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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE 

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

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

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

przygotowana do stawienia czoła obecnym i przyszłym wyzwaniom.  

 

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

ma na celu stworzenie narzędzia umożliwiającego udzielenie wsparcia technicznego i 

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

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

swojej przydatności, wspierając kraje kandydujące w działaniach na rzecz przezwyciężenia 

trudności i osiągnięcia trwałego wzrostu. 

 

Sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje plan Komisji Europejskiej, zgodnie z którym 

przyszła pomoc przedakcesyjna powinna być jeszcze bardziej przydatna ze strategicznego 

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

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

do członkostwa. Nowy instrument powinien kontynuować realizację ogólnego celu 

politycznego, jakim jest wspieranie krajów kandydujących i potencjalnych krajów 

kandydujących w ich przygotowaniach do członkostwa w UE oraz stopniowe dostosowywanie 

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

 

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

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

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

wniosek Komisji Europejskiej nie kładzie wystarczającego nacisku na kwestie związane z 

rozwojem gospodarczym i proponuje poprawki służące wyeliminowaniu tego braku. Mówiąc 

konkretniej, sprawozdawca uważa, że ogromnie istotne jest objęcie rozwoju gospodarczego i 

współpracy handlowej pomocą na mocy rozporządzenia w sprawie IPA II. 

POPRAWKI 

Komisja Handlu Międzynarodowego zwraca się do Komisji Spraw Zagranicznych, jako do 

komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących 

poprawek: 

Poprawka 1 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Punkt 4 preambuły 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(4) Państwo europejskie, które złożyło 

wniosek o przystąpienie do Unii może 

zostać jej członkiem dopiero po 

(4) Państwo europejskie, które złożyło 

wniosek o przystąpienie do Unii, może 

zostać jej członkiem dopiero po 
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potwierdzeniu, że spełnia ono kryteria 

członkostwa uzgodnione podczas szczytu 

Rady Europejskiej w Kopenhadze w 

czerwcu 1993 roku, z zastrzeżeniem, że 

takie przystąpienie nie będzie wiązać się z 

przekroczeniem możliwości Unii do 

integracji nowego członka. Wspomniane 

kryteria odnoszą się do stabilności 

instytucji gwarantujących demokrację, 

państwo prawne, poszanowanie praw 

człowieka, praw mniejszości oraz ochrony 

mniejszości, poziomu rozwoju gospodarki, 

który musi być wystarczający, by 

wytrzymać konkurencyjne naciski na 

rynku wewnętrznym, oraz zdolności do 

przyjęcia nie tylko praw, ale i obowiązków 

wynikających z traktatów. 

potwierdzeniu, że spełnia ono kryteria 

przystąpienia uzgodnione podczas szczytu 

Rady Europejskiej w Kopenhadze w 

czerwcu 1993 roku, z zastrzeżeniem że 

takie przystąpienie nie będzie wiązać się z 

przekroczeniem możliwości Unii do 

integracji nowego członka. Wspomniane 

kryteria odnoszą się do stabilności 

instytucji gwarantujących demokrację, 

państwo prawne, dobre sprawowanie 

rządów, poszanowanie praw człowieka, 

praw mniejszości oraz ochrony 

mniejszości, poziomu rozwoju gospodarki, 

który musi być wystarczający, by 

wytrzymać konkurencyjne naciski na 

rynku wewnętrznym, oraz zdolności do 

przyjęcia nie tylko praw, ale przede 

wszystkim obowiązków wynikających z 

traktatów. 

 

Poprawka  2 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Punkt 5 preambuły 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(5) Proces akcesyjny opiera się na 

obiektywnych kryteriach oraz stosowaniu 

zasady równego traktowania wszystkich 

krajów wnioskujących. Postęp w procesie 

akcesyjnym zależy od zdolności kraju 

wnioskującego do podjęcia niezbędnych 

reform w celu dostosowania swojego 

systemu politycznego, instytucjonalnego, 

prawnego, administracyjnego i 

gospodarczego do zasad, norm, polityki i 

praktyk unijnych. 

(5) Proces akcesyjny opiera się na 

obiektywnych kryteriach oraz stosowaniu 

zasady równego traktowania wszystkich 

krajów wnioskujących. Postęp w procesie 

akcesyjnym zależy od zdolności kraju 

wnioskującego do podjęcia niezbędnych 

reform w celu dostosowania swojego 

systemu politycznego, instytucjonalnego, 

prawnego, administracyjnego i 

gospodarczego do przepisów, zasad, norm, 

polityki i praktyk unijnych. 

