuły 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(8) Pomoc na podstawie niniejszego 

rozporządzenia powinna być udzielana 

zgodnie z ramami polityki rozszerzenia 

określonymi przez Unię dla każdego kraju 

beneficjenta, przedstawionymi w rocznym 

pakiecie rozszerzenia wydawanym przez 

Komisję, który zawiera sprawozdania z 

postępów oraz strategię rozszerzenia, w 

układach o stabilizacji i stowarzyszeniu 

oraz w partnerstwach europejskich lub 

partnerstwach dla członkostwa. Pomoc 

powinna skupiać się przede wszystkim na 

określonej liczbie dziedzin polityki, 

przyczyniając się do wzmocnienia 

demokratycznych instytucji oraz 

praworządności, reformy sądownictwa i 

administracji publicznej, poszanowania 

praw podstawowych oraz propagowania 

równości płci i niedyskryminacji w krajach 

beneficjentach. Powinna również 

wspomagać ich rozwój gospodarczy i 

społeczny, ugruntowując inteligentną, 

zrównoważoną i sprzyjającą włączeniu 

społecznemu agendę wzrostu zgodnie ze 

strategią „Europa 2020” oraz służyć 

stopniowemu spełnianiu kryteriów 

kopenhaskich. Należy wzmocnić spójność 

pomiędzy pomocą finansową a ogólnym 

postępem we wdrażaniu strategii 

przedakcesyjnej. 

(8) Pomoc na podstawie niniejszego 

rozporządzenia powinna być udzielana 

zgodnie z ramami polityki rozszerzenia 

określonymi przez Unię dla każdego kraju 

beneficjenta, przedstawionymi w rocznym 

pakiecie rozszerzenia wydawanym przez 

Komisję, który zawiera sprawozdania z 

postępów oraz strategię rozszerzenia, w 

układach o stabilizacji i stowarzyszeniu 

oraz w partnerstwach europejskich lub 

partnerstwach dla członkostwa. Pomoc 

powinna skupiać się przede wszystkim na 

określonej liczbie dziedzin polityki, 

przyczyniając się do wzmocnienia 

demokratycznych instytucji oraz 

praworządności, reformy sądownictwa i 

administracji publicznej, poszanowania 

praw podstawowych oraz propagowania 

równości płci, ochrony mniejszości 

narodowych, etnicznych, religijnych, 

językowych i niedyskryminacji oraz 

zwalczania korupcji i przestępczości 

zorganizowanej w krajach beneficjentach. 

Powinna również wspomagać ich rozwój 

gospodarczy i społeczny, ugruntowując 

inteligentną, zrównoważoną i sprzyjającą 

włączeniu społecznemu agendę wzrostu 

zgodnie ze strategią „Europa 2020” oraz 

służyć stopniowemu spełnianiu kryteriów 

kopenhaskich. Należy wzmocnić spójność 

pomiędzy pomocą finansową a ogólnym 

postępem we wdrażaniu strategii 

przedakcesyjnej. 

 

Poprawka  3 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Punkt 11 preambuły 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(11) Aby zapewnić spójność między 

procesem akcesyjnym a pomocą finansową 

i techniczną udzielaną na podstawie 

(11) Aby zapewnić spójność między 

procesem akcesyjnym a pomocą finansową 

i techniczną udzielaną na podstawie 
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niniejszego rozporządzenia oraz 

osiągnięcie celów agendy akcesyjnej, 

Komisja powinna ustanowić wspólne ramy 

strategiczne stosowania Instrumentu 

Pomocy Przedakcesyjnej. Ramy te 

powinny zawierać między innymi wykaz 

kluczowych działań, które mogą uzyskać 

wsparcie na podstawie niniejszego 

rozporządzenia, jak również powinny 

określać kryteria przydziału środków 

finansowych. Wspólne ramy strategiczne 

powinny stanowić ramy odniesienia dla 

poszczególnych krajowych dokumentów 

strategicznych i dokumentów 

strategicznych obejmujących wiele krajów. 

niniejszego rozporządzenia oraz 

osiągnięcie celów agendy akcesyjnej, 

Komisja powinna ustanowić wspólne ramy 

strategiczne stosowania Instrumentu 

Pomocy Przedakcesyjnej. Ramy te 

powinny zawierać między innymi wykaz 

kluczowych działań, które mogą uzyskać 

wsparcie na podstawie niniejszego 

rozporządzenia, jak również powinny 

określać bardziej szczegółowe kryteria 

przydziału środków finansowych. Wspólne 

ramy strategiczne powinny stanowić ramy 

odniesienia dla poszczególnych krajowych 

dokumentów strategicznych i dokumentów 

strategicznych obejmujących wiele krajów. 

