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Tekst proponowany przez Komisję Poprawki Parlamentu

Poprawkę złożyła Gisela Kallenbach

Poprawka 14
Punkt uzasadnienia 2

(2) Rada Europejska podczas spotkania w 
Kopenhadze w dniach 12 i 13 grudnia 2002 
r. potwierdziła, że rozszerzenie Unii 
Europejskiej stanowi istotną szansę 
rozwinięcia stosunków z krajami ościennymi 
w oparciu o wspólne wartości polityczne i 
gospodarcze, oraz że Unia pozostaje na 
stanowisku, że należy dążyć do 
zapobiegania powstawania nowych linii 
podziału w Europie, promować stabilność i
dobrobyt zarówno wewnątrz Unii jak i poza 
jej nowymi granicami.

(2) Rada Europejska podczas spotkania w 
Kopenhadze w dniach 12 i 13 grudnia 2002 
r. potwierdziła, że rozszerzenie Unii 
Europejskiej stanowi istotną szansę 
rozwinięcia stosunków z krajami ościennymi 
w oparciu o wspólne wartości polityczne i 
gospodarcze, oraz że Unia pozostaje na 
stanowisku, że należy dążyć do 
zapobiegania powstawaniu nowych linii 
podziału w Europie, promować stabilność
dobrobyt i trwały rozwój, zarówno wewnątrz 
Unii jak i poza jej nowymi granicami.
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Or. en

Poprawkę złożyła Riitta Myller

Poprawka 15
Punkt uzasadnienia 4

(4) Uprzywilejowane stosunki pomiędzy 
Unią Europejską oraz jej sąsiadami opierać 
się będą na przestrzeganiu wspólnych 
wartości, w tym demokracji, 
praworządności, dobrego sprawowania 
rządów i poszanowania praw człowieka, 
oraz zasad gospodarki rynkowej, wolnego 
handlu i zrównoważonego rozwoju oraz 
zmniejszania ubóstwa.

(4) Uprzywilejowane stosunki pomiędzy 
Unią Europejską oraz jej sąsiadami opierać 
się będą na przestrzeganiu wspólnych 
wartości, w tym demokracji, 
praworządności, dobrego sprawowania 
rządów i poszanowania praw człowieka, 
oraz zasad gospodarki rynkowej, wolnego 
handlu i zrównoważonego rozwoju, 
spójności gospodarczej i społecznej oraz 
zmniejszania ubóstwa.

Or. fi

Uzasadnienie

Obok celu, jakim jest ograniczanie ubóstwa, stosunki Unii z sąsiadami powinny opierać się 
także na zasadzie spójności gospodarczej i społecznej.

Poprawkę złożył Paavo Väyrynen

Poprawka 16
Punkt uzasadnienia 5

(5) W Europie Wschodniej i na 
Południowym Kaukazie podstawę 
stosunków umownych stanowią Umowy o 
Partnerstwie i Współpracy. W basenie 
Morza Śródziemnego Partnerstwo euro-
śródziemnomorskie („proces barceloński”) 
zapewnia ramy dla współpracy regionalnej 
uzupełnione siecią układów 
stowarzyszeniowych.

(5) W Europie Wschodniej i na 
Południowym Kaukazie podstawę 
stosunków umownych stanowią Umowy o 
Partnerstwie i Współpracy. W basenie 
Morza Śródziemnego Partnerstwo euro-
śródziemnomorskie („proces barceloński”) 
zapewnia ramy dla współpracy regionalnej 
uzupełnione siecią układów 
stowarzyszeniowych, podczas gdy 
„Północny Wymiar” zapewnia ramy 
współpracy między Unią Europejską i jej 
północnymi sąsiadami.

