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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 

ustanawiającego Europejski Instrument Sąsiedztwa  

(COM(2011)0839 – C7-0492/2011 – 2011/0405(COD)) 

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie) 

Parlament Europejski, 

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 

(COM(2011)0839), 

– uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 209 ust. 1 i art. 212 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję 

(C7-0492/2011), 

– 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 Rozwoju, 

Komisji Handlu Międzynarodowego, Komisji Budżetowej, Komisji Zatrudnienia i Spraw 

Socjalnych, Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, Komisji Rozwoju Regionalnego, 

Komisji Kultury i Edukacji oraz Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia (A7-0449/2013), 

1. przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu; 

2. zatwierdza oświadczenie Parlamentu Europejskiego 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 i 

Komisji, a także parlamentom narodowym. 

 

                                                 
1  Dz.U. C 11 z 15.1.2013, s. 77. 
2  Dz.U. C 391 z 18.12.2012, s. 110. 
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Poprawka 1  

POPRAWKI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO* 

do wniosku Komisji 

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

ROZPORZĄDZENIE (UE) NR …/2011 

PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 

z dnia 

ustanawiające Europejski Instrument Sąsiedztwa 

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 209 ust. 1 

i art. 212 ust. 2,  

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,  

po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom narodowym, 

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego 1,  

uwzględniając opinię Komitetu Regionów2,  

stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą1, 

                                                 
1 Dz.U. C … z …, s. … 
2 Dz.U. C … z …, s. … 
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) Niniejsze rozporządzenie powinno ustanowić Europejski Instrument Sąsiedztwa (ENI) 

jako jeden z instrumentów bezpośrednio wspierających politykę zewnętrzną Unii 

Europejskiej. Zastąpi ono rozporządzenie (WE) nr 1638/2006 Parlamentu Europejskiego 

i Rady 1 ▌, które wygasa w dniu 31 grudnia 2013 r. 

(2) Artykuł 8 Traktatu o Unii Europejskiej stanowi, że Unia Europejska rozwija szczególne 

stosunki z państwami z nią sąsiadującymi, dążąc do utworzenia przestrzeni dobrobytu 

i dobrego sąsiedztwa, opartej na wartościach Unii i charakteryzującej się bliskimi 

i pokojowymi stosunkami opartymi na współpracy. 

 ▌ 

(4) Od czasu jej zapoczątkowania europejska polityka sąsiedztwa ▌pozwoliła zacieśnić 

stosunki z krajami partnerskimi i przyniosła wymierne korzyści zarówno Unii, jak i jej 

partnerom, takie jak rozpoczęcie inicjatyw regionalnych i wspieranie demokratyzacji 

w regionie. Kilka znaczących wydarzeń w europejskim sąsiedztwie doprowadziło do 

nakreślenia nowej wizji europejskiej polityki sąsiedztwa, przedstawionej w 2011 r. 

w wyniku wszechstronnego przeglądu strategicznego. Przewiduje ona m.in. większe 

wsparcie dla partnerów zdecydowanych budować demokratyczne społeczeństwa 

i podejmujących reformy zgodnie z zasadą „więcej za więcej” i zasadą wzajemnej 

rozliczalności, a także zgodnie z koncepcją partnerstwa ze społeczeństwami oraz bardziej 

zróżnicowanym i dostosowanym do indywidualnych potrzeb podejściem wobec 

poszczególnych krajów partnerskich. Niniejsze rozporządzenie ustanawia wyraźne 

powiązania między ramami europejskiej polityki sąsiedztwa a wsparciem, które ma być 

udzielone na mocy instrumentu ustanowionego w niniejszym rozporządzeniu. 

                                                 
1 Rozporządzenie (WE) nr 1638/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 2006 r. 

określające przepisy ogólne w sprawie ustanowienia Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa (Dz.U. L 

310 z 9.11.2006, s. 1). 
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(5) W ramach europejskiej polityki sąsiedztwa Unia oferuje sąsiadującym z nią krajom 

uprzywilejowane stosunki, oparte na wzajemnym zobowiązaniu do przestrzegania 

i propagowania takich wartości jak demokracja i prawa człowieka, praworządność, dobre 

rządy oraz zasady gospodarki rynkowej i trwały rozwój gospodarczy sprzyjający 

włączeniu społecznemu. Europejska polityka sąsiedztwa przewiduje ponadto, 

w stosownych przypadkach, ramy większej mobilności i intensywniejszych kontaktów 

międzyludzkich, zwłaszcza poprzez umowy o ułatwieniach wizowych i umowy o readmisji 

oraz, na zasadzie indywidualnej, za pomocą liberalizacji reżimu wizowego. 

(6) Europejski Instrument Sąsiedztwa (ENI) wspiera realizowanie inicjatyw politycznych, 

które przyczyniły się do ukształtowania europejskiej ▌polityki sąsiedztwa; są to: 

Partnerstwo Wschodnie pomiędzy Unią a jej wschodnimi sąsiadami, partnerstwo na rzecz 

demokracji i wspólnego dobrobytu oraz Unia dla Śródziemnomorza w południowym 

sąsiedztwie. Wszystkie te inicjatywy mają strategiczne znaczenie i w równym stopniu 

zapewniają ważne ramy polityki ukierunkowanej na zacieśnienie stosunków z krajami 

partnerskimi oraz stosunków między tymi krajami, w oparciu o zasady wzajemnej 

rozliczalności, współodpowiedzialności i poczucia obowiązku. 

(6a) Cele niniejszego rozporządzenia należy realizować przy właściwym zaangażowaniu 

partnerów w zakresie działań zewnętrznych, w tym organizacji społeczeństwa 

obywatelskiego i władz lokalnych, w przygotowanie, wdrażanie i monitorowanie 

unijnego wsparcia. z uwzględnieniem znaczenia, jakie ma rola tych podmiotów. 

Europejski Instrument Sąsiedztwa powinien także wspierać zwiększanie zdolności 

organizacji społeczeństwa obywatelskiego do gwarantowania rozliczalności 

i odpowiedzialności na szczeblu krajowym; powinien również umożliwiać tym 

organizacjom pełnoprawny udział w procesach demokratyzacji. 

(6b) ENI wspiera także wdrażanie współpracy regionalnej w całym sąsiedztwie, prowadzonej 

m.in. w ramach polityki wymiaru północnego lub synergii czarnomorskiej, jak również, 

przede wszystkim w przypadku współpracy transgranicznej, aspekty zewnętrzne strategii 

makroregionalnych. 

(6c) Niniejsze rozporządzenie uznaje szczególny status Federacji Rosyjskiej zarówno jako 

sąsiada Unii, jak i strategicznego partnera w regionie. 
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(8) ▌W celu propagowania zintegrowanego i trwałego rozwoju sąsiednich obszarów 

przygranicznych i współpracy między nimi oraz harmonijnej integracji terytorialnej w całej 

Unii i z sąsiednimi krajami zarówno niniejszy instrument, jak i Europejski Fundusz 

Rozwoju Regionalnego powinny zapewniać wsparcie dla programów współpracy 

transgranicznej między państwami członkowskimi z jednej strony a krajami partnerskimi 

lub Federacją Rosyjską z drugiej strony („innymi krajami uczestniczącymi we 

współpracy transgranicznej”), realizowanych wzdłuż granic zewnętrznych Unii 

Europejskiej. Aby zapewnić skuteczne wdrożenie współpracy transgranicznej, istotne jest, 

by w stosownych przypadkach zharmonizować procedury z procedurami obowiązującymi 

w Europejskiej współpracy terytorialnej. 

(9) Ponadto ważne jest stymulowanie i ułatwianie współpracy w imię obopólnych korzyści 

zarówno dla Unii, jak i jej partnerów, oraz innych krajów uczestniczących, zwłaszcza 

przez jak najlepszą i jak najskuteczniejszą koordynację zapewnianych zasobów 

i gromadzenie wkładów z wewnętrznych i zewnętrznych instrumentów budżetu Unii, 

w szczególności na potrzeby współpracy transgranicznej i projektów współpracy 

regionalnej, projektów infrastrukturalnych o znaczeniu dla Unii obejmujących kraje 

sąsiednie, oraz na potrzeby innych obszarów współpracy. 

(10) Jednostki terytorialne położone wzdłuż granic ▌i należące do krajów Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego (EOG) oraz ▌stosowne ▌jednostki terytorialne w krajach 

beneficjentach wymienionych w załączniku I do Instrumentu Pomocy Przedakcesyjnej 

także mogą uczestniczyć we współpracy transgranicznej. Uczestnictwo krajów 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego w programach współpracy transgranicznej 

powinno nadal opierać się na zasobach własnych tych krajów.  
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(11) Oczekuje się, że ▌państwa członkowskie, kraje partnerskie i inne kraje uczestniczące, 

biorące udział we ▌współpracy transgranicznej i współpracy regionalnej, zapewnią 

współfinansowanie ▌. Umocni to odpowiedzialność krajową, zwiększy zasoby finansowe 

pozostające do dyspozycji tych programów oraz ułatwi uczestnictwo lokalnym 

zainteresowanym stronom. 

 ▌ 

(11a) W celu ujednolicenia terminologii stosowanej w niniejszym rozporządzeniu 

z terminologią stosowaną na potrzeby Europejskiej współpracy terytorialnej, dokumenty 

wykonawcze dotyczące programów współpracy transgranicznej należałoby nazwać 

wspólnymi programami operacyjnymi. ▌ 

(13) Wsparcie, które ma być udzielane sąsiadującym krajom rozwijającym się w ramach 

ustanowionych europejską polityką sąsiedztwa, powinno być spójne z celami i zasadami 

unijnych polityk zewnętrznych, zwłaszcza z polityką rozwojową Unii ▌ oraz z jej wspólną 

polityką zagraniczną i bezpieczeństwa. Należy także zapewnić spójność z wymiarami 

zewnętrznymi unijnych polityk i instrumentów wewnętrznych. 

(13a) Unia powinna dążyć do jak najskuteczniejszego wykorzystania dostępnych zasobów 

w celu optymalizacji wpływu prowadzonych przez nią działań zewnętrznych. Cel ten 

należy osiągnąć dzięki spójności i komplementarności unijnych instrumentów działań 

zewnętrznych oraz stworzeniu synergii między ENI, innymi instrumentami finansowania 

działań zewnętrznych i innymi politykami Unii. Powinno to również pociągać za sobą 

wzajemne wzmacnianie programów opracowanych w ramach tych instrumentów. 

(14) Dla stosunków z sąsiadującymi krajami śródziemnomorskimi z Afryki Północnej 

znaczenie ma wspólna strategia UE–Afryka. 
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(15) Unia i jej państwa członkowskie powinny zapewnić większą spójność, skuteczność 

i ▌komplementarność swoich odpowiednich polityk odnoszących się do współpracy 

z sąsiadującymi krajami. Aby zapewnić wzajemne uzupełnianie i umacnianie się 

współpracy Unii oraz współpracy państw członkowskich, należy ustanowić wspólne 

programowanie, które powinno się stosować, zawsze gdy zachodzi taka możliwość i gdy 

takie programowanie jest stosowne; jednocześnie należy także zapewnić właściwą 

współpracę i koordynację działań z innymi darczyńcami spoza Unii.  

(16) Wsparcie unijne na mocy niniejszego rozporządzenia należy co do zasady dostosować do 

odpowiednich krajowych ▌lub lokalnych strategii i środków krajów partnerskich i, 

w stosownych przypadkach, do takich strategii i środków Federacji Rosyjskiej.  

(17) Unia ma najlepsze możliwości, by zapewnić wsparcie krajom objętym europejską polityką 

sąsiedztwa, w których jednym z podstawowych celów polityki jest dostosowanie do 

przepisów i norm obowiązujących w Unii. Istnieją formy szczególnego wsparcia, które 

można zapewnić wyłącznie na poziomie UE. Doświadczenia państw członkowskich UE 

w zakresie transformacji także mogą przyczynić się do powodzenia reform w krajach 

objętych europejską polityką sąsiedztwa oraz do propagowania uniwersalnych wartości 

w sąsiedztwie. 

(18) Ponieważ cele niniejszego rozporządzenia ▌nie mogą zostać osiągnięte w wystarczającym 

stopniu przez państwa członkowskie, natomiast z uwagi na skalę niezbędnych działań 

możliwe jest ich 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 tych celów. 
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(19) ▌Komisja musi ▌dążyć do jak najefektywniejszego wykorzystania dostępnych zasobów, 

wykorzystując instrumenty finansowe zapewniające efekt dźwigni. Efekt taki można by 

zwiększyć, umożliwiając wykorzystanie i ponowne wykorzystanie środków finansowych 

zainwestowanych i generowanych przy pomocy instrumentów finansowych. 

(20) Walka ze zmianą klimatu to jedno z większych wyzwań stojących przed Unią, 

które wymaga podjęcia pilnych działań na skalę międzynarodową. Zgodnie z zamiarem 

wyrażonym przez Komisję w komunikacie w sprawie wieloletnich ram finansowych 

z czerwca 2011 r., dotyczącym podniesienia do co najmniej 20 % części budżetu Unii 

przeznaczonej na działania w dziedzinie klimatu, niniejsze rozporządzenie powinno 

przyczyniać się do realizacji tego celu. 

(20a) Stabilne ramy współpracy z krajami sąsiadującymi w dziedzinie energii i zasobów, spójne 

z unijnymi przepisami o rynku wewnętrznym, przyczyniają się do zwiększenia 

bezpieczeństwa Unii w tej dziedzinie. 

(21) Przekrojowymi celami wszystkich działań podejmowanych na podstawie niniejszego 

rozporządzenia są: równouprawnienie płci, prawa osób należących do mniejszości oraz 

zwalczanie dyskryminacji ▌i nierówności.  

(22) W stosunkach z partnerami na całym świecie Unia angażuje się w propagowanie godnej 

pracy, sprawiedliwości społecznej oraz ratyfikacji i skutecznego wdrożenia uznanych na 

szczeblu międzynarodowym norm pracy, w tym zlikwidowania pracy dzieci,, 

a także ratyfikacji i skutecznego wdrożenia wielostronnych umów środowiskowych ▌. 

(22a) W niniejszym akcie prawnym określa się na cały czas trwania ENI pulę środków 

finansowych, która ma stanowić – dla Parlamentu Europejskiego i Rady podczas rocznej 

procedury budżetowej – główną kwotę odniesienia w rozumieniu pkt 17 Porozumienia 

międzyinstytucjonalnego z dnia … 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą 

i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych 

i należytego zarządzania finansami. 

(23) Należy chronić interesy finansowe ▌Unii z zastosowaniem proporcjonalnych środków w całym 

cyklu wydatkowania, w tym poprzez zapobieganie nieprawidłowościom, ich wykrywanie 

i prowadzenie dochodzeń w ich sprawie, odzyskiwanie środków utraconych, nienależnie 

wypłaconych lub niewłaściwie wykorzystanych oraz, w stosownych przypadkach, poprzez 

nakładanie kar. Działania te należy prowadzić zgodnie z mającymi zastosowanie umowami 

zawartymi z organizacjami międzynarodowymi i państwami trzecimi. 
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(25) W celu ▌dostosowania wsparcia Unii uprawnienia do przyjmowania aktów zgodnie z art. 

290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej powinny zostać przekazane Komisji 

w zakresie ▌ zmian ▌treści załącznika II ▌do niniejszego rozporządzenia. Szczególnie 

ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne 

konsultacje, w tym z ekspertami. Przygotowując i opracowując akty delegowane, Komisja 

powinna zapewnić jednoczesne, terminowe i odpowiednie przekazywanie stosownych 

dokumentów Parlamentowi Europejskiemu i Radzie. 

(26) ▌Rozporządzenie (UE) nr .../... Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia…. (zwane dalej 

„wspólnym rozporządzeniem wykonawczym”) określa wspólne zasady i procedury 

wdrażania unijnych instrumentów na rzecz działań zewnętrznych. 

(27) Aby zapewnić jednolite warunki wykonania niniejszego rozporządzenia, Komisji należy 

przyznać uprawnienia wykonawcze. 

(28) Uprawnienia wykonawcze dotyczące art. 7 ▌ust. 1, 2 i 3, art. 9 ust. 1 oraz art. 12 ust. 1 

należy wykonywać zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 182/2011 1.  

(28a) Do przyjęcia aktów wykonawczych powinna być zasadniczo zastosowana procedura 

sprawdzająca, uwzględniając charakter tych aktów wykonawczych, w szczególności ich 

charakter dotyczący kształtowania polityki lub ich skutki finansowe, z wyjątkiem środków 

o małej skali finansowej. 

(29) Organizacja i zasady funkcjonowania Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych (ESDZ) 

zostały ustanowione w decyzji Rady 2010/427/UE2. 

(29a) Właściwe jest dostosowanie czasu obowiązywania niniejszego rozporządzenia do 

rozporządzenia Rady określającego wieloletnie ramy finansowe na lata 2014−2020. 

Niniejsze rozporządzenie powinno być zatem stosowane od dnia 1 stycznia 2014 r., 

                                                 
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 Decyzja Rady 2010/427/UE z dnia 26 lipca 2010 r. określająca organizację i zasady funkcjonowania 

Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych (Dz.U. L 201 z 3.8.2010, s. 30). 
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PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

 

 

TYTUŁ I 

CELE I ZASADY 

Artykuł 1 

Ogólny cel i zakres zastosowania 

1.  ▌Niniejsze rozporządzenie ustanawia Europejski Instrument Sąsiedztwa (ENI) z myślą 

o dalszym dążeniu do przestrzeni wspólnego dobrobytu i dobrego sąsiedztwa, obejmującej 

▌Unię oraz kraje i terytoria wymienione w załączniku do niniejszego rozporządzenia 

(„kraje partnerskie”), w drodze rozwijania szczególnych stosunków opartych na 

współpracy, pokoju i bezpieczeństwie, wzajemnej rozliczalności oraz wspólnym 

zaangażowaniu na rzecz uniwersalnych wartości: demokracji, praworządności 

i poszanowania praw człowieka zgodnie z Traktatem o Unii Europejskiej. 

2. Wsparcie zapewniane przez Unię na podstawie niniejszego rozporządzenia jest 

wykorzystywane z korzyścią dla krajów partnerskich i obszarów uczestniczących we 

współpracy transgranicznej. Może być ono także wykorzystywane z obopólną korzyścią 

dla Unii i krajów partnerskich. 

3. Unijne finansowanie można również wykorzystać w celu umożliwienia Federacji 

Rosyjskiej uczestnictwa w programach współpracy transgranicznej i współpracy 

regionalnej z udziałem Unii, a także w stosownych programach wielonarodowych, 

▌w tym współpracy w dziedzinie edukacji, w szczególności wymian studenckich. 
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3a. Unia propaguje, rozwija i umacnia takie wartości, jak wolność, demokracja, 

powszechność i niepodzielność oraz poszanowanie praw człowieka i podstawowych 

wolności, a także zasady równości i praworządności, stanowiące jej podwaliny, 

prowadząc dialog i współpracę z państwami trzecimi w zgodzie z zasadami prawa 

międzynarodowego. W związku z tym finansowanie na podstawie niniejszego 

rozporządzenia musi być zgodne z tymi wartościami i zasadami, a także ze 

zobowiązaniami Unii na mocy prawa międzynarodowego, z uwzględnieniem stosownych 

polityk i stanowisk Unii. 

Artykuł 2 

Szczegółowe cele unijnego wsparcia 

1. Wsparcie zapewniane na podstawie niniejszego rozporządzenia koncentruje się na 

wspieraniu ściślejszej współpracy politycznej, głębokiej i trwałej demokracji, stopniowej 

integracji gospodarczej oraz zacieśnianiu partnerstwa ze społeczeństwami w stosunkach 

Unii z krajami partnerskimi oraz, w szczególności, realizacji umów o partnerstwie 

i współpracy, układów o stowarzyszeniu lub innych istniejących i przyszłych umów oraz 

wspólnie uzgodnionych planów działań lub równoważnych dokumentów. 

2. Wsparcie unijne jest przede wszystkim ukierunkowane na: 

a) propagowanie praw człowieka i podstawowych wolności, praworządności, zasad 

równości i walki z wszelkimi formami dyskryminacji, ustanowienie głębokiej 

i trwałej demokracji, propagowanie dobrych rządów, walkę z korupcją, 

wzmacnianie zdolności instytucjonalnych na wszystkich szczeblach oraz rozwój 

dobrze prosperującego społeczeństwa obywatelskiego z udziałem partnerów 

społecznych;  

b) osiągnięcie stopniowej integracji z unijnym rynkiem wewnętrznym oraz zacieśnionej 

współpracy sektorowej i międzysektorowej, również za sprawą zbliżenia przepisów 

i konwergencji regulacyjnej z unijnymi normami oraz innymi stosownymi normami 

międzynarodowymi, a także lepszego dostępu do rynku m.in. przez pogłębione 

i kompleksowe strefy wolnego handlu, powiązany rozwój instytucjonalny 

i inwestycje, głównie w obszarze wzajemnych połączeń; 
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c) stwarzanie warunków sprzyjających lepszej organizacji legalnej migracji 

i wspieraniu dobrze zarządzanej mobilności ludzi, realizacji istniejących lub 

przyszłych umów zawartych zgodnie z globalnym podejściem do kwestii migracji 

i mobilności, a także propagowaniu kontaktów międzyludzkich, w szczególności 

w odniesieniu do działalności kulturalnej, edukacyjnej, zawodowej i sportowej; 

d) wspieranie inteligentnego, trwałego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu 

we wszystkich aspektach; ograniczanie ubóstwa, w tym poprzez rozwój sektora 

prywatnego i zmniejszanie wykluczenia społecznego; wspieranie budowania 

zdolności w dziedzinie nauki, kształcenia, w szczególności szkolnictwa wyższego, 

technologii, badań naukowych i innowacji; propagowanie wewnętrznej spójności 

gospodarczej, społecznej i terytorialnej; rozwoju obszarów wiejskich; zdrowie 

publiczne; ochronę środowiska, działania w dziedzinie klimatu oraz odporność na 

katastrofy; 

e) promowanie budowy zaufania, dobrosąsiedzkich stosunków i innych działań 

przyczyniających się do zapewnienia bezpieczeństwa pod każdą postacią oraz 

zapobiegania konfliktom – w tym konfliktom przedłużającym się – i ich 

rozwiązywanie; 

f) wzmacnianie współpracy subregionalnej, regionalnej oraz obejmującej całe 

sąsiedztwo, jak również współpracy transgranicznej. 

3. Zakres realizacji tych szczegółowych celów mierzy się przede wszystkim przy pomocy 

odpowiednich unijnych sprawozdań okresowych dotyczących wdrażania polityki, 

natomiast w przypadku ust. 2 lit. a), d) i e) – przy zastosowaniu odpowiednich wskaźników 

ustanowionych przez międzynarodowe organizacje i inne właściwe organy; w przypadku 

ust. 2 lit. b), c) i d) – za pomocą zakresu przejęcia unijnych ram regulacyjnych przez kraje 

partnerskie, stosownie do przypadku; w odniesieniu do ust. 2 lit. c) i f) – z uwzględnieniem 

liczby stosownych umów i działań w ramach współpracy. Wskaźniki zostaną ustalone 

wcześniej, będą jasne, przejrzyste i, w stosownych przypadkach, dostosowane do 

konkretnych krajów i mierzalne; obejmować będą między innymi odpowiednio 

monitorowane demokratyczne wybory, poszanowanie praw człowieka i podstawowych 

wolności, niezawisłe sądownictwo, współpracę w kwestiach wolności, bezpieczeństwa 

i sprawiedliwości, poziom korupcji, przepływy handlowe, równouprawnienie płci oraz 

wskaźniki umożliwiające pomiar wewnętrznych nierówności gospodarczych, w tym 

poziomów zatrudnienia. 

4. Wsparcie unijne można również wykorzystywać w innych stosownych obszarach, jeżeli 
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takie działanie jest zgodne z ogólnymi celami europejskiej polityki sąsiedztwa. 
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Artykuł 3 

Ramy polityki 

1. Ogólne ramy polityki ▌w odniesieniu do niniejszego rozporządzenia do celów 

programowania i wdrażania unijnego wsparcia na mocy niniejszego rozporządzenia 

obejmują – z poszanowaniem zasady odpowiedzialności – umowy o partnerstwie 

i współpracy, układy o stowarzyszeniu oraz inne istniejące lub przyszłe umowy 

ustanawiające stosunki z krajami partnerskimi, odpowiednie komunikaty, konkluzje Unii 

Europejskiej i konkluzje Rady, ▌jak również stosowne oświadczenia z posiedzeń na 

szczycie lub wnioski z posiedzeń ministerialnych z krajami partnerskimi w ramach 

europejskiej polityki sąsiedztwa, w tym w kontekście Partnerstwa Wschodniego i Unii dla 

Śródziemnomorza, jak również stosowne rezolucje Parlamentu Europejskiego. 

2.  ▌Podstawowym punktem odniesienia dla ustalania priorytetów unijnego wsparcia oraz 

oceny postępów, o której mowa w art. 2 ust. 3, są plany działania lub inne równoważne 

wspólnie uzgodnione dokumenty, takie jak programy stowarzyszeniowe podpisywane 

przez kraje partnerskie i Unię w formule dwustronnej i wielostronnej, w tym, 

w stosownych przypadkach, w ramach Partnerstwa Wschodniego i południowego 

wymiaru europejskiej polityki sąsiedztwa. 

3. W przypadku braku określonych w ust. 1 umów między Unią a krajami partnerskimi, 

wsparcie unijne może zostać udzielone, jeżeli okaże się ono przydatne do realizacji celów 

polityki Unii, a wsparcie takie programuje się w oparciu o te cele, z uwzględnieniem 

potrzeb konkretnego kraju. 
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Artykuł 4 

Zróżnicowanie, partnerstwo i współfinansowanie 

1. Wsparcie unijne udzielane każdemu krajowi partnerskiemu na mocy art. 6 ust. 1 lit. a) 

▌opiera się na systemie motywacyjnym i jest zróżnicowane pod względem formy i kwot 

▌, z uwzględnieniem wszystkich wymienionych niżej elementów, odzwierciedlając 

następujące czynniki dotyczące danego kraju partnerskiego:  

a) jego potrzeby, z zastosowaniem takich wskaźników, jak liczba ludności i poziom 

rozwoju;  

b) jego zaangażowanie w realizację wspólnie uzgodnionych celów reform 

politycznych, gospodarczych i społecznych oraz postępy w tym zakresie;  

c) jego zaangażowanie w budowanie głębokiej i trwałej demokracji i postępy w tym 

zakresie; 

d) partnerstwo z Unią, w tym poziom ambicji w zakresie takiego partnerstwa;  

e) jego zdolność absorpcji unijnego wsparcia i potencjalny wpływ tego wsparcia. 

Wsparcie to zostaje odzwierciedlone w wieloletnich dokumentach programowych 

określonych w art. 7 niniejszego rozporządzenia. 

1a. Po przyjęciu dokumentów programowych określonych w art. 7 niniejszego 

rozporządzenia i bez uszczerbku dla pozostałych elementów wymienionych w ust. 1 

niniejszego artykułu, udział dostępnych zasobów oferowanych krajom partnerskim 

dostosowuje się zasadniczo do czynionych przez nie postępów w budowaniu 

i umacnianiu głębokiej i trwałej demokracji oraz w realizacji uzgodnionych celów 

reform politycznych, gospodarczych i społecznych, zgodnie z podejściem motywacyjnym. 

 W przypadku programów parasolowych obejmujących wiele krajów udział ten określa się 

na podstawie postępów, jakie kraje partnerskie czynią w budowaniu głębokiej i trwałej 

demokracji; jednocześnie uwzględnia się także ich postępy w realizacji uzgodnionych 

celów reform przyczyniających się do budowaniu głębokiej i trwałej demokracji. 

 Postępy krajów partnerskich podlegają regularnej ocenie, w szczególności poprzez 

sprawozdania z postępów w ramach europejskiej polityki sąsiedztwa; w sprawozdaniach 

tych przedstawia się tendencje w zestawieniu z poprzednimi latami. 

 Udzielenie wsparcia można ponownie rozważyć w przypadku poważnego lub trwałego 

pogorszenia.  
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1b. To podejście motywacyjne nie ma zastosowania do wsparcia na rzecz społeczeństwa 

obywatelskiego, kontaktów międzyludzkich, w tym współpracy między władzami 

lokalnymi, wsparcia na rzecz poprawy przestrzegania praw człowieka ani środków 

wsparcia związanych z sytuacjami kryzysowymi. W przypadku poważnego lub trwałego 

pogorszenia, wsparcie takie można zwiększyć. 

1c. Podejście motywacyjne stosowane na mocy niniejszego rozporządzenia będzie 

przedmiotem regularnych wymian poglądów na forum Rady i Parlamentu 

Europejskiego. 

2. Wsparcie unijne udzielane na mocy niniejszego rozporządzenia co do zasady uzgadnia się 

we współpracy partnerskiej z beneficjentami. Taka partnerska współpraca zakłada udział, 

stosownie do przypadku, ▌ następujących zainteresowanych podmiotów ▌ 

w przygotowywaniu, wdrażaniu i monitorowaniu wsparcia unijnego: 

 (i) władz krajowych i lokalnych; 

 (ii) organizacji społeczeństwa obywatelskiego; 

 w tym poprzez konsultacje i dostęp – w stosownych czasie – do właściwych informacji, co 

pozwala tym podmiotom odgrywać istotną rolę w tym procesie. 

3. Wsparcie unijne udzielane na mocy niniejszego rozporządzenia jest co do zasady 

współfinansowane przez kraje partnerskie i inne kraje uczestniczące ze środków 

publicznych, wkładów beneficjentów lub z innych źródeł. ▌W odpowiednio 

uzasadnionych przypadkach oraz wtedy, gdy zachodzi konieczność wsparcia rozwoju 

społeczeństwa obywatelskiego i podmiotów niepublicznych, zwłaszcza drobnych 

organizacji społeczeństwa obywatelskiego, wymogi dotyczące współfinansowania mogą 

zostać uchylone, bez uszczerbku dla przestrzegania pozostałych warunków określonych 

w rozporządzeniu finansowym. 
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Artykuł 5 

Spójność i koordynacja darczyńców 

1. Wykonując niniejsze rozporządzenie, należy zapewnić spójność z wszystkimi obszarami 

działań zewnętrznych Unii oraz z innymi stosownymi obszarami unijnej polityki. W tym 

celu podstawą dla działań finansowanych na mocy niniejszego rozporządzenia, w tym 

działań zarządzanych przez Europejski Bank Inwestycyjny (EBI), są dokumenty dotyczące 

polityki współpracy opisane w art. 3 ust. 1 i 2, jak również określone interesy Unii, jej 

priorytety i strategie polityczne. Działania takie muszą uwzględniać zobowiązania 

wynikające z umów wielostronnych i międzynarodowych konwencji, których Unia i kraje 

partnerskie są stronami. 

2. Unia, państwa członkowskie i EBI zapewniają spójność wsparcia udzielanego na mocy 

niniejszego rozporządzenia z innym wsparciem udzielanym przez Unię, państwa 

członkowskie i ▌europejskie instytucje finansowe. 

3. Unia i państwa członkowskie koordynują swoje odpowiednie programy wsparcia w celu 

zwiększenia skuteczności i efektywności w udzielaniu wsparcia oraz w zakresie dialogu 

politycznego, a także w celu zapobiegania dublowaniu finansowania, zgodnie z zasadami 

ustalonymi w odniesieniu do wzmacniania koordynacji operacyjnej w dziedzinie wsparcia 

zewnętrznego oraz w odniesieniu do harmonizacji polityk i procedur. Koordynacja 

obejmuje regularne konsultacje i częstą wymianę stosownych informacji na 

poszczególnych etapach cyklu udzielania wsparcia, zwłaszcza w terenie. Wspólne 

programowanie stosuje się zawsze, gdy jest to możliwe i właściwe. Gdy nie ma takiej 

możliwości, trzeba rozważyć możliwość zastosowania innych uzgodnień, takich jak 

współpraca w drodze delegowania lub umowy o przeniesieniu, aby zapewnić jak 

najwyższy stopień koordynacji. Komisja przedstawia sprawozdania dotyczące wspólnego 

programowania prowadzonego z państwami członkowskimi w ramach sprawozdania, 

o którym mowa w art 16 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

…/… 1 *, a także – jeżeli nie zrealizowano w pełni wspólnego programowania – 

umieszcza w nich zalecenia. 

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

i procedury wdrażania unijnych instrumentów na rzecz działań zewnętrznych (Dz.U...). 
* Dz.U.: proszę wstawić numer w tekście oraz datę i sygnaturę publikacji w Dz.U. w przypisie rozporządzenia w 

dokumencie 2011/0415 (COD). 
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4. Unia podejmuje w porozumieniu z państwami członkowskimi działania – w tym 

konsultacje na wczesnym etapie procesu programowania – konieczne do zapewnienia 

komplementarności, prawidłowej koordynacji i współpracy z wielostronnymi 

i regionalnymi organizacjami i podmiotami, w tym z europejskimi instytucjami 

finansowymi, międzynarodowymi instytucjami finansowymi, agencjami Organizacji 

Narodów Zjednoczonych, funduszami i programami, fundacjami prywatnymi 

i politycznymi oraz z darczyńcami spoza ▌Unii. 

4a. Dokumenty, o których mowa w art. 7 ust. 1 i 2 odnoszą się – w możliwym zakresie – także 

do działań innych unijnych darczyńców.  
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TYTUŁ II 

PROGRAMOWANIE INDYKATYWNE 

I PRZYDZIAŁ ŚRODKÓW FINANSOWYCH 

Artykuł 6 

Rodzaj programów 

1. Wsparcie unijne na mocy niniejszego rozporządzenia programuje się, sporządzając: 

a) programy dwustronne obejmujące wsparcie dla jednego kraju partnerskiego; 

b) programy wielonarodowe dotyczące wyzwań wspólnych dla wszystkich lub kilku 

krajów partnerskich, w oparciu o priorytety Partnerstwa Wschodniego 

i południowego wymiaru europejskiej polityki sąsiedztwa oraz z uwzględnieniem 

prac prowadzonych w kontekście Unii dla Śródziemnomorza, a także współpracy 

regionalnej i subregionalnej, przede wszystkim między co najmniej dwoma krajami 

partnerskimi, również w ramach wymiaru północnego i synergii czarnomorskiej. 

Może to obejmować Federację Rosyjską zgodnie z art. 1 ust. 3; 

c) programy współpracy transgranicznej dotyczące współpracy między co najmniej 

jednym państwem członkowskim z jednej strony a co najmniej jednym krajem 

partnerskim lub z Federacją Rosyjską („inne kraje uczestniczące we współpracy 

transgranicznej”) z drugiej strony, realizowanej przy ich wspólnej części 

zewnętrznej granicy ▌Unii. 

Priorytety dla wsparcia unijnego przedstawiono w załączniku II. 

2. Wsparcie unijne na mocy niniejszego rozporządzenia wdraża się zgodnie 

z rozporządzeniem (UE) nr …/…* oraz, w odniesieniu do programów, o których mowa 

w art. 6 ust. 1 lit. c) niniejszego rozporządzenia, również zgodnie z przepisami 

wykonawczymi dotyczącymi współpracy transgranicznej w ramach Europejskiego 

Instrumentu Sąsiedztwa.  

                                                 
* Dz.U.: proszę wstawić numer w tekście rozporządzenia zawartego w dok. 2011/0415(COD). 
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Artykuł 7 

Programowanie i indykatywny przydział środków finansowych dla krajowych i wielonarodowych 

programów indykatywnych 

-1a. Indykatywne przydziały środków finansowych dla programów krajowych ustala się na 

podstawie kryteriów określonych w art. 4 ust. 1. 

1. W odniesieniu do krajów, w przypadku których istnieją dokumenty określone w art. 3 ust. 

2 niniejszego rozporządzenia, przyjmuje się wszechstronne wieloletnie jednolite ramy 

wsparcia zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 15 ust. 3 rozporządzenia 

(UE) nr …*. W jednolitych ramach wsparcia:  

 (i) dokonuje się przeglądu postępów poczynionych w zakresie ram polityki i realizacji 

uprzednio uzgodnionych celów, a także odnotowuje się aktualny stan stosunków między 

Unią a danym krajem partnerskim, w tym stopień aspiracji danego kraju do partnerstwa 

z Unią;  

 (ii) określa się cele i ▌priorytety wsparcia ▌, wybrane głównie spośród tych zawartych 

w dokumentach, o których mowa w art. 3 ust. 2 niniejszego rozporządzenia oraz 

w strategiach lub planach krajów partnerskich, jeżeli jest to zgodne z ogólnymi ramami 

polityki i w przypadku których w regularnej ocenie dokonywanej przez Unię wykazano 

potrzebę udzielenia wsparcia;  

 (iii) wskazuje się spodziewane wyniki; oraz 

 (iv) ▌określa się ▌indykatywny poziom finansowania w rozbiciu na priorytety.  

 Indykatywne przydziały środków finansowych na każde z jednolitych ram wsparcia 

zostaną przedstawione w formie zakresu o wariancji nieprzekraczającej 20 %.  

 Czas obowiązywania jednolitych ram wsparcia zasadniczo odpowiada czasowi 

obowiązywania stosownego dokumentu, o którym mowa w art. 3 ust. 2 niniejszego 

rozporządzenia. 