 

Poprawka  3 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Punkt 6 preambuły 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(6) Rada Europejska przyznała status kraju 

kandydującego Islandii, Czarnogórze, byłej 

Jugosłowiańskiej Republice Macedonii 

oraz Turcji. Potwierdziła też perspektywę 

europejską dla Albanii, Bośni i 

Hercegowiny, Serbii oraz Kosowa, 

uznanych za potencjalne kraje 

kandydujące. 

(6) Rada Europejska przyznała status kraju 

kandydującego Islandii, Czarnogórze, byłej 

Jugosłowiańskiej Republice Macedonii, 

Turcji oraz ostatnio Serbii. Potwierdziła 

też perspektywę europejską dla Albanii, 

Bośni i Hercegowiny oraz Kosowa, 

uznanych za potencjalne kraje 

kandydujące. 

 

Poprawka  4 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Punkt 8 preambuły 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(8) Pomoc na podstawie niniejszego 

rozporządzenia powinna być udzielana 

zgodnie z ramami polityki rozszerzenia 

określonymi przez Unię dla każdego kraju 

beneficjenta, przedstawionymi w rocznym 

pakiecie rozszerzenia wydawanym przez 

Komisję, który zawiera sprawozdania z 

postępów oraz strategię rozszerzenia, w 

układach o stabilizacji i stowarzyszeniu 

oraz w partnerstwach europejskich lub 

partnerstwach dla członkostwa. Pomoc 

powinna skupiać się przede wszystkim na 

określonej liczbie dziedzin polityki, 

przyczyniając się do wzmocnienia 

demokratycznych instytucji oraz 

praworządności, reformy sądownictwa i 

administracji publicznej, poszanowania 

praw podstawowych oraz propagowania 

równości płci i niedyskryminacji w krajach 

beneficjentach. Powinna również 

wspomagać ich rozwój gospodarczy i 

społeczny, ugruntowując inteligentną, 

zrównoważoną i sprzyjającą włączeniu 

społecznemu agendę wzrostu zgodnie ze 

strategią „Europa 2020” oraz służyć 

stopniowemu spełnianiu kryteriów 

kopenhaskich. Należy wzmocnić spójność 

pomiędzy pomocą finansową a ogólnym 

(8) Pomoc na podstawie niniejszego 

rozporządzenia powinna być udzielana 

zgodnie z ramami polityki rozszerzenia 

określonymi przez Unię dla każdego kraju 

beneficjenta, przedstawionymi w rocznym 

pakiecie rozszerzenia wydawanym przez 

Komisję, który zawiera sprawozdania z 

postępów oraz strategię rozszerzenia, w 

układach o stabilizacji i stowarzyszeniu 

oraz w partnerstwach europejskich lub 

partnerstwach dla członkostwa. Pomoc 

powinna skupiać się przede wszystkim na 

określonej liczbie dziedzin polityki, 

przyczyniając się do wzmocnienia 

demokratycznych instytucji oraz 

praworządności, reformy sądownictwa i 

administracji publicznej, poszanowania 

praw podstawowych oraz propagowania 

równości płci i niedyskryminacji w krajach 

beneficjentach. Powinna również 

wspomagać ich rozwój gospodarczy i 

społeczny, ugruntowując inteligentną, 

zrównoważoną i sprzyjającą włączeniu 

społecznemu agendę wzrostu zgodnie ze 

strategią „Europa 2020” oraz służyć pełnej 

zgodności z kryteriami kopenhaskimi. 

Należy wzmocnić spójność pomiędzy 

pomocą finansową a ogólnym postępem 
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postępem we wdrażaniu strategii 

przedakcesyjnej. 

we wdrażaniu strategii przedakcesyjnej. 