Or. en
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Uzasadnienie

Projekt rozporządzenia nie uwzględnia roli państw EOG i Szwajcarii, jako partnerów w 
ramach współpracy i udzielania pomocy międzynarodowej. W szczególności nasi północni 
sąsiedzi i partnerzy - Norwegia i Islandia odgrywają aktywną rolę we współpracy zarówno 
dwustronnej, jak i wielostronnej, w regionach północnych. Oba państwa są pełnoprawnymi 
członkami Rady Państw Morza Bałtyckiego, Euro-Arktycznej Rady Morza Barentsa i Rady 
Arktycznej. Przy opracowywaniu Europejskiej Polityki Sąsiedztwa powinniśmy w pełni 
uwzględniać naszych sąsiadów z południa, wschodu i północy. Poza tym powinniśmy 
efektywnie wykorzystywać zasoby gospodarcze takich krajów jak Norwegia czy Szwajcaria do 
współfinansowania tej polityki. 

Poprawkę złożyła Gisela Kallenbach

Poprawka 17
Punkt uzasadnienia 6

(6) W ramach Europejskiej Polityki 
Sąsiedztwa, Unia Europejska wraz z 
krajami partnerskimi zdefiniowały szereg 
priorytetów, które zostaną zrealizowane za 
pomocą serii wspólnie uzgodnionych 
planów działań, obejmujących szereg 
obszarów kluczowych dla poszczególnych 
działań, włączając zagadnienia dialogu 
politycznego i reform politycznych, reform 
handlu i gospodarki, sprawiedliwego 
rozwoju społeczno-ekonomicznego, 
sprawiedliwości i spraw wewnętrznych, 
energii, transportu, społeczeństwa 
informacyjnego, środowiska naturalnego, 
badań naukowych i innowacji oraz 
kontaktów międzyludzkich. Postępy 
poczynione w drodze realizacji
tych priorytetów przyczynią się do 
wykorzystania całego potencjału umów 
o partnerstwie i współpracy a także układów 
stowarzyszeniowych.

(6) W ramach Europejskiej Polityki 
Sąsiedztwa, Unia Europejska wraz z 
krajami partnerskimi zdefiniowały szereg 
priorytetów, które zostaną zrealizowane za 
pomocą serii wspólnie uzgodnionych 
planów działań, obejmujących szereg 
obszarów kluczowych dla poszczególnych 
działań, włączając zagadnienia dialogu 
politycznego i reform politycznych, reform 
handlu i gospodarki, sprawiedliwego 
rozwoju społeczno-ekonomicznego, 
sprawiedliwości i spraw wewnętrznych, 
energii, transportu, społeczeństwa 
informacyjnego, środowiska naturalnego, 
badań naukowych i innowacji, rozwoju 
społeczeństwa obywatelskiego oraz 
kontaktów międzyludzkich. Postępy 
poczynione w drodze realizacji
tych priorytetów przyczynią się do 
wykorzystania całego potencjału umów 
o partnerstwie i współpracy a także układów 
stowarzyszeniowych.

Or. en
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Poprawkę złożyła Gisela Kallenbach

Poprawka 18
Punkt uzasadnienia 7

(7) Mając na celu wspieranie krajów 
partnerskich w przestrzeganiu wspólnych 
wartości i zasad oraz ich wysiłki wkładane 
w realizację planów działań, Wspólnota 
musi być w stanie udzielać tym krajom 
pomocy i wspierać różnorodne formy 
współpracy pomiędzy nimi oraz między 
Państwami Członkowskimi a tymi krajami 
mając na celu rozwój strefy wspólnej 
stabilności, bezpieczeństwa i dobrobytu, 
która zakłada znaczący poziom współpracy 
gospodarczej i integracji politycznej.

(7) Mając na celu wspieranie krajów 
partnerskich w przestrzeganiu wspólnych 
wartości i zasad oraz ich wysiłki wkładane 
w realizację planów działań, Wspólnota 
musi być w stanie udzielać tym krajom 
pomocy i wspierać różnorodne formy 
współpracy pomiędzy nimi oraz między 
Państwami Członkowskimi a tymi krajami 
mając na celu rozwój strefy wspólnej 
stabilności, bezpieczeństwa i dobrobytu, 
która zakłada znaczący poziom współpracy 
gospodarczej i społeczeństwa 
obywatelskiego, trwałego rozwoju i 
integracji politycznej.