                                                 
* Dz.U.: proszę wstawić numer w tekście rozporządzenia zawartego w dok. 2011/0415(COD). 
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2. W odniesieniu do krajów, w przypadku których nie istnieją dokumenty określone w art. 3 

ust. 2, przyjmuje się wszechstronny dokument programowy obejmujący strategię oraz 

wieloletni program indykatywny; odbywa się to zgodnie z procedurą sprawdzającą, 

o której mowa w art. 15 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr ...*. W ramach wsparcia: 

 (i) określa się strategię reagowania Unii, opierając się przy tym na analizie sytuacji 

danego kraju, ▌jego stosunków z Unią oraz strategii lub planach krajów partnerskich, 

jeżeli jest to zgodne z ogólnymi ramami polityki;  

 (ii) określa się cele i ▌priorytety wsparcia unijnego;  

 (iii) wskazuje się spodziewane wyniki; oraz  

 (iv) określa się indykatywny poziom finansowania w rozbiciu na priorytety.  

 Towarzyszące indykatywne przydziały środków finansowych zostaną przedstawione 

w formie zakresu nieprzekraczającego 20 %. Czas obowiązywania tego dokumentu 

programowego obejmuje odpowiedni okres wieloletni. 

3. W odniesieniu do programów wielonarodowych przyjmuje się wszechstronny dokument 

programowy, obejmujący strategię oraz wieloletni program indykatywny; odbywa się to 

zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 15 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr ...*. 

W ramach wsparcia: 

 (i) określa się cele i ▌ priorytety wsparcia unijnego na rzecz danego regionu lub subregionu, 

odzwierciedlając w stosownych przypadkach priorytety ustalone w ramach Partnerstwa 

Wschodniego lub Unii dla Śródziemnomorza;  

 (ii) wskazuje się spodziewane wyniki; oraz  

 (iii) określa się indykatywny poziom finansowania w rozbiciu na priorytety.  

 Czas obowiązywania tego dokumentu obejmuje odpowiedni okres wieloletni. 

 Indykatywne przydziały środków finansowych dla programów wielonarodowych ustala się 

na podstawie przejrzystych i obiektywnych kryteriów.  

                                                 
* 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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4. Dokumenty wchodzące w zakres jednolitych ram wsparcia, o których mowa w ust. 1 

niniejszego artykułu, poddaje się w razie konieczności przeglądowi, w tym w świetle 

stosownych sprawozdań okresowych Unii oraz z uwzględnieniem prac wspólnych 

organów ustanowionych na mocy umów z krajami partnerskimi; można je również 

zmieniać zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 15 ust. 3 rozporządzenia 

(UE) nr ...*. Dokumenty programowe, o których mowa w ust. 2 i 3 niniejszego artykułu, 

poddaje się przeglądowi śródokresowemu lub wówczas, gdy zachodzi taka potrzeba, 

i można je zmieniać zgodnie z tą samą procedurą. 

4a. Aby ułatwić wdrożenie podejścia motywacyjnego, o którym mowa w art. 4 ust. 1a, część 

w zakresie wynoszącym 10 % budżetu Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa zostanie 

przydzielona na tzw. programy parasolowe obejmujące wiele krajów; środki te będą 

stanowić uzupełnienie krajowych przydziałów środków finansowych, o których mowa 

w art. 7 ust. 1 i 2. W stosownych decyzjach Komisji ustanawiających te programy 

parasolowe zostaną określone kraje, które mogą otrzymywać przydziały środków, przy 

czym faktyczne przydziały tych środków zostaną określone w późniejszym terminie na 

podstawie postępów w budowaniu głębokiej i trwałej demokracji oraz w realizacji 

uzgodnionych celów reform przyczyniających się budowania głębokiej i trwałej 

demokracji. 

▌ 

6. Kiedy zachodzi potrzeba skuteczniejszego wdrożenia środków z obopólną korzyścią dla 

Unii i krajów partnerskich w takich obszarach, jak współpraca transnarodowa i wzajemne 

połączenia, środki finansowe przyznawane na podstawie niniejszego rozporządzenia 

można połączyć ze środkami objętymi innymi odpowiednimi rozporządzeniami unijnymi 

ustanawiającymi instrumenty finansowe. W takim przypadku Komisja podejmuje decyzję 

o wyborze konkretnego zbioru przepisów, który ma zastosowanie do wdrażania. 

                                                 
* Dz.U.: proszę wstawić numer w tekście rozporządzenia zawartego w dok. 2011/0415(COD). 
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7. Państwa członkowskie biorą udział w procesie programowania zgodnie z art. 15 ust. 3 

rozporządzenia (UE) nr ... *. Te państwa członkowskie i inni darczyńcy, którzy 

zobowiązali się zaprogramować swoje wsparcie wspólnie z Unią, są szczególnie ściśle 

zaangażowani w ten proces ▌. W stosownych przypadkach dokumenty programowe mogą 

obejmować również ich wkład.  

8. W przypadku gdy państwa członkowskie i inni darczyńcy zobowiązali się wspólnie 

zaprogramować swoje wsparcie, jednolite ramy wsparcia określone w ust. 1 oraz 

dokumenty programowe, o których mowa w ust. ▌ 2 i 3, można zastąpić wspólnym 

wieloletnim dokumentem programowym, pod warunkiem że spełnia on wymogi określone 

w wymienionych przepisach. 

9. W przypadku kryzysów lub zagrożeń dla demokracji, praworządności, praw człowieka 

i podstawowych wolności lub w razie wystąpienia klęsk żywiołowych lub katastrof 

spowodowanych przez człowieka można dokonać przeglądu ad hoc dokumentów 

programowych. Taki doraźny przegląd zapewnia zachowanie spójności między unijnymi 

politykami, wsparciem unijnym udzielonym na podstawie niniejszego rozporządzenia 

a wsparciem z innych instrumentów finansowych Unii. Doraźny przegląd może skutkować 

przyjęciem zmienionych dokumentów programowych. W takiej sytuacji Komisja 

przekazuje zmienione dokumenty programowe do wiadomości Parlamentu Europejskiego 

i Rady nie później niż w terminie jednego miesiąca od ich przyjęcia.  

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

sprawozdania śródokresowego, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia (UE) nr …/…*, 

uwzględnia się rezultaty, ustalenia i wnioski z tego sprawozdania. 

                                                 
* 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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TYTUŁ III 

WSPÓŁPRACA TRANSGRANICZNA 

Artykuł 8 

Kwalifikowalność geograficzna 

1. Programy współpracy transgranicznej, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. c), mogą 

obejmować: 

a) w przypadku granic lądowych, jednostki terytorialne odpowiadające poziomowi 3 

wspólnej klasyfikacji jednostek terytorialnych do celów statystycznych (NUTS) lub 

równoważne, położone wzdłuż granic lądowych między państwami członkowskimi 

a innymi krajami uczestniczącymi we współpracy transgranicznej, bez uszczerbku 

dla ewentualnych korekt koniecznych w celu zapewnienia spójności i ciągłości 

działań w ramach współpracy i zgodnie z przepisami art. 9 ust. 4; 

b) w przypadku granic morskich, jednostki terytorialne odpowiadające poziomowi 

NUTS 3 lub równoważne, położone wzdłuż granic morskich między państwami 

członkowskimi a innymi krajami uczestniczącymi we współpracy transgranicznej 

▌, oddalone od siebie najwyżej o 150 km, bez uszczerbku dla ewentualnych korekt 

koniecznych w celu zapewnienia spójności i ciągłości działań w ramach współpracy; 
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c) w przypadku wybrzeża basenu morskiego, przybrzeżne jednostki terytorialne 

odpowiadające poziomowi NUTS 2 lub równoważne, położone wzdłuż wybrzeża 

basenu morskiego wspólnego dla państw członkowskich i innych krajów 

uczestniczących we współpracy transgranicznej ▌. 

2. W celu zapewnienia kontynuacji istniejących systemów współpracy i w innych 

uzasadnionych przypadkach oraz z myślą o przyczynieniu się do osiągnięcia celów 

programu można zezwolić na udział we współpracy transgranicznej jednostek 

terytorialnych przylegających do jednostek, o których mowa w ust. 1. Warunki, na 

których przylegające jednostki terytorialne mogą uczestniczyć we współpracy, zostaną 

określone we wspólnych programach operacyjnych. 

3. W należycie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się udział ważnych ośrodków 

społecznych, gospodarczych lub kulturalnych w państwach członkowskich lub w innych 

krajach uczestniczących we współpracy transgranicznej, które nie przylegają do 

kwalifikowalnych jednostek terytorialnych, pod warunkiem że ich udział przyczynia się do 

realizacji celów ustanowionych w dokumencie programowym. Warunki, na których takie 

ośrodki mogą uczestniczyć we współpracy, zostaną określone we wspólnych programach 

operacyjnych. 

4. W przypadku gdy programy ustanowione są na mocy ust. 1 lit. b), Komisja może, 

w porozumieniu z uczestnikami, zaproponować rozszerzenie kwalifikowalności 

geograficznej na całą jednostkę terytorialną odpowiadającą poziomowi NUTS 2, na której 

obszarze znajduje się jednostka terytorialna odpowiadająca poziomowi NUTS 3. 

4a. Współpraca transgraniczna musi być spójna z celami aktualnych i przyszłych strategii 

makroregionalnych. 
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Artykuł 9 

Programowanie i przydział środków finansowych na współpracę transgraniczną 

1. Dokument programowy sporządza się, aby określić: 

a) strategiczne cele, na których realizację jest ukierunkowana współpraca 

transgraniczna oraz priorytety i spodziewane wyniki takiej współpracy; 

b) wykaz wspólnych programów operacyjnych, które mają zostać sporządzone; 

c) indykatywny podział zasobów między programami obejmującymi granice lądowe 

i morskie określonymi w art. 8 ust. 1 lit. a) i b) i programami obejmującymi 

wybrzeże basenu morskiego, o których mowa w art. 8 ust. 1 lit. c); 

d) indykatywne wieloletnie przydziały środków finansowych na każdy wspólny 

program operacyjny; 

e) jednostki terytorialne kwalifikujące się do udziału w każdym wspólnym programie 

operacyjnym oraz jednostki terytorialne i ośrodki wskazane w art. 8 ust. 2, 3 i 4; 

f) indykatywny przydział środków finansowych na wsparcie, odpowiednio, 

horyzontalnych działań na rzecz budowania zdolności, tworzenia sieci kontaktów 

i wymiany doświadczeń między programami;  
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g) wkłady w programy ponadnarodowe utworzone na mocy rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr  … 1 *, w których to programach uczestniczą kraje 

partnerskie lub Federacja Rosyjska.  

Dokument programowy obejmuje okres siedmiu lat i jest przyjmowany przez Komisję 

zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 15 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 

... **. Poddaje się go przeglądowi śródokresowemu lub wówczas, gdy zachodzi taka 

konieczność, i można go zmieniać zgodnie z tą samą procedurą, o której mowa 

w wymienionym artykule tego rozporządzenia. 

2. Wspólne programy operacyjne współfinansuje się z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego. Ogólną kwotę wkładu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

określa się na podstawie art. 4 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr …/...***. Wykorzystanie 

danego wkładu podlega przepisom niniejszego rozporządzenia.  

3. Instrument Pomocy Przedakcesyjnej może służyć do współfinansowania wspólnych 

programów operacyjnych, w których uczestniczą kraje beneficjenci wymienieni 

w załączniku I do tego instrumentu. Wykorzystanie takiego współfinansowania podlega 

przepisom niniejszego rozporządzenia.  

4. Indykatywne przydziały środków finansowych na wspólne programy operacyjne określa 

się na podstawie ▌ obiektywnych kryteriów, w szczególności liczby mieszkańców 

kwalifikujących się jednostek terytorialnych określonych w art. 8 ust. 1 lit. a), b) i c). 

Przy określaniu indykatywnych przydziałów środków finansowych można dokonać korekt 

w celu odzwierciedlenia konieczności zapewnienia równowagi między wkładami 

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego a wkładami z budżetu niniejszego 

instrumentu oraz innych czynników mających wpływ na intensywność współpracy, takich 

jak szczególne cechy charakterystyczne obszarów przygranicznych i zdolność tych 

obszarów do zarządzania wsparciem unijnym i jego absorpcji. 

                                                 
1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr .../2013  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. 
** Dz.U.: proszę wstawić numer w tekście rozporządzenia zawartego w dok. 2011/0415(COD). 
*** Dz.U.: proszę wstawić numer w tekście rozporządzenia zawartego w dokumencie PE-CONS 81/13. 
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Artykuł 10 

Wspólne programy operacyjne 

1. Współpracę transgraniczną wdraża się przy pomocy wieloletnich wspólnych programów 

operacyjnych obejmujących współpracę dotyczącą jednej granicy lub grupy granic 

i działania wieloletnie służące realizacji spójnego zestawu priorytetów, które to działania 

mogą zostać wdrożone przy wsparciu unijnym. Podstawę wspólnych programów 

operacyjnych stanowią dokumenty programowe, o których mowa w art. 9. Zawierają one 

skrócony opis systemów zarządzania i kontroli obejmujących elementy, o których mowa 

w art. 11 ust. 2 i art. 12 ust. 2.  

2. Wspólne programy operacyjne dla granic lądowych i morskich opracowywane są na 

odpowiednim poziomie terytorialnym dla każdej granicy i obejmują kwalifikujące się 

jednostki terytorialne należące do co najmniej jednego państwa członkowskiego i co 

najmniej jednego innego kraju uczestniczącego we współpracy transgranicznej ▌. 

3. Wspólne programy operacyjne dla wybrzeży basenów morskich mają charakter 

wielostronny, są opracowywane na odpowiednim poziomie terytorialnym i obejmują 

kwalifikujące się jednostki terytorialne położone wzdłuż wybrzeża wspólnego basenu 

morskiego należącego do kilku krajów uczestniczących, w tym co najmniej jednego 

państwa członkowskiego i jednego innego kraju uczestniczącego we współpracy 

transgranicznej. Mogą one obejmować dwustronne działania służące wspieraniu 

współpracy między państwem członkowskim a innym krajem uczestniczącym we 

współpracy transgranicznej. 

4. W ciągu roku od zatwierdzenia dokumentu programowego, o którym mowa w art. 9, oraz 

po przyjęciu przepisów wykonawczych dotyczących współpracy transgranicznej kraje 

uczestniczące wspólnie przedkładają Komisji propozycje dotyczące wspólnych programów 

operacyjnych. Komisja przyjmuje każdy wspólny program operacyjny po przeprowadzeniu 

oceny jego zgodności z niniejszym rozporządzeniem, z dokumentem programowym oraz 

z przepisami wykonawczymi w terminie określonym w przepisach wykonawczych. 

W ciągu jednego miesiąca od przyjęcia wspólnych programów operacyjnych Komisja 

przedstawia je do wiadomości Parlamentowi Europejskiemu i państwom członkowskim. 
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5. Obszary ▌w krajach innych niż ▌państwa członkowskie lub inne kraje uczestniczące we 

współpracy transgranicznej, które to obszary ▌przylegają do kwalifikujących się 

regionów określonych w art. 8 ust. 1 lit. a) i b) lub są położone wzdłuż wybrzeża 

wspólnego basenu morskiego, gdzie realizowany jest wspólny program operacyjny, mogą 

być objęte wspólnym programem operacyjnym i korzystać ze wsparcia unijnego na 

warunkach określonych w dokumencie programowym, o którym mowa w art. 9. 

6. Komisja i kraje uczestniczące podejmują właściwe środki w celu zapewnienia, by 

programy współpracy transgranicznej, w szczególności dotyczące wybrzeża basenu 

morskiego ▌, ustanowione na mocy niniejszego rozporządzenia i programy współpracy 

transnarodowej ustanowione na podstawie rozporządzenia (UE) nr [...] *i mające 

częściowo pokrywający się zasięg geograficzny, w pełni się uzupełniały i wzajemnie się 

umacniały.  

7. Wspólne programy operacyjne mogą zostać poddane przeglądowi z inicjatywy krajów 

uczestniczących lub Komisji z takich powodów, jak: 

a)  zmiany priorytetów współpracy, zmiany o charakterze społeczno-gospodarczym;  

b) skutki wdrażania danych środków i wyniki uzyskane w następstwie monitorowania 

i oceny;  

c) konieczność dostosowania kwot dostępnych środków finansowych i realokacji 

zasobów. 

                                                 
* Dz.U.: proszę wstawić numer w tekście rozporządzenia zawartego w dokumencie PE-CONS 81/13. 
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8. Nie później niż przed końcem roku kalendarzowego następującego po roku przyjęcia 

wspólnych programów operacyjnych Komisja zawiera z innymi krajami uczestniczącymi 

we współpracy transgranicznej umowę finansową ▌. Umowa finansowa zawiera 

postanowienia prawne, które są niezbędne do realizacji wspólnego programu 

operacyjnego, i może ▌być podpisana przez inne kraje uczestniczące i instytucję 

zarządzającą, o której mowa w art. 12 ust. 2 lit. c), lub kraj, w którym znajduje się 

instytucja zarządzająca.  

W razie konieczności, kraje uczestniczące i instytucja zarządzająca podpisują umowę (np. 

w formie protokołu ustaleń) w celu określenia ▌konkretnych obowiązków o charakterze 

finansowym oraz warunków realizacji programu dla poszczególnych krajów, w tym ich 

zadań i obowiązków w zakresie zarządzania i administracji. 

9. Wspólny program operacyjny obejmujący więcej niż jeden inny kraj uczestniczący we 

współpracy transgranicznej ustanawia się, jeżeli co najmniej jeden inny kraj 

uczestniczący we współpracy transgranicznej podpisze umowę finansową. Inne kraje 

uczestniczące we współpracy transgranicznej objęte ustanowionym programem mogą do 

niego przystąpić w dowolnej chwili, podpisując umowę finansową.  

10. Jeżeli kraj uczestniczący zobowiązuje się do ▌współfinansowania programu, we 

wspólnym programie operacyjnym precyzuje się ustalenia i niezbędne zabezpieczenia 

dotyczące kontroli, zapewnienia, wykorzystania i monitorowania współfinansowania. 

Związaną z danym programem umowę finansową podpisują wszystkie kraje uczestniczące 

i instytucja zarządzająca programem lub kraj, w którym znajduje się instytucja 

zarządzająca.  

11. We wspólnych programach operacyjnych można również uwzględnić wkład finansowy 

z instrumentów, przy pomocy których można łączyć dotacje, lub na rzecz takich 

instrumentów, z zastrzeżeniem przepisów dotyczących tych instrumentów, pod warunkiem 

że przyczynia się to do zrealizowania priorytetów programów. 
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12. Stosując zasadę partnerstwa, kraje uczestniczące i ich władze lokalne, w stosownych 

przypadkach, wspólnie wybierają działania do wsparcia unijnego, które są zgodne 

z priorytetami i środkami wspólnego programu operacyjnego. 

13. W szczególnych i należycie uzasadnionych przypadkach, gdy: 

a) wspólnego programu operacyjnego nie można przedłożyć z uwagi na problemy 

pojawiające się w stosunkach między krajami uczestniczącymi lub między Unią 

Europejską a innym krajem uczestniczącym we współpracy transgranicznej; lub 

b) najpóźniej do dnia 30 czerwca 2017 r. kraje uczestniczące nie przedłożyły Komisji 

wspólnego programu operacyjnego; lub 

c) żaden z innych krajów uczestniczących we współpracy transgranicznej 

zaangażowanych w dany program nie podpisał stosownej umowy finansowej do 

końca roku następującego po przyjęciu programu; lub 

ca) wspólnego programu operacyjnego nie można zrealizować z uwagi na problemy 

pojawiające się w stosunkach między krajami uczestniczącymi, Komisja, po 

konsultacjach z zainteresowanymi państwami członkowskimi, podejmuje niezbędne 

działania, by umożliwić zainteresowanym państwom członkowskim wykorzystanie 

środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przeznaczonych na 

realizację wspólnego programu operacyjnego, zgodnie z art. 4 ust. 7 i 8 

rozporządzenia (UE) nr ... *. . 

14. Zobowiązania budżetowe na działania lub programy w ramach współpracy 

transgranicznej  trwające dłużej niż jeden rok budżetowy można rozłożyć na kilka lat 

w ratach rocznych. 

                                                 
* Dz.U.: proszę wstawić numer w tekście rozporządzenia zawartego w dokumencie PE-CONS 81/13.  
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Artykuł 11 

Zarządzanie wspólnymi programami operacyjnymi 

1. Wspólne programy operacyjne realizuje się zwykle metodą zarządzania dzielonego 

z państwami członkowskimi. Kraje uczestniczące mogą jednak ▌zaproponować realizację 

w trybie zarządzania pośredniego, przez podmiot wymieniony w rozporządzeniu 

finansowym i zgodnie z przepisami wykonawczymi, o których mowa w art. 12 ust. 2 

niniejszego rozporządzenia. 

2. Na podstawie dostępnych informacji Komisja upewnia się, czy państwo członkowskie, 

w przypadku zarządzania dzielonego, albo inny kraj uczestniczący we współpracy 

transgranicznej lub organizacja międzynarodowa, w przypadku zarządzania pośredniego, 

utworzyły i stosują systemy zarządzania i kontroli, zgodne z przepisami rozporządzenia 

finansowego, niniejszego rozporządzenia i z jego przepisami wykonawczymi, o których 

mowa w art. 12 ust. 2 niniejszego rozporządzenia. 

Dane państwa członkowskie, inne kraje uczestniczące we współpracy transgranicznej 

i organizacje międzynarodowe zapewniają skuteczne funkcjonowanie swoich systemów 

zarządzania i kontroli, legalność i prawidłowość podstawowych transakcji oraz 

przestrzeganie zasady należytego zarządzania finansami. Odpowiadają one za zarządzanie 

programami i ich kontrolę. 

Komisja może zobowiązać dane państwo członkowskie, inny kraj uczestniczący we 

współpracy transgranicznej lub organizację międzynarodową do zbadania przedłożonej 

Komisji skargi dotyczącej wyboru lub realizacji działań wspieranych na podstawie 

niniejszego tytułu lub funkcjonowania systemów zarządzania i kontroli. 
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3. W celu umożliwienia należytego przygotowywania wspólnych programów operacyjnych 

do realizacji, wydatki poniesione po przedłożeniu Komisji wspólnych programów 

operacyjnych są kwalifikowalne ▌z dniem 1 stycznia 2014 r. 

4. W przypadku ograniczenia kwalifikowalności zgodnie z art. 8 ust. 7 rozporządzenia (UE) 

nr … *, podmiot wymieniony w ust. 1 niniejszego artykułu, który może ogłaszać 

zaproszenia do składania wniosków i ofert, jest uprawniony do uznania za 

kwalifikowalnych oferentów, wnioskodawców i kandydatów z krajów niekwalifikujących 

się, lub do przyjęcia za kwalifikowalne towary o niekwalifikującym się pochodzeniu, 

zgodnie z art. 8 ust. 2 i art. 9 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr …*. 

Artykuł 12 

Przepisy wykonawcze dotyczące współpracy transgranicznej 

1. Przepisy wykonawcze określające przepisy szczegółowe dotyczące wdrożenia przepisów 

niniejszego tytułu przyjmuje się ▌zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa 

w art. 15 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr …*. 

2. Kwestie objęte przepisami wykonawczymi obejmują przepisy szczegółowe dotyczące 

m.in.: 

a) stawki i metod współfinansowania;  

b) treści, przygotowania, zmiany i zamknięcia wspólnych programów operacyjnych; 

c) roli i funkcji struktur programu, np. Wspólnego Komitetu Monitorującego, instytucji 

zarządzającej i jej wspólnego sekretariatu technicznego, ▌w tym ich pozycji, 

skutecznej identyfikacji, rozliczalności i odpowiedzialności, opisu systemów 

zarządzania i kontroli oraz warunków technicznego i finansowego zarządzania 

wsparciem unijnym, włącznie z kwalifikowalnością wydatków; 

d) procedur odzyskiwania środków we wszystkich krajach uczestniczących; 

monitorowania i oceny;  

e) działalności promocyjnej i informacyjnej; 

                                                 
* 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). 
* Dz.U.: proszę wstawić numer w tekście rozporządzenia zawartego w dok. 2011/0415(COD). 
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f) zarządzania dzielonego i pośredniego, o którym mowa w art. 6 ust. 2 rozporządzenia 

(UE) nr …*. 

TYTUŁ IV 

PRZEPISY KOŃCOWE 

Artykuł 13 

 ▌Przekazanie uprawnień Komisji 

▌ 

Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 14 w celu zmiany 

załącznika II. W szczególności, po opublikowaniu przeglądu śródokresowego, o którym mowa 

w art. 16 rozporządzenia (UE) nr .../...*, i w oparciu o zalecenia zawarte w tym przeglądzie, 

Komisja przyjmie – do dnia 31 marca 2018 r. – akt delegowany zmieniający załącznik II. 

Artykuł 14 

Wykonywanie przekazanych uprawnień 

 

-1a. Powierzenie Komisji uprawnień do przyjęcia aktów delegowanych podlega warunkom 

określonym w niniejszym artykule. 

1. Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. ▌13, powierza się 

Komisji na okres do dnia 31 grudnia 2020 r. 

2. Przekazanie uprawnień, o których mowa w art. 13, może zostać w dowolnym momencie 

odwołane przez Parlament Europejski lub przez 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. 

                                                 
* 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). 



 

RR\1012703PL.doc 41/188 PE487.898 

 PL 

 

3. Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja przekazuje go równocześnie 

Parlamentowi Europejskiemu i Radzie. 

4.  Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 13 wchodzi w życie tylko wówczas, gdy ani 

Parlament Europejski ani Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od 

przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub gdy, 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. 
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Artykuł 15 

▌Komitet 

Komisję wspomaga Komitet ds. Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa. Jest on komitetem 

w rozumieniu rozporządzenia (UE) nr 182/2011. 

Artykuł 16 

Uczestnictwo państwa trzeciego nieobjętego przepisami art. 1 

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

unijnego finansowania lub usprawnienia współpracy regionalnej Komisja może 

postanowić – indywidualnie w każdym przypadku – o rozszerzeniu zakresu 

kwalifikowalności poszczególnych działań zgodnie z art. 2 rozporządzenia (UE) nr …* na 

kraje, terytoria i ▌obszary, które inaczej nie kwalifikowałyby się do otrzymania 

finansowania. Niezależnie od przepisów art. 8 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr …*, 

w procedurach realizacji takich działań mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne 

z danych krajów, terytoriów i ▌obszarów.  

2. Dokumenty programowe, o których mowa w art. 7, mogą zawierać zapis dający taką 

możliwość. 

                                                 
* 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 18 

Pula środków finansowych 

1. Pulę środków finansowych dostępną na wykonanie niniejszego rozporządzenia w latach 

2014−2020 ustala się w wysokości 15 432 634 000 EUR w cenach bieżących. Na 

programy współpracy transgranicznej, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. c), przeznacza się 

najwyżej 5 % środków z tej puli. 

2. Roczne środki zatwierdzają Parlament Europejski i Rada w granicach przewidzianych 

w wieloletnich ramach finansowych. 

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

… 1*, w celu promowania międzynarodowego wymiaru szkolnictwa wyższego 

indykatywna kwota w wysokości 1 680 000 000 EUR   zostanie przydzielona z różnych 

instrumentów zewnętrznych, mianowicie z instrumentu finansowania współpracy na rzecz 

rozwoju, Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa, Instrument Pomocy Przedakcesyjnej II i  

Instrumentu Partnerstwa ▌, na działania związane z mobilnością edukacyjną do lub 

z państw nienależących do UE oraz na współpracę i dialog polityczny z organami, 

instytucjami i organizacjami z tych państw. Wykorzystanie tych środków będzie podlegało 

przepisom rozporządzenia (UE) nr …**. 

Środki zostaną udostępnione w ramach dwóch wieloletnich alokacji obejmujących tylko, 

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

w wieloletnim indykatywnym programowaniu tych instrumentów, zgodnie z ustalonymi 

potrzebami i priorytetami zainteresowanych krajów. Alokacje mogą zostać zmienione 

w przypadku istotnych nieprzewidzianych okoliczności lub poważnych zmian 

politycznych zgodnie z priorytetami zewnętrznymi Unii. 

                                                 
1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr … … ustanawiające „Erasmus+”: unijny program na 

rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu oraz uchylające decyzje nr 1719/2006/WE, 1720/2006/WE i 

1298/2008/WE (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 63/13. 
** Dz.U.: proszę wstawić numer w tekście rozporządzenia zawartego w dokumencie PE-CONS 63/13. 
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Artykuł 19 

Europejska Służba Działań Zewnętrznych 

Niniejsze rozporządzenie stosuje się zgodnie z decyzją (UE) nr 2010/427/UE określającą 

organizację i zasady funkcjonowania ESDZ. 

Artykuł 20 

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 dnia [...] r. 

W imieniu Parlamentu Europejskiego W imieniu Rady 

Przewodniczący Przewodniczący 
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ZAŁĄCZNIK I 

Kraje partnerskie, o których mowa w art. 1:  

Algieria 

Armenia 

Azerbejdżan 

Białoruś 

Egipt 

Gruzja 

Izrael 

Jordania 

Liban 

Libia 

Republika Mołdawii 

Maroko 

Okupowane terytoria palestyńskie  

Syria 

Tunezja 

Ukraina 

▌ 
_______________ 
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ZAŁĄCZNIK II 

 
Priorytety wsparcia unijnego na mocy niniejszego rozporządzenia 

 

 
W celu wsparcia szczegółowych celów przewidzianych w art. 2, a także przy uwzględnieniu 
wspólnie uzgodnionych dokumentów określonych w art. 3 ust. 2, finansowanie unijne może 
odnosić się do poniższych priorytetów.  
 
Niektóre priorytety mogą być istotne dla więcej niż jednego rodzaju programu. Ewentualne 
zmiany w tym indykatywnym wykazie priorytetów wprowadza się z poszanowaniem zasady 
współodpowiedzialności. 
 
Kwestie przekrojowe, w tym głęboka i trwała demokracja, prawa człowieka, 
równouprawnienie płci oraz walka z korupcją, a także zagadnienia związane ze 
środowiskiem, zostaną uwzględnione w ramach tych priorytetów.   
 
1. Wsparcie unijne na szczeblu dwustronnym dotyczy – w stosownych przypadkach – m.in. 
następujących priorytetów:  
 
- praw człowieka, dobrych rządów i praworządności, w tym reformy wymiaru 

sprawiedliwości administracji publicznej i sektora bezpieczeństwa;  
- współpracy instytucjonalnej i rozwoju zdolności, w tym w zakresie wykonania umów 

lub porozumień UE; 
- wspierania podmiotów społeczeństwa obywatelskiego i ich roli w procesach reform 

i przemianach demokratycznych; 
- trwałego rozwoju gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu, także na 

szczeblu regionalnym i lokalnym, a także spójności terytorialnej; 
- rozwoju sektorów społecznych, zwłaszcza w odniesieniu do młodzieży, ze szczególnym 

uwzględnieniem społecznej sprawiedliwości i spójności oraz zatrudnienia; 
- handlu i rozwoju sektora prywatnego, w tym wsparcia dla małych i średnich 

przedsiębiorstw, zatrudnienia oraz tworzenia pogłębionych i kompleksowych stref 
wolnego handlu;  

- rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich, w tym bezpieczeństwa żywnościowego; 
- zrównoważonej gospodarki zasobami naturalnymi; 
- sektora energii, ze szczególnym uwzględnieniem efektywności energetycznej i energii 

odnawialnej; 
- transportu i infrastruktury; 
- kształcenia i rozwoju umiejętności, w tym kształcenia i szkolenia zawodowego; 
- mobilności i zarządzania migracją, w tym ochrony migrantów; 
- budowania zaufania i innych środków przyczyniających się do zapobiegania 

konfliktom i ich rozwiązywania, w tym wsparcia dla społeczeństw dotkniętych 
konfliktem oraz odbudowy po konflikcie. 

 
Priorytety te mogą przyczyniać się do osiągnięcia więcej niż jednego celu niniejszego 
rozporządzenia. 
 
2. Wsparcie unijne na szczeblu wielonarodowym dotyczy – w stosownych przypadkach – 
m.in. następujących priorytetów:  
 
- praw człowieka, dobrych rządów i praworządności; 
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- współpracy instytucjonalnej i rozwoju zdolności; 
- współpracy regionalnej, zwłaszcza w ramach Partnerstwa Wschodniego, Unii dla 

Śródziemnomorza i partnerstwa na rzecz demokracji i wspólnego dobrobytu; 



 

PE487.898 48/188 RR\1012703PL.doc 

PL 

- szkolnictwa wyższego i rozwoju zdolności, mobilności studentów i nauczycieli 

akademickich, młodzieży i kultury; 

- trwałego rozwoju gospodarczego, handlu i rozwoju sektora prywatnego oraz wsparcia 

dla małych i średnich przedsiębiorstw; 

- sektora energii, w tym sieci energetycznych;  

- transportu i wzajemnych połączeń infrastruktury; 

- zrównoważonej gospodarki zasobami naturalnymi, w tym wodą, zielonego wzrostu 

oraz łagodzenia zmiany klimatu i przystosowywania się do niej; 

- wspierania społeczeństwa obywatelskiego;  

- mobilności i zarządzania migracją; 

- budowania zaufania i innych działań przyczyniających się do zapobiegania 

konfliktom i ich rozwiązywania. 

 

Priorytety te mogą przyczyniać się do osiągnięcia więcej niż jednego celu niniejszego 

rozporządzenia. 

 

3. Wsparcie unijne w ramach programów współpracy transgranicznej dotyczy – 

w stosownych przypadkach – następujących priorytetów:   

 

- rozwoju gospodarczego i społecznego; 

- środowiska, zdrowia publicznego i bezpieczeństwa; 

- mobilności osób, towarów i kapitału. 

 

Priorytety te odzwierciedlają wspólne wyzwania. Na ich podstawie są określane – wraz 

z krajami uczestniczącymi we współpracy transgranicznej – szczegółowych priorytetów. 

Organizacje społeczeństwa obywatelskiego będą uczestniczyć w opracowywaniu 

programów; będą także, obok władz lokalnych i regionalnych, głównymi beneficjentami 

tych programów.  

 

Przydziały środków finansowych według rodzaju programu 

 

Programy dwustronne: do 80 % 

Programy wielonarodowe: do 35 %  

Programy współpracy transgranicznej: do 5 % 

 

 

_______________ 
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ANNEX TO THE LEGISLATIVE RESOLUTION 

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 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 the ENI 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 
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COMMISSION DECLARATION CONCERNING 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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20.6.2012 

OPINIA KOMISJI ROZWOJU 

dla Komisji Spraw Zagranicznych 

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

ustanawiającego Europejski Instrument Sąsiedztwa 

(COM(2011)0839 – C7-0492/2011 – 2011/0405(COD)) 

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Nirj Deva 

 

POPRAWKI 

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

przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek: 

Poprawka  1 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Punkt 2 preambuły 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(2) Artykuł 8 Traktatu o Unii Europejskiej 

stanowi, że Unia Europejska rozwija 

szczególne stosunki z państwami z nią 

sąsiadującymi, dążąc do utworzenia 

przestrzeni dobrobytu i dobrego 

sąsiedztwa, opartej na wartościach Unii i 

charakteryzującej się bliskimi i 

pokojowymi stosunkami opartymi na 

współpracy. 

(2) Artykuł 8 Traktatu o Unii Europejskiej 

stanowi, że Unia Europejska rozwija 

szczególne stosunki z państwami z nią 

sąsiadującymi, dążąc do utworzenia 

przestrzeni dobrobytu i dobrego 

sąsiedztwa, opartej na wartościach Unii, 

zawartych w art. 2 Traktatu o Unii 

Europejskiej, i charakteryzującej się 

bliskimi i pokojowymi stosunkami 

opartymi na współpracy. 

 

Poprawka  2 
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Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Punkt 7 preambuły 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(7) Od czasu zapoczątkowania europejskiej 

polityki sąsiedztwa i uruchomienia 

Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i 

Partnerstwa zaszło wiele poważnych 

zmian. Obejmują one zacieśnienie 

stosunków z partnerami, zapoczątkowanie 

inicjatyw regionalnych oraz procesy 

przejścia do demokracji w regionie. 

Zaowocowało to powstaniem nowej wizji 

europejskiej polityki sąsiedztwa, 

określonej w 2011 r. w wyniku 

wszechstronnego przeglądu strategicznego 

tej polityki. Nakreślono w niej 

podstawowe cele współpracy Unii z 

sąsiednimi krajami oraz przewidziano 
większe wsparcie dla partnerów 

zaangażowanych w budowanie 

demokratycznych społeczeństw oraz w 

przeprowadzanie reform, zgodnie z zasadą 

„więcej za więcej” i zasadą „wzajemnej 

rozliczalności”. 