 

Poprawka  5 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Punkt 13 preambuły 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(13) Pomoc krajom beneficjentom w ich 

dążeniach do reformy systemów celem ich 

dostosowania do systemów unijnych leży 

w interesie Unii. Ponieważ cele określone 

w niniejszym rozporządzeniu nie mogą być 

osiągnięte w dostatecznym stopniu na 

poziomie państw członkowskich, natomiast 

mogą zostać osiągnięte – ze względu na 

swoją skalę i skutki – w 

satysfakcjonującym stopniu na poziomie 

unijnym, Unia może podejmować działania 

zgodnie z zasadą pomocniczości, jak 

określono w art. 5 Traktatu o Unii 

Europejskiej. Zgodnie z zasadą 

proporcjonalności określoną w tym 

artykule niniejsze rozporządzenie nie 

wykracza poza to, co jest konieczne do 

osiągnięcia tych celów. 

(13) Współpraca z krajami beneficjentami 

w trakcie wdrażania pomocy na mocy 

niniejszego rozporządzenia w celu 

wsparcia ich dążeń do reformy systemów 

oraz ich dostosowania do systemów 

unijnych leży w interesie Unii. Ponieważ 

cele określone w niniejszym 

rozporządzeniu nie mogą być osiągnięte w 

dostatecznym stopniu na poziomie państw 

członkowskich, natomiast mogą zostać 

osiągnięte – ze względu na swoją skalę i 

skutki – w satysfakcjonującym stopniu na 

poziomie unijnym, Unia może 

podejmować działania zgodnie z zasadą 

pomocniczości, jak określono w art. 5 

Traktatu o Unii Europejskiej. Zgodnie z 

zasadą proporcjonalności określoną w tym 

artykule niniejsze rozporządzenie nie 

wykracza poza to, co jest konieczne do 

osiągnięcia tych celów. 

Uzasadnienie 

Właściwe wykorzystanie pomocy przedakcesyjnej jest warunkiem koniecznym jej sukcesu. 

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

współpraca w trakcie całego procesu wdrażania tej pomocy.  

 

Poprawka  6 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

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

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(ii) propagowanie i ochrona praw 

człowieka i podstawowych wolności, 

(ii) propagowanie i ochrona praw 

człowieka i podstawowych wolności, 
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większego poszanowania praw 

mniejszości, równości płci, 

niedyskryminacji i wolności prasy, jak 

również wspieranie dobrych stosunków 

sąsiedzkich; 

większego poszanowania praw 

mniejszości, równości płci i wolności 

wyznania, niedyskryminacji i wolności 

prasy, mediów i internetu, jak również 

wspieranie stosunków dobrosąsiedzkich; 

 

Poprawka  7 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

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

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(v) rozwój społeczeństwa obywatelskiego i 

dialogu społecznego; 

(v) rozwój społeczeństwa obywatelskiego 

oraz nawiązywanie i umacnianie dialogu 

społecznego; 

 

Poprawka  8Wniosek dotyczący rozporządzenia 

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

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(ii) reformy gospodarcze konieczne w celu 

sprostania presji ze strony konkurencji i sił 

rynkowych w Unii, przy jednoczesnej 

realizacji celów gospodarczych, 

społecznych i środowiskowych; 

(ii) reformy gospodarcze i podatkowe w 

takich obszarach jak np. ochrona 

inwestycji, konkurencja, zamówienia 

publiczne oraz przepisy sanitarne i 

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

strony konkurencji i sił rynkowych w Unii, 

przy jednoczesnej realizacji celów 

gospodarczych, społecznych i 

środowiskowych; 

Uzasadnienie 

Należyta ochrona inwestycji, skuteczna i przejrzysta konkurencja, przepisy dotyczące 

zamówień publicznych oraz zbliżenie do unijnych przepisów sanitarnych i fitosanitarnych 

stanowią główne elementy służące zwiększeniu konkurencyjności gospodarek krajów 

beneficjentów. W tym kontekście wsparcie UE ma kluczowe znaczenie. 

 



 

PE486.196v02-00 8/12 AD\904993PL.doc 

PL 

Poprawka  9 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

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

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (iia) w stosownych przypadkach – pomoc 

mająca na celu umożliwienie krajom 

beneficjentom członkostwa w Światowej 

Organizacji Handlu; 

Uzasadnienie 

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

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

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

zakresie. 

 

Poprawka  10 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

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

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(iii) wspieranie zatrudnienia oraz rozwoju 

kapitału ludzkiego; 

iii) zwalczanie bezrobocia, wspieranie 

zatrudnienia oraz rozwoju kapitału 

ludzkiego; 

 

Poprawka  11 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

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

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(v). rozwój kapitału rzeczowego, poprawę 

powiązań z Unią oraz sieciami 

regionalnymi. 