Uzasadnienie 

Niezbędne są jasne i niedwuznaczne kryteria przyznawania pomocy przedakcesyjnej. 

Ponieważ tekst rozporządzenia w obecnej formie może wydać się zbyt mało szczegółowy i 

niedostatecznie przejrzysty, powinno się przyjąć co do zasady, że wymaga on pogłębienia. 

 

Poprawka  4 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Punkt 15 preambuły 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(15) Choć rozporządzenie (UE) nr 

…/…Parlamentu Europejskiego i Rady 

(zwane dalej „wspólnym rozporządzeniem 

wykonawczym”) ustanawia wspólne 

zasady i procedury wdrażania unijnych 

instrumentów działań zewnętrznych, to 

Komisja powinna również posiadać 

uprawnienia do przyjęcia bardziej 

szczegółowych przepisów ustanawiających 

jednolite warunki wykonania niniejszego 

rozporządzenia, zwłaszcza w zakresie 

struktur oraz procedur zarządzania. 

Przepisy takie powinny uwzględniać 

doświadczenia z zarządzania 

dotychczasową pomocą przedakcesyjną 

oraz jej realizacji, jak również powinny 

one być dostosowane do zmieniającej się 

sytuacji w krajach beneficjentach. 

(15) Choć rozporządzenie (UE) nr 

…/…Parlamentu Europejskiego i Rady 

(zwane dalej „wspólnym rozporządzeniem 

wykonawczym”) ustanawia wspólne 

zasady i procedury wdrażania unijnych 

instrumentów działań zewnętrznych, to 

Komisja powinna również posiadać 

uprawnienia do przyjęcia bardziej 

szczegółowych przepisów ustanawiających 

jednolite warunki wykonania niniejszego 

rozporządzenia, zwłaszcza w zakresie 

struktur oraz procedur zarządzania, jak 

również rozszerzenia uprawnienia do 

uzyskania pomocy na mocy instrumentu 

ustanowionego przez niniejsze 

rozporządzenie na kraje nie wymienione w 

załączniku do niego. Przepisy takie 

powinny uwzględniać doświadczenia z 
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zarządzania dotychczasową pomocą 

przedakcesyjną oraz jej realizacji, jak 

również powinny one być dostosowane do 

zmieniającej się sytuacji w krajach 

beneficjentach. Jednakże Komisja 

powinna przyjąć akty delegowane jedynie 

w stosownych przypadkach, bez 

uszczerbku dla prawa Parlamentu 

Europejskiego do zakwestionowania 

środków ustanowionych w 

rozporządzeniu. 

 

Poprawka  5 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Punkt 17 preambuły 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(17) W toku świadczenia pomocy należy 

nadal korzystać ze struktur i instrumentów, 

które dowiodły swojej wartości w procesie 

przedakcesyjnym. Przejście od 

bezpośredniego zarządzania funduszami 

przedakcesyjnymi przez Komisję do 

zdecentralizowanego zarządzania 

przekazywanego krajom beneficjentom 

powinno postępować stopniowo, według 

możliwości każdego z tych krajów. 

(17) W toku świadczenia pomocy należy 

nadal korzystać ze struktur i instrumentów, 

które dowiodły swojej wartości w procesie 

przedakcesyjnym. Przejście od 

bezpośredniego zarządzania funduszami 

przedakcesyjnymi przez Komisję do 

zdecentralizowanego zarządzania 

przekazywanego krajom beneficjentom 

powinno postępować stopniowo, według 

możliwości każdego z tych krajów. W celu 

zwalczania korupcji należy zwiększyć 

przejrzystość, poprawić zarządzanie, 

zapobieganie uchybieniom, zgodność i 

monitorowanie, odpowiedzialność i 

kontrolę oraz przyjąć surowsze środki w 

zakresie audytu. 