(7) Od czasu zapoczątkowania europejskiej 

polityki sąsiedztwa i uruchomienia 

Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i 

Partnerstwa zaszło wiele poważnych 

zmian. Obejmują one zacieśnienie 

stosunków z partnerami, zapoczątkowanie 

inicjatyw regionalnych oraz procesy 

przejścia do demokracji, w krajach 

Partnerstwa Wschodniego, a w 

szczególności w krajach południowego 

wybrzeża Morza Śródziemnego, w 

następstwie wydarzeń, które miały tam 

miejsce wiosną 2011 r. Zaowocowało to 

powstaniem nowej wizji europejskiej 

polityki sąsiedztwa, określonej w 2011 r. w 

wyniku wszechstronnego przeglądu 

strategicznego tej polityki. W ramach tej 

polityki wyeksponowane zostały 
podstawowe cele współpracy i większe 

wsparcie dla partnerów zaangażowanych w 

budowanie społeczeństwa opartego w 

większej mierze na zasadach 

sprawiedliwości, demokracji i 

poszanowania praw człowieka i wolności, 
zgodnie z zasadą „więcej za więcej” i 

zasadą „wzajemnej rozliczalności”. 

 

Poprawka  3 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Punkt 8 a preambuły (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (8a) Zasięg instrumentu ustanowionego 

na mocy niniejszego rozporządzenia 

powinien sprzyjać zróżnicowanemu 

transgranicznemu podejściu, aby ułatwić 

skuteczną i szybką realizację programów 

w krajach objętych europejską polityką 

sąsiedztwa w celu wsparcia 

opracowywania projektów na szczeblu 
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regionalnym i międzyregionalnym oraz 

propagowania zdecentralizowanej polityki 

współpracy. 

 

Poprawka  4 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Punkt 19 preambuły 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(19) Zewnętrzne wsparcie Unii 

Europejskiej wymaga coraz większych 

środków finansowych, lecz ze względu na 

sytuację gospodarczą i budżetową Unii 

środki dostępne na tego rodzaju wsparcie 

są ograniczone. Komisja musi zatem dążyć 

do jak najefektywniejszego wykorzystania 

dostępnych środków, wykorzystując 

instrumenty finansowe zapewniające efekt 

dźwigni. Efekt taki można zwiększyć, 

umożliwiając wykorzystanie i ponowne 

wykorzystanie zainwestowanych funduszy 

zainwestowanych i zgromadzonych przy 

pomocy instrumentów finansowych. 

(19) Zewnętrzne wsparcie Unii 

Europejskiej wymaga coraz większych 

środków finansowych, lecz ze względu na 

sytuację gospodarczą i budżetową Unii 

środki dostępne na tego rodzaju wsparcie 

są ograniczone. Komisja musi zatem dążyć 

do jak najefektywniejszego wykorzystania 

dostępnych środków, wykorzystując 

instrumenty finansowe zapewniające efekt 

dźwigni, rozliczalność na szczeblu 

krajowym i przejrzystość, zwłaszcza w 

odniesieniu do wsparcia budżetowego dla 

krajów trzecich. Efekt taki można 

zwiększyć, umożliwiając wykorzystanie i 

ponowne wykorzystanie zainwestowanych 

funduszy zainwestowanych i 

zgromadzonych przy pomocy 

instrumentów finansowych. 

 

Poprawka  5 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykul 1 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Unia dąży do utworzenia przestrzeni 

dobrobytu i dobrego sąsiedztwa, 

obejmującej Unię Europejską oraz kraje i 

terytoria wymienione w załączniku do 

niniejszego rozporządzenia (dalej zwane 

„krajami partnerskimi”), w drodze 

rozwijania szczególnych stosunków. 

1. Unia dąży do utworzenia przestrzeni 

dobrobytu i dobrego sąsiedztwa, 

obejmującej Unię Europejską oraz kraje i 

terytoria wymienione w załączniku do 

niniejszego rozporządzenia (dalej zwane 

„krajami partnerskimi”), w drodze 

rozwijania szczególnych stosunków, 

przyczyniając się tym samym do 

ograniczania ubóstwa w krajach 
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partnerskich. 

Uzasadnienie 

 

Należy wyraźnie stwierdzić, że UE gotowa jest odgrywać aktywną rolę w ograniczaniu 

ubóstwa w swoim sąsiedztwie. Zgodnie z art. 21 Traktatu o Unii Europejskiej ograniczanie 

ubóstwa powinno stanowić główny cel tego instrumentu. 

 

Poprawka  6 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykul 2 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Wsparcie zapewniane na podstawie 

niniejszego rozporządzenia powinno 

sprzyjać zacieśnieniu współpracy 

politycznej oraz stopniowej integracji 

gospodarczej Unii i krajów partnerskich, w 

szczególności wdrażaniu umów o 

partnerstwie i współpracy, układów o 

stowarzyszeniu lub innych istniejących i 

przyszłych umów oraz wspólnie 

uzgodnionych planów działań. 

1. Wsparcie zapewniane na podstawie 

niniejszego rozporządzenia powinno 

sprzyjać zacieśnieniu współpracy 

politycznej i społecznej oraz stopniowej 

integracji gospodarczej Unii i krajów 

partnerskich, w szczególności wdrażaniu 

umów o partnerstwie i współpracy, 

układów o stowarzyszeniu lub innych 

istniejących i przyszłych umów oraz 

wspólnie uzgodnionych planów działań. 

 

Poprawka  7 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – ustęp 2 – litera d) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

d) zrównoważony i sprzyjający włączeniu 

społecznemu rozwój pod każdym 

względem, ograniczenie ubóstwa, również 

za sprawą rozwoju sektora prywatnego; 

propagowanie wewnętrznej spójności 

gospodarczej, społecznej i terytorialnej, 

rozwoju obszarów wiejskich, działań w 

dziedzinie klimatu oraz odporności na 

katastrofy; 

d) zrównoważony i sprzyjający włączeniu 

społecznemu rozwój pod każdym 

względem, ograniczenie ubóstwa, 

budowanie dobrobytu, również za sprawą 

rozwoju sektora prywatnego, partnerstwa 

publiczno-prywatnego, propagowanie 
wewnętrznej spójności gospodarczej, 

społecznej i terytorialnej, rozwoju 

obszarów wiejskich, działań w dziedzinie 

klimatu, zapobiegania klęskom oraz 

gotowości i odporności na sytuacje 

kryzysowe; 
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Poprawka  8 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

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

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 da) propagowanie, rozwijanie i 

umacnianie takich wartości jak wolność, 

demokracja, poszanowanie praw 

człowieka i podstawowych wolności, a 

także zasad równości, praworządności i 

dobrych rządów, stanowiących podwaliny 

Unii, za pomocą dialogu i współpracy z 

państwami trzecimi. 

 

Poprawka  9 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – ustęp 2 – litera e) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

e) promowanie budowy zaufania i innych 

działań przyczyniających się do 

zapewnienia bezpieczeństwa oraz 

zapobieganie konfliktom i ich 

rozwiązywanie; 

e) czynne promowanie budowy zaufania i 

innych działań przyczyniających się do 

zapewnienia bezpieczeństwa oraz 

zapobieganie konfliktom, zwłaszcza 

zamrożonym, i ich rozwiązywanie, w tym 

udzielanie wsparcia w sytuacjach 

pokryzysowych, a także w trakcie procesu 

kształtowania się tożsamości narodowej; 

 

Poprawka  10 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – ustęp 2 – litera e a) (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ea) propagowanie rozwoju odnawialnych 

źródeł energii (energii wiatrowej, wodnej, 

słonecznej i fotowoltaicznej) i zwalczanie 

globalnego ocieplenia, aby doprowadzić 

do realizacji celów strategii „UE 2020” w 
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zakresie rozwoju wzajemnych połączeń i 

sieci energetycznych, jak np. skuteczne 

wdrożenie śródziemnomorskiego planu 

słonecznego i programu DESERTEC; 

 

Poprawka  11 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykul 2 – ustęp 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Zakres realizacji tych celów mierzy się 

przede wszystkim przy pomocy 

odpowiednich sprawozdań okresowych UE 

dotyczących wdrażania polityki, natomiast 

w przypadku ust. 2 lit. a), d) i e) – stosując 

odpowiednie wskaźniki ustanowione przez 

międzynarodowe organizacje i inne 

właściwe organy; w przypadku ust. 2 lit. 

b), c) i d) – oceniając przejęcie istotnych 

ram regulacyjnych UE przez kraje 

partnerskie; w przypadku ust. 2 lit. c) i f) – 

oceniając liczbę odpowiednich umów i 

działań w ramach współpracy. Wskaźniki 

obejmować będą między innymi 

odpowiednie monitorowanie 

demokratycznych wyborów, poziom 

korupcji, przepływy handlowe, wskaźniki 

umożliwiające pomiar wewnętrznych 

nierówności gospodarczych, w tym 

poziomu zatrudnienia. 

3. Zakres realizacji tych celów mierzy się 

przede wszystkim przy pomocy 

odpowiednich sprawozdań okresowych UE 

dotyczących wdrażania polityki, natomiast 

w przypadku ust. 2 lit. a), d) i e) – stosując 

odpowiednie wskaźniki ustanowione przez 

międzynarodowe organizacje i inne 

właściwe organy; w przypadku ust. 2 lit. 

b), c) i d) – oceniając przejęcie istotnych 

ram regulacyjnych UE przez kraje 

partnerskie; w przypadku ust. 2 lit. c) i f) – 

oceniając liczbę odpowiednich umów i 

działań w ramach współpracy. Wskaźniki 

obejmować będą między innymi 

odpowiednie monitorowanie 

demokratycznych wyborów i procesów, 

takich jak rozwój demokratycznych partii 

politycznych i gwarantowanie praw 

politycznych osobom kandydującym w 

wyborach, poziom korupcji, przepływy 

handlowe, wskaźniki umożliwiające 

pomiar wewnętrznych nierówności 

gospodarczych, w tym poziomu 

zatrudnienia. 

 

Poprawka  12 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykul 3 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Ogólne ramy polityki do celów 

programowania i wdrażania wsparcia 

1. Ogólne ramy polityki do celów 

programowania i wdrażania wsparcia 
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unijnego na mocy niniejszego 

rozporządzenia obejmują umowy o 

partnerstwie i współpracy, układy o 

stowarzyszeniu oraz inne istniejące lub 

przyszłe umowy ustanawiające stosunki z 

krajami partnerskimi, odpowiednie 

komunikaty, konkluzje Rady i rezolucje 

Parlamentu Europejskiego oraz stosowne 

wnioski z posiedzeń ministerialnych z 

krajami partnerskimi. 

unijnego na mocy niniejszego 

rozporządzenia obejmują umowy o 

partnerstwie i współpracy, układy o 

stowarzyszeniu oraz inne istniejące lub 

przyszłe umowy ustanawiające stosunki z 

krajami partnerskimi, odpowiednie 

komunikaty, konkluzje Rady i rezolucje 

Parlamentu Europejskiego, Zgromadzenia 

Parlamentarnego Unii dla 

Śródziemnomorza i 

Eurośródziemnomorskiego Zgromadzenia 

Samorządów Lokalnych i Regionalnych, a 

także stosowne wnioski z posiedzeń 

ministerialnych z krajami partnerskimi. 

 

Poprawka  13 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykul 4 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Wsparcie unijne udzielane na mocy 

niniejszego rozporządzenia każdemu 

krajowi partnerskiemu różni się pod 

względem formy i kwot, w zależności od 

zaangażowania kraju partnerskiego w 

reformy i postępów we wdrażaniu tych 

reform. Różnice te odzwierciedlają poziom 

ambicji danego kraju w obszarze 

partnerstwa z Unią, jego postępy w 

budowaniu głębokiej i trwałej demokracji, 

postępy w realizacji uzgodnionych celów 

reform, potrzeby i możliwości tego kraju 

oraz potencjalny wpływ wsparcia unijnego. 

1. Wsparcie unijne udzielane na mocy 

niniejszego rozporządzenia każdemu 

krajowi partnerskiemu różni się pod 

względem formy i kwot, w zależności od 

zaangażowania kraju partnerskiego w 

reformy i postępów we wdrażaniu tych 

reform, pod warunkiem że podział 

funduszy między Unię dla 

Śródziemnomorza a Partnerstwo 

Wschodnie nie utrudnia osiągania celów 

każdego z tych dwóch projektów i nie jest 

realizowany kosztem jednego z nich. 

Różnice te odzwierciedlają poziom ambicji 

danego kraju w obszarze partnerstwa z 

Unią, jego postępy w budowaniu głębokiej 

i trwałej demokracji, postępy w realizacji 

uzgodnionych celów reform, potrzeby i 

możliwości tego kraju oraz potencjalny 

wpływ wsparcia unijnego. 

 

Poprawka  14 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykul 4 – ustęp 2 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Wsparcie udzielane na mocy niniejszego 

rozporządzenia z zasady uzgadnia się w 

partnerskiej współpracy z beneficjentami. 

Współpraca partnerska dotyczy 

odpowiednio władz krajowych, 

regionalnych i lokalnych, innych 

zainteresowanych stron, społeczeństwa 

obywatelskiego, partnerów społecznych 

oraz innych podmiotów niepublicznych 

zaangażowanych w przygotowanie, 

wdrażanie i monitorowanie wsparcia 

unijnego. 

2. Wsparcie udzielane na mocy niniejszego 

rozporządzenia z zasady uzgadnia się w 

partnerskiej współpracy z beneficjentami. 

Współpraca partnerska dotyczy 

odpowiednio władz krajowych, 

regionalnych i lokalnych, innych 

zainteresowanych stron, społeczeństwa 

obywatelskiego, partnerów społecznych 

oraz innych podmiotów niepublicznych 

zaangażowanych w przygotowanie, 

wdrażanie i monitorowanie wsparcia 

unijnego w celu zagwarantowania im 

poczucia odpowiedzialności za 

realizowane projekty. 

 

Poprawka  15 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykul 5 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Wdrażając niniejsze rozporządzenie, 

należy zapewnić spójność z innymi 

obszarami działań zewnętrznych Unii oraz 

z innymi istotnymi obszarami polityki 

unijnej. W tym celu podstawą dla środków 

finansowanych na mocy niniejszego 

rozporządzenia, w tym środków 

zarządzanych przez Europejski Bank 

Inwestycyjny (EBI), są dokumenty 

dotyczące polityki współpracy 

wyszczególnione w art. 3 ust. 1 i 2, jak 

również określone interesy Unii, jej 

priorytety i strategie polityczne. Środki 

takie muszą uwzględniać zobowiązania 

wynikające z umów wielostronnych i 

międzynarodowych konwencji, w których 

Unia i kraje partnerskie są stronami. 

1. Wdrażając niniejsze rozporządzenie, 

należy zapewnić spójność z innymi 

obszarami działań zewnętrznych Unii oraz 

z innymi istotnymi obszarami polityki 

unijnej zgodnie z art. 208 Traktatu o 

funkcjonowaniu Unii Europejskiej w 

odniesieniu do spójności polityki na rzecz 

rozwoju. W tym celu podstawą dla 

środków finansowanych na mocy 

niniejszego rozporządzenia, w tym 

środków zarządzanych przez Europejski 

Bank Inwestycyjny (EBI), są dokumenty 

dotyczące polityki współpracy 

wyszczególnione w art. 3 ust. 1 i 2, jak 

również określone interesy Unii, jej 

priorytety i strategie polityczne. Środki 

takie muszą uwzględniać zobowiązania 

wynikające z umów wielostronnych i 

międzynarodowych konwencji, w których 

Unia i kraje partnerskie są stronami, oraz 

zobowiązania dotyczące spójności polityki 

na rzecz rozwoju zawarte w art. 208 
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Traktatu o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej. 

 

Poprawka  16 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykul 7 – ustęp 9 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

9. W przypadku kryzysów lub zagrożeń dla 

demokracji, praworządności, praw 

człowieka i podstawowych wolności lub w 

razie wystąpienia klęsk żywiołowych lub 

katastrof spowodowanych przez człowieka 

można dokonać doraźnego przeglądu 

dokumentów programowych. Za sprawą 

takiego doraźnego przeglądu należy 

zapewnić zachowanie spójności między 

wsparciem udzielonym na podstawie 

niniejszego rozporządzenia a wsparciem z 

innych instrumentów finansowych Unii. 

Doraźny przegląd może skutkować 

przyjęciem zmienionych dokumentów 

programowych. W tej sytuacji Komisja 

przekazuje zmienione dokumenty 

programowe do wiadomości Parlamentu 

Europejskiego i Rady w terminie jednego 

miesiąca od ich przyjęcia. 

9. W przypadku kryzysów lub zagrożeń dla 

demokracji, praworządności, praw 

człowieka i podstawowych wolności lub w 

razie wystąpienia klęsk żywiołowych lub 

katastrof spowodowanych przez człowieka 

można dokonać doraźnego przeglądu 

dokumentów programowych. W ramach 

takiego doraźnego przeglądu można 

wprowadzić środki służące finansowaniu 

działań ułatwiających przejście od pomocy 

nadzwyczajnej do długofalowych działań na 

rzecz rozwoju, w tym działań mających na 

celu wzmocnienie odporności beneficjentów 

na kryzysy. Za sprawą takiego doraźnego 

przeglądu należy zapewnić zachowanie 

spójności między wsparciem udzielonym 

na podstawie niniejszego rozporządzenia a 

wsparciem z innych instrumentów 

finansowych Unii, takich jak Europejski 

Instrument na rzecz Wspierania 

Demokracji i Praw Człowieka (EIDHR) 

czy Europejski Fundusz na rzecz 

Demokracji. Doraźny przegląd może 

skutkować przyjęciem zmienionych 

dokumentów programowych. W tej 

sytuacji Komisja przekazuje zmienione 

dokumenty programowe do wiadomości 

Parlamentu Europejskiego i Rady w 

terminie jednego miesiąca od ich przyjęcia. 

Uzasadnienie 

Ważne jest, by zachować możliwość (także na podstawie rozporządzenia 1638/2006 z dnia 24 

października 2006 r.) przeprowadzania przeglądu dokumentów programowych z myślą o 

wprowadzaniu środków mających na celu ułatwienie przejścia od pomocy nadzwyczajnej do 

długoterminowego rozwoju. 
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Poprawka  17 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 20 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie 

trzeciego dnia po jego opublikowaniu w 

Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od 

dnia 1 stycznia 2014 r. 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie 

trzeciego dnia po jego opublikowaniu w 

Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od 

dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 

2020 r. 
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OPINIA KOMISJI HANDLU MIĘDZYNARODOWEGO 

dla Komisji Spraw Zagranicznych 

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

ustanawiającego Europejski Instrument Sąsiedztwa 

(COM(2011)0839 – C7-0492/2011 – 2011/0405(COD)) 

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: María Auxiliadora Correa Zamora 

 

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE 

Celem Europejskiej Polityki Sąsiedztwa (EPS) jest utworzenie obszaru dobrobytu i dobrego 

sąsiedztwa w obrębie granic UE. W ramach europejskiej polityki sąsiedztwa UE oferuje 

swoim sąsiadom uprzywilejowane stosunki, oparte na wzajemnym zobowiązaniu do 

przestrzegania wartości i zasad takich jak demokracja i prawa człowieka, praworządność, 

dobre rządy, zasady gospodarki rynkowej i zrównoważony rozwój. W polityce tej 

przewidziano również możliwość zawierania stowarzyszeń o charakterze politycznym, 

większą integrację gospodarczą, mobilność oraz rozszerzanie kontaktów międzyludzkich.  

 

Europejska Polityka Sąsiedztwa powstała w 2004 r. i obejmuje ona 16 krajów partnerskich 

położonych na wschód i południe od granic UE (Algieria, Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, 

Egipt, Gruzja, Izrael, Jordania, Liban, Libia, Republika Mołdowy, Maroko, Okupowane 

Terytorium Palestyny, Syria, Tunezja i Ukraina). Jest ona finansowana z Europejskiego 

Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa, który obejmuje 16 państw i Rosję. 

 

Zmiany w stosunkach UE z sąsiednimi krajami i zmiana sytuacji w tych krajach, 

w szczególności zmiany wywołane Arabską Wiosną, nakłoniły Unię Europejską do 

ponownego określenia strategicznych ram politycznych dotyczących stosunków z sąsiednimi 

krajami. Nowe podejście oferuje większe wsparcie dla partnerów zaangażowanych 

w tworzenie demokratycznego społeczeństwa i przeprowadzanie reform, zgodnie z zasadą 

„więcej za więcej” oraz z zasadą „wzajemnej odpowiedzialności”. 

 

Europejski Instrument Sąsiedztwa skutecznie towarzyszył Europejskiej Polityce Sąsiedztwa, 

lecz należy go dostosować do nowej rzeczywistości i struktur, aby lepiej realizować zasady 

przyświecające nowej polityce sąsiedztwa, takie jak zasada „więcej za więcej”. 

 

Więcej za więcej 
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Forma i wysokość pomocy przyznawanej poszczególnym partnerom powinny być 

uzależnione od zobowiązań podjętych przez dany kraj partnerski i jego postępów w 

przeprowadzaniu demokratycznych i strukturalnych reform, które zapewnią poszanowanie 

i przestrzeganie podstawowych zasad gospodarki rynkowej.  

 

Zróżnicowanie 

 

Forma i wysokość funduszy przyznawanych w ramach instrumentu powinny być 

zróżnicowane i uzależnione od sytuacji gospodarczej i potrzeb każdego naszego sąsiada, 

a także od podjętego przez dany kraj partnerski zobowiązania do dokonywania reform 

i postępów w ramach stosowania tych reform, zgodnie z zasadą „więcej za więcej”.  

 

Uproszenie i zwiększenie skuteczności 

 

Sprawozdawczyni popiera propozycje Komisji mające na celu utworzenie prostszych i 

bardziej elastycznych procedur. Ramy regulacyjne zostaną uproszczone, poprawi się dostęp 

regionów, krajów partnerskich, organizacji społeczeństwa obywatelskiego, MŚP itp. do 

unijnej pomocy, ułatwi się i skróci proces planowania i przyspieszy się przyjmowanie 

środków wykonawczych oraz dostarczanie pomocy unijnej.  

 

Szczegółowe cele wsparcia unijnego 

 

Zakres stosowania instrumentu obejmuje wdrażanie umów o partnerstwie i współpracy, 

układów o stowarzyszeniu, pogłębionych i kompleksowych umów o wolnym handlu lub 

innych istotnych umów, propagowanie dobrych rządów oraz sprawiedliwego rozwoju 

społeczno-gospodarczego. 

 

Należy zracjonalizować wykaz szczególnych obszarów tematycznych, aby lepiej skupić się na 

głównych celach i podejściu, jakie ma przyjąć Europejska Polityka Sąsiedztwa. W związku z 

tym sprawozdawczyni popiera podejście Komisji i proponuje kluczowe cele zmierzające do 

utworzenia obszaru dobrobytu i dobrego sąsiedztwa w obrębie granic UE.  

 

Sprawozdawczyni proponuje, aby Europejska Polityka Sąsiedztwa promowała zasady 

gospodarki rynkowej, wspierała otwarcie rynków towarów i usług, współpracę między 

przedsiębiorstwami, rozwój sektora prywatnego, w szczególności poprzez wspieranie MŚP i 

przedsiębiorczości, bezpieczeństwo prawne inwestycji dokonywanych przez obie strony, 

zdolność pracowników do zatrudnienia, zwalczanie korupcji, oszustw podatkowych i prania 

brudnych pieniędzy, wzajemne połączenia energetyczne i transportowe oraz wzmocnienie 

sieci ochrony socjalnej.  

 

Zawieszenie 

 

Unia powinna przyjąć spójne i wymagające podejście do swoich sąsiadów oraz podjętych 

przez nich zobowiązań na rzecz utworzenia obszaru dobrobytu i demokracji. 

Sprawozdawczyni proponuje, aby poważne i wielokrotne przypadki naruszenia przepisów 

WTO lub umów handlowych zawartych z UE były wystarczającym powodem do 

częściowego lub całkowitego zawieszenia unijnej pomocy. 
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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 3 preambuły 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(3) Unia stara się propagować, rozwijać i 

konsolidować takie wartości jak wolność, 

demokracja, przestrzeganie praw 

człowieka i podstawowych wolności, 

zasady równości i praworządności, 

stanowiące jej podwaliny, prowadząc 

dialog i współpracę z państwami trzecimi. 

(3) Unia stara się propagować, rozwijać i 

konsolidować takie wartości jak wolność, 

demokracja, przestrzeganie praw 

człowieka i podstawowych wolności, 

zasady równości, praworządności i 

dobrych rządów, stanowiące jej podwaliny, 

prowadząc dialog i współpracę z 

państwami trzecimi. 

 

 

Poprawka  2 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Punkt 3 a preambuły (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (3a) Artykuł 206 Traktatu o 

funkcjonowaniu Unii Europejskiej 

stanowi, że Unia przyczynia się, we 

wspólnym interesie, do harmonijnego 

rozwoju handlu światowego, stopniowego 

zniesienia ograniczeń w handlu 

międzynarodowym i w bezpośrednich 

inwestycjach zagranicznych oraz do 

obniżenia barier celnych i innych. 
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Poprawka  3 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Punkt 5 preambuły  

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(5) W ramach europejskiej polityki 

sąsiedztwa Unia oferuje sąsiadującym z nią 

krajom uprzywilejowane stosunki, oparte 

na wzajemnym zobowiązaniu do 

przestrzegania takich wartości i zasad jak 

demokracja i prawa człowieka, 

praworządność, dobre rządy, zasady 

gospodarki rynkowej i zrównoważony 

rozwój. 

(5) W ramach europejskiej polityki 

sąsiedztwa Unia oferuje sąsiadującym z nią 

krajom uprzywilejowane stosunki, oparte 

na wzajemnym zobowiązaniu do 

przestrzegania takich wartości i zasad jak 

demokracja i prawa człowieka, 

praworządność, dobre rządy, zasady 

prawidłowo działającej społecznej 
gospodarki rynkowej i zrównoważony 

rozwój, które powinny ułatwić obecny 

proces przejściowy. 

 

Poprawka  4 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Punkt 5 a preambuły (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (5a) W celu nasilenia współpracy 

regionalnej, subregionalnej i sąsiedzkiej, 

jak również transgranicznej, należy 

zwrócić szczególną uwagę na politykę 

handlową i możliwości, jakie daje ona w 

zakresie wspierania rozwoju krajów 

partnerskich. 

 

 

Poprawka  5 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Punkt 17 a preambuły (nowy)   

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (17a) Zawieranie pogłębionych i 

kompleksowych umów o wolnym handlu 

między Unią a krajami sąsiedzkimi jest 

priorytetem, którego realizacja powinna 
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umożliwić stopniowe i zrównoważone 

otwarcie rynków towarów i usług obu 

stron, zapewnić odpowiednie mechanizmy 

wdrażania środków zmierzających do tego 

celu i promować przyjęcie fitosanitarnych 

i środowiskowych standardów 

odpowiadających standardom unijnym, a 

także minimalnych standardów 

socjalnych. W związku z tym Europejski 

Instrument Sąsiedztwa można by stosować 

także jako przydatne narzędzie przy 

przygotowaniach do stosowania tych 

umów po ich zatwierdzeniu. 

 

Poprawka  6 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Punkt 17 b preambuły (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (17b) Głównym celem unijnej polityki 

sąsiedztwa powinno być otwarcie rynków 

zamówień publicznych i zapewnienie 

pewności prawnej inwestycjom 

dokonywanym przez obie strony. 

 

Poprawka  7 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Punkt 19 preambuły 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(19) Zewnętrzne wsparcie Unii 

Europejskiej wymaga coraz większych 

środków finansowych, lecz ze względu na 

sytuację gospodarczą i budżetową Unii 

środki dostępne na tego rodzaju wsparcie 

są ograniczone. Komisja musi zatem dążyć 

do jak najefektywniejszego wykorzystania 

dostępnych środków, wykorzystując 

instrumenty finansowe zapewniające efekt 

dźwigni. Efekt taki można zwiększyć, 

umożliwiając wykorzystanie i ponowne 

wykorzystanie zainwestowanych funduszy 

(19) Zewnętrzne wsparcie Unii 

Europejskiej wymaga coraz większych 

środków finansowych, lecz ze względu na 

sytuację gospodarczą i budżetową Unii 

środki dostępne na tego rodzaju wsparcie 

są ograniczone. Komisja musi zatem dążyć 

do jak najefektywniejszego wykorzystania 

dostępnych środków, wykorzystując 

instrumenty finansowe zapewniające efekt 

dźwigni. Efekt taki można zwiększyć 

poprzez szersze wykorzystywanie 

potencjału dźwigni finansowej, jaki 
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zainwestowanych i zgromadzonych przy 

pomocy instrumentów finansowych. 
posiadają Europejski Bank Inwestycyjny 

(EBI) oraz Europejski Bank Odbudowy i 

Rozwoju (EBOiR) oraz umożliwiając 

wykorzystanie i ponowne wykorzystanie 

zainwestowanych funduszy 

zainwestowanych i zgromadzonych przy 

pomocy instrumentów finansowych. 

 

Poprawka  8 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Punkt 21 preambuły 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(21) Przekrojowym celem wszystkich 

działań podejmowanych na podstawie 

niniejszego rozporządzenia powinno być 

równouprawnienie płci i działania 

przeciwdziałające dyskryminacji. 

(21) Przekrojowym celem wszystkich 

działań podejmowanych na podstawie 

niniejszego rozporządzenia musi być 

równouprawnienie płci i działania 

przeciwdziałające dyskryminacji. 

 

Poprawka  9 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Punkt 22 preambuły 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(22) W stosunkach z partnerami na całym 

świecie Unia angażuje się w propagowanie 

godnej pracy oraz ratyfikacji i skutecznego 

wdrożenia uznanych na międzynarodowej 

arenie norm pracy i wielostronnych umów 

środowiskowych. 

(22) W stosunkach z partnerami na całym 

świecie Unia angażuje się w propagowanie 

godnej pracy i sprawiedliwości społecznej 

oraz ratyfikacji i skutecznego wdrożenia 

uznanych na międzynarodowej arenie 

norm pracy i wielostronnych umów 

środowiskowych, dobrych rządów oraz 

zwalczania korupcji, oszust podatkowych i 

prania brudnych pieniędzy. 

 

Poprawka  10 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – ustęp 1 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Unia dąży do utworzenia przestrzeni 

dobrobytu i dobrego sąsiedztwa, 

obejmującej Unię Europejską oraz kraje i 

terytoria wymienione w załączniku do 

niniejszego rozporządzenia (dalej zwane 

„krajami partnerskimi”), w drodze 

rozwijania szczególnych stosunków. 

1. Unia dąży do utworzenia przestrzeni 

dobrobytu, sprawiedliwości społecznej i 

dobrego sąsiedztwa, obejmującej Unię 

Europejską oraz kraje i terytoria 

wymienione w załączniku do niniejszego 

rozporządzenia (dalej zwane „krajami 

partnerskimi”), w drodze rozwijania 

szczególnych stosunków. 

Poprawka  11 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – ustęp 4 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4. Wsparcie zapewniane na podstawie 

niniejszego rozporządzenia powinno 

sprzyjać zacieśnieniu współpracy 

politycznej oraz stopniowej integracji 

gospodarczej Unii i krajów partnerskich, w 

szczególności wdrażaniu umów o 

partnerstwie i współpracy, układów o 

stowarzyszeniu lub innych istniejących i 

przyszłych umów oraz wspólnie 

uzgodnionych planów działań. 

4. Wsparcie zapewniane na podstawie 

niniejszego rozporządzenia powinno 

sprzyjać zacieśnieniu współpracy 

politycznej oraz stopniowej integracji 

gospodarczej Unii i krajów partnerskich, w 

szczególności wdrażaniu umów o 

partnerstwie i współpracy, układów o 

stowarzyszeniu, pogłębionych i 

kompleksowych umów o wolnym handlu 
lub innych istniejących i przyszłych umów 

oraz wspólnie uzgodnionych planów 

działań. 

 

 

Poprawka 12 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – ustęp 2 – litera a) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) propagowanie praw człowieka i 

podstawowych wolności, praworządności, 

zasad równości, ustanowienie głębokiej i 

trwałej demokracji, propagowanie dobrych 

rządów oraz rozwój dobrze prosperującego 

społeczeństwa obywatelskiego 

obejmującego partnerów społecznych; 

a) propagowanie praw człowieka i 

podstawowych wolności, praworządności, 

zasad równości, ustanowienie głębokiej i 

trwałej demokracji, stosowanie zasad 

społecznej gospodarki rynkowej, 
propagowanie dobrych rządów, zwalczanie 

korupcji, oszustw podatkowych i prania 
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brudnych pieniędzy oraz rozwój dobrze 

prosperującego społeczeństwa 

obywatelskiego obejmującego partnerów 

społecznych; 

 

 

Poprawka 13 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – ustęp 2 – litera b) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) zapewnienie stopniowej integracji z 

unijnym rynkiem wewnętrznym oraz 

zacieśnionej współpracy sektorowej i 

międzysektorowej, również za sprawą 

zbliżenia przepisów i konwergencji 

regulacyjnej z unijnymi normami oraz 

innymi ważnymi normami 

międzynarodowymi, powiązanego rozwoju 

instytucjonalnego i inwestycji, głównie w 

obszarze wzajemnych połączeń; 

b) zapewnienie stopniowej integracji i 

zwiększenie wymiany gospodarczej z 

unijnym rynkiem wewnętrznym oraz 

zacieśnionej współpracy sektorowej i 

międzysektorowej, w szczególności 

poprzez wzajemne otwarcie rynków 

towarów i usług, również za sprawą 

zbliżenia przepisów i konwergencji 

regulacyjnej z unijnymi normami oraz 

innymi ważnymi normami 

międzynarodowymi, powiązanego rozwoju 

instytucjonalnego i inwestycji, głównie w 

obszarze wzajemnych połączeń 

energetycznych i transportowych; 

 

 

Poprawka  14 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – ustęp 2 – litera c) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

c) stworzenie warunków dla dobrze 

zarządzanej mobilności osób i 

propagowanie kontaktów międzyludzkich; 

c) stworzenie warunków dla dobrze 

zarządzanej mobilności osób, aktywnego 

udziału społeczeństwa obywatelskiego i 

partnerów społecznych i propagowanie 

kontaktów międzyludzkich oraz 

współpracy między przedsiębiorstwami, 

gwarantując skuteczniejsze wykorzystanie 

zasobów, aby zapewnić efekt dźwigni w 

zakresie integracji regionalnej i 

przyczynić się do rozwiązania 
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wewnętrznych konfliktów oraz do 

zmniejszenia migracji; 

 

 

Poprawka  15 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – ustęp 2 – litera d) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

d) zrównoważony i sprzyjający włączeniu 

społecznemu rozwój pod każdym 

względem, ograniczenie ubóstwa, również 

za sprawą rozwoju sektora prywatnego; 

propagowanie wewnętrznej spójności 

gospodarczej, społecznej i terytorialnej, 

rozwoju obszarów wiejskich, działań w 

dziedzinie klimatu oraz odporności na 

katastrofy; 

; 

d) zrównoważony i sprzyjający włączeniu 

społecznemu rozwój pod każdym 

względem, ograniczenie ubóstwa poprzez 

wzmocnienie sieci ochrony socjalnej, 

promowanie godnej pracy oraz ratyfikacji 

i rzeczywistego stosowania 

międzynarodowych norm pracy, 

zwiększenie zdolności pracowników do 

zatrudnienia, szkolenie pracowników oraz 

rozwój usług publicznych i sektora 

prywatnego, w szczególności poprzez 

wspieranie MŚP i przedsiębiorczości; 

propagowanie wewnętrznej spójności 

gospodarczej, społecznej i terytorialnej, 

rozwoju obszarów wiejskich, działań w 

dziedzinie klimatu oraz odporności na 

katastrofy;  

Poprawka  16 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

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

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 da) zapewnienie otwarcia rynków krajów 

sąsiedzkich dla przedsiębiorstw 

europejskich; 
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Poprawka  17 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – ustęp 2 – litera e) (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 e) utworzenie ram sprzyjających 

bezpośrednim inwestycjom zagranicznym, 

zapewniających inwestycjom obu stron 

bezpieczeństwo prawne; 

 

 

Poprawka  18 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – ustęp 6 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

6. Zakres realizacji tych celów mierzy się 

przede wszystkim przy pomocy 

odpowiednich sprawozdań okresowych UE 

dotyczących wdrażania polityki, natomiast 

w przypadku ust. 2 lit. a), d) i e) – stosując 

odpowiednie wskaźniki ustanowione przez 

międzynarodowe organizacje i inne 

właściwe organy; w przypadku ust. 2 lit. 

b), c) i d) – oceniając przejęcie istotnych 

ram regulacyjnych UE przez kraje 

partnerskie; w przypadku ust. 2 lit. c) i f) – 

oceniając liczbę odpowiednich umów i 

działań w ramach współpracy. Wskaźniki 

obejmować będą między innymi 

odpowiednie monitorowanie 

demokratycznych wyborów, poziom 

korupcji, przepływy handlowe, wskaźniki 

umożliwiające pomiar wewnętrznych 

nierówności gospodarczych, w tym 

poziomu zatrudnienia. 

