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Poprawka 1
Erik Marquardt
Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. wzywa Radę do sfinalizowania 
swoich mandatów negocjacyjnych 
dotyczących nowych wieloletnich ram 
finansowych (WRF), jak również 
Instrumentu Sąsiedztwa oraz Współpracy 
Międzynarodowej i Rozwojowej (ISWMR);

1. wzywa Radę do sfinalizowania 
swoich mandatów negocjacyjnych 
dotyczących nowych wieloletnich ram 
finansowych (WRF), jak również 
Instrumentu Sąsiedztwa oraz Współpracy 
Międzynarodowej i Rozwojowej 
(ISWMR); apeluje o podwyższenie w 
kolejnych WRF docelowych poziomów 
wydatków na działania w dziedzinie 
klimatu o co najmniej 50 % oraz 
dodatkowo o co najmniej 10 % wydatków 
na różnorodność biologiczną;

Or. en

Poprawka 2
Dominique Bilde
Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. wzywa Radę do sfinalizowania 
swoich mandatów negocjacyjnych 
dotyczących nowych wieloletnich ram 
finansowych (WRF), jak również Instrumentu 
Sąsiedztwa oraz Współpracy 
Międzynarodowej i Rozwojowej (ISWMR);

1. wzywa Radę do sfinalizowania 
swoich mandatów negocjacyjnych 
dotyczących nowych wieloletnich ram 
finansowych (WRF), jak również 
Instrumentu Sąsiedztwa oraz Współpracy 
Międzynarodowej i Rozwojowej 
(ISWMR); przypomina, że priorytetem 
unijnej pomocy rozwojowej muszą 
pozostać kraje najsłabiej rozwinięte;

Or. fr

Poprawka 3
Erik Marquardt

Projekt opinii
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Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. przypomina, że art. 2 ust. 1 lit. c) 
porozumienia paryskiego zobowiązuje 
strony do zapewnienia „spójności 
przepływów finansowych ze ścieżką 
prowadzącą do niskiego poziomu emisji 
gazów cieplarnianych i rozwoju 
odpornego na zmiany klimatu”; wzywa do 
włączenia następującego artykułu do 
rozporządzenia WRF-OR, aby zgodnie z 
politycznymi deklaracjami wszystkich 
trzech instytucji wprowadzić do prawa 
zasadę „nie szkodzić”:
Projekty finansowane z budżetu UE są 
analizowane, by sprawdzić, czy mają 
wpływ na środowisko i klimat lub skutki 
społeczne, a jeśli mają taki wpływ, to 
podlegają kontroli pod kątem zapewnienia 
zrównoważonego rozwoju klimatycznego, 
środowiskowego, w tym pod względem 
różnorodności biologicznej, i społecznego 
w celu zminimalizowania negatywnych 
skutków i zmaksymalizowania korzyści w 
wymiarze klimatycznym, środowiskowym i 
społecznym. W tym celu podmioty 
wnioskujące o finansowanie przekazują 
odpowiednie informacje w oparciu o 
obowiązkowe wytyczne, które mają zostać 
opracowane przez Komisję. Komisja jest 
uprawniona do przyjęcia tych wytycznych 
w drodze aktu delegowanego z pełnym 
uwzględnieniem kryteriów ustanowionych 
w [rozporządzeniu w sprawie 
ustanowienia ram ułatwiających 
zrównoważone inwestycje] w celu 
określenia, czy dana działalność 
gospodarcza jest zrównoważona pod 
względem środowiskowym oraz zgodna z 
celami UE w zakresie klimatu.
Projekty, które nie zapewniają spójności z 
osiąganiem celów porozumienia 
paryskiego i ścieżką prowadzącą do 
realizacji celu ograniczenia globalnego 
ocieplenia do poniżej 1,5°C, nie 
kwalifikują się do wsparcia z budżetu UE.
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Or. en

Poprawka 4
Erik Marquardt
Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla, że stanowisko 
Parlamentu w pierwszym czytaniu w 
sprawie ISWMR zostało przyjęte w dniu 4 
marca 2019 r., a jego mandat dotyczący 
ISWMR został ponownie potwierdzony w 
dniu 8 października 2019 r.; 

2. podkreśla, że stanowisko 
Parlamentu w pierwszym czytaniu w 
sprawie ISWMR zostało przyjęte w dniu 4 
marca 2019 r., a jego mandat dotyczący 
ISWMR został ponownie potwierdzony w 
dniu 8 października 2019 r.; przypomina, 
że w stanowisku Parlamentu wzywa się do 
przeznaczenia 45 % całkowitej puli 
środków finansowych ISWMR na cele 
związane z klimatem, zarządzaniem 
środowiskiem i jego ochroną, 
różnorodnością biologiczną i zwalczaniem 
pustynnienia, przy czym 30 % całkowitej 
puli środków finansowych powinno być 
przeznaczone na łagodzenie zmiany 
klimatu i przystosowywanie się do niej;