 

Poprawka  6 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera a) – podpunkt (iii) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(iii) walka z korupcją i przestępczością 

zorganizowaną; 

(iii) walka z korupcją i przestępczością 

zorganizowaną, przez kładzenie większego 

nacisku na egzekwowanie prawa, kontrolę 
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na granicach i zarządzanie granicami 

oraz na kontrolę imigracyjną; 

Uzasadnienie 

Czynione są postępy w zakresie zwalczania korupcji i przestępczości zorganizowanej. Jednak 

organizacje przestępcze działają przede wszystkim ponad granicami. Tak odbywa się handel 

narkotykami, przemyt, przemyt nielegalnych imigrantów, handel podrabianymi towarami. Aby 

uczynić pomoc UE bardziej skuteczną w rozwiązywaniu tych problemów, konieczne jest 

usprawnienie systemu sądowniczego, zwalczanie przestępczości, kontrola na granicach oraz 

zwracanie większej uwagi na ruch osób na granicach. 

Poprawka  7 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera a) – podpunkt (iv) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(iv) reforma administracji publicznej oraz 

zaprowadzenie dobrych rządów; 

(iv) reforma administracji publicznej, 

zaprowadzenie dobrych rządów i 

zwiększenie potencjału instytucjonalnego; 

 

 

Poprawka  8 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera b) – wprowadzenie 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) Wsparcie na rzecz rozwoju 

gospodarczego, społecznego i 

terytorialnego w celu zapewnienia 

inteligentnego, zrównoważonego wzrostu 

sprzyjającego włączeniu społecznemu, 

między innymi poprzez: 

b) Wsparcie na rzecz rozwoju 

gospodarczego, społecznego i 

terytorialnego w celu zapewnienia 

inteligentnego, zrównoważonego wzrostu 

sprzyjającego włączeniu społecznemu, 

nasileniu współpracy między państwami 

członkowskimi oraz między państwami 

członkowskimi a krajami kandydującymi i 

potencjalnymi krajami kandydującymi, 
między innymi poprzez: 

Uzasadnienie 

Jest wiele zalet i korzyści płynących z tego międzyinstytucjonalnego narzędzia budowy 

zdolności administracyjnej. Najważniejsze z instrumentów prawnych to: rozwój nowoczesnej i 

skutecznej administracji na szczeblu centralnym, regionalnym i lokalnym, bezpośrednia 
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wymiana doświadczeń i wiedzy w zakresie prawodawstwa UE, wdrażanie najlepszych praktyk 

administracji UE, szkolenia i zwiększanie potencjału zawodowego, zmiany praktyk i kultury 

organizacyjnej, lepsza komunikacja i koordynacja itp. 

Poprawka  9 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera b) – podpunkt (v) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(v) rozwój kapitału rzeczowego, poprawę 

powiązań z Unią oraz sieciami 

regionalnymi. 

(v) rozwój kapitału rzeczowego, poprawę 

powiązań z infrastrukturą Unii oraz 

sieciami regionalnymi. 

 

Poprawka  10 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera b) – podpunkt (va) (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (va) wymianę doświadczeń i wiedzy 

dotyczących prawodawstwa i administracji 

w Unii. 

 

 

Poprawka  11 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera b) – podpunkt (vb) (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (vb) „twinning”, który umożliwia 

bezprecedensową współpracę między 

społecznościami spoza Unii a bliźniaczymi 

społecznościami w Unii w celu rozwoju 

nowoczesnej i skutecznej administracji 

publicznej – łącznie z solidnymi 

strukturami, wykwalifikowanym 

personelem posiadającym odpowiednie 

umiejętności – stworzonej w taki sposób, 

by sprostać standardom obowiązującym w 

państwach członkowskich. 
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Uzasadnienie 

Jest wiele zalet i korzyści płynących z tego międzyinstytucjonalnego narzędzia budowy 

zdolności administracyjnej. Najważniejsze z instrumentów prawnych to: rozwój nowoczesnej i 

skutecznej administracji na szczeblu centralnym, regionalnym i lokalnym, bezpośrednia 

wymiana doświadczeń i wiedzy w zakresie prawodawstwa UE, wdrażanie najlepszych praktyk 

administracji UE, szkolenia i zwiększanie potencjału zawodowego, zmiany praktyk i kultury 

organizacyjnej, lepsza komunikacja i koordynacja itp. 