6. Zakres realizacji tych celów mierzy się 

przede wszystkim przy pomocy 

odpowiednich sprawozdań okresowych UE 

dotyczących wdrażania polityki, natomiast 

w przypadku ust. 2 lit. a), d) i e) – stosując 

odpowiednie wskaźniki ustanowione przez 

międzynarodowe organizacje i inne 

właściwe organy; w przypadku ust. 2 lit. 

b), c) i d) – oceniając przejęcie istotnych 

unijnych ram regulacyjnych przez kraje 

partnerskie; w przypadku ust. 2 lit. c) i f) – 

oceniając liczbę odpowiednich umów i 

działań w ramach współpracy. Wskaźniki 

obejmować będą między innymi 

odpowiednie monitorowanie 

demokratycznych wyborów, pluralizm i 

koncentrację mediów, poziom korupcji, 

przepływy handlowe i inwestycje, 

wskaźniki umożliwiające pomiar tendencji 

w zakresie wewnętrznych nierówności 

gospodarczych i społecznych, w tym 

poziomu zatrudnienia. 
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Poprawka  19 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Ogólne ramy polityki do celów 

programowania i wdrażania wsparcia 

unijnego na mocy niniejszego 

rozporządzenia obejmują umowy o 

partnerstwie i współpracy, układy o 

stowarzyszeniu oraz inne istniejące lub 

przyszłe umowy ustanawiające stosunki z 

krajami partnerskimi, odpowiednie 

komunikaty, konkluzje Rady i rezolucje 

Parlamentu Europejskiego oraz stosowne 

wnioski z posiedzeń ministerialnych z 

krajami partnerskimi. 

1. Ogólne ramy polityki do celów 

programowania i wdrażania wsparcia 

unijnego na mocy niniejszego 

rozporządzenia obejmują umowy o 

partnerstwie i współpracy, układy o 

stowarzyszeniu, pogłębione i kompleksowe 

umowy o wolnym handlu oraz inne 

istniejące lub przyszłe umowy 

ustanawiające stosunki z krajami 

partnerskimi, odpowiednie komunikaty, 

konkluzje Rady i rezolucje Parlamentu 

Europejskiego oraz stosowne wnioski z 

posiedzeń ministerialnych z krajami 

partnerskimi. 

 

Poprawka  20 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Wsparcie unijne udzielane na mocy 

niniejszego rozporządzenia każdemu 

krajowi partnerskiemu różni się pod 

względem formy i kwot, w zależności od 

zaangażowania kraju partnerskiego w 

reformy i postępów we wdrażaniu tych 

reform. Różnice te odzwierciedlają poziom 

ambicji danego kraju w obszarze 

partnerstwa z Unią, jego postępy w 

budowaniu głębokiej i trwałej demokracji, 

postępy w realizacji uzgodnionych celów 

reform, potrzeby i możliwości tego kraju 

oraz potencjalny wpływ wsparcia unijnego. 

1. Wsparcie unijne udzielane na mocy 

niniejszego rozporządzenia każdemu 

krajowi partnerskiemu różni się pod 

względem formy i kwot, w zależności od 

zaangażowania kraju partnerskiego w 

reformy i postępów we wdrażaniu tych 

reform. Różnice te odzwierciedlają poziom 

ambicji danego kraju w obszarze 

partnerstwa z Unią, jego postępy w 

budowaniu i szanowaniu głębokiej i 

trwałej demokracji, poszanowaniu i 

wdrażaniu podstawowych zasad 

praworządności i społecznej gospodarki 

rynkowej, postępy w realizacji 

uzgodnionych celów reform, potrzeby i 

możliwości tego kraju oraz potencjalny 

wpływ wsparcia unijnego. 
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Poprawka  21 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Wsparcie udzielane na mocy niniejszego 

rozporządzenia z zasady uzgadnia się w 

partnerskiej współpracy z beneficjentami. 

Współpraca partnerska dotyczy 

odpowiednio władz krajowych, 

regionalnych i lokalnych, innych 

zainteresowanych stron, społeczeństwa 

obywatelskiego, partnerów społecznych 

oraz innych podmiotów niepublicznych 
zaangażowanych w przygotowanie, 

wdrażanie i monitorowanie wsparcia 

unijnego. 

2. Wsparcie udzielane na mocy niniejszego 

rozporządzenia z zasady uzgadnia się w 

partnerskiej współpracy z beneficjentami. 

Współpraca partnerska dotyczy 

odpowiednio władz krajowych, 

regionalnych i lokalnych, innych 

zainteresowanych stron, społeczeństwa 

obywatelskiego i partnerów społecznych 

zaangażowanych w przygotowanie, 

wdrażanie i monitorowanie wsparcia 

unijnego. 

 

Poprawka  22 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 5 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Komisja, państwa członkowskie i 

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) 

zapewniają spójność wsparcia udzielanego 

na mocy niniejszego rozporządzenia z 

innym wsparciem udzielanym przez Unię, 

państwa członkowskie i Europejski Bank 

Inwestycyjny. 

2. Komisja, państwa członkowskie i 

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) 

zapewniają spójność wsparcia udzielanego 

na mocy niniejszego rozporządzenia z 

innym wsparciem udzielanym przez Unię, 

państwa członkowskie, EBI oraz EBOiR. 

 

 

Poprawka 23 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 5 – ustęp 4 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4. Unia podejmuje w porozumieniu z 

państwami członkowskimi działania 

konieczne do zapewnienia prawidłowej 

koordynacji i współpracy z wielostronnymi 

i regionalnymi organizacjami oraz 

4. Unia podejmuje w porozumieniu z 

państwami członkowskimi działania 

konieczne do zapewnienia prawidłowej 

koordynacji i współpracy z wielostronnymi 

i regionalnymi organizacjami oraz 
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podmiotami, w tym z europejskimi 

instytucjami finansowymi, 

międzynarodowymi instytucjami 

finansowymi, agencjami Organizacji 

Narodów Zjednoczonych, funduszami i 

programami, fundacjami prywatnymi i 

politycznymi oraz z darczyńcami spoza 

Unii Europejskiej. 

podmiotami, w tym z europejskimi 

instytucjami finansowymi, agencjami 

Organizacji Narodów Zjednoczonych, 

funduszami i programami, fundacjami 

prywatnymi i politycznymi oraz z 

darczyńcami spoza Unii Europejskiej, przy 

jednoczesnym pełnym poszanowaniu 

suwerenności każdego kraju i 

podejmowanych przez niego decyzji 

gospodarczych. 

 

 

Poprawka  24 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 7 – ustęp 9 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

9. W przypadku kryzysów lub zagrożeń dla 

demokracji, praworządności, praw 

człowieka i podstawowych wolności lub w 

razie wystąpienia klęsk żywiołowych lub 

katastrof spowodowanych przez człowieka 

można dokonać doraźnego przeglądu 

dokumentów programowych. Za sprawą 

takiego doraźnego przeglądu należy 

zapewnić zachowanie spójności między 

wsparciem udzielonym na podstawie 

niniejszego rozporządzenia a wsparciem z 

innych instrumentów finansowych Unii. 

Doraźny przegląd może skutkować 

przyjęciem zmienionych dokumentów 

programowych. W tej sytuacji Komisja 

przekazuje zmienione dokumenty 

programowe do wiadomości Parlamentu 

Europejskiego i Rady w terminie jednego 

miesiąca od ich przyjęcia. 

9. W przypadku kryzysów lub zagrożeń dla 

demokracji, praworządności, praw 

człowieka i podstawowych wolności, w 

przypadku poważnych i wielokrotnych 

naruszeń przepisów Międzynarodowej 

Organizacji Handlu (WTO) lub umów 

handlowych zawartych z Unią lub w razie 

wystąpienia klęsk żywiołowych lub 

katastrof spowodowanych przez człowieka 

można dokonać doraźnego przeglądu 

dokumentów programowych. Za sprawą 

takiego doraźnego przeglądu należy 

zapewnić zachowanie spójności między 

wsparciem udzielonym na podstawie 

niniejszego rozporządzenia a wsparciem z 

innych instrumentów finansowych Unii. 

Doraźny przegląd może skutkować 

przyjęciem zmienionych dokumentów 

programowych. W tej sytuacji Komisja 

przekazuje zmienione dokumenty 

programowe do wiadomości Parlamentu 

Europejskiego i Rady w terminie jednego 

miesiąca od ich przyjęcia. 
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Poprawka  25 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 17  

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Bez uszczerbku dla przepisów w sprawie 

zawieszenia pomocy zawartych w 

umowach o partnerstwie i współpracy oraz 

w układach o stowarzyszeniu z krajami i 

regionami partnerskimi, jeżeli kraj 

partnerski nie przestrzega zasad 

demokracji, praworządności i praw 

człowieka oraz podstawowych wolności, 

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 danym krajem 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. 

Bez uszczerbku dla przepisów w sprawie 

zawieszenia pomocy zawartych w 

umowach o partnerstwie i współpracy oraz 

w układach o stowarzyszeniu z krajami i 

regionami partnerskimi, jeżeli kraj 

partnerski nie przestrzega zasad 

demokracji, praworządności i praw 

człowieka oraz podstawowych wolności 

lub poważnie i wielokrotnie narusza 

przepisy WTO lub przepisy umów 

handlowych zawartych z Unią, 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 danym krajem 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. 
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OPINIA KOMISJI BUDŻETOWEJ 

dla Komisji Spraw Zagranicznych 

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

ustanawiającego Europejski Instrument Sąsiedztwa 

(COM(2011)0839 – C7-0492/2011 – 2011/0405(COD)) 

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Jan Kozłowski 

 

 

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE 

Ogólnym celem polityki sąsiedztwa UE jest rozszerzenie obszaru wolności, demokracji, 

przestrzegania praw człowieka i podstawowych wolności na państwa sąsiadujące z UE, 

zgodnie z art. 8 TUE. Polityka ta, którą można uznać za inwestycję w przyszłość UE, 

obejmuje 16 partnerów położonych na wschód i południe od granic UE.  

 

Wniosek Komisji Europejskiej dotyczący nowego Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa 

przyniesie korzyści krajom sąsiadującym z UE, które wspierają ściślejszą współpracę 

polityczną, większą integrację gospodarczą z UE oraz skuteczne i trwałe przejście do 

demokracji.  

 

Główne elementy wniosku Komisji Europejskiej: 

 

1. Program na rzecz uproszczenia 

 

Komisja Europejska przedstawiła wniosek dotyczący rozporządzenia ustanawiającego 

Europejski Instrument Sąsiedztwa (ENI) w dniu 7 grudnia 2011 r. Wniosek ten wpisuje się w 

ogólny program na rzecz uproszczenia ram legislacyjnych w kolejnych wieloletnich ramach 

finansowych na lata 2014-2020, koncentrując się na następujących elementach: 

 

 - większa efektywność dzięki zróżnicowaniu beneficjentów i stosowaniu zasady 

„więcej za więcej” – wprowadza się bodźce finansowe dla najbardziej ambitnych 

reformatorów;  

 

 - większa elastyczność i łatwiejszy dostęp do finansowania dla beneficjentów, 
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szczególnie wskutek szerokiego wykorzystania aktów delegowanych i wykonawczych; 

 

 - usprawnienie procedur i sprowadzenie 29 obszarów tematycznych do 6 

szczegółowych celów; 

 

 - jedno narzędzie programowania dla większości krajów sąsiadujących (jednolite ramy 

wsparcia); 

 

 - większa harmonizacja i większe uproszczenie dzięki wprowadzeniu nowego 

ramowego rozporządzenia horyzontalnego, co zapewni spójność instrumentów zewnętrznych 

oraz pełne wykorzystanie synergii, jak również większą pewność prawną; 

 

 - poprawa koordynacji i spójności pomocy między UE i państwami członkowskimi, a 

także innymi międzynarodowymi darczyńcami; 

 

 - możliwość przeniesienia funduszy z ENI oraz funduszy z odpowiedniej wewnętrznej 

pozycji budżetu UE w celu sprostania wyzwaniom o charakterze transgranicznym; 

 

 - większe wykorzystanie instrumentów finansowych w celu jak najefektywniejszego 

wykorzystania dostępnych środków – reinwestowanie środków generowanych przez 

instrumenty finansowe, łączenie środków itd. 

 

 - w odpowiednio uzasadnionych przypadkach, gdy zachodzi konieczność wsparcia 

rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i podmiotów niepublicznych, wymogi dotyczące 

współfinansowania mogą zostać uchylone. 

 

2. Wkład w realizację strategii „Europa 2020” oraz celów innych strategii polityki 

wewnętrznej UE 

 

Nowy Europejski Instrument Sąsiedztwa będzie silniej powiązany ze strategiami polityki 

wewnętrznej UE, szczególnie z celami strategii „Europa 2020” oraz celami w zakresie zmian 

klimatu, praw człowieka i demokracji. 

 

3. Skutki budżetowe 

 

Określona we wniosku Komisji Europejskiej ogólna kwota przeznaczona na ENI wzrosła o 

19% według cen stałych z 2011 r. (z 13 546 mln EUR w obecnych WRF do 16 097 mln EUR 

w przyszłych WRF).  

 

Przewiduje się przydziały środków w ramach programu „Erasmus dla wszystkich” – 

finansowanie pochodzić będzie z puli finansowej ENI i innych instrumentów objętych 

odnośnym przepisem. Przydziały te można zmienić w przypadku zaistnienia poważnych i 

nieprzewidzianych okoliczności wymagających przekierowania środków na inny cel. 

Sprawozdawca proponuje zastąpienie orientacyjnej kwoty przydzielanych środków wartością 

procentową przydziałów finansowych dla uczestniczących instrumentów. 

 

Braki we wniosku Komisji Europejskiej 
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W swojej opinii sprawozdawca chciałby skupić się na następujących elementach służących 

wyeliminowaniu braków obecnych we wniosku Komisji Europejskiej: 

 

o aby zapewnić niezależność finansową instrumentów oraz najlepsze warunki dla 

osiągnięcia przez nie założonych celów, tworzenie jakichkolwiek nowych 

instrumentów zewnętrznych nie powinno wywierać negatywnego wpływu na 

finansowanie z istniejących instrumentów; 

o pełne uczestnictwo władzy budżetowej w podejmowaniu decyzji i procesie wdrażania, 

kiedy chodzi o wydatki z budżetu UE; 

o większa koordynacja z postanowieniami rozporządzenia finansowego; 

o położenie jeszcze większego nacisku na koordynację pomocy w celu ograniczenia 

przypadków dublowania oraz w celu poprawy spójności z działaniami UE i państw 

członkowskich, a także innych darczyńców lokalnych, regionalnych i 

międzynarodowych; 

o uwzględnianie potrzeb partnerów na wschodzie i południu oraz różnic między nimi 

przy uwalnianiu przydzielonych środków budżetowych, przy jednoczesnym 

zagwarantowaniu wystarczającego stopnia elastyczności, aby móc odpowiednio 

reagować na nieprzewidziane sytuacje; 

o zasadę „więcej za więcej” należy stosować przy użyciu przejrzystych, obiektywnych i 

konkretnych wskaźników efektywności, aby uniknąć niewłaściwego wykorzystania 

środków unijnych; 

o włączenie strategii makroregionalnych obok innych środków transgranicznych, co 

stworzyłoby silniejszą dźwignię i zapewniłoby bardziej ukierunkowane wykorzystanie 

skromnych zasobów unijnych. 

POPRAWKI 

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

przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek: 
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Poprawka  1 

Projekt rezolucji legislacyjnej 

Ustęp 1 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 1a. zwraca uwagę, że określona we 

wniosku ustawodawczym pula finansowa 

stanowi jedynie wskazówkę dla władzy 

ustawodawczej i nie można jej uznać za 

ostateczną do momentu osiągnięcia 

porozumienia w sprawie rozporządzenia 

dotyczącego wieloletnich ram 

finansowych na okres 2014-2020; 

 

Poprawka  2 

Projekt rezolucji legislacyjnej 

Ustęp 1 b (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 1b. przypomina o swojej rezolucji z dnia 

8 czerwca 2011 r. pt. „Inwestowanie w 

przyszłość: nowe wieloletnie ramy 

finansowe (WRF) na rzecz Europy 

konkurencyjnej, zrównoważonej i 

sprzyjającej integracji społecznej; 

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 zwiększenie 

środków w następnych WRF nawet o co 

najmniej 5% w porównaniu z poziomem 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, 
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z których można by zupełnie zrezygnować, 

pomimo ich potwierdzonej europejskiej 

wartości dodanej; 

Poprawka  3 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Punkt -1 preambuły (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (-1) Niniejsze rozporządzenie powinno 

określić – na cały okres trwania 

instrumentu, który ustanawia – pulę 

finansową, która będzie podstawowym 

punktem odniesienia w rozumieniu 

pkt […] porozumienia 

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 

ustanowionego w niniejszym dokumencie, 

a jednocześnie należy zagwarantować 

optymalne wykorzystanie środków 

finansowych. 
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Poprawka  5 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Punkt -1 b preambuły (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (-1b) Istotne jest zapewnienie należytego 

zarządzania finansami instrumentu 

ustanowionego w niniejszym dokumencie 

oraz jego realizacji w sposób możliwie 

najbardziej efektywny i przyjazny dla 

użytkownika, przy równoczesnym 

zagwarantowaniu pewności prawnej i 

dostępności tego instrumentu dla 

wszystkich uczestników. 

 

Poprawka  6 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Punkt 7 a preambuły (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (7a) Demokracja i prawa człowieka 

zostały postawione na pierwszym planie w 

stosunkach Unii z krajami partnerskimi, 

dlatego ustanawiane są nowe struktury 

mające na celu wsparcie społeczeństwa 

obywatelskiego przy jednoczesnym 

uznawaniu wzajemnej 

komplementarności, takie jak Europejski 

Fundusz na rzecz Demokracji, Europejski 

Instrument na rzecz Wspierania 

Demokracji i Praw Człowieka czy 

Instrument na rzecz Stabilności. 

 

Poprawka  7 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Punkt 19 a preambuły (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (19a) Wsparcie udzielane rozwijającym 

się krajom sąsiedzkim i krajom 
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partnerskim za pośrednictwem 

Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa 

należy oddzielić od pomocy przyznawanej 

tym krajom w ramach instrumentu 

finansowania współpracy na rzecz 

rozwoju. Należy wprowadzić oddzielne 

programowanie poszczególnych 

instrumentów finansowych 

przewidzianych w nowych wieloletnich 

ramach finansowych 2014-2020. 

 

Poprawka  8 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Punkt 22 a preambuły (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (22a) Unia powinna promować 

zrównoważoną politykę przemysłową i 

dostarczać wiedzy poprzez budowanie 

potencjału na różnych szczeblach. 

Środowiskowo odpowiedzialny biznes 

powinien mieć odzwierciedlenie w 

związanej z biznesem pomocy Unii i 

innych darczyńców. 

 

Poprawka  9 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – ustęp 3 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 3a. Aby osiągnąć cele europejskiej polityki 

sąsiedztwa, należy zadbać o równowagę 

między wschodnim a południowym 

wymiarem polityki, zapewniając 

jednocześnie odpowiedni stopień 

elastyczności i przyjmując podejście 

oparte na wynikach oraz skoncentrowane 

na zobowiązaniach i postępach reform w 

krajach partnerskich, przy uwzględnieniu 

klucza historycznego oraz sytuacji 

finansowej i politycznej w europejskim 
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sąsiedztwie. 

 

Poprawka  10 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – ustęp 3 b (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 3b. Beneficjenci Europejskiego 

Instrumentu Sąsiedztwa przyczyniają się 

również do osiągnięcia celów strategii 

Europa 2020 na rzecz inteligentnego i 

zrównoważonego rozwoju sprzyjającego 

włączeniu społecznemu, a także 

przestrzegają zasad demokracji i państwa 

prawa, powszechności i niepodzielności 

praw człowieka, ochrony środowiska, 

praw pracowników, sprawiedliwości 

społecznej i reguł przedsiębiorczości. 

Szczególną uwagę należy również zwrócić 

na środki mające na celu ograniczenie 

ubóstwa i propagowanie zabezpieczenia 

społecznego dla obywateli najbardziej 

narażonych na ubóstwo i wykluczenie 

społeczne. Ponadto otrzymują oni 

wsparcie z myślą o rozwoju zdolności 

instytucjonalnej i absorpcyjnej koniecznej 

do tego, aby wykorzystać środki finansowe 

Unii w jak najwłaściwszy sposób. 

 

Poprawka  11 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – ustęp -1 (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 -1. Wsparcie udzielane na podstawie 

niniejszego rozporządzenia jest zgodne z 

celami strategii Europa 2020, mając na 

względzie potrzebę spójności między 

strategiami polityki zewnętrznej i 

wewnętrznej Unii. 
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Poprawka  12 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Wsparcie zapewniane na podstawie 

niniejszego rozporządzenia powinno 

sprzyjać zacieśnieniu współpracy 

politycznej oraz stopniowej integracji 

gospodarczej Unii i krajów partnerskich, w 

szczególności wdrażaniu umów o 

partnerstwie i współpracy, układów o 

stowarzyszeniu lub innych istniejących i 

przyszłych umów oraz wspólnie 

uzgodnionych planów działań. 

1. Wsparcie zapewniane na podstawie 

niniejszego rozporządzenia powinno 

sprzyjać zacieśnieniu współpracy 

politycznej oraz stopniowej integracji 

gospodarczej Unii i krajów partnerskich, w 

szczególności wdrażaniu umów o 

partnerstwie i współpracy, układów o 

stowarzyszeniu lub innych istniejących i 

przyszłych umów, deklaracji ze szczytów 

wielostronnych i parlamentarnych w 

ramach wschodniego i południowego 

wymiaru europejskiej polityki sąsiedztwa 
oraz wspólnie uzgodnionych planów 

działań. 

 

Poprawka  13 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – ustęp 2 – litera a) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) propagowanie praw człowieka i 

podstawowych wolności, praworządności, 

zasad równości, ustanowienie głębokiej i 

trwałej demokracji, propagowanie dobrych 

rządów oraz rozwój dobrze prosperującego 

społeczeństwa obywatelskiego 

obejmującego partnerów społecznych; 

a) propagowanie praw człowieka i 

podstawowych wolności, praworządności, 

zasad równości, ustanowienie głębokiej i 

trwałej demokracji umocnionej na 

szczeblach regionalnym i lokalnym, 

propagowanie dobrych rządów, walka z 

korupcją, przyczynianie się do rozwoju 

instytucjonalnego i budowania potencjału 

ze szczególnym ukierunkowaniem na 

władze regionalne i lokalne, które należy 

upoważnić do świadczenia podstawowych 

usług, wspieranie demokratycznej 

decentralizacji oraz rozwój dobrze 

prosperującego i zwiększającego 

odpowiedzialność społeczeństwa 

obywatelskiego obejmującego partnerów 

społecznych; 
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Poprawka  14 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – ustęp 2 – litera b) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) zapewnienie stopniowej integracji z 

unijnym rynkiem wewnętrznym oraz 

zacieśnionej współpracy sektorowej i 

międzysektorowej, również za sprawą 

zbliżenia przepisów i konwergencji 

regulacyjnej z unijnymi normami oraz 

innymi ważnymi normami 

międzynarodowymi, powiązanego rozwoju 

instytucjonalnego i inwestycji, głównie w 

obszarze wzajemnych połączeń; 

b) zapewnienie stopniowej integracji z 

unijnym rynkiem wewnętrznym oraz 

zacieśnionej współpracy sektorowej i 

międzysektorowej, również za sprawą 

zbliżenia przepisów i konwergencji 

regulacyjnej z unijnymi normami oraz 

innymi ważnymi normami 

międzynarodowymi, powiązanego rozwoju 

instytucjonalnego i inwestycji zgodnie ze 

zrównoważoną polityką przemysłową, 

głównie w obszarze wzajemnych połączeń; 

 

Poprawka  15 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – ustęp 2 – litera c) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

c) stworzenie warunków dla dobrze 

zarządzanej mobilności osób i 

propagowanie kontaktów międzyludzkich; 

c) stworzenie warunków dla dobrze 

zarządzanej mobilności osób i 

propagowanie kontaktów międzyludzkich; 

ułatwianie legalnej migracji i 

opracowanie ram dotyczących wsparcia 

dla osób ubiegających się o azyl oraz 

reintegracji uchodźców; 

 

Poprawka  16 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – ustęp 2 – litera d) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

d) zrównoważony i sprzyjający włączeniu 

społecznemu rozwój pod każdym 

względem, ograniczenie ubóstwa, również 

za sprawą rozwoju sektora prywatnego; 

propagowanie wewnętrznej spójności 

d) zrównoważony i sprzyjający włączeniu 

społecznemu rozwój pod każdym 

względem, ograniczenie ubóstwa 

i sprawiedliwość społeczna, również za 

sprawą rozwoju sektora prywatnego; 
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gospodarczej, społecznej i terytorialnej, 

rozwoju obszarów wiejskich, działań w 

dziedzinie klimatu oraz odporności na 

katastrofy; 

propagowanie wewnętrznej spójności 

gospodarczej, społecznej i terytorialnej, 

rozwoju obszarów wiejskich, działań w 

dziedzinie klimatu, efektywności 

energetycznej oraz odporności na 

katastrofy; 

 

Poprawka  17 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – ustęp 2 – litera fa) (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 fa) wspieranie aktywnego uczestnictwa 

krajów partnerskich i podmiotów 

społeczeństwa obywatelskiego w 

działaniach służących osiągnięciu celów 

strategii „Europa 2020”, tj. inteligentnego 

i trwałego wzrostu sprzyjającego 

włączeniu społecznemu, w tym rozwoju 

strategii politycznych mających na celu 

pomoc małym i średnim 

przedsiębiorstwom. 

 

Poprawka  18 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – ustęp 3 – akapit 1 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 W uzupełnieniu do sprawozdań 

okresowych przeprowadzana będzie 

kompleksowa ocena zakończonych i 

prowadzonych nadal programów 

równocześnie ze ściślejszym 

monitorowaniem pomocy w celu 

uzyskania dodatkowych informacji 

zwrotnych wykorzystywanych następnie 

do zmiany koncepcji programu i 

podejmowania decyzji o przydziale 

środków. 
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Poprawka  19 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – ustęp 4 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 4a. Europejski Instrument Sąsiedztwa 

służy również jako narzędzie do 

stworzenia wystarczającego potencjału 

instytucjonalnego i administracyjnego lub 

rozbudowy tego potencjału, aby zapewnić 

prawidłowe wykorzystanie funduszy 

unijnych. 

 

Poprawka  20 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Ogólne ramy polityki do celów 

programowania i wdrażania wsparcia 

unijnego na mocy niniejszego 

rozporządzenia obejmują umowy o 

partnerstwie i współpracy, układy o 

stowarzyszeniu oraz inne istniejące lub 

przyszłe umowy ustanawiające stosunki z 

krajami partnerskimi, odpowiednie 

komunikaty, konkluzje Rady i rezolucje 

Parlamentu Europejskiego oraz stosowne 

wnioski z posiedzeń ministerialnych z 

krajami partnerskimi. 

1. Ogólne ramy polityki do celów 

programowania i wdrażania wsparcia 

unijnego na mocy niniejszego 

rozporządzenia obejmują umowy o 

partnerstwie i współpracy, układy o 

stowarzyszeniu oraz inne istniejące lub 

przyszłe umowy ustanawiające stosunki z 

krajami partnerskimi, odpowiednie 

komunikaty, konkluzje Rady i rezolucje 

Parlamentu Europejskiego oraz stosowne 

dokumenty, takie jak deklaracje ze 

szczytów lub wnioski z posiedzeń 

ministerialnych z krajami partnerskimi, 

zwłaszcza w ramach wschodniego i 

południowego wymiaru europejskiej 

polityki sąsiedztwa. 
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Poprawka  21 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Wsparcie unijne udzielane na mocy 

niniejszego rozporządzenia każdemu 

krajowi partnerskiemu różni się pod 

względem formy i kwot, w zależności od 

zaangażowania kraju partnerskiego w 

reformy i postępów we wdrażaniu tych 

reform. Różnice te odzwierciedlają poziom 

ambicji danego kraju w obszarze 

partnerstwa z Unią, jego postępy w 

budowaniu głębokiej i trwałej demokracji, 

postępy w realizacji uzgodnionych celów 

reform, potrzeby i możliwości tego kraju 

oraz potencjalny wpływ wsparcia unijnego. 

1. Wsparcie unijne udzielane na mocy 

niniejszego rozporządzenia każdemu 

krajowi partnerskiemu różni się pod 

względem formy i kwot, w zależności od 

zaangażowania kraju partnerskiego w 

reformy i postępów we wdrażaniu tych 

reform, jak również potrzeb i możliwości 

danego kraju partnerskiego oraz 

potencjalnych skutków wsparcia 

unijnego, mierzonych za pomocą 

specjalnych wskaźników efektywności 

określonych przez Komisję. Różnice te 

odzwierciedlają również poziom ambicji 

danego kraju w obszarze partnerstwa z 

Unią, jego postępy w budowaniu głębokiej 

i trwałej demokracji, postępy w realizacji 

uzgodnionych celów reform, potrzeby i 

możliwości tego kraju oraz potencjalny 

wpływ wsparcia unijnego. 

 

Poprawka  22 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Wsparcie unijne udzielane na mocy 

niniejszego rozporządzenia każdemu 

krajowi partnerskiemu różni się pod 

względem formy i kwot, w zależności od 

zaangażowania kraju partnerskiego w 

reformy i postępów we wdrażaniu tych 

reform. Różnice te odzwierciedlają poziom 

ambicji danego kraju w obszarze 

partnerstwa z Unią, jego postępy w 

budowaniu głębokiej i trwałej demokracji, 

postępy w realizacji uzgodnionych celów 
reform, potrzeby i możliwości tego kraju 

oraz potencjalny wpływ wsparcia 

1. Wsparcie unijne udzielane na mocy 

niniejszego rozporządzenia każdemu 

krajowi partnerskiemu różni się pod 

względem formy i kwot, w zależności od 

zaangażowania kraju partnerskiego w 

reformy i postępów we wdrażaniu tych 

reform. Takie podejście zakłada w związku 

z tym, że bez wyraźnego zobowiązania ze 

strony kraju partnerskiego w sektorze 

mającym na celu budowanie głębokiej i 

trwałej demokracji podjęta zostanie 

decyzja – w porozumieniu z wszystkimi 

instytucjami UE i przy zachowaniu pełnej 



 

PE487.898 94/188 RR\1012703PL.doc 

PL 

unijnego. przejrzystości – o wycofaniu wszelkiej 

pomocy unijnej w tym obszarze reform, 

zamiast kontynuowania wspierania 

projektu, który nie jest zgodny z duchem 

celów nowej europejskiej polityki 

sąsiedztwa. 

 

Poprawka  23 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – ustęp 1 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 1a. Postępy reform mierzy się za pomocą 

jasnych, przejrzystych, obiektywnych, 

wymiernych i możliwych do realizacji 

wskaźników, bez tworzenia nadmiernego 

obciążenia administracyjnego. 

 

Poprawka  24 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Wsparcie udzielane na mocy niniejszego 

rozporządzenia z zasady uzgadnia się w 

partnerskiej współpracy z beneficjentami. 

Współpraca partnerska dotyczy 

odpowiednio władz krajowych, 

regionalnych i lokalnych, innych 

zainteresowanych stron, społeczeństwa 

obywatelskiego, partnerów społecznych 

oraz innych podmiotów niepublicznych 

zaangażowanych w przygotowanie, 

wdrażanie i monitorowanie wsparcia 

unijnego. 

2. Wsparcie udzielane na mocy niniejszego 

rozporządzenia z zasady uzgadnia się w 

partnerskiej współpracy z beneficjentami. 

Współpraca partnerska dotyczy 

odpowiednio władz krajowych, 

regionalnych i lokalnych, innych 

zainteresowanych stron, społeczeństwa 

obywatelskiego, partnerów społecznych 

oraz innych podmiotów niepublicznych 

zaangażowanych w przygotowanie, 

wdrażanie i monitorowanie wsparcia 

unijnego. W związku z tym stworzone 

zostaną warunki sprzyjające udziałowi 

podmiotów niepublicznych w unijnych 

programach wsparcia w celu zwiększenia 

ich zaangażowania w te programy. 

Ponadto Komisja opracowuje kryteria 

kwalifikowalności udziału władz 

regionalnych i lokalnych w programach 
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finansowania i czuwa nad tym, żeby ich 

zaangażowania nie utrudniały przeszkody 

administracyjne. Opracowany zostanie 

mechanizm konsultowania się i 

monitorowania w celu dalszego 

angażowania podmiotów społeczeństwa 

obywatelskiego w proces dobrych rządów 

każdego kraju partnerskiego. 

Społeczeństwo obywatelskie ma być zatem 

stale zachęcane do udziału w programach 

finansowania; udział taki zostanie 

zapewniony m.in. poprzez uproszczenie 

zasad finansowania. Przy nawiązywaniu 

partnerstwa z beneficjentami Unia 

przestrzega zasad decentralizacji i 

demokracji lokalnej, mobilizacji 

społecznej oraz budowania 

odpowiedzialnego społeczeństwa 

obywatelskiego. 

 

Poprawka  25 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – ustęp 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Wsparcie unijne udzielane na mocy 

niniejszego rozporządzenia jest z zasady 

współfinansowane przez kraje partnerskie 

z funduszy publicznych, wkładu 

beneficjentów lub z innych źródeł. Ta sama 

zasada ma zastosowanie do współpracy z 

Federacją Rosyjską, zwłaszcza w 

odniesieniu do programów, o których 

mowa w art. 6 ust. 1 lit. c). W odpowiednio 

uzasadnionych przypadkach oraz w 

przypadku, gdy zachodzi konieczność 

wsparcia rozwoju społeczeństwa 

obywatelskiego i podmiotów 

niepublicznych, wymogi dotyczące 

współfinansowania mogą zostać uchylone, 

bez uszczerbku dla zgodności z innymi 

warunkami określonymi w rozporządzeniu 

finansowym. 

3. Wsparcie unijne udzielane na mocy 

niniejszego rozporządzenia jest z zasady 

współfinansowane przez kraje partnerskie 

z funduszy publicznych, wkładu 

beneficjentów lub z innych źródeł. Ta sama 

zasada ma zastosowanie do współpracy z 

Federacją Rosyjską, zwłaszcza w 

odniesieniu do programów, o których 

mowa w art. 6 ust. 1 lit. c). W odpowiednio 

uzasadnionych przypadkach oraz w 

przypadku, gdy zachodzi konieczność 

wsparcia rozwoju społeczeństwa 

obywatelskiego, władz lokalnych i 

regionalnych oraz podmiotów 

niepublicznych, wymogi dotyczące 

współfinansowania mogą zostać uchylone, 

bez uszczerbku dla zgodności z innymi 

warunkami określonymi w rozporządzeniu 

finansowym. Ponadto pełne finansowanie 

jest możliwe wtedy, gdy w interesie Unii 



 

PE487.898 96/188 RR\1012703PL.doc 

PL 

jest bycie jedynym darczyńcą 

umożliwiającym zaangażowanie pomiotów 

lokalnych i regionalnych. 

 

Poprawka  26 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – ustęp 3 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 3a. W stosownych przypadkach wsparcie 

udzielane przez Unię na mocy niniejszego 

rozporządzenia obejmuje finansowanie 

zewnętrznego wymiaru strategii 

makroregionalnych Unii Europejskiej, 

takich jak strategia dla regionu Morza 

Bałtyckiego, strategia na rzecz regionu 

naddunajskiego i strategia na rzecz 

inicjatywy adriatycko-jońskiej. 

 

Poprawka  27 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 5 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Komisja, państwa członkowskie i 

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) 

zapewniają spójność wsparcia udzielanego 

na mocy niniejszego rozporządzenia z 

innym wsparciem udzielanym przez Unię, 

państwa członkowskie i Europejski Bank 

Inwestycyjny. 

2. Komisja, państwa członkowskie i 

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) 

zapewniają spójność wsparcia udzielanego 

na mocy niniejszego rozporządzenia, 

a także na mocy innych instrumentów 

finansowych przewidzianych w 

wieloletnich ramach finansowych 2014-

2020, takich jak instrument finansowania 

współpracy na rzecz rozwoju, z innym 

wsparciem udzielanym przez Unię, 

państwa członkowskie i Europejski Bank 

Inwestycyjny. 
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Poprawka  28 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 5 – ustęp 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Unia i państwa członkowskie koordynują 

swoje odpowiednie programy wsparcia w 

celu zwiększenia skuteczności i 

efektywności w zapewnianiu wsparcia oraz 

zacieśnieniu dialogu politycznego, zgodnie 

z zasadami ustalonymi w odniesieniu do 

umacniania koordynacji operacyjnej w 

dziedzinie wsparcia zewnętrznego oraz 

harmonizacji obszarów polityki i procedur. 

Koordynacja obejmuje regularne 

konsultacje i częstą wymianę istotnych 

informacji na różnych etapach udzielania 

wsparcia, zwłaszcza w terenie, i może 

skutkować wspólnym programowaniem, 

współpracą w drodze delegowania lub 

umowami o przeniesieniu. 

3. Unia i państwa członkowskie 

koordynują swoje odpowiednie programy 

wsparcia w celu zwiększenia skuteczności i 

efektywności w zapewnianiu wsparcia oraz 

zacieśnieniu dialogu politycznego, a także 

zapobiegania dublowaniu finansowania, 
zgodnie z zasadami ustalonymi w 

odniesieniu do umacniania koordynacji 

operacyjnej w dziedzinie wsparcia 

zewnętrznego oraz harmonizacji obszarów 

polityki i procedur. Koordynacja obejmuje 

regularne konsultacje i częstą wymianę 

istotnych informacji na różnych etapach 

udzielania wsparcia, zwłaszcza w terenie, i 

może skutkować wspólnym 

programowaniem, współpracą w drodze 

delegowania lub umowami o przeniesieniu. 