(v). rozwój kapitału rzeczowego, 

szczególnie infrastruktury transportowej, 

a także poprawę powiązań z Unią oraz 

sieciami regionalnymi. 

Uzasadnienie 

Odpowiednia infrastruktura transportowa jest podstawowym warunkiem rozwoju 

gospodarczego. Dlatego sprawozdawca uważa, że należy koniecznie podkreślić ten element, 
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kiedy mowa jest o kapitale rzeczowym.  

 

Poprawka  12 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera c)  

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(c) Wzmocnienie zdolności krajów 

beneficjentów do wywiązywania się z 

zobowiązań wynikających z członkostwa, 

poprzez wspieranie stopniowego 

dostosowywania się do dorobku prawnego 

Unii oraz jego przyjęcia, wdrożenia i 

stosowania, jak również przyjęcia funduszy 

strukturalnych, spójności, rolnego i na 

rzecz rozwoju wsi oraz polityki unijnej. 

(c) Wzmocnienie zdolności, zwłaszcza 

instytucjonalnych i administracyjnych, 
krajów beneficjentów do wywiązywania 

się z zobowiązań wynikających z 

członkostwa, poprzez wspieranie 

stopniowego dostosowywania się do 

dorobku prawnego Unii oraz jego 

przyjęcia, wdrożenia i stosowania, jak 

również przyjęcia funduszy strukturalnych, 

spójności, rolnego i na rzecz rozwoju wsi 

oraz polityki unijnej. 

Uzasadnienie 

Należy wspierać i rozwijać zdolności instytucjonalne i administracyjne krajów beneficjentów 

do przeprowadzania reform niezbędnych do spełnienia kryteriów akcesyjnych. Dlatego ważne 

jest skierowanie pomocy UE na wzmocnienie tych zdolności. 

 

Poprawka  13 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – ustęp 2 – tiret drugi 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

– postęp w reformach gospodarczych, 

trafność i skuteczność strategii rozwoju 

społecznego i gospodarczego, postęp w 

kierunku inteligentnego, zrównoważonego 

wzrostu sprzyjającego włączeniu 

społecznemu, w tym poprzez inwestycje 

publiczne wspierane z IPA; 

– postęp w reformach gospodarczych, 

trafność i skuteczność strategii rozwoju 

społecznego i gospodarczego, postęp w 

kierunku inteligentnego, zrównoważonego 

wzrostu sprzyjającego włączeniu 

społecznemu, w tym poprzez inwestycje 

publiczne wspierane z IPA; postępy w celu 

stworzenia przyjaznego otoczenia 

biznesowego; 
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Uzasadnienie 

Jednym z głównych celów reform gospodarczych jest stworzenie przewidywalnego, 

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

obszarze spośród wskaźników postępu w kierunku osiągnięcia konkretnych celów pomocy 

przedakcesyjnej.  

 

Poprawka  14 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

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

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (aa) rozwój gospodarczy i współpraca 

handlowa; 

Uzasadnienie 

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

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

zapewnienia inteligentnego, zrównoważonego wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu. 

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

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

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

gospodarczego i współpracy handlowej do obszarów polityki objętych pomocą. 

 

Poprawka  15 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 5 – ustęp 2 – litera b) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(b) rodzaje działań, które mogą być 

finansowane przez IPA; 

(b) rodzaje działań, które mogą być 

finansowane przez IPA, oraz ich 

oczekiwane wyniki; 

Uzasadnienie 

Zgodnie z zasadą warunkowości pomoc przedakcesyjna powinna być ukierunkowana na 

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

beneficjentów. 
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Poprawka  16 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 6 – ustęp 4 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (4a) W przypadku gdy średnioterminowy 

przegląd danego dokumentu 

strategicznego wykaże, że środki 

przeznaczone na dany obszar polityki nie 

są wykorzystywane, do 20% tych środków 

można przenieść na inny obszar polityki. 

Uzasadnienie 

Elastyczność przy przydzielaniu środków ma duże znaczenie, jeżeli chcemy lepiej 

wykorzystywać środki i zapewnić motywację do wykorzystywania pomocy we właściwy 

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

obszary polityki w oparciu o średnioterminowy przegląd dokumentów strategicznych. 
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