Poprawka  12 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera b) – podpunkt (vc) (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (vc) rozwój projektów infrastrukturalnych 

wychodzących naprzeciw regionalnym i 

krajowym potrzebom w zakresie 

transportu, energii i komunikacji. 

 

Poprawka  13 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera a) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) procesu przemian ukierunkowanych na 

członkostwo w Unii oraz tworzenia 

potencjału; 

a) procesu przemian ukierunkowanych na 

członkostwo w Unii, poczucia 

obywatelstwa Unii oraz tworzenia 

potencjału; 

 

 

Poprawka  14 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera e a) (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ea) tworzenia organizacji społeczeństwa 

obywatelskiego i organizacji 

pozarządowych oraz wsparcia dla ich 

działań na rzecz budowy demokratycznego 

społeczeństwa; 
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Uzasadnienie 

W niektórych krajach społeczeństwo obywatelskie traktowane jest jak narzędzie budowy 

zdolności administracyjnej. Należy podkreślić, że potrzebne jest również zaangażowanie 

społeczeństwa obywatelskiego w budowę wartości demokratycznych oraz wspieranie 

niezależnej od rządu działalności organizacji społeczeństwa obywatelskiego. 

Poprawka  15 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera e b) (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 eb) działań na rzecz zapobiegania 

klęskom. 

 

 

Poprawka  16 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – ustęp 5 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

5. W toku przygotowania, wdrażania i 

monitorowania pomocy na podstawie 

niniejszego rozporządzenia Komisja co do 

zasady działa w partnerstwie z krajami 

beneficjentami. Partnerstwo obejmuje 

odpowiednio właściwe organy krajowe, 

regionalne i lokalne, partnerów 

społecznych i gospodarczych, 

społeczeństwo obywatelskie oraz podmioty 

niepaństwowe. 

5. W toku przygotowania, wdrażania i 

monitorowania pomocy na podstawie 

niniejszego rozporządzenia Komisja co do 

zasady działa w partnerstwie z krajami 

beneficjentami. Partnerstwo obejmuje 

następujące podmioty: 

 (i) właściwe organy regionalne, lokalne, 

miejskie i inne organy publiczne; 

 (ii) partnerów gospodarczych i 

społecznych; 

 (iii) podmioty reprezentujące 

społeczeństwo obywatelskie, organizacje 

pozarządowe oraz organy odpowiedzialne 

za promowanie równości i 

niedyskryminacji; oraz 

 (iv) podmioty niepaństwowe. 
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 Partnerzy uczestniczą w posiedzeniach 

komitetów monitorujących programy. 

 Udział partnerów odbywa się zgodnie z 

Europejskim kodeksem postępowania. 

Uzasadnienie 

Zaangażowanie społeczeństwa obywatelskiego jest ważnym czynnikiem budowy i 

wzmacniania demokracji. Rozwój nowoczesnej i skutecznej administracji na szczeblu 

centralnym, regionalnym i lokalnym, bezpośrednia wymiana doświadczeń i wiedzy, wdrażanie 

najlepszych praktyk, szkolenia i zwiększanie potencjału zawodowego, zmiany praktyk i kultury 

organizacyjnej, lepsza komunikacja i koordynacja oraz wdrażanie polityki strukturalnej 

wymagają zdecydowanego, jasnego i szczegółowego przestrzegania zasady partnerstwa. 

 

Poprawka  17 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 6 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Pomoc na mocy niniejszego 

rozporządzenia udzielana jest na podstawie 

krajowych lub obejmujących wiele krajów 

indykatywnych dokumentów 

strategicznych (zwanych dalej 

„dokumentami strategicznymi”), 

ustanowionych przez Komisję w 

partnerstwie z krajem beneficjentem lub z 

zainteresowanymi krajami na czas 

obowiązywania wieloletnich ram 

finansowych Unii. 