Koordynacja obejmuje również 

finansowanie w ramach różnych 

instrumentów wewnętrznych i 

zewnętrznych. 

 

Poprawka  29 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 5 – ustęp 4 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4. Unia podejmuje w porozumieniu z 

państwami członkowskimi działania 

konieczne do zapewnienia prawidłowej 

koordynacji i współpracy z wielostronnymi 

i regionalnymi organizacjami oraz 

podmiotami, w tym z europejskimi 

instytucjami finansowymi, 

międzynarodowymi instytucjami 

finansowymi, agencjami Organizacji 

Narodów Zjednoczonych, funduszami i 

programami, fundacjami prywatnymi i 

4. Unia podejmuje w porozumieniu z 

państwami członkowskimi działania 

konieczne do zapewnienia prawidłowej 

koordynacji i współpracy z wielostronnymi 

i regionalnymi organizacjami oraz 

podmiotami, w tym z europejskimi 

instytucjami finansowymi, 

międzynarodowymi instytucjami 

finansowymi, agencjami Organizacji 

Narodów Zjednoczonych, funduszami i 

programami, fundacjami prywatnymi i 
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politycznymi oraz z darczyńcami spoza 

Unii Europejskiej. 

politycznymi oraz z darczyńcami spoza 

Unii Europejskiej. Ustanawia się 

kompleksowe ramy ulepszonej interakcji 

między Europejskim Instrumentem 

Sąsiedztwa a innymi instrumentami. 

 

Poprawka  30 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 5 – ustęp 4 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 4a. Spójne wdrażanie polityki sąsiedztwa 

zależy od wysokiego stopnia kompetencji 

pracowników delegatur UE, którym 

zapewnia się dodatkowe środki 

szkoleniowe i dzielenie się wiedzą w 

formie działań kontynuacyjnych, 

monitorowania, audytów i oceny. Ponadto 

istnieje potrzeba kształcenia i szkolenia 

lokalnych, regionalnych i krajowych 

beneficjentów tam, gdzie wykorzystywane 

są instrumenty partnerstwa miast 

(Twinning) oraz programu pomocy 

technicznej i wymiany informacji (Taiex). 

 

Poprawka  31 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 6 – ustęp 1 – litera c a) (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ca) programy współpracy 

międzyregionalnej dotyczące współpracy 

między jednostkami regionalnymi państw 

członkowskich Unii i odpowiadającymi im 

jednostkami regionalnymi krajów 

partnerskich. 
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Poprawka  32 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 7 – ustęp 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. W odniesieniu do programów 

wielonarodowych przyjmuje się 

wszechstronny dokument programowy, 

obejmujący strategię oraz wieloletni 

program indykatywny, czyniąc to zgodnie 

z procedurą sprawdzającą, o której mowa 

w art. 15 ust. 3 wspólnego rozporządzenia 

wykonawczego. Określa się w nim 

priorytety dla wsparcia unijnego na rzecz 

danego regionu lub subregionu oraz 

orientacyjny poziom finansowania w 

podziale na poszczególne priorytety. Czas 

obowiązywania tego dokumentu obejmuje 

odpowiedni okres wieloletni. 

3. W odniesieniu do programów 

wielonarodowych przyjmuje się 

wszechstronny dokument programowy, 

obejmujący strategię oraz wieloletni 

program indykatywny, czyniąc to zgodnie 

z procedurą sprawdzającą, o której mowa 

w art. 15 ust. 3 wspólnego rozporządzenia 

wykonawczego. Określa się w nim 

priorytety dla wsparcia unijnego na rzecz 

danego regionu lub subregionu, 

w stosownych przypadkach w oparciu 

o priorytety zawarte w dokumentach 

wielostronnych, o których mowa w art. 3 

ust. 2, oraz orientacyjny poziom 

finansowania w podziale na poszczególne 

priorytety. Czas obowiązywania tego 

dokumentu obejmuje odpowiedni okres 

wieloletni. 

 

Poprawka  33 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 7 – ustęp 5 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

5. Kwoty przydzielonych środków 

finansowych dla programów krajowych i 

wielonarodowych ustala się, stosując 

przejrzyste i obiektywne kryteria, 

odzwierciedlające zasadę rozróżnienia, o 

której mowa w art. 4 ust. 1. 

5. Kwoty przydzielonych środków 

finansowych dla programów krajowych i 

wielonarodowych ustala się, stosując 

przejrzyste i obiektywne kryteria, jasno 

określone i ocenione, a także 
odzwierciedlające zasadę rozróżnienia, o 

której mowa w art. 4 ust. 1. 
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Poprawka  34 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 7 – ustęp 6 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 6a. Aby zmaksymalizować wartość dodaną 

dla UE, należy unikać dublowania działań 

i zasobów, a także wzmocnić rolę organów 

finansowych, takich jak Europejski Bank 

Inwestycyjny oraz Europejski Bank 

Odbudowy i Rozwoju. 

 

Poprawka  35 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 7 – ustęp 7 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

7. W procesie programowania biorą udział 

państwa członkowskie i inni darczyńcy, 

którzy zobowiązali się zaprogramować 

swoje wsparcie wspólnie z UE. W 

stosownych przypadkach dokumenty 

programowe mogą obejmować również ich 

wkład. 

7. W procesie programowania biorą udział 

państwa członkowskie i inni darczyńcy, 

którzy zobowiązali się zaprogramować 

swoje wsparcie wspólnie z UE. W 

stosownych przypadkach dokumenty 

programowe mogą obejmować również ich 

wkład. Należy odpowiednio informować 

Parlament Europejski i Radę na 

wszystkich etapach procesu 

programowania, szczególnie w przypadku 

kwestii dotyczących wydatków z budżetu 

Unii. 

 

Poprawka  36 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 7 – ustęp 9 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

9. W przypadku kryzysów lub zagrożeń dla 

demokracji, praworządności, praw 

człowieka i podstawowych wolności lub w 

razie wystąpienia klęsk żywiołowych lub 

katastrof spowodowanych przez człowieka 

9. W przypadku kryzysów lub zagrożeń dla 

demokracji, praworządności, praw 

człowieka i podstawowych wolności lub w 

razie wystąpienia klęsk żywiołowych lub 

katastrof spowodowanych przez człowieka 
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można dokonać doraźnego przeglądu 

dokumentów programowych. Za sprawą 

takiego doraźnego przeglądu należy 

zapewnić zachowanie spójności między 

wsparciem udzielonym na podstawie 

niniejszego rozporządzenia a wsparciem z 

innych instrumentów finansowych Unii. 

Doraźny przegląd może skutkować 

przyjęciem zmienionych dokumentów 

programowych. W tej sytuacji Komisja 

przekazuje zmienione dokumenty 

programowe do wiadomości Parlamentu 

Europejskiego i Rady w terminie jednego 

miesiąca od ich przyjęcia. 

można dokonać doraźnego przeglądu 

dokumentów programowych. Za sprawą 

takiego doraźnego przeglądu należy 

zapewnić zachowanie spójności między 

wsparciem udzielonym na podstawie 

niniejszego rozporządzenia a wsparciem z 

innych instrumentów finansowych Unii. 

Doraźny przegląd może skutkować 

przyjęciem zmienionych dokumentów 

programowych ułatwiających wsparcie na 

rzecz organizacji społeczeństwa 

obywatelskiego, w tym poprzez Europejski 

Fundusz na rzecz Demokracji. W tej 

sytuacji Komisja przekazuje zmienione 

dokumenty programowe do wiadomości 

Parlamentu Europejskiego i Rady w 

terminie jednego miesiąca od ich przyjęcia. 

 

Poprawka  37 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 16 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. W należycie uzasadnionych 

okolicznościach oraz w celu zapewnienia 

spójności i skuteczności unijnego 

finansowania lub w celu stymulowania 

współpracy regionalnej lub 

transregionalnej, Komisja może 

zdecydować o rozszerzeniu 

kwalifikowalności działań na kraje, 

terytoria i regiony, które w innej sytuacji 

nie kwalifikowałyby się do finansowania. 

Niezależnie od przepisów art. 8 ust. 1 

wspólnego rozporządzenia wykonawczego, 

w procedurach wdrażania takich działań 

mogą uczestniczyć osoby fizyczne i 

prawne z danych krajów, terytoriów i 

regionów. 

1. W należycie uzasadnionych 

okolicznościach oraz w celu zapewnienia 

spójności i skuteczności unijnego 

finansowania lub w celu stymulowania 

współpracy regionalnej lub 

transregionalnej można zdecydować o 

rozszerzeniu kwalifikowalności działań na 

kraje, terytoria i regiony, które w innej 

sytuacji nie kwalifikowałyby się do 

finansowania. Decyzję taką podejmuje 

Komisja za pośrednictwem aktu 

delegowanego zgodnie z art. 14. 

Niezależnie od przepisów art. 8 ust. 1 

wspólnego rozporządzenia wykonawczego, 

w procedurach wdrażania takich działań 

mogą uczestniczyć osoby fizyczne i 

prawne z danych krajów, terytoriów i 

regionów. 
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Poprawka  38 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 17 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Bez uszczerbku dla przepisów w sprawie 

zawieszenia pomocy zawartych w 

umowach o partnerstwie i współpracy oraz 

w układach o stowarzyszeniu z krajami i 

regionami partnerskimi, jeżeli kraj 

partnerski nie przestrzega zasad 

demokracji, praworządności i praw 

człowieka oraz podstawowych wolności, 

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 danym krajem 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. 

Bez uszczerbku dla przepisów w sprawie 

zawieszenia pomocy zawartych w 

umowach o partnerstwie i współpracy oraz 

w układach o stowarzyszeniu z krajami i 

regionami partnerskimi, jeżeli kraj 

partnerski nie przestrzega zasad 

demokracji, praworządności i praw 

człowieka oraz podstawowych wolności, 

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 danym krajem 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 i w pełni informowany o 

wszelkich decyzjach podjętych w tym 

względzie. 

 

Poprawka  39 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 18 – ustęp 3 – akapit 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Zgodnie z art. 13 ust. 2 rozporządzenia 

ustanawiającego „Erasmus dla wszystkich” 

w celu promowania międzynarodowego 

wymiaru szkolnictwa wyższego 

orientacyjna kwota w wysokości 1 812 100 

000 EUR z różnych instrumentów 

3. Zgodnie z art. 13 ust. 2 rozporządzenia 

ustanawiającego program „Erasmus dla 

wszystkich”, w celu promowania 

międzynarodowego wymiaru szkolnictwa 

wyższego orientacyjna kwota 

odpowiadająca 2% przydziałów 
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zewnętrznych (Instrument Finansowania 

Współpracy na rzecz Rozwoju, Europejski 

Instrument Sąsiedztwa, Instrument Pomocy 

Przedakcesyjnej, Instrument Partnerstwa 

oraz Europejski Fundusz Rozwoju) 

zostanie przydzielona na działania 

związane z mobilnością edukacyjną do i z 

państw spoza UE, a także na współpracę i 

dialog polityczny z organami, instytucjami 

i organizacjami działającymi w tych 

krajach. Wykorzystanie tych funduszy 

będzie podlegało przepisom 

rozporządzenia „Erasmus dla wszystkich”. 

finansowych dostępnych 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 spoza UE, a także na współpracę i 

dialog polityczny z organami, instytucjami 

i organizacjami działającymi w tych 

krajach. Wykorzystanie tych funduszy 

będzie podlegało przepisom 

rozporządzenia „Erasmus dla wszystkich”. 
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1.6.2012 

OPINIA KOMISJI ZATRUDNIENIA I SPRAW SOCJALNYCH 

dla Komisji Spraw Zagranicznych 

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

ustanawiającego Europejski Instrument Sąsiedztwa 

(COM(2011)0839 – C7-0492/2011 – 2011/0405(COD)) 

Sprawozdawczyni: Sylvana Rapti 

 

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE 

Istnienie demokratycznego, stabilnego, dobrze prosperującego i spokojnego obszaru wokół 

Europy leży we wspólnym interesie, europejska polityka sąsiedztwa jest zatem konieczna dla 

zapewnienia stabilności krajów sąsiadujących z UE i przyczynia się do większego postępu 

oraz poprawy bezpieczeństwa ogólnego. Europejski Instrument Sąsiedztwa, za pomocą 

którego wdrażana jest polityka UE względem jej sąsiadów, powinien opierać się na 

podstawowych wartościach, takich jak demokracja i praworządność, a jednocześnie powinien 

zapewniać środki do realizacji konkretnych celów, takich jak tworzenie miejsc pracy 

i zagwarantowanie ochrony socjalnej, co pozwoli myśleć o wzmocnieniu pozycji tych krajów 

w przyszłości oraz rozwoju tych krajów sprzyjającemu integracji społecznej. UE, znana na 

całym świecie ze swojego modelu socjalnego, posiada wyjątkowe doświadczenie, którym 

może się dzielić. 

 

Europejski Instrument Sąsiedztwa musi zostać przekształcony i określać – w sposób bardziej 

skuteczny niż poprzedni instrument – warunki przydzielania środków finansowych, aby 

w sposób odpowiedni i elastyczny podjąć wyzwania historyczne i wyzwania związane 

z rozwojem w krajach partnerskich. Jeżeli warunki oraz zasada „więcej za więcej” mają być 

stosowane, należy priorytetowo potraktować postępy w kwestiach socjalnych, które 

odzwierciedlają poszanowanie godności i znaczny postęp społeczeństw. 

W związku z tym proponuje się szereg poprawek do niniejszego rozporządzenia, 

określających cele społeczne stanowiące warunek przyznawania pomocy finansowej, aby 

zachować zgodność z duchem i literą Traktatu z Lizbony, a w szczególności słynną klauzulą 

socjalną (art. 9 TFUE, który stanowi, że „Przy określaniu i realizacji swoich polityk i działań 

Unia bierze pod uwagę wymogi związane ze wspieraniem wysokiego poziomu zatrudnienia, 

zapewnianiem odpowiedniej ochrony socjalnej, zwalczaniem wyłączenia społecznego, a także 

z wysokim poziomem kształcenia, szkolenia oraz ochrony zdrowia ludzkiego.”). 



 

PE487.898 106/188 RR\1012703PL.doc 

PL 

POPRAWKI 

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

do komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących 

poprawek: 

Poprawka  1 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Punkt 3 preambuły 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(3) Unia stara się propagować, rozwijać i 

konsolidować takie wartości jak wolność, 

demokracja, przestrzeganie praw 

człowieka i podstawowych wolności, 

zasady równości i praworządności, 

stanowiące jej podwaliny, prowadząc 

dialog i współpracę z państwami trzecimi. 

(3) Prowadząc dialog i współpracę 

z państwami trzecimi, Unia stara się 

propagować, rozwijać i konsolidować 

następujące wartości, na których się 

opiera: wolność, demokrację, 

przestrzeganie praw człowieka i 

podstawowych wolności, zasady równości, 

podstawowe prawa socjalne ze 

szczególnym uwzględnieniem praw grup 

najbardziej wrażliwych, a także 

praworządność. 

 

Poprawka  2 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Punkt 4 preambuły 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(4) Europejska polityka sąsiedztwa 

przyczyniła się do znacznego zacieśnienia 

stosunków z krajami partnerskimi od czasu 

jej zapoczątkowania, przynosząc wymierne 

korzyści zarówno Unii Europejskiej, jak i 

jej partnerom. 

(4) Europejska polityka sąsiedztwa 

przyczyniła się do znacznego zacieśnienia 

stosunków z krajami partnerskimi od czasu 

jej zapoczątkowania, przynosząc wymierne 

korzyści zarówno Unii Europejskiej, jak i 

jej partnerom. Jednocześnie, 

uwzględniając kryzys społeczny 

i polityczny, który dotknął Afrykę 

Północną w 2011 r., oraz fakt, że wiele 

państw tego regionu w dalszym ciągu 

znajduje się w niestabilnej sytuacji 

wskutek tego kryzysu, niezbędne jest 

wzmożenie działań w ramach polityki 

sąsiedztwa, zwłaszcza z myślą o celach tej 
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polityki związanych z rozwojem 

demokratycznym. 

 

Poprawka  3 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Punkt 5 preambuły 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(5) W ramach europejskiej polityki 

sąsiedztwa Unia oferuje sąsiadującym z nią 

krajom uprzywilejowane stosunki, oparte 

na wzajemnym zobowiązaniu do 

przestrzegania takich wartości i zasad jak 

demokracja i prawa człowieka, 

praworządność, dobre rządy, zasady 

gospodarki rynkowej i zrównoważony 

rozwój. 

(5) W ramach europejskiej polityki 

sąsiedztwa Unia oferuje sąsiadującym z nią 

krajom uprzywilejowane stosunki, oparte 

na wzajemnym zobowiązaniu do 

przestrzegania takich wartości i zasad jak 

demokracja i prawa człowieka, 

praworządność, dobre rządy, zatrudnienie, 

rozwój kapitału ludzkiego, ochrona 

socjalna oraz zasady gospodarki rynkowej 

i zrównoważony rozwój, ze szczególnym 

naciskiem na wzmacnianie społeczeństwa 

obywatelskiego. 

 

Poprawka  4 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Punkt 9 preambuły 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(9) Ponadto istotne jest stymulowanie i 

ułatwianie współpracy przynoszącej 

obopólne korzyści zarówno Unii, jak i jej 

partnerom, zwłaszcza przez gromadzenie 

wkładu z wewnętrznych i zewnętrznych 

instrumentów budżetu Unii, w 

szczególności na potrzeby współpracy 

transgranicznej, projektów infrastruktury 

leżących w interesie Unii i realizowanych 

częściowo na terytorium sąsiednich krajów 

oraz na potrzeby innych obszarów 

współpracy. 

(9) Ponadto istotne jest stymulowanie i 

ułatwianie – między innymi przy wsparciu 

agencji unijnych – współpracy 

przynoszącej obopólne korzyści zarówno 

Unii, jak i jej partnerom, zwłaszcza przez 

lepszą i skuteczniejszą koordynację 

dostarczanych środków oraz przez 

łączenie wkładu z wewnętrznych i 

zewnętrznych instrumentów budżetu Unii, 

w szczególności na potrzeby współpracy 

transgranicznej, projektów infrastruktury 

leżących w interesie Unii i realizowanych 

częściowo na terytorium sąsiednich 

krajów, mechanizmów wspierania 

i monitorowania zatrudnienia oraz na 
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potrzeby innych obszarów współpracy. 

 

Poprawka  5 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Punkt 19 preambuły 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(19) Zewnętrzne wsparcie Unii 

Europejskiej wymaga coraz większych 

środków finansowych, lecz ze względu na 

sytuację gospodarczą i budżetową Unii 

środki dostępne na tego rodzaju wsparcie 

są ograniczone. Komisja musi zatem dążyć 

do jak najefektywniejszego wykorzystania 

dostępnych środków, wykorzystując 

instrumenty finansowe zapewniające efekt 

dźwigni. Efekt taki można zwiększyć, 

umożliwiając wykorzystanie i ponowne 

wykorzystanie zainwestowanych funduszy 

zainwestowanych i zgromadzonych przy 

pomocy instrumentów finansowych. 

(19) Zewnętrzne wsparcie Unii 

Europejskiej wymaga coraz większych 

środków finansowych, lecz ze względu na 

sytuację gospodarczą i budżetową Unii 

środki dostępne na tego rodzaju wsparcie 

są ograniczone. Komisja musi zatem dążyć 

do jak najefektywniejszego i przejrzystego 

wykorzystania dostępnych środków, 

wykorzystując instrumenty finansowe 

zapewniające efekt dźwigni. Efekt taki 

można zwiększyć, umożliwiając 

wykorzystanie i ponowne wykorzystanie 

zainwestowanych funduszy 

zainwestowanych i zgromadzonych przy 

pomocy instrumentów finansowych. 

Komisja powinna też jasno określić 

priorytety europejskiej polityki sąsiedztwa, 

ustalając tym samym kryteria oceny 

osiągnięć. 

 

Poprawka  6 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Punkt 21 preambuły 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(21) Przekrojowym celem wszystkich 

działań podejmowanych na podstawie 

niniejszego rozporządzenia powinno być 

równouprawnienie płci i działania 

przeciwdziałające dyskryminacji. 

(21) Przekrojowym celem wszystkich 

działań podejmowanych na podstawie 

niniejszego rozporządzenia powinno być 

równouprawnienie płci, działania 

przeciwdziałające dyskryminacji, 

sprawiedliwość społeczna, włączenie 

społeczne i prawa pracownicze. 
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Poprawka  7 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Punkt 22 preambuły 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(22) W stosunkach z partnerami na całym 

świecie Unia angażuje się w propagowanie 

godnej pracy oraz ratyfikacji i skutecznego 

wdrożenia uznanych na międzynarodowej 

arenie norm pracy i wielostronnych umów 

środowiskowych. 

(22) W stosunkach z partnerami na całym 

świecie Unia angażuje się w propagowanie 

godnej pracy oraz dialogu społecznego, 

a także ratyfikacji i skutecznego wdrożenia 

uznanych na międzynarodowej arenie 

norm pracy i wielostronnych umów 

środowiskowych. 

 

Poprawka  8 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Punkt 22 a preambuły (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (22a) Unia powinna wspierać kraje 

partnerskie w ich staraniach na rzecz 

tworzenia miejsc pracy i poprawy szans na 

znalezienie zatrudnienia, rozwiązywania 

problemów rynku pracy oraz 

opracowywania strategii polityki 

społecznej. 

 

Poprawka  9 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Punkt 22 b preambuły (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (22b) Unia powinna wspierać kraje 

partnerskie w ustanawianiu bardziej 

rygorystycznych przepisów prawa pracy, 

by chronić dzieci przed nieuczciwymi 

warunkami pracy, oraz w podejmowaniu 

natychmiastowych działań zwalczających 

nielegalną pracę dzieci. 
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Poprawka  10 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Punkt 22 c preambuły (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (22c) Współpraca w zakresie 

kontrolowanej mobilności wahadłowej, 

gwarantującej sprawiedliwą migrację, 

oraz walka z handlem ludźmi 

i wykorzystywaniem ludzi mają ogromne 

znaczenie zarówno dla Unii, jak i jej 

partnerów. 

 

Poprawka  11 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Punkt 22 d preambuły (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (22d) Wśród celów niniejszego 

rozporządzenia powinno znaleźć się 

wzmocnienie społeczeństwa 

obywatelskiego i poprawa dialogu 

z partnerami społecznymi, a także 

wspieranie niezbędnej strukturalnej 

spójności gospodarczej, społecznej 

i terytorialnej oraz postęp edukacyjny 

w krajach partnerskich. 

 

Poprawka  12 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – ustęp 2 – litera a) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) propagowanie praw człowieka i 

podstawowych wolności, praworządności, 

zasad równości, ustanowienie głębokiej i 

trwałej demokracji, propagowanie dobrych 

rządów oraz rozwój dobrze prosperującego 

społeczeństwa obywatelskiego 

obejmującego partnerów społecznych; 

a) propagowanie praw człowieka i 

podstawowych wolności, praworządności, 

zasad równości, sprawiedliwości 

społecznej, ustanowienie głębokiej i 

trwałej demokracji, wolności mediów, 

propagowanie dobrych rządów 

i przejrzystych procedur, rozwój dobrze 
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prosperującego społeczeństwa 

obywatelskiego obejmującego partnerów 

społecznych oraz poprawę dialogu 

społecznego; 

 

Poprawka  13 

Projekt rezolucji 

Artykuł 2 – ustęp 2 – litera aa) (nowa) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 aa) tworzenie godziwych i trwałych miejsc 

pracy, ochronę socjalną, odpowiednią 

poprawę jakości zatrudnienia i polityki 

zatrudnienia, w tym programów 

edukacyjnych i szkoleniowych, a także 

ochronę praw pracowników i walkę z 

nadużyciami na rynku pracy; w tym celu 

należy zachęcać kraje partnerskie, by 

ratyfikowały wszystkie najważniejsze 

konwencje Międzynarodowej Organizacji 

Pracy dotyczące pracy oraz dostosowały 

do nich krajowe ustawodawstwo; 

 

Poprawka  14 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – ustęp 2 – litera b) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) zapewnienie stopniowej integracji z 

unijnym rynkiem wewnętrznym oraz 

zacieśnionej współpracy sektorowej i 

międzysektorowej, również za sprawą 

zbliżenia przepisów i konwergencji 

regulacyjnej z unijnymi normami oraz 

innymi ważnymi normami 

międzynarodowymi, powiązanego rozwoju 

instytucjonalnego i inwestycji, głównie w 

obszarze wzajemnych połączeń; 

b) zapewnienie stopniowej integracji z 

unijnym rynkiem wewnętrznym, przy 

szczególnym wsparciu dla małych 

i średnich przedsiębiorstw, oraz 

zacieśnionej współpracy sektorowej i 

międzysektorowej, również za sprawą 

inwestycji społecznych, zbliżenia 

przepisów i konwergencji regulacyjnej z 

unijnymi normami oraz innymi ważnymi 

normami międzynarodowymi, 

powiązanego rozwoju instytucjonalnego i 

inwestycji, głównie w obszarze 

wzajemnych połączeń i rozwoju 

umiejętności; niemniej jednak integracja 
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gospodarcza nie może w żadnym wypadku 

prowadzić do nieuczciwej konkurencji na 

rynku wewnętrznym; 

 

Poprawka  15 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – ustęp 2 – litera c) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

c) stworzenie warunków dla dobrze 

zarządzanej mobilności osób i 

propagowanie kontaktów międzyludzkich; 

c) stworzenie w zgodzie z prawem 

warunków dla dobrze zarządzanej 

mobilności osób i propagowanie 

kontaktów międzyludzkich, w tym 

inicjatyw wymiany studenckiej i wymiany 

w zakresie kształcenia zawodowego przy 

odpowiednim wsparciu finansowym; 

 

Poprawka  16 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – ustęp 2 – litera d) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

d) zrównoważony i sprzyjający włączeniu 

społecznemu rozwój pod każdym 

względem, ograniczenie ubóstwa, również 

za sprawą rozwoju sektora prywatnego; 

propagowanie wewnętrznej spójności 

gospodarczej, społecznej i terytorialnej, 

rozwoju obszarów wiejskich, działań w 

dziedzinie klimatu oraz odporności na 

katastrofy; 

d) zrównoważony i sprzyjający włączeniu 

społecznemu rozwój pod każdym 

względem, ograniczenie ubóstwa, 

bezrobocia i wykluczenia społecznego ze 

szczególnym uwzględnieniem grup 

najbardziej wrażliwych oraz zapobieganie 

tym zjawiskom, również za sprawą 

rozwoju sektora prywatnego; 

propagowanie wewnętrznej spójności 

gospodarczej, społecznej i terytorialnej, 

trwałego rozwoju obszarów wiejskich, 

działań w dziedzinie klimatu oraz 

odporności na katastrofy; 
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Poprawka  17 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – ustęp 2 – litera e) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

e) promowanie budowy zaufania i innych 

działań przyczyniających się do 

zapewnienia bezpieczeństwa oraz 

zapobieganie konfliktom i ich 

rozwiązywanie; 

e) promowanie kulturowej, etnicznej 

i religijnej świadomości i tolerancji, 

budowę zaufania, kontrolę nielegalnej 

migracji w celu ochrony migrantów przed 

zagrożeniami związanymi między innymi 

z nielegalnymi działaniami i trudnymi 

warunkami życia, a także inne działania 

przyczyniające się do zapewnienia 

bezpieczeństwa oraz zapobieganie 

konfliktom i ich rozwiązywanie; 

 

Poprawka  18 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – ustęp 2 – litera ea) (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ea) zapewnianie konkurencyjności 

gospodarczej Unii Europejskiej i jej 

krajów partnerskich, dzięki uwzględnieniu 

projektów oraz procedur najlepiej 

odpowiadających MŚP i ułatwienie w ten 

sposób ich integracji na rynku 

wewnętrznym Unii Europejskiej; 

 

Poprawka  19 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – ustęp 2 – litera eb) (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 eb) koordynację unijnego wsparcia dla 

MŚP oraz zachęcanie MŚP w krajach 

partnerskich i w Unii do zakładania 

wspólnych przedsiębiorstw; sprzyjanie 

rozwojowi projektów i inwestycji MŚP 

w krajach partnerskich oraz 
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uruchamianie w ten sposób środków 

koniecznych do promowania współpracy 

międzynarodowej; 

 

Poprawka  20 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – ustęp 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Zakres realizacji tych celów mierzy się 

przede wszystkim przy pomocy 

odpowiednich sprawozdań okresowych UE 

dotyczących wdrażania polityki, natomiast 

w przypadku ust. 2 lit. a), d) i e) – stosując 

odpowiednie wskaźniki ustanowione przez 

międzynarodowe organizacje i inne 

właściwe organy; w przypadku ust. 2 lit. 

b), c) i d) – oceniając przejęcie istotnych 

ram regulacyjnych UE przez kraje 

partnerskie; w przypadku ust. 2 lit. c) i f) – 

oceniając liczbę odpowiednich umów i 

działań w ramach współpracy. Wskaźniki 

obejmować będą między innymi 

odpowiednie monitorowanie 

demokratycznych wyborów, poziom 

korupcji, przepływy handlowe, wskaźniki 

umożliwiające pomiar wewnętrznych 

nierówności gospodarczych, w tym 

poziomu zatrudnienia. 

3. Zakres realizacji tych celów mierzy się 

przede wszystkim przy pomocy 

odpowiednich sprawozdań okresowych UE 

– w tym sprawozdań agencji unijnych – 
dotyczących wdrażania polityki, natomiast 

w przypadku ust. 2 lit. a), aa), d) i e) – 

stosując odpowiednie wskaźniki 

ustanowione przez międzynarodowe 

organizacje i inne właściwe organy; w 

przypadku ust. 2 lit. b), c) i d) – oceniając 

przejęcie istotnych ram regulacyjnych UE 

przez kraje partnerskie; w przypadku ust. 2 

lit. c) i f) – oceniając liczbę odpowiednich 

umów i działań w ramach współpracy. 

Wskaźniki obejmować będą między 

innymi ramy regulujące kwestie ochrony 

socjalnej, odpowiednie monitorowanie 

demokratycznych wyborów, poziom 

korupcji, przepływy handlowe, wskaźniki 

umożliwiające pomiar wewnętrznych 

nierówności gospodarczych, w tym 

poziomu zatrudnienia, jakość 

zatrudnienia, rozwój kapitału ludzkiego, 

poziom ubóstwa, dystrybucję dochodów, 

poszanowanie praw człowieka i praw 

mniejszości, niezawisłość wymiaru 

sprawiedliwości, a także obowiązek 

uczestnictwa partnerów społecznych 

i społeczeństwa obywatelskiego w dialogu 

społecznym oraz przysługujące im prawo 

do wyrażenia opinii przed wdrożeniem 

prawodawstwa. 

 

Poprawka  21 
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Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Ogólne ramy polityki do celów 

programowania i wdrażania wsparcia 

unijnego na mocy niniejszego 

rozporządzenia obejmują umowy o 

partnerstwie i współpracy, układy o 

stowarzyszeniu oraz inne istniejące lub 

przyszłe umowy ustanawiające stosunki z 

krajami partnerskimi, odpowiednie 

komunikaty, konkluzje Rady i rezolucje 

Parlamentu Europejskiego oraz stosowne 

wnioski z posiedzeń ministerialnych z 

krajami partnerskimi. 

1. Ogólne ramy polityki do celów 

programowania i wdrażania wsparcia 

unijnego na mocy niniejszego 

rozporządzenia – aktywnie powiązanego 

z istniejącymi wewnętrznymi 

instrumentami i strategiami Unii 

dotyczącymi infrastruktury, energii, 

transportu, TIK, zatrudnienia i polityki 

społecznej, migracji, edukacji, kultury, 

badań i innowacji – obejmują umowy o 

partnerstwie i współpracy, układy o 

stowarzyszeniu oraz inne istniejące lub 

przyszłe umowy ustanawiające stosunki z 

krajami partnerskimi, odpowiednie 

komunikaty, konkluzje Rady i rezolucje 

Parlamentu Europejskiego oraz stosowne 

wnioski z posiedzeń ministerialnych z 

krajami partnerskimi. 

 

Poprawka  22 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 17 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Bez uszczerbku dla przepisów w sprawie 

zawieszenia pomocy zawartych w 

umowach o partnerstwie i współpracy oraz 

w układach o stowarzyszeniu z krajami i 

regionami partnerskimi, jeżeli kraj 

partnerski nie przestrzega zasad 

demokracji, praworządności i praw 

człowieka oraz podstawowych wolności, 

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 danym krajem nie skutkują 

rozwiązaniem możliwym do przyjęcia dla 

obu stron, lub jeżeli wniosek o ich 

Bez uszczerbku dla przepisów w sprawie 

zawieszenia pomocy zawartych w 

umowach o partnerstwie i współpracy oraz 

w układach o stowarzyszeniu z krajami i 

regionami partnerskimi, jeżeli kraj 

partnerski nie przestrzega zasad 

demokracji, praworządności, praw 

człowieka i praw socjalnych oraz 

podstawowych wolności i sprawiedliwości 

społecznej, 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 danym krajem nie skutkują 

rozwiązaniem możliwym do przyjęcia dla 



 

PE487.898 116/188 RR\1012703PL.doc 

PL 

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. 

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. 
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OPINIA KOMISJI PRZEMYSŁU, BADAŃ NAUKOWYCH I ENERGII 

dla Komisji Spraw Zagranicznych 

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

ustanawiającego Europejski Instrument Sąsiedztwa 

(COM(2011)0839 – C7-0492/2011 – 2011/0405(COD)) 

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Konrad Szymański 

 

 

POPRAWKI 

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii zwraca się do Komisji Spraw 

Zagranicznych, jako do komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim 

sprawozdaniu następujących poprawek: 

Poprawka  1 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Punkt 6 preambuły 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(6) Współpracę regionalną w sąsiedztwie 

Unii Europejskiej ukształtowały dwie 

podstawowe inicjatywy polityczne: 

Partnerstwo Wschodnie Unii i jej 

wschodnich sąsiadów oraz Unia dla 

Śródziemnomorza obejmująca Unię 

Europejską i jej południowych sąsiadów z 

regionu Morza Śródziemnego. Inicjatywy 

te stanowią ważne ramy polityki 

ukierunkowanej na zacieśnienie stosunków 

z krajami partnerskimi oraz stosunków 

między tymi krajami, opartej na zasadach 

(6) Współpracę regionalną w sąsiedztwie 

Unii Europejskiej ukształtowały dwie 

podstawowe inicjatywy polityczne: 

Partnerstwo Wschodnie Unii i jej 

wschodnich sąsiadów oraz Unia dla 

Śródziemnomorza, wraz z 

Eurośródziemnomorskim Zgromadzeniem 

Samorządów i Regionalnych (ARLEM) 

obejmującym Unię Europejską i jej 

południowych sąsiadów z regionu Morza 

Śródziemnego. Inicjatywy te stanowią 

ważne ramy polityki ukierunkowanej na 
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współwłasności i współodpowiedzialności. zacieśnienie stosunków z krajami 

partnerskimi oraz stosunków między tymi 

krajami, opartej na zasadach 

współwłasności i współodpowiedzialności. 

 

Poprawka  2 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Punkt 7 preambuły 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(7) Od czasu zapoczątkowania europejskiej 

polityki sąsiedztwa i uruchomienia 

Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i 

Partnerstwa zaszło wiele poważnych 

zmian. Obejmują one zacieśnienie 

stosunków z partnerami, zapoczątkowanie 

inicjatyw regionalnych oraz procesy 

przejścia do demokracji w regionie. 

Zaowocowało to powstaniem nowej wizji 

europejskiej polityki sąsiedztwa, 

określonej w 2011 r. w wyniku 

wszechstronnego przeglądu strategicznego 

tej polityki. Nakreślono w niej 

podstawowe cele współpracy Unii z 

sąsiednimi krajami oraz przewidziano 
większe wsparcie dla partnerów 

zaangażowanych w budowanie 

demokratycznych społeczeństw oraz w 

przeprowadzanie reform, zgodnie z zasadą 

„więcej za więcej” i zasadą „wzajemnej 

rozliczalności”. 

(7) Od czasu zapoczątkowania europejskiej 

polityki sąsiedztwa i uruchomienia 

Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i 

Partnerstwa zaszło wiele poważnych zmian 

politycznych zarówno w południowych, 

jak i wschodnich krajach sąsiedzkich. 

Obejmują one zacieśnienie stosunków z 

partnerami, zapoczątkowanie inicjatyw 

regionalnych oraz procesy przejścia do 

demokracji, w szczególności w krajach 

południowego wybrzeża Morza 

Śródziemnego w następstwie wydarzeń, 

które miały tam miejsce wiosną 2011 r. 

Zaowocowało to powstaniem nowej wizji 

europejskiej polityki sąsiedztwa, 

określonej w 2011 r. w wyniku 

wszechstronnego przeglądu strategicznego 

tej polityki. W ramach tej polityki 

wyeksponowane zostały podstawowe cele 

współpracy, większe wsparcie dla 

partnerów zaangażowanych w budowanie 

społeczeństwa opartego w większej mierze 

na zasadach sprawiedliwości, demokracji i 

poszanowania praw człowieka i 

podstawowych wolności, zgodnie z zasadą 

„więcej za więcej” i zasadą „wzajemnej 

rozliczalności”. 