Or. en

Poprawkę złożył Paavo Väyrynen

Poprawka 19
Punkt uzasadnienia 9

(9) Unia Europejska oraz Rosja 
zadecydowały o rozwinięciu szczególnego 
partnerstwa strategicznego poprzez 
utworzenie czterech wspólnych obszarów 
Pomocy wspólnotowa będzie 
wykorzystywana do wspierania rozwoju 
tego partnerstwa i do promowania 
współpracy transgranicznej przy granicach 
Rosji z jej sąsiadami z Unii Europejskiej.

(9) Unia Europejska oraz Rosja 
zadecydowały o rozwinięciu szczególnego 
partnerstwa strategicznego poprzez 
utworzenie czterech wspólnych obszarów.
Pomoc wspólnotowa będzie 
wykorzystywana do wspierania rozwoju 
tego partnerstwa i do promowania 
współpracy transgranicznej pomiędzy Rosją,
jej sąsiadami z Unii Europejskiej i 
Norwegią, jak również wielostronnej 
współpracy w ramach Rady Państw Morza 
Bałtyckiego, Euro-Arktycznej Rady Morza 
Barentsa oraz Rady Arktycznej.

Or. en

Uzasadnienie

Projekt rozporządzenia nie uwzględnia roli państw EOG i Szwajcarii, jako partnerów w 
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ramach współpracy i udzielania pomocy międzynarodowej. W szczególności nasi północni 
sąsiedzi i partnerzy - Norwegia i Islandia odgrywają aktywną rolę we współpracy zarówno 
dwustronnej, jak i wielostronnej, w regionach północnych. Oba państwa są pełnoprawnymi 
członkami Rady Państw Morza Bałtyckiego, Euro-Arktycznej Rady Morza Barentsa i Rady 
Arktycznej. Przy opracowywaniu Europejskiej Polityki Sąsiedztwa powinniśmy w pełni 
uwzględniać naszych sąsiadów z południa, wschodu i północy. Poza tym powinniśmy 
efektywnie wykorzystywać zasoby gospodarcze takich krajów jak Norwegia czy Szwajcaria do 
współfinansowania tej polityki.

Poprawkę złożyła Riitta Myller

Poprawka 20
Punkt uzasadnienia 9

(9) Unia Europejska oraz Rosja 
zadecydowały o rozwinięciu szczególnego 
partnerstwa strategicznego poprzez 
utworzenie czterech wspólnych obszarów 
Pomocy wspólnotowa będzie 
wykorzystywana do wspierania rozwoju 
tego partnerstwa i do promowania
współpracy transgranicznej przy granicach 
Rosji z jej sąsiadami z Unii Europejskiej.

(9) Unia Europejska oraz Rosja 
zadecydowały o rozwinięciu szczególnego 
partnerstwa strategicznego poprzez 
utworzenie czterech wspólnych obszarów 
Pomocy wspólnotowa będzie
wykorzystywana do wspierania rozwoju 
tego partnerstwa i do promowania 
współpracy transgranicznej przy granicach 
Rosji z jej sąsiadami z Unii Europejskiej, jak 
również realizacji celów Wymiaru 
Północnego w stosunkach pomiędzy Unią i 
jej północnymi sąsiadami.

Or. fi

Uzasadnienie

Wymiar Północny stanowi istotny czynnik sprzyjający stabilnemu, trwałemu rozwojowi w 
regionach graniczących od północy z Unią. Wzmocnił on swoje znaczenie na terytorium Unii, 
a w jego ramach realizowana jest coraz większa część działań podejmowanych wspólnie 
przez UE i Rosję.

Poprawkę złożył Paavo Väyrynen

Poprawka 21
Punkt uzasadnienia 13

(13) Aby udzielić pomocy sąsiedzkim 
krajom partnerskim w osiąganiu celów oraz 
aby promować współpracę pomiędzy nimi a 
Państwami Członkowskimi pożądane jest 

(13) Aby udzielić pomocy sąsiedzkim 
krajom partnerskim w osiąganiu celów oraz 
aby promować współpracę pomiędzy nimi a 
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ustanowienie jednego instrumentu 
ukierunkowanego na realizację polityk, 
który zastąpi szereg istniejących 
instrumentów, zapewniając spójność i 
uproszczenie programowania i zarządzania 
pomocą.