1. Pomoc na mocy niniejszego 

rozporządzenia udzielana jest na podstawie 

krajowych lub obejmujących wiele krajów 

indykatywnych dokumentów 

strategicznych (zwanych dalej 

„dokumentami strategicznymi”), 

ustanowionych przez Komisję w 

partnerstwie z krajem beneficjentem lub z 

zainteresowanymi krajami i państwem 

członkowskim lub państwami 

członkowskimi i po konsultacji z 

Parlamentem Europejskim na czas 

obowiązywania wieloletnich ram 

finansowych Unii. 

Uzasadnienie 

Sprawozdawczyni odrzuca koncepcję rozwiązania dobrego dla wszystkich, ponieważ 

zdolności administracyjne i zdolność absorpcyjna oraz struktury sektorowe znacznie się 

różnią w zależności od regionu w potencjalnych krajach kandydujących i w krajach 

kandydujących. 
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Poprawka  18 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 6 – ustęp 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Dokumenty strategiczne obejmują 

indykatywną alokację środków unijnych z 

podziałem na obszary polityki, w rozbiciu 

na poszczególne lata, według kryteriów 

określonych we wspólnych ramach 

strategicznych IPA, o których mowa w art. 

5. Indykatywna alokacja środków 

należycie uwzględnia potrzeby, zdolność 

absorpcji oraz zdolność administracyjną 

krajów beneficjentów. Umożliwia też 

zaspokojenie pojawiających się potrzeb 

oraz obejmuje bodźce do poprawy 

wyników krajów beneficjentów w sferze 

realizacji celów określonych w 

wieloletnich strategiach indykatywnych. 

3. Dokumenty strategiczne obejmują 

indykatywną alokację środków unijnych z 

podziałem na obszary polityki, w rozbiciu 

na poszczególne lata, według kryteriów 

określonych we wspólnych ramach 

strategicznych IPA, o których mowa w art. 

5. Indykatywna alokacja środków 

należycie uwzględnia potrzeby, oraz w 

rozsądnych granicach zdolność absorpcji 

oraz zdolność administracyjną krajów 

beneficjentów. Umożliwia też 

zaspokojenie pojawiających się potrzeb 

oraz obejmuje bodźce do poprawy 

wyników krajów beneficjentów w sferze 

realizacji celów określonych w 

wieloletnich strategiach indykatywnych. 

Uzasadnienie 

Sprawozdawczyni odrzuca koncepcję rozwiązania dobrego dla wszystkich, ponieważ 

zdolności administracyjne i zdolność absorpcyjna oraz struktury sektorowe znacznie się 

różnią w zależności od regionu w potencjalnych krajach kandydujących i w krajach 

kandydujących. 

Poprawka  19 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 6 – ustęp 3 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 3a. Dokument strategiczny kraju 

mającego wkrótce przystąpić do UE, nie 

później niż rok przed uzyskaniem przez to 

państwo członkostwa w Unii, przewiduje 

okres przejściowy, polegający na przejściu 

od uprawnionymi do otrzymania pomocy z  

instrumentu IPA do zakwalifikowania do 

pomocy z funduszy strukturalnych i 

Funduszu Spójności. 
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Uzasadnienie 

Pozwoliłoby to upewnić się, że dany kraj będzie gotowy do wykorzystania funduszy 

strukturalnych i Funduszu Spójności UE, jak tylko stanie się członkiem UE. 

 

Poprawka  20 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 6 – ustęp 4 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4. Dokumenty strategiczne są poddawane 

śródokresowemu przeglądowi i w razie 

potrzeby zmieniane. Zmiana może zostać 

w każdej chwili przeprowadzona z 

inicjatywy Komisji. 

4. Dokumenty strategiczne są poddawane 

śródokresowemu przeglądowi i w razie 

potrzeby zmieniane. Zmiana może zostać 

w każdej chwili przeprowadzona z 

inicjatywy Komisji. 