 

Poprawka  3 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Punkt 8 a preambuły (nowy) 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (8a) Zasięg tego instrumentu będzie 

sprzyjał ponadgranicznemu i 

zróżnicowanemu podejściu, co ułatwi 

skuteczną i szybką realizację programów 

w krajach objętych europejską polityką 

sąsiedztwa w celu wsparcia 

opracowywania projektów na szczeblu 

regionalnym i międzyregionalnym oraz 

propagowania zdecentralizowanej polityki 

współpracy. 

 

Poprawka  4 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Punkt 9 preambuły 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(9) Ponadto istotne jest stymulowanie i 

ułatwianie współpracy przynoszącej 

obopólne korzyści zarówno Unii, jak i jej 

partnerom, zwłaszcza przez gromadzenie 

wkładu z wewnętrznych i zewnętrznych 

instrumentów budżetu Unii, w 

szczególności na potrzeby współpracy 

transgranicznej, projektów infrastruktury 

leżących w interesie Unii i realizowanych 

częściowo na terytorium sąsiednich krajów 

oraz na potrzeby innych obszarów 

współpracy. 

(9) Ponadto istotne jest stymulowanie i 

ułatwianie współpracy przynoszącej 

obopólne korzyści zarówno Unii, jak i jej 

partnerom, zwłaszcza przez gromadzenie 

wkładu z wewnętrznych i zewnętrznych 

instrumentów budżetu Unii, w 

szczególności na potrzeby współpracy 

transgranicznej, projektów infrastruktury 

leżących w interesie Unii i realizowanych 

częściowo na terytorium sąsiednich 

krajów, w szczególności w krajów 

producentów energii i krajów tranzytu 

energii oraz na potrzeby innych obszarów 

współpracy, takich jak badania, rozwój i 

innowacje, transfer wiedzy i technologii w 

dziedzinie technologii niskoemisyjnej oraz 

zwiększania efektywności energetycznej. 

 

Poprawka  5 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Punkt 12 preambuły 



 

PE487.898 122/188 RR\1012703PL.doc 

PL 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(12) Współpraca transgraniczna przyczyni 

się, w razie potrzeby, do wdrożenia 

bieżących i przyszłych strategii 

makroregionalnych. 

(12) Współpraca transgraniczna przyczyni 

się, w razie potrzeby, do wdrożenia 

bieżących i przyszłych strategii 

makroregionalnych, w szczególności 

traktując priorytetowo korytarze do 

przesyłu gazu, elektryczności i ropy 

naftowej, a także infrastruktury do 

magazynowania gazu ziemnego. 

 

Poprawka  6 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Punkt 13 a preambuły (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (13a) Planowane wsparcie powinno być 

również zgodne z długofalowymi celami 

UE w dziedzinie klimatu i energii, 

zwłaszcza z planami działania w zakresie 

klimatu i w dziedzinie energii na rok 

2050, a także z celem dekarbonizacji i 

obniżenia poziomu emisji do roku 2050. 

 

Poprawka  7 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Punkt 14 a preambuły (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (14a) Europejska polityka sąsiedztwa 

powinna potęgować synergię 

wielostronnych projektów rozpoczętych w 

ramach Unii dla Śródziemnomorza. 

 

Poprawka  8 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Punkt 15 preambuły 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(15) Unia i jej państwa członkowskie 

powinny zapewnić większą spójność i 

komplementarność odpowiednich 

obszarów swojej polityki odnoszących się 

do współpracy z sąsiednimi krajami. Aby 

zapewnić wzajemne uzupełnianie i 

umacnianie się współpracy Unii oraz 

współpracy państw członkowskich, należy 

ustanowić wspólne programowanie, które 

powinno się stosować, gdy zachodzi taka 

możliwość i gdy takie programowanie jest 

stosowne. 

(15) Unia i jej państwa członkowskie 

powinny zapewnić większą spójność i 

komplementarność odpowiednich 

obszarów swojej polityki odnoszących się 

do współpracy z sąsiednimi krajami, mając 

również na uwadze priorytety wyznaczone 

w strategii UE 2020. Aby zapewnić 

wzajemne uzupełnianie i umacnianie się 

współpracy Unii oraz współpracy państw 

członkowskich, należy ustanowić wspólne 

programowanie, które powinno się 

stosować, gdy zachodzi taka możliwość i 

gdy takie programowanie jest stosowne. 

 

Poprawka  9 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Punkt 16 preambuły 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(16) Wsparcie unijne w ramach tego 

rozporządzenia należy z zasady 

dostosować do odpowiednich krajowych, 

regionalnych lub lokalnych strategii i 

środków krajów partnerskich. 

(16) Wsparcie unijne w ramach tego 

rozporządzenia należy dostosować do 

odpowiednich krajowych, regionalnych lub 

lokalnych strategii i środków krajów 

partnerskich. 

 

Poprawka  10 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Punkt 17 preambuły 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(17) UE jest w najlepszej sytuacji, by 

zapewnić wsparcie sąsiednim krajom, w 

których jednym z podstawowych celów 

polityki jest dostosowanie do przepisów i 

norm obowiązujących w Unii. Istnieją 

formy szczególnego wsparcia, które można 

zapewnić wyłącznie na poziomie UE. 

(17) UE powinna zobowiązać się do 

udzielania szybkiej i racjonalnej pod 

względem kosztów pomocy, by zapewnić 

wsparcie sąsiednim krajom, w których 

jednym z podstawowych celów polityki 

jest dostosowanie do przepisów i norm 

obowiązujących w Unii. Istnieją formy 

szczególnego wsparcia, które można 
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zapewnić wyłącznie na poziomie UE. 

 

Poprawka  11 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Punkt 19 a preambuły (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (19a) Bezpieczeństwo dostaw energii jest 

kluczowym elementem europejskiej 

polityki energetycznej, w której zasadnicze 

znaczenie odgrywa współpraca z krajami 

sąsiadującymi oparta na regulacyjnej 

integracji rynku, dywersyfikacji zasobów i 

dróg przesyłania. Niniejsze 

rozporządzenie powinno pomagać w 

realizacji tych celów zgodnie z art. 194 

Traktatu o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej, Traktatem o Wspólnocie 

Energetycznej, traktatem karty 

energetycznej, w tym jego protokołem w 

sprawie tranzytu, trzecim pakietem 

legislacyjnym w sprawie rynków energii 

elektrycznej i gazu oraz komunikatem 

Komisji w sprawie bezpieczeństwa dostaw 

energii i międzynarodowej współpracy 

energetycznej, jako że cele te 

zagwarantują w długiej perspektywie 

przejrzystość i opłacalność 

funkcjonowania rynku gazu i 

elektryczności. 

 

Poprawka  12 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Punkt 19 a preambuły (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (19a) Wsparcie udzielane za 

pośrednictwem Europejskiego 

Instrumentu Sąsiedztwa rozwijającym się 

krajom sąsiedzkim należy oddzielić od 

pomocy niesionej tymże krajom w ramach 

Instrumentu Finansowania Współpracy 
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na rzecz Rozwoju. Należy ustanowić 

odrębne programowanie poszczególnych 

instrumentów finansowych 

przewidzianych w nowych wieloletnich 

ramach finansowych na lata 2014 – 2020. 

 

Poprawka  13 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Punkt 19 b preambuły (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (19b) Działania Unii poza jej granicami 

potrzebne są do zapewnienia stabilnych 

ram współpracy z krajami sąsiadującymi 

w dziedzinie energii i surowców, spójnych 

z unijnymi przepisami o rynku 

wewnętrznym, oraz przyczyniają się do 

zwiększenia bezpieczeństwa 

energetycznego i surowcowego Unii. 

 

Poprawka  14 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Punkt 19 c preambuły (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (19c) Mając na uwadze, że Rada 

Europejska wyznaczyła rok 2014 jako 

termin ustanowienia wewnętrznego rynku 

elektryczności i gazu, należy w pełni i 

spójnie rozwijać zewnętrzny wymiar tych 

strategii politycznych, zaś 

najodpowiedniejszymi instrumentami 

realizacji tego celu są umowy o 

partnerstwie z krajami sąsiadującymi. 
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Poprawka  15 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Punkt 20 preambuły 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

  

Walka ze zmianą klimatu to jedno z 

największych wyzwań stojących przed 

Unią i wymagających podjęcia pilnych 

działań na skalę międzynarodową. Zgodnie 

z zamiarem wyrażonym przez Komisję w 

komunikacie w sprawie wieloletnich ram 

finansowych z czerwca 2011 r., 

dotyczącym podniesienia do co najmniej 

20 % części budżetu Unii przeznaczonej 

na działania w dziedzinie klimatu, 
niniejsze rozporządzenie powinno 

przyczyniać się do realizacji tego celu. 

Walka ze zmianą klimatu oraz 

zagwarantowanie bezpiecznych dostaw 

energii to dwa wyzwania wymagające 

podjęcia realnych działań na skalę 

międzynarodową. Niniejsze 

rozporządzenie powinno przyczyniać się 

do realizacji tego celu w ramach szerzej 

zakrojonej polityki, która będzie zmierzała 

do transgranicznego wspierania wszelkich 

rodzajów rozwiązań w dziedzinie energii, 

które wykazują potencjał zmniejszania 

emisji gazów cieplarnianych, np. poprzez 

wspieranie energii pochodzącej ze źródeł 

odnawialnych. Inicjatywy takie jak 

śródziemnomorski plan słoneczny 

powinny wzmocnić ten cel. 

 

Poprawka  16 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Punkt 22 a preambuły (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (22a) W stosunkach z sąsiednimi krajami 

Unia powinna brać pod uwagę istniejące 

struktury gospodarcze oraz tkankę 

przemysłową, aby ułatwić politykę 

wspierania MŚP i tworzenie miejsc pracy. 

 

Poprawka  17 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Wsparcie zapewniane na podstawie 1. Wsparcie zapewniane na podstawie 
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niniejszego rozporządzenia powinno 

sprzyjać zacieśnieniu współpracy 

politycznej oraz stopniowej integracji 

gospodarczej Unii i krajów partnerskich, w 

szczególności wdrażaniu umów o 

partnerstwie i współpracy, układów o 

stowarzyszeniu lub innych istniejących i 

przyszłych umów oraz wspólnie 

uzgodnionych planów działań. 

niniejszego rozporządzenia powinno 

sprzyjać zacieśnieniu współpracy 

politycznej oraz stopniowej integracji 

gospodarczej Unii i krajów partnerskich, w 

szczególności wdrażaniu umów o 

partnerstwie i współpracy, układów o 

stowarzyszeniu lub innych istniejących i 

przyszłych umów oraz wspólnie 

uzgodnionych strategii 

makroregionalnych i planów działań. 

 

Poprawka  18 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – ustęp 2 – litera b) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

  

(b) zapewnienie stopniowej integracji z 

unijnym rynkiem wewnętrznym oraz 

zacieśnionej współpracy sektorowej i 

międzysektorowej, również za sprawą 

zbliżenia przepisów i konwergencji 

regulacyjnej z unijnymi normami oraz 

innymi ważnymi normami 

międzynarodowymi, powiązanego rozwoju 

instytucjonalnego i inwestycji, głównie w 

obszarze wzajemnych połączeń; 

(b) zapewnienie stopniowej integracji z 

unijnym rynkiem wewnętrznym oraz 

zacieśnionej współpracy sektorowej i 

międzysektorowej, również za sprawą 

zbliżenia przepisów i konwergencji 

regulacyjnej z unijnymi normami oraz 

innymi ważnymi normami 

międzynarodowymi, powiązanego rozwoju 

instytucjonalnego i inwestycji, głównie w 

obszarze wzajemnych połączeń 

infrastrukturalnych mających na celu 

zwiększenie dywersyfikacji łańcuchów 

dostaw energii, pewność dróg 

tranzytowych i dalszą liberalizację rynków 

energii; 

 

Poprawka  19 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – ustęp 2 – litera b a (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (ba) wzmocnienie celów Traktatu o 

Wspólnocie Energetycznej i traktatu karty 

energetycznej, w tym jego protokołu w 
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sprawie tranzytu, poprzez dążenie do 

przystąpienia krajów partnerstwa 

wschodniego do pierwszego z tych 

traktatów oraz do ratyfikacji przez 

wszystkie kraje partnerskie i Federację 

Rosyjską drugiego z tych traktatów; 

 

Poprawka  20 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – ustęp 2 – litera b b) (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (bb) realizacja strategii 

makroregionalnych UE, które obejmują 

państwa sąsiadujące z UE, jak również 

planów działania związanych z tymi 

strategiami; 

 

Poprawka  21 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – ustęp 2 – litera d) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

  

d) zrównoważony i sprzyjający włączeniu 

społecznemu rozwój pod każdym 

względem, ograniczenie ubóstwa, również 

za sprawą rozwoju sektora prywatnego; 

propagowanie wewnętrznej spójności 

gospodarczej, społecznej i terytorialnej, 

rozwoju obszarów wiejskich, działań w 

dziedzinie klimatu oraz odporności na 

katastrofy; 

d) zrównoważony, sprawiedliwy i 

sprzyjający włączeniu społecznemu 

rozwój, ograniczenie głodu i ubóstwa, 

również za sprawą rozwoju sektora 

prywatnego; propagowanie wewnętrznej 

spójności gospodarczej, społecznej i 

terytorialnej, rozwoju obszarów wiejskich, 

współpracy w dziedzinie energii, 

przeciwdziałania zmianom klimatu, 

odporności na katastrofy i wspieranie 

badań naukowych i rozwoju; 

 

Poprawka  22 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – ustęp 2 – litera e) 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(e) promowanie budowy zaufania i innych 

działań przyczyniających się do 

zapewnienia bezpieczeństwa oraz 

zapobieganie konfliktom i ich 

rozwiązywanie; 

(e) promowanie budowy zaufania poprzez 

konkretne działania przyczyniające się do 

zapewnienia bezpieczeństwa oraz 

zapobieganie konfliktom i ich 

rozwiązywanie; 

 

Poprawka  23 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – ustęp 2 – litera e a) (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (ea) wspieranie rozwoju energii 

odnawialnych, a co za tym idzie, 

realizacja celów strategii Europa 2020 w 

dziedzinie rozwoju wzajemnych połączeń i 

sieci energetycznych, jak np. 

przeprowadzenie skutecznego 

śródziemnomorskiego planu słonecznego; 

 

Poprawka  24 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – ustęp 2 – litera e b) (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (eb) zapewnienie konkurencyjności 

gospodarczej Unii oraz jej krajów 

partnerskich, przy jednoczesnym 

uwzględnieniu projektów i procedur 

opowiadających w największym stopniu 

MŚP, a co za tym idzie, poprawa ich 

integracji z rynkiem wewnętrznym Unii; 

 

Poprawka  25 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – ustęp 2 – litera e c) (nowa) 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (ec) koordynacja europejskiego wsparcia 

na rzecz MŚP oraz zachęcanie do 

tworzenia wspólnych przedsiębiorstw, 

między MŚP krajów partnerskich i państw 

Unii; wspieranie rozwoju projektów i 

inwestycji MŚP w krajach partnerskich, a 

co za tym idzie, uruchamianie zasobów 

niezbędnych do wspierania współpracy 

transnarodowej; 

 

Poprawka  26 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – ustęp 2 – litera f) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(f) wzmacnianie współpracy 

subregionalnej, regionalnej oraz 

obejmującej całe sąsiedztwo, jak również 

współpracy transgranicznej. 

(f) wzmacnianie współpracy 

subregionalnej, regionalnej oraz 

obejmującej całe sąsiedztwo, jak również 

współpracy transgranicznej i terytorialnej 

poprzez wspieranie synergii i sieci 

regionalnych w takich dziedzinach, jak 

środowisko, zmiana klimatu, energia, 

badania naukowe, ICT, kultura i 

mobilność; 

 

Poprawka  27 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – ustęp 2 – litera f a) (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (fa) uznanie unijnych strategii w zakresie 

badań naukowych i rozwoju, takich jak 

siódmy program ramowy Wspólnoty 

Europejskiej w zakresie badań, rozwoju 

technologicznego i demonstracji (2007 - 

2013) oraz Horyzont 2020, za ważne 

narzędzia współpracy oraz włączenie 

krajów partnerskich w europejską 

przestrzeń badawczą; uznanie, że 
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programy ramowe stanowią istotny wkład 

na rzecz wzrostu gospodarczego, 

tworzenia miejsc pracy i innowacji. 

 

 

Poprawka  28 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – ustęp 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Zakres realizacji tych celów mierzy się 

przede wszystkim przy pomocy 

odpowiednich sprawozdań okresowych UE 

dotyczących wdrażania polityki, natomiast 

w przypadku ust. 2 lit. a), d) i e) – stosując 

odpowiednie wskaźniki ustanowione przez 

międzynarodowe organizacje i inne 

właściwe organy; w przypadku ust. 2 lit. 

b), c) i d) – oceniając przejęcie istotnych 

ram regulacyjnych UE przez kraje 

partnerskie; w przypadku ust. 2 lit. c) i f) – 

oceniając liczbę odpowiednich umów i 

działań w ramach współpracy. Wskaźniki 

obejmować będą między innymi 

odpowiednie monitorowanie 

demokratycznych wyborów, poziom 

korupcji, przepływy handlowe, wskaźniki 

umożliwiające pomiar wewnętrznych 

nierówności gospodarczych, w tym 

poziomu zatrudnienia. 

3. Zakres realizacji tych celów mierzy się 

przede wszystkim przy pomocy 

odpowiednich sprawozdań okresowych UE 

dotyczących wdrażania polityki, natomiast 

w przypadku ust. 2 lit. a), d) i e) – stosując 

odpowiednie wskaźniki ustanowione przez 

międzynarodowe organizacje i inne 

właściwe organy; w przypadku ust. 2 lit. 

b), ba), c) i d) – oceniając przejęcie 

istotnych ram regulacyjnych UE przez 

kraje partnerskie; w przypadku ust. 2 lit. c) 

i f) – oceniając liczbę odpowiednich umów 

i działań w ramach współpracy. Wskaźniki 

obejmować będą między innymi 

odpowiednie monitorowanie 

demokratycznych wyborów, poziom 

korupcji, stan wdrożenia odpowiedniego 

prawodawstwa unijnego i umów 

międzynarodowych, przepływy handlowe, 

wskaźniki umożliwiające pomiar 

wewnętrznych nierówności gospodarczych, 

takie jak różnice w dochodach, poziom 

zatrudnienia, dostęp do elektryczności i 

innych zasobów energetycznych, do wody 

i usług sanitarnych. 

 

Poprawka  29 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Ogólne ramy polityki do celów 1. Ogólne ramy polityki do celów 
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programowania i wdrażania wsparcia 

unijnego na mocy niniejszego 

rozporządzenia obejmują umowy o 

partnerstwie i współpracy, układy o 

stowarzyszeniu oraz inne istniejące lub 

przyszłe umowy ustanawiające stosunki z 

krajami partnerskimi, odpowiednie 

komunikaty, konkluzje Rady i rezolucje 

Parlamentu Europejskiego oraz stosowne 

wnioski z posiedzeń ministerialnych z 

krajami partnerskimi. 

programowania i wdrażania wsparcia 

unijnego na mocy niniejszego 

rozporządzenia obejmują umowy o 

partnerstwie i współpracy, układy o 

stowarzyszeniu oraz inne istniejące lub 

przyszłe umowy ustanawiające stosunki z 

krajami partnerskimi, ze szczególnym 

uwzględnieniem Traktatu o Wspólnocie 

Energetycznej i traktatu karty 

energetycznej, w tym jego protokołu w 

sprawie tranzytu, odpowiednie 

komunikaty, konkluzje Rady i rezolucje 

Parlamentu Europejskiego oraz stosowne 

wnioski z posiedzeń ministerialnych z 

krajami partnerskimi. 

 

Poprawka  30 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 5 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Komisja, państwa członkowskie i 

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) 

zapewniają spójność wsparcia udzielanego 

na mocy niniejszego rozporządzenia z 

innym wsparciem udzielanym przez Unię, 

państwa członkowskie i Europejski Bank 

Inwestycyjny. 

2. Komisja, państwa członkowskie i 

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) 

zapewniają spójność wsparcia udzielanego 

na mocy niniejszego rozporządzenia z 

innym wsparciem udzielanym przez Unię, 

państwa członkowskie i Europejski Bank 

Inwestycyjny oraz innymi instrumentami 

finansowymi przez nie zapewnianymi, 

takimi jak Instrument Finansowania 

Współpracy na rzecz Rozwoju. 

 

Poprawka  31 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 6 – ustęp 1 – litera aa) (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (aa) programy związane ze strategiami 

makroregionalnymi UE i wynikające z 

nich plany działania; 
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Poprawka  32 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 6 – ustęp 1 – litera c a) (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (ca) regionalne programy transgraniczne, 

których celem jest wspieranie synergii i 

sieci regionalnych w takich dziedzinach, 

jak środowisko, zmiany klimatu, energia, 

badania naukowe, ICT, kultura, transport 

i mobilność między krajami ze sobą 

sąsiadującymi w drodze współpracy 

regionów jednego lub większej liczby 

państw członkowskich z jednym lub 

większą liczbą państw partnerskich; 

 

Poprawka  33 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 7 – ustęp 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. W odniesieniu do programów 

wielonarodowych przyjmuje się 

wszechstronny dokument programowy, 

obejmujący strategię oraz wieloletni 

program indykatywny, czyniąc to zgodnie 

z procedurą sprawdzającą, o której mowa 

w art. 15 ust. 3 wspólnego rozporządzenia 

wykonawczego. Określa się w nim 

priorytety dla wsparcia unijnego na rzecz 

danego regionu lub subregionu oraz 

orientacyjny poziom finansowania w 

podziale na poszczególne priorytety. Czas 

obowiązywania tego dokumentu obejmuje 

odpowiedni okres wieloletni. 

3. W odniesieniu do wielonarodowych 

programów lub strategii 

makroregionalnych przyjmuje się 

wszechstronny dokument programowy, 

obejmujący strategię oraz wieloletni 

program indykatywny, czyniąc to zgodnie 

z procedurą sprawdzającą, o której mowa 

w art. 15 ust. 3 wspólnego rozporządzenia 

wykonawczego. Określa się w nim 

priorytety dla wsparcia unijnego na rzecz 

danego regionu lub subregionu oraz 

orientacyjny poziom finansowania w 

podziale na poszczególne priorytety. Czas 

obowiązywania tego dokumentu obejmuje 

odpowiedni okres wieloletni. 

 

Poprawka  34 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 7 – ustęp 6 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

6. Kiedy zachodzi konieczność wdrożenia 

skuteczniejszych środków z obopólną 

korzyścią dla Unii i krajów partnerskich w 

takich obszarach jak współpraca 

transnarodowa i wzajemne połączenia, 

środki finansowe przyznawane na 

podstawie niniejszego rozporządzenia 

można połączyć ze środkami objętymi 

przez inne odpowiednie rozporządzenia 

unijne, ustanawiające instrumenty 

finansowe. W tej sytuacji decyzję o 

wyborze konkretnego zbioru przepisów 

mającego zastosowanie do wdrażania 

podejmuje Komisja. 

6. Kiedy zachodzi konieczność wdrożenia 

skuteczniejszych środków z obopólną 

korzyścią dla Unii i krajów partnerskich w 

takich obszarach jak współpraca 

transnarodowa i wzajemne połączenia, 

środki finansowe przyznawane na 

podstawie niniejszego rozporządzenia 

można połączyć ze środkami objętymi 

przez inne odpowiednie rozporządzenia 

unijne, ustanawiające instrumenty 

finansowe, takie jak instrument „Łącząc 

Europę”. W tej sytuacji decyzję o wyborze 

konkretnego zbioru przepisów mającego 

zastosowanie do wdrażania podejmuje 

Komisja. 

 

Poprawka  35 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 7 – ustęp 9 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

9. W przypadku kryzysów lub zagrożeń dla 

demokracji, praworządności, praw 

człowieka i podstawowych wolności lub w 

razie wystąpienia klęsk żywiołowych lub 

katastrof spowodowanych przez człowieka 

można dokonać doraźnego przeglądu 

dokumentów programowych. Za sprawą 

takiego doraźnego przeglądu należy 

zapewnić zachowanie spójności między 

wsparciem udzielonym na podstawie 

niniejszego rozporządzenia a wsparciem z 

innych instrumentów finansowych Unii. 

Doraźny przegląd może skutkować 

przyjęciem zmienionych dokumentów 

programowych. W tej sytuacji Komisja 

przekazuje zmienione dokumenty 

programowe do wiadomości Parlamentu 

Europejskiego i Rady w terminie jednego 

miesiąca od ich przyjęcia. 

9. W przypadku kryzysów gospodarczych, 

politycznych lub energetycznych, albo też 

zagrożeń dla demokracji, praworządności, 

praw człowieka i podstawowych wolności 

lub w razie wystąpienia klęsk 

żywiołowych, lub katastrof 

spowodowanych przez człowieka można 

dokonać doraźnego przeglądu dokumentów 

programowych. Za sprawą takiego 

doraźnego przeglądu należy zapewnić 

zachowanie spójności między wsparciem 

udzielonym na podstawie niniejszego 

rozporządzenia a wsparciem z innych 

instrumentów finansowych Unii. Doraźny 

przegląd może skutkować przyjęciem 

zmienionych dokumentów programowych. 

W tej sytuacji Komisja przekazuje 

zmienione dokumenty programowe do 

wiadomości Parlamentu Europejskiego i 

Rady w terminie jednego miesiąca od ich 
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przyjęcia. 

 

Poprawka  36 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 8 – ustęp 1 – litera c a) (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (ca) w przypadku dorzecza, które 

obejmuje jednostki terytorialne 

odpowiadające poziomowi NUTS 2 lub 

równoważne, położone wzdłuż dorzecza 

wspólnego dla państw członkowskich i 

krajów partnerskich lub Federacji 

Rosyjskiej; 

 

Poprawka  37 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 8 – ustęp 1 – litera c b) (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (cb) makroregiony, dla których istnieje 

strategia lub synergia w Unii; 

 

Poprawka  38 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 9 – ustęp 4 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4. Podstawę orientacyjnych kwot 

przydzielanych na wspólne programy 

operacyjne stanowi przede wszystkim 

liczba mieszkańców kwalifikujących się 

obszarów. Przy określaniu orientacyjnych 

kwot przydzielanych środków można 

dokonać dostosowań w celu 

odzwierciedlenia konieczności 

zapewnienia równowagi między wkładem 

z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego a wkładem z budżetu danego 

4. Przy określaniu orientacyjnych kwot 

przydzielanych środków można dokonać 

dostosowań w celu odzwierciedlenia 

konieczności zapewnienia równowagi 

między wkładem z Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego a 

wkładem z budżetu danego instrumentu 

oraz innych czynników warunkujących 

intensywność współpracy, takich jak 

szczególne cechy charakterystyczne 

obszarów przygranicznych i zdolność tych 
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instrumentu oraz innych czynników 

warunkujących intensywność współpracy, 

takich jak szczególne cechy 

charakterystyczne obszarów 

przygranicznych i zdolność tych obszarów 

do zarządzania i dysponowania wsparciem 

unijnym. 

obszarów do zarządzania i dysponowania 

wsparciem unijnym. 

 

Poprawka  39 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 18 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Pula środków finansowych dostępna na 

wdrożenie niniejszego rozporządzenia na 

lata 2014-2020 wynosi 18 182 300 000 

EUR (według cen bieżących). Na 

programy współpracy transgranicznej, o 

których mowa w art. 6 ust. 1 lit. c), 

przeznacza się najwyżej 5 % środków z tej 

puli. 

1. Pula środków finansowych dostępna na 

wdrożenie niniejszego rozporządzenia na 

lata 2014-2020 wynosi 18 182 300 000 

EUR (według cen bieżących). Na 

programy współpracy transgranicznej, o 

których mowa w art. 6 ust. 1 lit. aa), c), i 

ca) przeznacza się najwyżej 15 % środków 

z tej puli. 
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OPINIA KOMISJI ROZWOJU REGIONALNEGO 

dla Komisji Spraw Zagranicznych 

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

ustanawiającego Europejski Instrument Sąsiedztwa 

(COM(2011)0839 – C7-0492/2011 – 2011/0405(COD)) 

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Joachim Zeller 

 

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE 

Europejską politykę sąsiedztwa sformułowano w 2004 r. i obejmuje ona 16 krajów 

partnerskich położonych na wschód i południe od granic UE, a mianowicie Algierię, 

Armenię, Azerbejdżan, Białoruś, Egipt, Gruzję, Izrael, Jordanię, Liban, Libię, Republikę 

Mołdowy, Maroko, okupowane terytoria palestyńskie, Syrię, Tunezję i Ukrainę. W ramach 

europejskiej polityki sąsiedztwa UE oferuje swoim sąsiadom uprzywilejowane stosunki, 

oparte na wzajemnym zobowiązaniu do przestrzegania takich wartości i zasad jak demokracja 

i prawa człowieka, praworządność, dobre rządy, zasady gospodarki rynkowej i 

zrównoważony rozwój, w tym działania w dziedzinie klimatu. W polityce tej przewidziano 

również stowarzyszenia o charakterze politycznym i większą integrację gospodarczą, 

mobilność oraz rozszerzenie kontaktów międzyludzkich. W przyszłych wieloletnich ramach 

finansowych na okres 2014-2020 EPS ma być finansowana przez specjalny instrument – 

Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa (ENPI), obejmujący swym zakresem 16 

wymienionych krajów partnerskich i Rosję. We wniosku Komisji uznaje się wiele zmian, 

które okazały się konieczne w dotychczasowej realizacji europejskiej polityki sąsiedztwa. 

Sprawozdawca zasadniczo popiera to podejście. 

 

Niemniej jednak można zauważyć, że należy dokonać pewnych szczegółowych dostosowań w 

rozporządzeniu, zwłaszcza jeśli chodzi o punkt widzenia polityki rozwoju regionalnego. 

Odnosi się to przede wszystkim do zaplanowanych programów współpracy transgranicznej, a 

zwłaszcza do zakresu zaproponowanego związanego z tym finansowania, do tego stopnia, że 

stosowne wydawałoby się nawet rozważenie pomysłu oddzielnego rozporządzenia w sprawie 

współpracy transgranicznej. Sprawozdawca proponuje zatem dostosowanie (do poziomu 7%) 

poziomu finansowania tych programów z ENPI w oparciu o spójne podejście stosowane przez 

Parlament Europejski w odniesieniu do całego celu współpracy terytorialnej. W podobnym 

duchu proponuje się szczególne odniesienie do europejskiego ugrupowania współpracy 

terytorialnej poprzez odzwierciedlenie roli, jaką ten instrument ma odgrywać w następstwie 
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jego reformy, która jest teraz dyskutowana, z myślą o przyszłym wdrożeniu polityki spójności 

w granicach UE, jak i poza nimi. 

 

Europejska polityka sąsiedztwa, podobnie jak polityka spójności, musi zdecydowanie opierać 

się na zasadach partnerstwa i wielopoziomowego sprawowania rządów, tak aby zaangażować 

jak najwięcej partnerów, co odnosi się zwłaszcza do lokalnych i regionalnych organów w 

krajach sąsiadujących. Należy również uwzględnić organizacje pozarządowe (organizacje 

społeczeństwa obywatelskiego). Wszyscy określeni w ten sposób partnerzy muszą być 

zaangażowani w planowanie, wdrażanie i nadzorowanie wspólnych programów operacyjnych 

ENPI. W tym celu programom tym musi towarzyszyć również obowiązkowy śródokresowy 

przegląd stosowania unijnych wieloletnich ram finansowych, podobnie jak ma to miejsce w 

innych obszarach unijnej polityki. Sprawozdawca zaproponował zatem wszechstronne 

rozwiązanie tej kwestii. 

 

Ogólnie rzecz biorąc, powyższe starania są częścią działań na rzecz demokracji i praw 

człowieka, w które zaangażowana powinna być polityka Unii Europejskiej. Proponuje się 

zatem dodatkowy punkt preambuły w celu wskazania nowych rozwiązań w tym zakresie. 

Ponieważ europejska polityka sąsiedztwa ma na celu wspieranie budowania demokratycznych 

instytucji społeczeństwa obywatelskiego w obszarze otaczającym Unię Europejską, środki z 

ENPI należy rozdzielać w sposób zróżnicowany i zrównoważony, odzwierciedlając 

różnorodność państw i regionów objętych omawianą polityką. Ponadto mając na uwadze, że 

takie kryteria mogą do pewnego stopnia być definiowane jedynie ex ante, sprawozdawca 

proponuje, aby przynajmniej niektóre kwestie związane z nimi były określane w akcie 

delegowanym wdrażającym omawiane rozporządzenie, o ile jest to wyraźnie wymagane w 

samym rozporządzeniu. Niemniej jednak z zadowoleniem przyjęta zostałaby sytuacja, w 

której możliwe byłoby ich wystarczająco dokładne zdefiniowanie w rozporządzeniu. 

POPRAWKI 

Komisja Rozwoju Regionalnego zwraca się do Komisji Spraw Zagranicznych, jako do 

komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących 

poprawek: 

Poprawka  1 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Punkt 4 a preambuły (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (4a) UE powinna nasilić także współpracę 

terytorialną między najbardziej 

oddalonymi i państwami sąsiadującymi, 

jako że bez regionów najbardziej 

oddalonych UE nie miałaby tych punktów 

styczności z innymi kontynentami, a więc 
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polityka UE miałaby znacznie bardziej 

ograniczony charakter; 

 

Poprawka  2 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Punkt 8 preambuły 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(8) W celu propagowania zintegrowanego 

i zrównoważonego rozwoju sąsiednich 

regionów przygranicznych oraz 

harmonijnej integracji terytorialnej w 

całej Unii i z sąsiednimi krajami, niniejszy 

instrument oraz Europejski Fundusz 

Rozwoju Regionalnego należy 

wykorzystać na potrzeby wspierania 

programów współpracy transgranicznej, 

realizowanych wzdłuż granic 

zewnętrznych Unii Europejskiej między 

krajami partnerskimi i państwami 

członkowskimi. 

(8) W celu zapewnienia jasnego, 

elastycznego i skutecznego stosowania 
współpracy transgranicznej wzdłuż granic 

zewnętrznych należy przyjąć kompleksowy 

pakiet legislacyjny w tej sprawie. 

 

Poprawka  3 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Punkt 9 a preambuły (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (9a) Należy podkreślić znaczenie 

umacniania demokracji i praw człowieka, 

a także podejmować inicjatywy celem 

utworzenia solidnego nowego 

mechanizmu w tym zakresie, takiego jak 

Europejski Fundusz na rzecz Demokracji. 

 

Poprawka  4 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

 Punkt 9 a preambuły (nowy) 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (9a) Punktem wyjścia powinno być 

wspólne zarządzanie i harmonizacja z 

praktyką europejskiej współpracy 

terytorialnej, a także realna współpraca. 

Podstawa regulacyjna powinna stworzyć 

miejsce dla rozmaitych sposób 

zarządzania, które uzgodnią uczestniczące 

kraje. 

Uzasadnienie 

Programy współpracy transgranicznej w ramach EISP prowadzone na granicach 

zewnętrznych funkcjonują w bardzo różny sposób: niektóre opierają się w większym stopniu 

na współpracy, w którą kraj partnerski jest zaangażowany w dużej mierze, inne zaś są bliższe 

programom pomocy technicznej. 

 

Poprawka  5 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Punkt 9 b preambuły (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (9b) Usiłowanie zapewnienia spójności 

gospodarczej, społecznej i terytorialnej 

jest ważnym dla Unii aspektem, który 

należy rozszerzyć w miarę możliwości na 

kraje sąsiadujące jako część 

przynoszącego obopólne korzyści procesu 

wielopoziomowego sprawowania rządów, 

obejmującego zwłaszcza organy lokalne i 

regionalne. Terytorialny wymiar tej 

współpracy, choć obejmuje również 

aspekty transnarodowe i transregionalne, 

jest najbardziej widoczny w sąsiedztwie 

Unii w formie współpracy 

transgranicznej. 

 

Poprawka  6 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Punkt 10 a preambuły (nowy) 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (10a) Unia Europejska podjęła 

zobowiązanie na rzecz północnego 

wymiaru partnerstwa i w związku z tym 

powinna rozwijać instrumenty 

umożliwiające udział we współpracy 

transgranicznej. Aby uzyskać szczegółowy 

opis dalszego finansowania wymiaru 

północnego w kolejnym okresie 

programowania, należy zebrać w 

niniejszym rozporządzeniu przepisy 

dotyczące tej kwestii. 

Uzasadnienie 

Wymiar północny ma silną specyfikę regionalną, ponadto kraje, które uczestniczące biorą 

udział we współpracy w ramach programów współpracy transgranicznej, które podlegają 

europejskiemu instrumentowi sąsiedztwa i partnerstwa. 

 

Poprawka  7 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Punkt 15 preambuły 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(15) Unia i jej państwa członkowskie 

powinny zapewnić większą spójność i 

komplementarność odpowiednich 

obszarów swojej polityki odnoszących się 

do współpracy z sąsiednimi krajami. Aby 

zapewnić wzajemne uzupełnianie i 

umacnianie się współpracy Unii oraz 

współpracy państw członkowskich, należy 

ustanowić wspólne programowanie, które 

powinno się stosować, gdy zachodzi taka 

możliwość i gdy takie programowanie jest 

stosowne. 