Or. en

Poprawka 5
Erik Marquardt
Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. apeluje, aby wszystkie wytyczne 
horyzontalne dotyczące klimatu i 
różnorodności biologicznej były zgodne z 
dokumentami dotyczącymi planowania 
polityki w dziedzinie rozwoju w 
następnych WRF;

Or. en
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Poprawka 6
Dominique Bilde
Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. zwraca uwagę, że poprawa spójności 
między państwami członkowskimi i 
pogłębienie solidarności z naszymi 
partnerami będą naszymi celami w 
nadchodzącej procedurze budżetowej;

3. zwraca uwagę, że poprawa 
spójności między państwami 
członkowskimi i pogłębienie solidarności z 
naszymi partnerami będą naszymi celami 
w nadchodzącej procedurze budżetowej; 
podkreśla w szczególności, że większa 
liczba państw członkowskich powinna 
osiągnąć cel dotyczący przeznaczania co 
najmniej 0,7 % ich DNB na oficjalną 
pomoc rozwojową, ale z drugiej strony 
ważne jest, aby nałożyć na państwa 
otrzymujące pomoc rozwojową pewne 
warunki dotyczące wykorzystania 
funduszy, kontroli przepływów 
migracyjnych itp.;

Or. fr

Poprawka 7
Mónica Silvana González
Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. zwraca uwagę, że poprawa 
spójności między państwami 
członkowskimi i pogłębienie solidarności z 
naszymi partnerami będą naszymi celami 
w nadchodzącej procedurze budżetowej;

3. zwraca uwagę, że poprawa 
spójności między państwami 
członkowskimi, pogłębienie solidarności z 
naszymi partnerami i wdrażanie Agendy 
2030 będą naszymi celami w nadchodzącej 
procedurze budżetowej;

Or. en

Poprawka 8
Erik Marquardt
Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

3a. wzywa, aby wszystkie inwestycje 
infrastrukturalne o przewidywanym 
okresie eksploatacji dłuższym niż 5 lat 
były zgodne z krajowymi planami w 
dziedzinie energii i klimatu oraz by w ich 
planowaniu priorytetowo traktować środki 
na rzecz efektywności energetycznej 
(zasada „efektywność energetyczna przede 
wszystkim”) oraz brać pod uwagę 
konkretne ścieżki prowadzące do 
dekarbonizacji zgodne z celem 
ograniczenia globalnego ocieplenia do 
poniżej 1,5°C, a także odporność na 
niekorzystne skutki zmiany klimatu; 
wzywa do włączenia wszystkich trzech 
zakresów emisji gazów cieplarnianych do 
obowiązkowej analizy kosztów i korzyści w 
cyklu życia projektu z uwzględnieniem 
najbardziej prawdopodobnego 
scenariusza odniesienia, oraz do 
wyraźnego uwzględnienia kwestii 
unikania aktywów osieroconych;

Or. en

Poprawka 9
Beata Kempa
Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. podkreśla, że Europejski Fundusz 
Rozwoju nie powinien być częścią 
ISWMR, ponieważ jako instrument 
pozabudżetowy zapewniłby on płynne 
przekazywanie środków na kolejne lata;

Or. en
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Poprawka 10
Dominique Bilde
Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. powtarza, że Unia i jej państwa 
członkowskie muszą dotrzymać swoich 
wspólnych zobowiązań, zwłaszcza w 
zakresie celu 0,7 %, celów zrównoważonego 
rozwoju oraz celów dotyczących zdrowia i 
edukacji.

4. powtarza, że Unia i jej państwa 
członkowskie muszą dotrzymać swoich 
wspólnych zobowiązań, zwłaszcza w 
zakresie celu 0,7 %, celów 
zrównoważonego rozwoju oraz celów 
dotyczących zdrowia i edukacji; podkreśla, 
że w 2018 r. tylko cztery państwa 
członkowskie osiągnęły cel dotyczący 
przeznaczania 0,7 % DNB na pomoc 
rozwojową, w tym Zjednoczone Królestwo 
– które nie jest już członkiem Unii 
Europejskiej – niemniej z zadowoleniem 
przyjmuje postępy poczynione przez 
pozostałe państwa członkowskie, w tym 
Francję, Węgry, Maltę i Szwecję, które w 
latach 2017–2018 zwiększyły swoją 
oficjalną pomoc rozwojową;

Or. fr

Poprawka 11
Mónica Silvana González
Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. powtarza, że Unia i jej państwa 
członkowskie muszą dotrzymać swoich 
wspólnych zobowiązań, zwłaszcza w 
zakresie celu 0,7 %, celów 
zrównoważonego rozwoju oraz celów 
dotyczących zdrowia i edukacji.