 Parlament Europejski jest uprawniony do 

zwrócenia się do Komisji o dokonanie 

przeglądu tych dokumentów 

strategicznych. 

 W przypadku udzielenia odpowiedzi 

odmownej na taki wniosek Komisja 

dostarcza pełne wyjaśnienia. 

 

Poprawka  21 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 9 – ustęp 3 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 3a. Współpraca transgraniczna jest 

wdrażana zgodnie z ust. 1, 2 i 3, przy 

wykorzystaniu odpowiednich 

instrumentów. Instrumenty te 

uwzględniają szczególnie europejskie 

ugrupowanie współpracy terytorialnej 

zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 

1082/2006 Parlamentu Europejskiego i 

Rady z dnia 5 lipca 2006 r1. 

 _________________ 

 1 Dz.U. L 210 z 31.07.06, s. 19. 
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Uzasadnienie 

Europejskie ugrupowanie współpracy terytorialnej (EUWT) udowodniło już, że jest 

niezbędnym instrumentem współpracy terytorialnej (transgranicznej, transregionalnej i 

transnarodowej) w Unii Europejskiej. Stosowne jest zatem, by w ramach rozpatrywanego 

obecnie w poprawkach do rozporządzenia nr 1082/2006 rozszerzenia zakresu jego 

stosowania na podmioty niemające swojej siedziby w państwie członkowskim, wykorzystać 

EUWT w europejskiej polityce rozszerzenia, w jej aspekcie „spójności zewnętrznej”. 

Poprawka  22 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 9 – ustęp 4 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 4a. W odpowiednich przypadkach IPA 

może być wykorzystywany w programach 

lub środkach wprowadzanych jako część 

strategii makroregionalnej, w realizacji 

której udział biorą państwa będące 

beneficjentami IPA. 

 

Poprawka  23 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 10 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Komisja powinna posiadać uprawnienia do 

przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z 

art. 11 na potrzeby zmiany załącznika do 

niniejszego rozporządzenia oraz 

uzupełniania wspólnego rozporządzenia 

wykonawczego o przepisy szczegółowe 

ustanawiające jednolite warunki wdrażania 

niniejszego rozporządzenia. 

Komisja powinna posiadać uprawnienia do 

przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z 

art. 11 na potrzeby zmiany załącznika do 

niniejszego rozporządzenia oraz 

uzupełniania wspólnego rozporządzenia 

wykonawczego o przepisy szczegółowe 

ustanawiające jednolite warunki wdrażania 

niniejszego rozporządzenia, w 

szczególności w odniesieniu do 

rozszerzenia, na mocy art. 9, uprawnienia 

do otrzymania pomocy z tytułu 

programów i środków, o których mowa w 

art. 7. 
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Poprawka  24 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 14 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Finansowa kwota referencyjna na 

potrzeby wdrażania niniejszego 

rozporządzenia w okresie 2014–2020 

wynosi 14 110 100 000 EUR (wg cen 

bieżących). Na programy współpracy 

transgranicznej między krajami 

beneficjentami a państwami 

członkowskimi UE przeznacza się 

maksymalnie 3 % kwoty referencyjnej. 

1. Finansowa kwota referencyjna na 

potrzeby wdrażania niniejszego 

rozporządzenia w okresie 2014–2020 

wynosi 14 110 100 000 EUR (wg cen 

bieżących). Na programy współpracy 

transgranicznej między krajami 

beneficjentami a państwami 

członkowskimi UE przeznacza się 

maksymalnie 7 % kwoty referencyjnej. 

Uzasadnienie 

Jako że współpraca transgraniczna jest kluczowym priorytetem polityki UE i jej celem jest 

wspieranie rozwoju gospodarczego i społecznego w regionach po obu stronach granicy, 

stawianie czoła wyzwaniom w obszarach takich jak środowisko, zdrowie publiczne oraz 

zapobieganie przestępczości zorganizowanej i zwalczanie jej, gwarantowanie skutecznych i 

bezpiecznych granic oraz wspieranie transgranicznych międzyludzkich działań lokalnych, 

zasadnicze znaczenie ma przeznaczenie znacznie większych funduszy na potrzeby tego 

instrumentu. 
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