(15) Unia i jej państwa członkowskie 

powinny zapewnić większą spójność, 

skuteczność i komplementarność 

odpowiednich obszarów swojej polityki 

odnoszących się do współpracy z 

sąsiednimi krajami. Aby zapewnić 

wzajemne uzupełnianie i umacnianie się 

współpracy Unii oraz współpracy państw 

członkowskich, w szczególności w 

dziedzinach takich jak energetyka, 

transport, edukacja i badania, należy 

ustanowić wspólne programowanie i 

wspólne finansowanie, które powinno się 

stosować, gdy zachodzi taka możliwość i 

gdy jest to stosowne. 
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Poprawka  8 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Punkt 26 preambuły 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(26) Zważywszy, że rozporządzenie nr 

.../... Parlamentu Europejskiego i Rady z 

dnia…. (zwane dalej „wspólnym 

rozporządzeniem wykonawczym”) 

ustanawia wspólne zasady i procedury 

wdrażania instrumentów na rzecz działań 

zewnętrznych UE, należy przekazać 

Komisji delegowane uprawnienia do 

przyjęcia aktów zgodnie z art. 290 Traktatu 

o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w 

odniesieniu do przyjmowania 

szczegółowych środków wykonawczych, 

wymaganych na potrzeby mechanizmów 

współpracy transgranicznej ustanowionych 

w tytule III niniejszego rozporządzenia. 

Szczególnie ważne jest, aby realizując 

prace przygotowawcze, Komisja 

przeprowadzała właściwe konsultacje, 

również na poziomie eksperckim. 

Przygotowując i opracowując akty 

delegowane, Komisja powinna zapewnić 

jednoczesne, terminowe i odpowiednie 

przekazywanie stosownych dokumentów 

Parlamentowi Europejskiemu i Radzie. 

(26) Zważywszy, że rozporządzenie nr 

.../... Parlamentu Europejskiego i Rady z 

dnia….(zwane dalej „wspólnym 

rozporządzeniem wykonawczym”) 

ustanawia wspólne zasady i procedury 

wdrażania instrumentów na rzecz działań 

zewnętrznych UE, należy przekazać 

Komisji delegowane uprawnienia do 

przyjęcia aktów zgodnie z art. 290 Traktatu 

o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w 

odniesieniu do przyjmowania przepisów 

regulujących przegląd wspólnych 

programów operacyjnych i szczegółowych 

środków wykonawczych, wymaganych na 

potrzeby mechanizmów współpracy 

transgranicznej ustanowionych w tytule III 

niniejszego rozporządzenia, do 

aktualizowania wykazu krajów 

beneficjentów, zawartego w załączniku  

oraz do decydowania o poszerzeniu 

zakresu kwalifikowalnych działań na 

kraje niewymienione w załączniku. 

Szczególnie ważne jest, aby realizując 

prace przygotowawcze, Komisja 

przeprowadzała właściwe konsultacje, 

również na poziomie eksperckim. 

Przygotowując i opracowując akty 

delegowane, Komisja powinna zapewnić 

jednoczesne, terminowe i odpowiednie 

przekazywanie stosownych dokumentów 

Parlamentowi Europejskiemu i Radzie. 

 

Poprawka  9 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Wsparcie zapewniane przez Unię na 2. Wsparcie zapewniane przez Unię na 
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podstawie niniejszego rozporządzenia 

powinno być wykorzystywane z korzyścią 

dla krajów partnerskich oraz z obopólną 

korzyścią dla UE i krajów partnerskich. 

podstawie niniejszego rozporządzenia jest 

wykorzystywane z korzyścią dla krajów 

partnerskich oraz z obopólną korzyścią dla 

UE i krajów partnerskich. 

 

Poprawka  10 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Wsparcie zapewniane na podstawie 

niniejszego rozporządzenia powinno 

sprzyjać zacieśnieniu współpracy 

politycznej oraz stopniowej integracji 

gospodarczej Unii i krajów partnerskich, w 

szczególności wdrażaniu umów o 

partnerstwie i współpracy, układów o 

stowarzyszeniu lub innych istniejących i 

przyszłych umów oraz wspólnie 

uzgodnionych planów działań. 

1. Wsparcie zapewniane na podstawie 

niniejszego rozporządzenia powinno 

sprzyjać zacieśnieniu współpracy 

politycznej oraz stopniowej integracji 

gospodarczej i społecznej Unii i krajów 

partnerskich, w szczególności wdrażaniu 

umów o partnerstwie i współpracy, 

układów o stowarzyszeniu lub innych 

istniejących i przyszłych umów oraz 

wspólnie uzgodnionych planów działań. 

 

Poprawka  11 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – ustęp 2 – litera a) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(a) propagowanie praw człowieka i 

podstawowych wolności, praworządności, 

zasad równości, ustanowienie głębokiej i 

trwałej demokracji, propagowanie dobrych 

rządów oraz rozwój dobrze prosperującego 

społeczeństwa obywatelskiego 

obejmującego partnerów społecznych; 

(a) propagowanie praw człowieka, praw 

mniejszości i podstawowych wolności, 

praworządności, zasad równości, 

ustanowienie głębokiej i trwałej 

demokracji, propagowanie dobrych rządów 

oraz rozwój dobrze prosperującego 

społeczeństwa obywatelskiego 

obejmującego partnerów społecznych; 

 

Poprawka  12 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – ustęp 2 – litera c) 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(c) stworzenie warunków dla dobrze 

zarządzanej mobilności osób i 

propagowanie kontaktów międzyludzkich; 

(c) stworzenie warunków dla dobrze 

zarządzanej mobilności osób i 

propagowanie kontaktów międzyludzkich, 

włączając w to w szczególności działania z 

dziedziny kultury i sportu; 

 

Poprawka  13 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – ustęp 2 – litera d) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(d) zrównoważony i sprzyjający włączeniu 

społecznemu rozwój pod każdym 

względem, ograniczenie ubóstwa, również 

za sprawą rozwoju sektora prywatnego; 

propagowanie wewnętrznej spójności 

gospodarczej, społecznej i terytorialnej, 

rozwoju obszarów wiejskich, działań w 

dziedzinie klimatu oraz odporności na 

katastrofy; 

(d) zrównoważony i sprzyjający włączeniu 

społecznemu rozwój pod każdym 

względem, ograniczenie ubóstwa, również 

za sprawą rozwoju sektora prywatnego; 

propagowanie wewnętrznej spójności 

gospodarczej, społecznej i terytorialnej, 

zacieśnianie współpracy między 

państwami członkowskimi a krajami 

partnerskimi oraz między krajami 

partnerskimi we wzmożonym dążeniu 

krajów uczestniczących do wspólnych 

korzyści, rozwoju obszarów wiejskich, 

działań w dziedzinie klimatu oraz 

odporności na katastrofy; 

Uzasadnienie 

Ten instrument rozwoju instytucjonalnego niesie ze sobą różne korzyści. Najważniejsze z nich 

to: rozwijanie nowoczesnej i skutecznej administracji na szczeblu centralnym, lokalnym i 

regionalnym, bezpośrednia wymiana doświadczeń i wiedzy w zakresie ustawodawstwa UE, 

wdrażanie najlepszych praktyk administracji UE, szkolenia i poprawa potencjału 

zawodowego, zmiany w praktykach organizacyjnych i kulturze organizacyjnej, lepsza 

komunikacja i koordynacja. 

 

Poprawka  14 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – ustęp 2 – litera f) 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(f) współpracę subregionalną, regionalną 

oraz obejmującą całe sąsiedztwo i 

współpracę transgraniczną. 

(f) współpracę subregionalną, regionalną 

oraz obejmującą całe sąsiedztwo i 

współpracę transgraniczną; należy w 

szczególności rozwijać sieci 

transeuropejskie, infrastruktury 

transportowe, a w szczególności 

autostrady morskie, aby zwiększać 

wymianę oraz ułatwiać mobilność i 

wymianę między regionami europejskimi 

a sąsiednimi regionami;  

 

Poprawka  15 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – ustęp 2 – litera f a) (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (fa) rozwijanie organizacji społeczeństwa 

obywatelskiego i organizacji 

pozarządowych oraz wspieranie ich 

działań na rzecz tworzenia społeczeństw 

demokratycznych. 

Uzasadnienie 

W niektórych krajach społeczeństwo obywatelskie jest traktowane jako narzędzie budowania 

zdolności administracyjnych. Należy podkreślić, że potrzebne jest również zaangażowanie 

społeczeństwa obywatelskiego w budowanie wartości demokratycznych i wspieranie ich 

działań prowadzonych niezależnie od rządów. 

 

Poprawka  16 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – ustęp 2 – litera f b) (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (fb) promowanie tworzenia synergii i 

ulepszanie koordynacji między 

poszczególnymi funduszami i programami 

pomocy przedakcesyjnej i polityki 

sąsiedztwa. 
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Poprawka  17 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Wsparcie unijne udzielane na mocy 

niniejszego rozporządzenia każdemu 

krajowi partnerskiemu różni się pod 

względem formy i kwot, w zależności od 

zaangażowania kraju partnerskiego w 

reformy i postępów we wdrażaniu tych 

reform. Różnice te odzwierciedlają poziom 

ambicji danego kraju w obszarze 

partnerstwa z Unią, jego postępy w 

budowaniu głębokiej i trwałej demokracji, 

postępy w realizacji uzgodnionych celów 

reform, potrzeby i możliwości tego kraju 

oraz potencjalny wpływ wsparcia unijnego. 

1. Wsparcie unijne udzielane na mocy 

niniejszego rozporządzenia każdemu 

krajowi partnerskiemu różni się pod 

względem formy i kwot, w zależności od 

zaangażowania kraju partnerskiego w 

rozwój i reformy oraz w zależności od 

postępów we wdrażaniu tych reform. 

Różnice te odzwierciedlają poziom ambicji 

danego kraju w obszarze partnerstwa z 

Unią, jego postępy w budowaniu głębokiej 

i trwałej demokracji, postępy w realizacji 

uzgodnionych celów reform, potrzeby i 

możliwości tego kraju oraz potencjalny 

wpływ wsparcia unijnego. 

 

Poprawka  18 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Wsparcie udzielane na mocy niniejszego 

rozporządzenia z zasady uzgadnia się w 

partnerskiej współpracy z beneficjentami. 

Współpraca partnerska dotyczy odpowiednio 

władz krajowych, regionalnych i lokalnych, 

innych zainteresowanych stron, 

społeczeństwa obywatelskiego, partnerów 

społecznych oraz innych podmiotów 

niepublicznych zaangażowanych w 

przygotowanie, wdrażanie i monitorowanie 

wsparcia unijnego. 

2. Wsparcie udzielane na mocy niniejszego 

rozporządzenia z zasady uzgadnia się w 

partnerskiej współpracy z beneficjentami. 

Współpraca partnerska dotyczy 

następujących partnerów:  

 (i) właściwych władz regionalnych, 

lokalnych, miejskich i innych władz 

publicznych; 

 (ii) partnerów gospodarczych i 
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społecznych; 

 (iii) organów reprezentujących 

społeczeństwo obywatelskie, organizacji 

pozarządowych oraz organów 

odpowiedzialnych za promowanie 

równości i niedyskryminacji; oraz 

 (iv) podmiotów niepublicznych. 

 Partnerzy są członkami komitetów 

monitorujących programy. 

 Zaangażowanie tych partnerów odbywa 

się z poszanowaniem europejskiego 

kodeksu postępowania. 

Uzasadnienie 

Zaangażowanie społeczeństwa obywatelskiego jest ważnym elementem budowania i 

umacniania demokracji. Rozwijanie nowoczesnej i skutecznej administracji na szczeblu 

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

najlepszych praktyk, szkolenia i poprawa potencjału zawodowego, zmiany w praktykach 

organizacyjnych i kulturze organizacyjnej, lepsza komunikacja i koordynacja, a także – co 

równie ważne – realizowanie polityki strukturalnej wymagają zdecydowanego, jasnego i 

szczegółowego uznania zasady partnerstwa. 

 

Poprawka  19 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – ustęp 2 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 2a. Prawidłowe wdrażanie zasady 

partnerstwa, o której mowa w ust. 2, 

wymaga wsparcia w zakresie budowania 

potencjału oraz poprawy sytuacji 

odpowiednich partnerów, co można 

osiągnąć dzięki środkom służącym 

budowaniu potencjału instytucjonalnego 

wspieranym przez ten instrument. 

 

Poprawka  20 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 5 – ustęp 2 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Komisja, państwa członkowskie i 

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) 

zapewniają spójność wsparcia udzielanego 

na mocy niniejszego rozporządzenia z 

innym wsparciem udzielanym przez Unię, 

państwa członkowskie i Europejski Bank 

Inwestycyjny. 

2. Komisja, państwa członkowskie i 

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) 

zapewniają spójność wsparcia udzielanego 

na mocy niniejszego rozporządzenia z 

innym wsparciem udzielanym przez Unię, 

państwa członkowskie i Europejski Bank 

Inwestycyjny. Synergia między tymi 

programami jest kluczowa dla osiągnięcia 

celów na szczeblu regionalnym i 

transgranicznym oraz ich wzajemnej 

konsolidacji. 

 

Poprawka  21 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 9 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera g a) (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (ga) udziały w obecnych i przyszłych 

strategiach makroregionalnych 

nakierowanych na kraje sąsiadujące z 

Unią lub na Federację Rosyjską. 

 

Poprawka  22 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 9 – ustęp 4 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4. Podstawę orientacyjnych kwot 

przydzielanych na wspólne programy 

operacyjne stanowi przede wszystkim 

liczba mieszkańców kwalifikujących się 

obszarów. Przy określaniu orientacyjnych 

kwot przydzielanych środków można 

dokonać dostosowań w celu 

odzwierciedlenia konieczności 

zapewnienia równowagi między wkładem 

z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego a wkładem z budżetu danego 

instrumentu oraz innych czynników 

4. Przy określaniu orientacyjnych kwot 

przydzielanych na wspólne programy 

operacyjne na podstawie odpowiednich 

kryteriów dotyczących kwalifikujących się 

obszarów można dokonać dostosowań w 

celu odzwierciedlenia konieczności 

zapewnienia równowagi między wkładem 

z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego a wkładem z budżetu danego 

instrumentu oraz innych czynników 

warunkujących intensywność współpracy, 

takich jak szczególne cechy 
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warunkujących intensywność współpracy, 

takich jak szczególne cechy 

charakterystyczne obszarów 

przygranicznych i zdolność tych obszarów 

do zarządzania i dysponowania wsparciem 

unijnym. 

charakterystyczne obszarów 

przygranicznych i zdolność tych obszarów 

do zarządzania i dysponowania wsparciem 

unijnym. Kryteria przyjmuje się w akcie 

delegowanym. 

Uzasadnienie 

Naturalnie duża różnorodność krajów i regionów w sąsiedztwie Unii Europejskiej wymaga 

przyjęcia podejścia, które w zrównoważony sposób uwzględnia na ogół występujące między 

nimi różnice. 

 

Poprawka  23 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 10 – ustęp 4 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4. W ciągu roku od zatwierdzenia 

dokumentu programowego, o którym 

mowa w art. 9, kraje uczestniczące 

wspólnie przedkładają Komisji wnioski 

dotyczące wspólnych programów 

operacyjnych. Komisja przyjmuje wspólny 

program operacyjny po dokonaniu oceny 

jego zgodności z niniejszym 

rozporządzeniem, z dokumentem 

programowym oraz z przepisami 

wykonawczymi. 

4. W ciągu roku od zatwierdzenia 

dokumentu programowego, o którym 

mowa w art. 9, kraje uczestniczące 

wspólnie przedkładają Komisji wnioski 

dotyczące wspólnych programów 

operacyjnych. Komisja przyjmuje wspólny 

program operacyjny po dokonaniu oceny 

jego zgodności z niniejszym 

rozporządzeniem, z dokumentem 

programowym oraz z przepisami 

wykonawczymi w okresie trzech miesięcy 

po jego przedstawieniu przez kraje 

uczestniczące. 

 

Poprawka  24 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 10 – ustęp 6 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 6a. Wspólne programy operacyjne należy 

poddać śródokresowemu przeglądowi w 

ramach wieloletnich ram finansowych, 

aby uwzględnić czynniki pojawiające się w 

procesie wdrażania, jak np.: 
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 - zmiany priorytetów współpracy oraz 

zmiany o charakterze społeczno-

gospodarczym, 

 - skutki wdrażania danych środków i 

kwestie wynikające z monitorowania i 

wdrażania, 

 - konieczność dostosowania kwot 

dostępnych środków i realokacji środków. 

Uzasadnienie 

Możliwość przeprowadzenia przeglądu wspólnych programów operacyjnych przewidziana we 

wniosku Komisji wydaje się niewystarczająca, ponieważ zależy w dużej mierze od niezależnej 

woli pomiotów uczestniczących wysokiego szczebla i nie uwzględnia faktu, że organy lokalne i 

regionalne oraz inne podmioty niepubliczne mogłyby lepiej znać wyzwania pojawiające się 

podczas wdrażania. Należy zatem przewidzieć możliwość dogłębnej analizy prowadzonych 

programów, jak ma to już miejsce w innych obszarach polityki UE. 

 

Poprawka  25 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 10 – ustęp 10 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

10. Jeżeli kraj uczestniczący zobowiązuje 

się do współfinansowania programu, we 

wspólnym programie operacyjnym 

precyzuje się ustalenia dotyczące 

zapewnienia, wykorzystania i 

monitorowania współfinansowania. 

Powiązaną umowę finansową podpisują 

wszystkie kraje uczestniczące. 

10. Jeżeli kraj uczestniczący zobowiązuje 

się do współfinansowania programu, we 

wspólnym programie operacyjnym 

precyzuje się ustalenia dotyczące 

zapewnienia, wykorzystania i 

monitorowania współfinansowania. 

 

Poprawka  26 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 11 – ustęp 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. W celu umożliwienia należytego 

przygotowywania wspólnych programów 

operacyjnych do realizacji, wydatki 

poniesione po przedłożeniu Komisji 

3. W celu umożliwienia należytego 

przygotowywania wspólnych programów 

operacyjnych, poniesione wydatki 

kwalifikują się do wsparcia od daty, w 
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wspólnych programów operacyjnych są 

kwalifikowalne najwcześniej z dniem 
1 stycznia 2014 r. 

której dany program operacyjny został 

przedłożony Komisji, lub od dnia 1 

stycznia 2014 r., w zależności od tego, 

który z tych terminów jest wcześniejszy. 

 

Poprawka  27 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 12 – ustęp 2 – wprowadzenie 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Do spraw objętych przepisami 

wykonawczymi należą takie kwestie, jak: 

2. Do spraw objętych przepisami 

wykonawczymi należą między innymi 

takie kwestie, jak: 

 

Poprawka  28 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 12 – ustęp 2 – litera b) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(b) przygotowanie, zmiana i zamknięcie 

wspólnych programów operacyjnych; 

(b) treść, przygotowanie, zmiana i 

zamknięcie wspólnych programów 

operacyjnych; 

 

Poprawka  29 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 12 – ustęp 2 – litera c) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(c) rola i funkcja struktur programu: 

Wspólnego Komitetu Monitorującego, 

instytucji zarządzającej i jej wspólnego 

sekretariatu technicznego, wspólnych 

komisji kwalifikacyjnych, w tym ich 

pozycja, skuteczna identyfikacja, 

rozliczalność i odpowiedzialność, opis 

systemów zarządzania i kontroli oraz 

warunki technicznego i finansowego 

zarządzania wsparciem unijnym, włącznie 

z kwalifikowalnością wydatków; 

(c) rola i funkcja struktur programu: 

Wspólnego Komitetu Monitorującego, 

instytucji zarządzającej i jej wspólnego 

sekretariatu technicznego, komisji 

wybierającej projekty, w tym jej pozycja, 

skuteczna identyfikacja, rozliczalność i 

odpowiedzialność, opis systemów 

zarządzania i kontroli oraz warunki 

technicznego i finansowego zarządzania 

wsparciem unijnym, włącznie z 



 

RR\1012703PL.doc 153/188 PE487.898 

 PL 

 kwalifikowalnością wydatków; 

 

Poprawka  30 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 12 – ustęp 2 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 2a. Współpraca transgraniczna wdrażana 

jest zgodnie z ust. 1 i 2, przy wsparciu 

odpowiednich instrumentów. Instrumenty 

te obejmują w szczególności europejskie 

ugrupowanie współpracy terytorialnej 

zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 

1082/2006 Parlamentu Europejskiego i 

Rady z dnia 5 lipca 2006 r.1 

 _________________ 

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

Uzasadnienie 

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

niezbędnym elementem współpracy terytorialnej (transgranicznej, transregionalnej i 

transnarodowej) w Unii Europejskiej. Stosowne jest zatem, by wraz z rozszerzeniem jego 

zakresu stosowania (dzięki obecnie rozważanym poprawkom do rozporządzenia nr 

1082/2006) na strony niemające siedziby w państwie członkowskim EUWT miał zastosowanie 

do europejskiej polityki sąsiedztwa w zakresie jej aspektu spójności zewnętrznej. 

 

Poprawka  31 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 14 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Przekazanie uprawnień, o którym mowa 

w art. 12 i 13, następuje na czas 

obowiązywania niniejszego 

rozporządzenia. 

1. Przekazanie uprawnień, o którym mowa 

w art. 12, 13 i 16 następuje na czas 

obowiązywania niniejszego 

rozporządzenia. 

Uzasadnienie 

W poprawce tej uznaje się nowe odniesienia zaproponowane do aktu delegowanego. 
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Poprawka  32 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 16 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. W należycie uzasadnionych 

okolicznościach oraz w celu zapewnienia 

spójności i skuteczności unijnego 

finansowania lub w celu stymulowania 

współpracy regionalnej lub 

transregionalnej, Komisja może 

zdecydować o rozszerzeniu 

kwalifikowalności działań na kraje, 

terytoria i regiony, które w innej sytuacji 

nie kwalifikowałyby się do finansowania. 

Niezależnie od przepisów art. 8 ust. 1 

wspólnego rozporządzenia wykonawczego, 

w procedurach wdrażania takich działań 

mogą uczestniczyć osoby fizyczne i 

prawne z danych krajów, terytoriów i 

regionów.  

1. W należycie uzasadnionych 

okolicznościach, określonych w akcie 

delegowanym przyjętym zgodnie z art. 14, 
oraz w celu zapewnienia spójności i 

skuteczności unijnego finansowania lub w 

celu stymulowania współpracy regionalnej 

lub transregionalnej, Komisja może 

zdecydować o rozszerzeniu 

kwalifikowalności działań na kraje, 

terytoria i regiony, które w innej sytuacji 

nie kwalifikowałyby się do finansowania. 

Niezależnie od przepisów art. 8 ust. 1 

wspólnego rozporządzenia wykonawczego, 

w procedurach wdrażania takich działań 

mogą uczestniczyć osoby fizyczne i 

prawne z danych krajów, terytoriów i 

regionów. 

Uzasadnienie 

Według sprawozdawcy należało przeredagować i dokładniej wyjaśnić znaczenie 

sformułowania „w należycie uzasadnionych okolicznościach”, które w obecnym brzmieniu 

umożliwia wykorzystanie różnych rodzajów funduszy UE na użytek zewnętrzny (ENPI, IPA, 

Europejski Fundusz na rzecz Demokracji, fundusze rozwojowe dla trzeciego świata), prawie 

całkowicie według uznania instytucji wdrażających. 

 

Poprawka  33 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 18 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Pula środków finansowych dostępna na 

wdrożenie niniejszego rozporządzenia na 

lata 2014-2020 wynosi 18 182 300 000 

EUR (według cen bieżących). Na 

programy współpracy transgranicznej, o 

których mowa w art. 6 ust. 1 lit. c), 

przeznacza się najwyżej 5 % środków z tej 

1. Pula środków finansowych dostępna na 

wdrożenie niniejszego rozporządzenia na 

lata 2014-2020 wynosi 18 182 300 000 

EUR (według cen bieżących). Na 

programy współpracy transgranicznej, o 

których mowa w art. 6 ust. 1 lit. c), 

przeznacza się najwyżej 7% środków z tej 



 

RR\1012703PL.doc 155/188 PE487.898 

 PL 

puli. puli. 

Uzasadnienie 

Ponieważ współpraca transgraniczna jest kluczowym priorytetem polityki UE, zaś jej celem 

jest przyczynianie się do promowania rozwoju gospodarczego i społecznego w regionach po 

obu stronach wspólnych granic, stawianie czoła wyzwaniom w zakresie środowiska, zdrowia 

publicznego i zapobiegania przestępczości zorganizowanej oraz zwalczania jej, zapewnianie 

skutecznych i bezpiecznych granic i promowanie lokalnych, transgranicznych działań 

międzyludzkich, istotne znaczenie ma przeznaczenie na ten instrument dodatkowych 

znacznych środków. 
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OPINIA KOMISJI KULTURY I EDUKACJI 

dla Komisji Spraw Zagranicznych 

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

ustanawiającego Europejski Instrument Sąsiedztwa 

(COM(2011)0839 – C7-0492/2011 – 2011/0405(COD)) 

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Iosif Matula 

  

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE 

Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa (ENPI) jest instrumentem europejskiej 

polityki sąsiedztwa (EPS), która ma na celu ustanowienie obszaru dobrobytu i 

dobrosąsiedzkich stosunków między UE i jej partnerami. 

Wsparcie finansowe UE zapewnia znaczną wartość dodaną podstawowym obszarom polityki 

finansowanym z instrumentów finansowania działań zewnętrznych. 

Szkolnictwo wyższe, kultura, badania naukowe i innowacje to dziedziny, w których istnieje 

pole do zacieśnienia powiązań między polityką wewnętrzną a Europejskim Instrumentem 

Sąsiedztwa. 

Biorąc pod uwagę znaczenie i specyfikę wymiany kulturalnej i szkoleniowej jako 

instrumentów dyplomatycznych, ENPI powinien mieć na celu propagowanie mobilności i 

kontaktów międzyludzkich szczególnie w tych obszarach. Powinien ponadto wspierać 

szeroko zakrojony rozwój pod każdym względem, w tym za pośrednictwem solidnych 

programów edukacyjnych i szkoleniowych w krajach partnerskich. 

Ponadto, aby zachować powiązania ze społeczeństwem obywatelskim w krajach EPS, należy 

utrzymać przydział za pośrednictwem programu „Erasmus dla wszystkich” nawet w sytuacji, 

gdy zewnętrzne priorytety UE zmieniają się z powodu nieprzewidzianych zmian politycznych 

w krajach partnerskich. 

POPRAWKI 
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Komisja Kultury i Edukacji zwraca się do Komisji Spraw Zagranicznych, jako do komisji 

przedmiotowo właściwej, o naniesienie do swojego sprawozdania następujących poprawek: 

Poprawka  1 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Punkt 3 a preambuły (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (3a) Unia Europejska i jej państwa 

członkowskie zobowiązują się, zgodnie z 

Konwencją UNESCO w sprawie ochrony i 

promowania różnorodności form ekspresji 

kulturowej z dnia20 października 2005 r. 

a w szczególności jej art. 12, do 

zacieśnienia dwustronnej, regionalnej i 

międzynarodowej współpracy i 

solidarności w celu ochrony i 

poszanowania różnorodności form 

ekspresji kulturowej i promowania w ten 

sposób dialogu i wzajemnego zrozumienia 

między kulturami. 

 

Poprawka  2 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Punkt 3 b preambuły (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (3b) Wzywa się państwa członkowskie i 

Komisję, zgodnie z konkluzjami Rady i 

przedstawicieli rządów państw 

członkowskich z dnia 20 listopada 2008 r. 

w sprawie propagowania różnorodności 

kulturowej i dialogu międzykulturowego 

w stosunkach zewnętrznych Unii i jej 

państw członkowskich1, do umocnienia 

miejsca i roli kultury w strategiach 

politycznych i programach prowadzonych 

w ramach stosunków zewnętrznych oraz 

do dążenia do współpracy z krajami 

trzecimi i organizacjami 

międzynarodowymi działającymi w 

dziedzinie kultury, zwłaszcza takimi jak 
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UNESCO i Rada Europy. Ważną rolę w 

tej dziedzinie mogą odgrywać agencje 

rozwoju i instytuty kulturalne państw 

członkowskich. 

 __________________ 

 1 Dz.U. C 320 z 16.12.2008, s. 10. 

 

Poprawka  3 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Punkt 8 a preambuły (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (8a) Ponieważ współpraca transgraniczna 

jest kluczowym priorytetem polityki Unii, 

zaś jej celem jest przyczynianie się do 

promowania rozwoju gospodarczego i 

społecznego w regionach po obu stronach 

wspólnych granic, stawianie czoła 

wyzwaniom w zakresie środowiska, 

kultury, zdrowia publicznego i 

zapobiegania przestępczości 

zorganizowanej oraz zwalczania jej, 

zapewnianie skutecznych i bezpiecznych 

granic i promowanie lokalnych 

transgranicznych działań międzyludzkich 

i wzajemnego zrozumienia, należy 

przeznaczyć dodatkowe znaczne środki na 

instrument ustanowiony niniejszym 

rozporządzeniem. 

 

Poprawka  4 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Punkt 9 preambuły 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(9) Ponadto istotne jest stymulowanie i 

ułatwianie współpracy przynoszącej 

obopólne korzyści zarówno Unii, jak i jej 

partnerom, zwłaszcza przez gromadzenie 

wkładu z wewnętrznych i zewnętrznych 

instrumentów budżetu Unii, w 

(9) Ponadto istotne jest stymulowanie i 

ułatwianie współpracy przynoszącej 

obopólne korzyści zarówno Unii, jak i jej 

partnerom, zwłaszcza przez gromadzenie 

wkładu z wewnętrznych i zewnętrznych 

instrumentów budżetu Unii, w 
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szczególności na potrzeby współpracy 

transgranicznej, projektów infrastruktury 

leżących w interesie Unii i realizowanych 

częściowo na terytorium sąsiednich krajów 

oraz na potrzeby innych obszarów 

współpracy. 

szczególności na potrzeby współpracy 

transgranicznej, projektów infrastruktury 

leżących w interesie Unii i realizowanych 

częściowo na terytorium sąsiednich krajów 

oraz na potrzeby innych obszarów 

współpracy, takich jak edukacja i 

wymiana kulturalna. 

 

Poprawka  5 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Punkt 13 preambuły 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(13) Wsparcie udzielane sąsiednim krajom 

rozwijającym się w ramach ustanowionych 

europejską polityką sąsiedztwa powinno 

być spójne z celami i zasadami 

zewnętrznej polityki Unii, zwłaszcza z jej 

polityką rozwojową, w tym ze wspólnym 

oświadczeniem w sprawie polityki 

rozwojowej Unii Europejskiej – 

„Konsensus Europejski”, przyjętym w dniu 

22 grudnia 2005 r. przez Radę oraz 

przedstawicieli rządów państw 

członkowskich zebranych w ramach Rady, 

Parlamentu Europejskiego i Komisji. 

(13) Wsparcie udzielane sąsiednim krajom 

rozwijającym się w ramach ustanowionych 

europejską polityką sąsiedztwa powinno 

być spójne z celami i zasadami 

zewnętrznej polityki Unii, zwłaszcza z jej 

polityką rozwojową, w tym ze wspólnym 

oświadczeniem w sprawie polityki 

rozwojowej Unii Europejskiej – 

„Konsensus Europejski”, przyjętym w dniu 

22 grudnia 2005 r. przez Radę oraz 

przedstawicieli rządów państw 

członkowskich zebranych w ramach Rady, 

Parlamentu Europejskiego i Komisji oraz z 

konkluzjami Rady i przedstawicieli 

rządów państw członkowskich z dnia 20 

listopada 2008 r. w sprawie propagowania 

różnorodności kulturowej i dialogu 

międzykulturowego w stosunkach 

zewnętrznych Unii i jej państw 

członkowskich. 

 

Poprawka  6 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Punkt 13 a preambuły (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (13a) Jako strona konwencji UNESCO w 

sprawie ochrony i promowania 

różnorodności form wyrazu kulturowego 
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Unia powinna starać się dopilnować, by 

we wszystkich decyzjach przez nią 

podjętych na mocy niniejszego 

rozporządzenia uwzględnione było 

przestrzeganie konwencji przez kraje 

trzecie. 

 

Poprawka  7 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Punkt 14 preambuły 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(14) Dla stosunków z sąsiednimi krajami 

śródziemnomorskimi z Afryki Północnej 

znaczenie ma wspólna strategia UE – 

Afryka. 

(14) Dla stosunków z sąsiednimi krajami 

śródziemnomorskimi z Afryki Północnej 

znaczenie ma wspólna strategia UE – 

Afryka, w szczególności biorąc pod uwagę 

aktualny rozwój sytuacji po arabskiej 

wiośnie. 

 

Poprawka  8 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Punkt 19 preambuły 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(19) Zewnętrzne wsparcie Unii 

Europejskiej wymaga coraz większych 

środków finansowych, lecz ze względu na 

sytuację gospodarczą i budżetową Unii 

środki dostępne na tego rodzaju wsparcie 

są ograniczone. Komisja musi zatem dążyć 

do jak najefektywniejszego wykorzystania 

dostępnych środków, wykorzystując 

instrumenty finansowe zapewniające efekt 

dźwigni. Efekt taki można zwiększyć, 

umożliwiając wykorzystanie i ponowne 

wykorzystanie zainwestowanych funduszy 

zainwestowanych i zgromadzonych przy 

pomocy instrumentów finansowych. 

(19) Zewnętrzne wsparcie Unii 

Europejskiej wymaga coraz większych 

środków finansowych, lecz ze względu na 

sytuację gospodarczą i budżetową Unii 

środki dostępne na tego rodzaju wsparcie 

są ograniczone. Komisja musi zatem dążyć 

do jak najefektywniejszego wykorzystania 

dostępnych środków, wykorzystując 

instrumenty finansowe zapewniające efekt 

dźwigni. Efekt taki można zwiększyć, 

umożliwiając wykorzystanie i ponowne 

wykorzystanie zainwestowanych funduszy 

zainwestowanych i zgromadzonych przy 

pomocy instrumentów finansowych. 

Należy pamiętać w tym względzie, że Unia 

ma do dyspozycji ograniczoną liczbę 

instrumentów „łagodnej siły” 

zapewniających efekt dźwigni, i że 
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instrumenty finansowe do nich należą. 

 

Poprawka  9 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Punkt 19 a preambuły (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (19a) W przypadku znacznych 

nieprzewidzianych okoliczności lub 

ważnych zmian politycznych w krajach 

partnerskich, które prowadzą do zmiany 

zewnętrznych priorytetów UE, przydziały 

środków finansowych w ramach 

programów edukacyjnych, mianowicie 

programu „Erasmus dla wszystkich”, 

powinny zostać utrzymane lub zwiększone, 

aby zachować łączność z tymi krajami na 

szczeblu edukacyjnym. 

 

Poprawka  10 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Punkt 20 a preambuły (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (20a) Unia uznaje znaczenie współpracy w 

dziedzinie kultury i edukacji oraz swojej 

zasadniczej roli w umacnianiu 

społeczeństwa obywatelskiego, 

promowaniu demokratyzacji i zachęcaniu 

do wzajemnego zrozumienia między 

narodami oraz do spójności społecznej. 

 

Poprawka  11 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Punkt 21 a preambuły (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (21a) Unia Europejska w swoich 

stosunkach z krajami trzecimi promuje 

wartości zawarte w Powszechnej 
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Deklaracji UNESCO o różnorodności 

kulturowej z dnia 2 listopada 2001 r., 

rozumianej jako wspólne dziedzictwo i 

źródło innowacji i kreatywności, a także 

potężny bodziec gospodarczego, 

obywatelskiego i moralnego rozwoju 

społeczeństwa. 

 

Poprawka  12 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Punkt 21 b preambuły (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (21b) Edukacja, kultura, poszanowanie i 

wspieranie różnorodności kulturowej 

muszą być całkowicie włączone do celów 

niniejszego rozporządzenia, ponieważ 

współpraca kulturalna ma zasadnicze 

znaczenie dla odpowiedzialności za 

procesy demokratyczne w krajach 

partnerskich oraz przestrzegania ich 

własnych priorytetów. 

 

Poprawka  13 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Punkt 21 c preambuły (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (21c) W stosunkach ze swoimi partnerami 

Unia zobowiązuje się do wspierania 

ochrony i promowania różnorodności 

kulturowej oraz do zachęcania do 

ratyfikowania konwencji UNESCO z dnia 

20 października 2005 r. w sprawie 

ochrony i promowania różnorodności 

form ekspresji kulturalnej. 

 

Poprawka  14 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Punkt 22 a preambuły (nowy) 



 

PE487.898 164/188 RR\1012703PL.doc 

PL 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (22a) Unia uznaje znaczenie i specyfikę 

wymiany kulturalnej i szkoleniowej jako 

instrumentów dyplomatycznych oraz jako 

narzędzia propagowania mobilności i 

kontaktów międzyludzkich. 

 

Poprawka  15 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Punkt 23 a preambuły (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (23a) Konieczne jest zachowanie 

równowagi między wymiarem 

południowym i wschodnim europejskiej 

polityki sąsiedztwa. 