4. powtarza, że Unia i jej państwa 
członkowskie muszą dotrzymać swoich 
wspólnych zobowiązań, zwłaszcza w 
zakresie celu 0,7 %, celów 
zrównoważonego rozwoju oraz celów 
dotyczących zdrowia, edukacji i działań w 
dziedzinie klimatu i równości płci.

Or. en
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Poprawka 12
Mónica Silvana González
Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. przypomina, że polityka 
zewnętrzna Unii musi reagować na 
sytuacje kryzysowe z wystarczającymi 
funduszami na ochronę najbardziej 
narażonych osób oraz elastycznymi 
instrumentami umożliwiającymi 
współpracę z krajami wspierającymi 
uchodźców;

Or. en

Poprawka 13
Hildegard Bentele
Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. wzywa do wdrożenia ustanowionej 
w art. 208 TFUE zasady spójności polityki 
na rzecz rozwoju, a także do 
jednoznacznego ustalenia kompetencji 
poszczególnych organów UE przy 
realizacji obowiązków w zakresie 
spójności polityki;

Or. de

Poprawka 14
Mónica Silvana González
Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. wzywa do zwiększenia w 2021 r. 
unijnego wsparcia finansowego dla 
UNRWA, aby pomóc tej agencji w 
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wypełnianiu jej mandatu i świadczeniu 
kluczowych usług milionom uchodźców 
palestyńskich w regionie o rosnących 
potrzebach humanitarnych i 
rozwojowych;

Or. en

Poprawka 15
Mónica Silvana González
Projekt opinii
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7a. ponownie wyraża zaniepokojenie 
wpływem zmiany klimatu na grupy 
szczególnie wrażliwe w krajach 
rozwijających się, jako że zmiana ta 
powoduje ograniczanie zasobów 
naturalnych umożliwiających przetrwanie 
i rozwój społeczny, co prowadzi do 
powstania grup przesiedleńców 
klimatycznych; przypomina, że fundusze 
unijne muszą chronić takie grupy 
szczególnie wrażliwe i zapewniać, by 
dzieci były priorytetem polityki UE w 
dziedzinie pomocy humanitarnej, rozwoju 
i klimatu oraz przydzielanych w jej 
ramach środków finansowych;

Or. en

Poprawka 16
Mónica Silvana González
Projekt opinii
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8a. podkreśla, że Unia i jej państwa 
członkowskie muszą pogłębić solidarność 
z krajami partnerskimi, rozważając 
wprowadzenie dodatkowych, oprócz PKB, 
wskaźników mierzących nierówności, 
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dobrobyt, rozwój społeczny, jakość 
środowiska lub równouprawnienie płci;

Or. en

Poprawka 17
Mónica Silvana González
Projekt opinii
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

9a. nalega na konieczność przyjęcia 
jasnego i całościowego podejścia do 
przydziałów dla poszczególnych krajów, 
które będzie obejmowało kryteria oparte 
na wielowymiarowych przyczynach 
ubóstwa i nierówności, a także kryteria 
jakościowe odnoszące się do 
marginalizacji określonych grup, stopnia 
narażenia i wrażliwości na skutki zmiany 
klimatu, dostępu do ochrony socjalnej i jej 
zakresu lub innych wskaźników 
deprywacji; wzywa UE do skupienia 
większej uwagi na osobach najbardziej 
potrzebujących, a nie głównie na krajach 
najbardziej potrzebujących, z 
odpowiednim dostosowaniem strategii do 
krajów będących w okresie transformacji;

Or. en

Poprawka 18
Mónica Silvana González
Projekt opinii
Ustęp 10 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

10a. podkreśla znaczenie zapewnienia 
komplementarności między priorytetami 
geograficznymi i tematycznymi poprzez 
uwzględnienie uwarunkowań krajowych i 
regionalnych, a także szczególnych 
potrzeb społecznych; wzywa UE do 



PE648.344v01-00 12/12 AM\1199618PL.docx

PL

zwiększenia wsparcia dla wzmocnienia 
pozycji kobiet i grup społeczeństwa 
obywatelskiego, w tym społeczności 
LGTBI, osób z niepełnosprawnościami i 
ludności tubylczej, a tym samym do 
budowania zrównoważonych, 
integracyjnych i odpornych społeczeństw.

Or. en