 

Poprawka  16 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Punkt 26 preambuły 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(26) Zważywszy, że rozporządzenie nr 

.../... Parlamentu Europejskiego i Rady z 

dnia…. (zwane dalej „wspólnym 

rozporządzeniem wykonawczym”) 

ustanawia wspólne zasady i procedury 

wdrażania instrumentów na rzecz działań 

zewnętrznych UE, należy przekazać 

Komisji delegowane uprawnienia do 

przyjęcia aktów zgodnie z art. 290 Traktatu 

o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w 

odniesieniu do przyjmowania 

szczegółowych środków wykonawczych, 

wymaganych na potrzeby mechanizmów 

współpracy transgranicznej ustanowionych 

w tytule III niniejszego rozporządzenia. 

Szczególnie ważne jest, aby realizując 

prace przygotowawcze, Komisja 

przeprowadzała właściwe konsultacje, 

(26) Zważywszy, że rozporządzenie nr 

.../... Parlamentu Europejskiego i Rady z 

dnia…. (zwane dalej „wspólnym 

rozporządzeniem wykonawczym”) 

ustanawia wspólne zasady i procedury 

wdrażania instrumentów na rzecz działań 

zewnętrznych UE, należy przekazać 

Komisji delegowane uprawnienia do 

przyjęcia aktów zgodnie z art. 290 Traktatu 

o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w 

odniesieniu do przyjmowania 

szczegółowych środków wykonawczych, 

wymaganych na potrzeby mechanizmów 

współpracy transgranicznej ustanowionych 

w tytule III niniejszego rozporządzenia. 

Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac 

przygotowawczych Komisja prowadziła 

stosowne konsultacje, w tym z ekspertami i 
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również na poziomie eksperckim. 

Przygotowując i opracowując akty 

delegowane, Komisja powinna zapewnić 

jednoczesne, terminowe i odpowiednie 

przekazywanie stosownych dokumentów 

Parlamentowi Europejskiemu i Radzie. 

podmiotami społeczeństwa 

obywatelskiego. Przygotowując 

i opracowując akty delegowane, Komisja 

powinna zapewnić jednoczesne, terminowe 

i odpowiednie przekazywanie stosownych 

dokumentów Parlamentowi Europejskiemu 

i Radzie. 

 

Poprawka  17 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Punkt 26 a preambuły (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (26a) Unijne instrumenty finansowania 

działań zewnętrznych powinny wspierać 

możliwość ustanowienia warunków w 

oparciu o poszanowanie praw człowieka i 

praw mniejszości, dobre rządy i 

różnorodność form wyrazu kulturowego, 

lub alternatywnie, o jakość polityki 

beneficjentów oraz ich zdolności i chęci 

do wdrażania tej polityki. 

 

Poprawka  18 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – ustęp 2 – litera a) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) propagowanie praw człowieka i 

podstawowych wolności, praworządności, 

zasad równości, ustanowienie głębokiej i 

trwałej demokracji, propagowanie dobrych 

rządów oraz rozwój dobrze prosperującego 

społeczeństwa obywatelskiego 

obejmującego partnerów społecznych; 

a) propagowanie praw człowieka i 

podstawowych wolności, różnorodności 

kulturowej, praworządności, zasad 

równości, ustanowienie głębokiej i trwałej 

demokracji, propagowanie dobrych rządów 

oraz rozwój dobrze prosperującego 

społeczeństwa obywatelskiego 

obejmującego partnerów społecznych; 

 

Poprawka  19 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – ustęp 2 – litera c) 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

c) stworzenie warunków dla dobrze 

zarządzanej mobilności osób i 

propagowanie kontaktów międzyludzkich; 

c) stworzenie warunków dla sprzyjającej 

włączeniu społecznemu mobilności osób i 

propagowanie kontaktów międzyludzkich 

zwiększających wzajemne zrozumienie, 

zwłaszcza w obszarze kultury, edukacji, 

sportu i młodzieży w uzupełnieniu do 

wymiany wartości kulturalnych w celu 

zagwarantowania różnorodności 

kulturowej; 

 

Poprawka  20 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – ustęp 2 – litera c a) (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ca) promowanie ochrony wspólnego 

dziedzictwa kulturowego materialnego i 

niematerialnego, również poprzez 

zapewnienie odpowiedniego finansowania 

i zasobów na projekty takie jak np. 

Euromed Heritage; wspieranie rozwoju 

wspólnych programów edukacyjnych i 

szkoleniowych z krajami partnerskimi, 

które uwzględnią w większym stopniu 

prawo do równego dostępu do nauki dla 

wszystkich i postawią sobie za cel 

zwalczanie poważnego problemu, jakim 

jest wysoki wskaźnik przedwczesnego 

porzucania nauki wśród młodych ludzi; 

 

Poprawka  21 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – ustęp 2 – litera d) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

d) zrównoważony i sprzyjający włączeniu 

społecznemu rozwój pod każdym 

względem, ograniczenie ubóstwa, również 

za sprawą rozwoju sektora prywatnego; 

propagowanie wewnętrznej spójności 

d) zrównoważony i sprzyjający włączeniu 

społecznemu rozwój pod każdym 

względem, ograniczenie ubóstwa, również 

za sprawą rozwoju sektora prywatnego 

oraz za pośrednictwem solidnych 
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gospodarczej, społecznej i terytorialnej, 

rozwoju obszarów wiejskich, działań w 

dziedzinie klimatu oraz odporności na 

katastrofy; 

programów edukacyjnych i 

szkoleniowych, propagowanie wewnętrznej 

spójności gospodarczej, społecznej i 

terytorialnej, rozwoju obszarów wiejskich, 

działań w dziedzinie klimatu, rozwój 

dziedzictwa kulturowego oraz odporności 

na katastrofy, a także różnorodnych 

aspektów bezpieczeństwa cywilnego w 

uzupełnieniu do ochrony dziedzictwa 

historycznego, artystycznego, 

archeologicznego, kulturowego i 

środowiskowego; 

 

Poprawka  22 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – ustęp 2 – litera e) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

e) promowanie budowy zaufania i innych 

działań przyczyniających się do 

zapewnienia bezpieczeństwa oraz 

zapobieganie konfliktom i ich 

rozwiązywanie; 

e) budowanie zaufania i inne działania 

przyczyniające się do zapewnienia 

bezpieczeństwa oraz zapobieganie 

konfliktom i ich rozwiązywanie, w 

szczególności poprzez przyczynianie się do 

poszanowania swobody zrzeszania się; 

 

Poprawka  23 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – ustęp 4 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4. Wsparcie unijne można również 

wykorzystywać w innych obszarach, jeżeli 

takie działanie jest zgodne z ogólnymi 

celami europejskiej polityki sąsiedztwa. 

4. Wsparcie unijne można również 

wykorzystywać w innych obszarach, jeżeli 

takie działanie jest zgodne z ogólnymi 

celami europejskiej polityki sąsiedztwa, w 

szczególności w dziedzinie kultury, branży 

kultury i branży twórczej, turystyki, 

edukacji i szkoleń. 

 

Poprawka  24 
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Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – ustęp 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Wsparcie unijne udzielane na mocy 

niniejszego rozporządzenia jest z zasady 

współfinansowane przez kraje partnerskie 

z funduszy publicznych, wkładu 

beneficjentów lub z innych źródeł. Ta sama 

zasada ma zastosowanie do współpracy z 

Federacją Rosyjską, zwłaszcza w 

odniesieniu do programów, o których 

mowa w art. 6 ust. 1 lit. c). W odpowiednio 

uzasadnionych przypadkach oraz w 

przypadku, gdy zachodzi konieczność 

wsparcia rozwoju społeczeństwa 

obywatelskiego i podmiotów 

niepublicznych, wymogi dotyczące 

współfinansowania mogą zostać uchylone, 

bez uszczerbku dla zgodności z innymi 

warunkami określonymi w rozporządzeniu 

finansowym. 

3. Wsparcie unijne udzielane na mocy 

niniejszego rozporządzenia jest z zasady 

współfinansowane przez kraje partnerskie 

z funduszy publicznych, wkładu 

beneficjentów lub z innych źródeł w 

przejrzysty sposób i zgodnie z zasadami 

dobrych rządów. Ta sama zasada ma 

zastosowanie do współpracy z Federacją 

Rosyjską, zwłaszcza w odniesieniu do 

programów, o których mowa w art. 6 ust. 1 

lit. c). W odpowiednio uzasadnionych 

przypadkach oraz w przypadku, gdy 

zachodzi konieczność wsparcia rozwoju 

społeczeństwa obywatelskiego i 

podmiotów niepublicznych, wymogi 

dotyczące współfinansowania mogą zostać 

uchylone, bez uszczerbku dla zgodności z 

innymi warunkami określonymi w 

rozporządzeniu finansowym. 

 

Poprawka  25 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 9 – ustęp 1 – litera g) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

g) wkład w programy ponadnarodowe 

utworzone na podstawie rozporządzenia 

UE) nr […] Parlamentu Europejskiego i 

Rady z dnia [….] w sprawie przepisów 

szczegółowych dotyczących wsparcia z 

Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach celu „Europejska 

współpraca terytorialna”, w których to 

programach uczestniczą kraje partnerskie 

lub Federacja Rosyjska. 

g) wkład w obecne i przyszłe strategie 

makroregionalne oraz programy 

ponadnarodowe utworzone na podstawie 

rozporządzenia UE) nr […] Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia [….] w 

sprawie przepisów szczegółowych 

dotyczących wsparcia z Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego w 

ramach celu „Europejska współpraca 

terytorialna”, w których to programach 

uczestniczą kraje partnerskie lub Federacja 

Rosyjska. 

 

Poprawka  26 
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Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 17 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Bez uszczerbku dla przepisów w sprawie 

zawieszenia pomocy zawartych w 

umowach o partnerstwie i współpracy oraz 

w układach o stowarzyszeniu z krajami i 

regionami partnerskimi, jeżeli kraj 

partnerski nie przestrzega zasad 

demokracji, praworządności i praw 

człowieka oraz podstawowych wolności, 

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 danym krajem 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. 

Bez uszczerbku dla przepisów w sprawie 

zawieszenia pomocy zawartych w 

umowach o partnerstwie i współpracy oraz 

w układach o stowarzyszeniu z krajami i 

regionami partnerskimi, jeżeli kraj 

partnerski nie przestrzega zasad 

demokracji, praworządności i praw 

człowieka oraz podstawowych wolności, 

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 danym krajem 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. Zawsze w takich 

przypadkach należy upewnić się, że 

zawieszenie wsparcia nie obejmie 

organizacji społeczeństwa obywatelskiego 

działających zgodnie z zasadami 

demokracji i poszanowania praw 

człowieka. 

 

Poprawka  27 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 18 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Pula środków finansowych dostępna na 

wdrożenie niniejszego rozporządzenia na 

lata 2014-2020 wynosi 18 182 300 000 

EUR według cen bieżących). Na programy 

współpracy transgranicznej, o których 

1. Pula środków finansowych dostępna na 

wdrożenie niniejszego rozporządzenia na 

lata 2014-2020 wynosi 18 182 300 000 

EUR według cen bieżących). Na programy 

współpracy transgranicznej, o których 
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mowa w art. 6 ust. 1 lit. c), przeznacza się 

najwyżej 5 % środków z tej puli. 

mowa w art. 6 ust. 1 lit. c), przeznacza się 

najwyżej 7 % środków z tej puli. 

Uzasadnienie 

Ponieważ współpraca transgraniczna jest kluczowym priorytetem polityki Unii, zaś jej celem 

jest przyczynianie się do promowania rozwoju gospodarczego i społecznego w regionach po 

obu stronach wspólnych granic, stawianie czoła wyzwaniom w zakresie środowiska, kultury, 

zdrowia publicznego i zapobiegania przestępczości zorganizowanej oraz zwalczania jej, 

zapewnianie skutecznych i bezpiecznych granic i promowanie lokalnych transgranicznych 

działań międzyludzkich i wzajemnego zrozumienia, należy przeznaczyć dodatkowe znaczne 

środki na instrument ustanowiony niniejszym rozporządzeniem. 

 

Poprawka  28 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 18 – ustęp 3 – akapit pierwszy 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Zgodnie z art. 13 ust. 2 rozporządzenia 

ustanawiającego „Erasmus dla wszystkich” 

w celu promowania międzynarodowego 

wymiaru szkolnictwa wyższego 

orientacyjna kwota w wysokości 1 812 100 

000 EUR z różnych instrumentów 

zewnętrznych Instrument Finansowania 

Współpracy na rzecz Rozwoju, Europejski 

Instrument Sąsiedztwa, Instrument Pomocy 

Przedakcesyjnej, Instrument Partnerstwa 

oraz Europejski Fundusz Rozwoju) 

zostanie przydzielona na działania 

związane z mobilnością edukacyjną do i z 

państw spoza UE, a także na współpracę i 

dialog polityczny z organami, instytucjami 

i organizacjami działającymi w tych 

krajach. Wykorzystanie tych funduszy 

będzie podlegało przepisom 

rozporządzenia „Erasmus dla wszystkich”. 

3. Zgodnie z art. 13 ust. 2 rozporządzenia 

ustanawiającego „Erasmus dla wszystkich” 

w celu promowania międzynarodowego 

wymiaru szkolnictwa wyższego 

orientacyjna kwota w wysokości 1 812 100 

000 EUR z różnych instrumentów 

zewnętrznych Instrument Finansowania 

Współpracy na rzecz Rozwoju, Europejski 

Instrument Sąsiedztwa, Instrument Pomocy 

Przedakcesyjnej, Instrument Partnerstwa 

oraz Europejski Fundusz Rozwoju) 

zostanie przydzielona na działania 

związane z mobilnością edukacyjną do i z 

państw spoza UE, a także na współpracę i 

dialog polityczny z organami, instytucjami 

i organizacjami działającymi w tych 

krajach. Wykorzystanie tych funduszy 

będzie podlegało przepisom 

rozporządzenia „Erasmus dla wszystkich”, 

w szczególności jeśli edukacja jako taka 

może być jednym z najważniejszych 

katalizatorów procesu demokratycznego. 

 

Poprawka  29 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 18 – ustęp 3 – akapit 2 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Finansowanie zostanie udostępnione w 

ramach dwóch przydziałów wieloletnich 

obejmujących odpowiednio tylko pierwsze 

4 lata i pozostałe 3 lata. Finansowanie 

zostanie uwzględnione w wieloletnich 

programach indykatywnych tych 

instrumentów zgodnie z ustalonymi 

potrzebami i priorytetami poszczególnych 

krajów. Przydziały mogą podlegać zmianie 

w przypadku poważnych 

nieprzewidzianych okoliczności lub 

ważnych zmian politycznych, zgodnie z 

priorytetami UE dotyczącymi działań 

zewnętrznych. 

Finansowanie zostanie udostępnione w 

ramach dwóch przydziałów wieloletnich 

obejmujących odpowiednio tylko pierwsze 

4 lata i pozostałe 3 lata. Finansowanie 

zostanie uwzględnione w wieloletnich 

programach indykatywnych tych 

instrumentów zgodnie z ustalonymi 

potrzebami i priorytetami poszczególnych 

krajów. 
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5.6.2012 

OPINIA KOMISJI PRAW KOBIET I RÓWNOUPRAWNIENIA 

dla Komisji Spraw Zagranicznych 

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

ustanawiającego Europejski Instrument Sąsiedztwa 

(COM(2011)0839 – C7-0492/2011 – 2011/0405(COD)) 

Sprawozdawczyni: Emine Bozkurt 

 

 

POPRAWKI 

Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia zwraca się do Komisji Spraw Zagranicznych, jako 

do komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących 

poprawek: 

 

Poprawka  1 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Punkt 3 preambuły 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(3) Unia stara się propagować, rozwijać i 

konsolidować takie wartości jak wolność, 

demokracja, przestrzeganie praw 

człowieka i podstawowych wolności, 

zasady równości i praworządności, 

stanowiące jej podwaliny, prowadząc 

dialog i współpracę z państwami trzecimi. 

(3) Prowadząc dialog i współpracę 

z państwami trzecimi, Unia stara się 

propagować, rozwijać i konsolidować takie 

wartości jak wolność, demokracja, 

przestrzeganie praw człowieka i 

podstawowych wolności, poszanowanie 

praw kobiet, zasady równości i 

różnorodności, zwłaszcza równości kobiet 

i mężczyzn, braku dyskryminacji oraz 
praworządności, stanowiące jej podwaliny. 
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Poprawka  2 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Punkt 3 a preambuły (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (3a) Kobiety w krajach partnerskich 

borykają się ze szczególnymi problemami 

i dyskryminacją zarówno na rynku pracy, 

jak i w życiu prywatnym i publicznym. 

 

Poprawka  3 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Punkt 5 preambuły 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(5) W ramach europejskiej polityki 

sąsiedztwa Unia oferuje sąsiadującym z nią 

krajom uprzywilejowane stosunki, oparte 

na wzajemnym zobowiązaniu do 

przestrzegania takich wartości i zasad jak 

demokracja i prawa człowieka, 

praworządność, dobre rządy, zasady 

gospodarki rynkowej i zrównoważony 

rozwój. 

(5) W ramach europejskiej polityki 

sąsiedztwa Unia oferuje sąsiadującym z nią 

krajom uprzywilejowane stosunki, oparte 

na wzajemnym zobowiązaniu do 

przestrzegania takich wartości jak 

demokracja i prawa człowieka, równość 

kobiet i mężczyzn, praworządność, dobre 

rządy, zasady gospodarki rynkowej i 

zrównoważony rozwój. 

 

Poprawka  4 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Punkt 5 a preambuły (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (5a) W ramach niniejszego 

rozporządzenia należy wspierać konkretne 

cele programowania i działania na rzecz 

równości płci i walki z dyskryminacją. 

Ponadto równość płci i walka 

z dyskryminacją powinny także stanowić 

przekrojowy cel wszystkich działań 

podejmowanych na podstawie niniejszego 
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rozporządzenia. 

 

Poprawka  5 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Punkt 14 preambuły 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(14) Dla stosunków z sąsiednimi krajami 

śródziemnomorskimi z Afryki Północnej 

znaczenie ma wspólna strategia UE – 

Afryka. 

(14) Dla stosunków z sąsiednimi krajami 

śródziemnomorskimi z Afryki Północnej 

znaczenie mają wspólna strategia UE – 

Afryka i stambulskie ramy działania. 

 

Poprawka  6 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Punkt 19 preambuły 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(19) Zewnętrzne wsparcie Unii 

Europejskiej wymaga coraz większych 

środków finansowych, lecz ze względu na 

sytuację gospodarczą i budżetową Unii 

środki dostępne na tego rodzaju wsparcie 

są ograniczone. Komisja musi zatem 

dążyć do jak najefektywniejszego 

wykorzystania dostępnych środków, 

wykorzystując instrumenty finansowe 

zapewniające efekt dźwigni. Efekt taki 

można zwiększyć, umożliwiając 

wykorzystanie i ponowne wykorzystanie 

zainwestowanych funduszy 

zainwestowanych i zgromadzonych przy 

pomocy instrumentów finansowych. 

(19) Zewnętrzne wsparcie Unii 

Europejskiej wymaga coraz większych 

środków finansowych, lecz bieżący kryzys 

gospodarczy i budżetowy Unii związany 

z pakietem oszczędnościowym ogranicza 
środki dostępne na tego rodzaju wsparcie. 

Komisja musi zatem dążyć do jak 

najefektywniejszego i jak najbardziej 

praktycznego wykorzystania dostępnych 

środków, wykorzystując instrumenty 

finansowe zapewniające efekt dźwigni. 

Efekt taki można zwiększyć, umożliwiając 

wykorzystanie i ponowne wykorzystanie 

zainwestowanych funduszy 

zainwestowanych i zgromadzonych przy 

pomocy instrumentów finansowych. 
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Poprawka  7 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Punkt 21 preambuły 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(21) Przekrojowym celem wszystkich 

działań podejmowanych na podstawie 

niniejszego rozporządzenia powinno być 

równouprawnienie płci i działania 

przeciwdziałające dyskryminacji. 

(21) Przekrojowym celem wszystkich 

działań podejmowanych na podstawie 

niniejszego rozporządzenia powinno być 

równouprawnienie płci i przeciwdziałanie 

dyskryminacji, biorąc pod uwagę rolę 

kobiet w przemianach demokratycznych 

w krajach partnerskich oraz propagując 

prawa kobiet i walkę z przemocą wobec 

kobiet oraz dyskryminacją ze względu na 

płeć. Miejsce i rolę kobiet należy 

promować również za pośrednictwem 

specjalnych środków i programów, 

mających na celu wzmocnienie roli kobiet 

w procesie podejmowania decyzji 

politycznych i gospodarczych, a także 

w społeczeństwie obywatelskim. Aby 

wzmocnić pozycję kobiet w krajach 

partnerskich, należy zwrócić szczególną 

uwagę na wsparcie organizacji kobiecych 

i społeczeństwa obywatelskiego, 

budowanie potencjału, rozwijanie 

współpracy między organizacjami 

kobiecymi w Unii a ich odpowiednikami 

w krajach partnerskich, wymianę 

najlepszych praktyk oraz szkolenia. 

 

Poprawka  8 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Punkt 21 a preambuły (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (21a) Zmiany następujące w europejskim 

sąsiedztwie w Afryce Północnej i na 

Bliskim Wschodzie muszą prowadzić do 

zniesienia dyskryminacji kobiet i do ich 

pełnego udziału w społeczeństwie na 

równych warunkach z mężczyznami. Unia 

angażuje się w zdecydowane 
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przeciwstawianie się przemocy seksualnej 

i zastraszaniu oraz wiktymizacji kobiet 

zwłaszcza w odniesieniu do szczególnych 

problemów handlu ludźmi i okaleczania 

narządów płciowych kobiet. 

 Priorytetem Unii jest konieczność 

zaprzestania dyskryminacji 

i prześladowań lesbijek, gejów, 

biseksualistów i osób transgenderowych 

(LGBT) w krajach leżących w sąsiedztwie 

Unii, a także konieczność zamrożenia lub 

wycofania pomocy finansowej Unii dla 

krajów, które dyskryminują osoby LGBT, 

w szczególności tych, które nadal uznają 

homoseksualizm za przestępstwo. 

 

Poprawka  9 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Punkt 21 a preambuły (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (21a) W krajach partnerskich objętych 

europejską polityką sąsiedztwa należy 

promować kursy szkoleniowe adresowane 

w szczególności do osób znajdujących się 

w niekorzystnej sytuacji i w większym 

stopniu zagrożonych ubóstwem, takich jak 

kobiety w starszym wieku czy samotne 

matki, tak aby doprowadzić do 

zwiększenia ich uczestnictwa we 

wszystkich rodzajach działalności 

społecznej i tym samym umocnić rolę 

kobiet w procesie podejmowania decyzji 

politycznych i gospodarczych, w sektorze 

kształcenia i na rynku pracy, 

przyczyniając się do ich prawdziwej 

emancypacji z korzyścią dla całego 

społeczeństwa, jak i w stosunkach 

z najważniejszymi krajami partnerskimi. 

 

Poprawka  10 
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Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Punkt 22 preambuły 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(22) W stosunkach z partnerami na całym 

świecie Unia angażuje się w propagowanie 

godnej pracy oraz ratyfikacji i skutecznego 

wdrożenia uznanych na międzynarodowej 

arenie norm pracy i wielostronnych umów 

środowiskowych. 

(22) W stosunkach z partnerami na całym 

świecie Unia angażuje się w propagowanie 

godnej pracy oraz ratyfikacji i skutecznego 

wdrożenia uznanych na międzynarodowej 

arenie norm pracy i wielostronnych umów 

środowiskowych. Szczególną uwagę 

należy zwrócić na sektor usług i sektor 

nieformalny, w których najczęściej 

zatrudniane są kobiety, w celu 

zapewnienia poszanowania ich praw 

i promowania ich uczestnictwa w rynku 

pracy i w gospodarkach krajowych. 

 

Poprawka  11 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – ustęp 1 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 1a. Organizacje społeczeństwa 

obywatelskiego mają do odegrania 

kluczową rolę w poprawie zarządzania 

i w kształtowaniu przyszłości dobrego 

sąsiedztwa we współpracy z parlamentami 

narodowymi. Kobiety i młodzież powinni 

skutecznie angażować się w te działania 

i przyczyniać do ich realizacji. 

 

Poprawka  12 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – ustęp 2 – litera a) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) propagowanie praw człowieka i 

podstawowych wolności, praworządności, 

zasad równości, ustanowienie głębokiej i 

trwałej demokracji, propagowanie dobrych 

rządów oraz rozwój dobrze prosperującego 

a) propagowanie praw człowieka – 

zwłaszcza kobiet – i podstawowych 

wolności, praworządności, zasad równości 

i braku dyskryminacji, równości kobiet 

i mężczyzn, ugruntowanie dobrych 
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społeczeństwa obywatelskiego 

obejmującego partnerów społecznych; 

rządów, ustanowienie głębokiej i trwałej 

demokracji oraz rozwój wolnego, 

niezależnego, dobrze prosperującego 

i proaktywnego społeczeństwa 

obywatelskiego, w tym również przez 

zacieśnioną współpracę z partnerami 

społecznymi i organizacjami kobiet w celu 

określenia obszarów, które wymagają 

wsparcia i współpracy z myślą 

o wdrożeniu polityki równouprawnienia 

w krajach partnerskich; 

 

Poprawka  13 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – ustęp 2 – litera aa) (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 aa) propagowanie praw kobiet oraz 

równości kobiet i mężczyzn, zwiększenie 

udziału kobiet w procesie podejmowania 

decyzji politycznych i gospodarczych, 

w sektorze edukacji i na rynku pracy, aby 

przyczynić się do wzmocnienia pozycji 

kobiet, zadbanie o całkowity brak 

tolerancji dla przemocy wobec kobiet oraz 

o ochronę kobiet, które stały się ofiarami 

przemocy, zajęcie się problemem 

bezkarności, zwalczanie handlu ludźmi 

i przymusowych małżeństw, poszanowanie 

zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego 

oraz powiązanych praw, a także 

wspieranie zaangażowania społeczeństwa 

obywatelskiego w osiągnięcie tych celów, 

jak również w uwzględnianie 

problematyki płci we wszystkich 

obszarach, aby osiągnąć rzeczywistą 

demokrację. 

 

Poprawka  14 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – ustęp 2 – litera d) 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

d) zrównoważony i sprzyjający włączeniu 

społecznemu rozwój pod każdym 

względem, ograniczenie ubóstwa, również 

za sprawą rozwoju sektora prywatnego; 

propagowanie wewnętrznej spójności 

gospodarczej, społecznej i terytorialnej, 

rozwoju obszarów wiejskich, działań w 

dziedzinie klimatu oraz odporności na 

katastrofy; 

d) zrównoważony i sprzyjający włączeniu 

społecznemu rozwój pod każdym 

względem, ograniczenie ubóstwa, również 

za sprawą rozwoju sektora prywatnego; 

propagowanie wewnętrznej spójności 

gospodarczej, społecznej i terytorialnej, 

rozwoju obszarów wiejskich, działań w 

dziedzinie klimatu, równości kobiet 

i mężczyzn oraz odporności na katastrofy, 

zwracając szczególną uwagę na 

promowanie roli kobiet w tych 

dziedzinach jako skutecznych promotorek 

zmiany i postępu, wykorzystując również 

wskaźniki MCR i wskazania dotyczące 

wzmacniania pozycji kobiet; 

 

Poprawka  15 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – ustęp 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Zakres realizacji tych celów mierzy się 

przede wszystkim przy pomocy 

odpowiednich sprawozdań okresowych UE 

dotyczących wdrażania polityki, natomiast 

w przypadku ust. 2 lit. a), d) i e) – stosując 

odpowiednie wskaźniki ustanowione przez 

międzynarodowe organizacje i inne 

właściwe organy; w przypadku ust. 2 lit. 

b), c) i d) – oceniając przejęcie istotnych 

ram regulacyjnych UE przez kraje 

partnerskie; w przypadku ust. 2 lit. c) i f) – 

oceniając liczbę odpowiednich umów i 

działań w ramach współpracy. Wskaźniki 

obejmować będą między innymi 

odpowiednie monitorowanie 

demokratycznych wyborów, poziom 

korupcji, przepływy handlowe, wskaźniki 

umożliwiające pomiar wewnętrznych 

nierówności gospodarczych, w tym 

poziomu zatrudnienia. 

3. Zakres realizacji tych celów mierzy się 

przede wszystkim przy pomocy 

odpowiednich sprawozdań okresowych UE 

dotyczących wdrażania polityki, natomiast 

w przypadku ust. 2 lit. a), aa), d) i e) – 

stosując odpowiednie wskaźniki 

ustanowione przez międzynarodowe 

organizacje i inne właściwe organy; w 

przypadku ust. 2 lit. b), c) i d) – oceniając 

przejęcie istotnych ram regulacyjnych UE 

przez kraje partnerskie; w przypadku ust. 2 

lit. c) i f) – oceniając liczbę odpowiednich 

umów i działań w ramach współpracy. 

Wskaźniki obejmować będą między 

innymi odpowiednie monitorowanie 

demokratycznych wyborów, poziom 

korupcji, przepływy handlowe, wskaźniki 

umożliwiające pomiar wewnętrznych 

nierówności gospodarczych, w tym 

poziomu zatrudnienia. 
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Poprawka  16 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – ustęp 4 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 4a. Równość płci i przeciwdziałanie 

dyskryminacji jest przekrojowym celem 

wsparcia Unii, a na etapie 

programowania, wdrażania i oceny 

Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa 

i Partnerstwa kwestie nierówności płci są 

podejmowane w sposób konsekwentny 

i systematyczny, zwłaszcza za 

pośrednictwem szczególnych działań 

i programów oraz przez uwzględnianie tej 

problematyki w pozostałych obszarach 

działalności. 

 

Poprawka  17 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Wsparcie unijne udzielane na mocy 

niniejszego rozporządzenia każdemu 

krajowi partnerskiemu różni się pod 

względem formy i kwot, w zależności od 

zaangażowania kraju partnerskiego w 

reformy i postępów we wdrażaniu tych 

reform. Różnice te odzwierciedlają poziom 

ambicji danego kraju w obszarze 

partnerstwa z Unią, jego postępy w 

budowaniu głębokiej i trwałej demokracji, 

postępy w realizacji uzgodnionych celów 

reform, potrzeby i możliwości tego kraju 

oraz potencjalny wpływ wsparcia unijnego. 

1. Wsparcie unijne udzielane na mocy 

niniejszego rozporządzenia każdemu 

krajowi partnerskiemu różni się pod 

względem formy i kwot, w zależności od 

zaangażowania kraju partnerskiego w 

reformy i postępów we wdrażaniu tych 

reform. Różnice te odzwierciedlają poziom 

ambicji danego kraju w obszarze 

partnerstwa z Unią, jego postępy w 

budowaniu głębokiej i trwałej demokracji 

w oparciu o poszanowanie praw 

człowieka, podstawowych wolności, praw 

kobiet i zasad równości kobiet i mężczyzn, 

niedyskryminacji i praworządności, 

a także postępy tego kraju w realizacji 

uzgodnionych celów reform, jego potrzeby 

i możliwości oraz potencjalny wpływ 

wsparcia unijnego. 
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Poprawka  18 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – ustęp 1 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 1a. Mając na uwadze poważne zmiany 

w krajach partnerskich regionu Morza 

Śródziemnego będące wynikiem arabskiej 

wiosny oraz rolę, jaką mogą odegrać 

kobiety w działaniach zmierzających do 

demokracji, potrzebne są specjalne 

programy i środki finansowe na 

propagowanie udziału kobiet. 

 

Poprawka  19 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Wsparcie udzielane na mocy niniejszego 

rozporządzenia z zasady uzgadnia się w 

partnerskiej współpracy z beneficjentami. 

Współpraca partnerska dotyczy odpowiednio 

władz krajowych, regionalnych i lokalnych, 

innych zainteresowanych stron, 

społeczeństwa obywatelskiego, partnerów 

społecznych oraz innych podmiotów 

niepublicznych zaangażowanych w 

przygotowanie, wdrażanie i monitorowanie 

wsparcia unijnego. 

2. Wsparcie udzielane na mocy niniejszego 

rozporządzenia z zasady uzgadnia się w 

partnerskiej współpracy z beneficjentami. 

Współpraca partnerska dotyczy odpowiednio 

władz krajowych, regionalnych i lokalnych, 

innych zainteresowanych stron, 

społeczeństwa obywatelskiego, partnerów 

społecznych oraz innych podmiotów 

niepublicznych, w tym przedstawicieli 

organizacji kobiecych i młodzieżowych, 
zaangażowanych w przygotowanie, 

wdrażanie i monitorowanie wsparcia 

unijnego. 

 

Poprawka  20 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 7 – ustęp 5 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

5. Kwoty przydzielonych środków 

finansowych dla programów krajowych i 

wielonarodowych ustala się, stosując 

przejrzyste i obiektywne kryteria, 

odzwierciedlające zasadę rozróżnienia, o 

której mowa w art. 4 ust. 1. 

5. Kwoty przydzielonych środków 

finansowych dla programów krajowych i 

wielonarodowych ustala się, stosując 

przejrzyste i obiektywne kryteria, 

odzwierciedlające zasadę rozróżnienia, o 

której mowa w art. 4 ust. 1, a także 

z należytym uwzględnieniem postępów, 

jakie poczyniono w dziedzinie 

równouprawnienia płci. 

 

Poprawka  21 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 7 – ustęp 5 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 5a. W odniesieniu do krajów 

kwalifikujących się do wsparcia 

finansowego w ramach niniejszego 

rozporządzenia Komisja tworzy 

infrastrukturę uwzględniającą aspekt płci; 

w szczególności należy rozwinąć stałe 

mechanizmy wsparcia na rzecz 

uwzględniania aspektu płci zarówno na 

szczeblu krajowym, jak i unijnym. 

 

Poprawka  22 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 7 – ustęp 8 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 8a. Przy programowaniu należy zwrócić 

szczególną uwagę na budowanie 

potencjału w społeczeństwie 

obywatelskim, szczególnie organizacji 

kobiecych i młodzieżowych w krajach 

partnerskich, w tym na ułatwianie 

kontaktów i współpracy z ich 

odpowiednikami w Unii, a także wymianę 
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najlepszych praktyk. 

 

Poprawka  23 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 7 – ustęp 9 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

9. W przypadku kryzysów lub zagrożeń dla 

demokracji, praworządności, praw 

człowieka i podstawowych wolności lub w 

razie wystąpienia klęsk żywiołowych lub 

katastrof spowodowanych przez człowieka 

można dokonać doraźnego przeglądu 

dokumentów programowych. Za sprawą 

takiego doraźnego przeglądu należy 

zapewnić zachowanie spójności między 

wsparciem udzielonym na podstawie 

niniejszego rozporządzenia a wsparciem z 

innych instrumentów finansowych Unii. 

Doraźny przegląd może skutkować 

przyjęciem zmienionych dokumentów 

programowych. W tej sytuacji Komisja 

przekazuje zmienione dokumenty 

programowe do wiadomości Parlamentu 

Europejskiego i Rady w terminie jednego 

miesiąca od ich przyjęcia. 

9. W przypadku kryzysów lub zagrożeń dla 

demokracji, praworządności, praw 

człowieka i podstawowych wolności, 

w tym praw kobiet, lub w razie wystąpienia 

klęsk żywiołowych lub katastrof 

spowodowanych przez człowieka można 

dokonać doraźnego przeglądu dokumentów 

programowych. Za sprawą takiego 

doraźnego przeglądu należy zapewnić 

zachowanie spójności między wsparciem 

udzielonym na podstawie niniejszego 

rozporządzenia a wsparciem z innych 

instrumentów finansowych Unii. Doraźny 

przegląd może skutkować przyjęciem 

zmienionych dokumentów programowych. 

W tej sytuacji Komisja przekazuje 

zmienione dokumenty programowe do 

wiadomości Parlamentu Europejskiego i 

Rady w terminie jednego miesiąca od ich 

przyjęcia. 

 

Poprawka  24 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 7 – ustęp 9 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 9a. W przypadku zmian w kontekście 

politycznym, prawnym, gospodarczym lub 

społecznym Komisja ocenia, czy zmiany te 

wpływają na założenia dotyczące ról 

poszczególnych płci i związków przyjętych 

na początku realizacji projektu i czy mogą 

wymagać jego dostosowania. 
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Poprawka  25 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 17 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Bez uszczerbku dla przepisów w sprawie 

zawieszenia pomocy zawartych w 

umowach o partnerstwie i współpracy oraz 

w układach o stowarzyszeniu z krajami i 

regionami partnerskimi, jeżeli kraj 

partnerski nie przestrzega zasad 

demokracji, praworządności i praw 

człowieka oraz podstawowych wolności, 

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 danym krajem 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. 

Bez uszczerbku dla przepisów w sprawie 

zawieszenia pomocy zawartych w 

umowach o partnerstwie i współpracy oraz 

w układach o stowarzyszeniu z krajami i 

regionami partnerskimi, jeżeli kraj 

partnerski nie przestrzega zasad 

demokracji, praworządności i praw 

człowieka oraz podstawowych wolności, 

w tym praw kobiet oraz równości kobiet 

i mężczyzn, 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 danym krajem 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. 
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