Państwami Członkowskimi pożądane jest 
ustanowienie jednego instrumentu 
ukierunkowanego na realizację polityk, 
który zastąpi szereg istniejących 
instrumentów, zapewniając spójność i 
uproszczenie programowania i zarządzania 
pomocą. Pozostałych dawców, w 
szczególności państwa członkowskie 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego i 
Szwajcarię, zaprasza się do udziału w 
projektach finansowanych na podstawie 
niniejszego instrumentu.

Or. en

Uzasadnienie

Projekt rozporządzenia nie uwzględnia roli państw EOG i Szwajcarii, jako partnerów w 
ramach współpracy i udzielania pomocy międzynarodowej. W szczególności nasi północni 
sąsiedzi i partnerzy - Norwegia i Islandia odgrywają aktywną rolę we współpracy zarówno 
dwustronnej, jak i wielostronnej, w regionach północnych. Oba państwa są pełnoprawnymi 
członkami Rady Państw Morza Bałtyckiego, Euro-Arktycznej Rady Morza Barentsa i Rady 
Arktycznej. Przy opracowywaniu Europejskiej Polityki Sąsiedztwa powinniśmy w pełni 
uwzględniać naszych sąsiadów z południa, wschodu i północy. Poza tym powinniśmy 
efektywnie wykorzystywać zasoby gospodarcze takich krajów jak Norwegia czy Szwajcaria do 
współfinansowania tej polityki.

Poprawkę złożyła Elisabeth Schroedter

Poprawka 22
Punkt uzasadnienia 14 a (nowy)

(14a) W ramach niniejszego instrumentu 
wspierane będą także niewielkie projekty 
(mikroprojekty) służące wspieraniu 
transgranicznej współpracy międzyludzkiej 
(projekty międzyludzkie), którymi zarządzać 
będą bezpośrednio transgraniczne 
inicjatywy na rzecz współpracy.

Or. en
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Poprawkę złożył Emanuel Jardim Fernandes

Poprawka 23
Punkt uzasadnienia 18

(18) Cele proponowanych działań mają 
promować wzmocnioną współpracę i 
stopniową integrację gospodarczą pomiędzy
Unią Europejską i krajami sąsiadującymi. 
Ponieważ cele te nie mogą być w 
wystarczający sposób osiągnięte przez 
Państwa Członkowskie i mogą, ze względu 
na zakres działań, zostać lepiej osiągnięte 
przez Wspólnotę, Wspólnota może podjąć 
kroki zgodnie z zasadą pomocniczości 
ustanowioną w art. 5 ust. 2 Traktatu WE. 
Zgodnie z zasadą proporcjonalności 
ustanowionej w wymienionym artykule, 
niniejsze rozporządzenie nie wykracza poza 
to co jest konieczne do osiągnięcia tych 
celów.

(Poprawka nie dotyczy wersji polskiej)

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z treścią art. 5 ust. 3 Traktatu WE.

Poprawkę złożył Paavo Väyrynen

Poprawka 24
Artykuł 1 ustęp 1

1. Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa w celu 
świadczenia pomocy (dalej zwanej „pomocą 
wspólnotową”) na rzecz rozwoju obszaru 
dobrobytu i stosunków dobrosąsiedzkich 
pomiędzy Unią Europejską a krajami 
wymienionymi w załączniku 1 (dalej 
zwanymi „krajami partnerskimi”).

1. Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa w celu 
świadczenia pomocy (dalej zwanej „pomocą 
wspólnotową”) na rzecz rozwoju obszaru 
dobrobytu i stosunków dobrosąsiedzkich 
pomiędzy Unią Europejską a krajami 
wymienionymi w załączniku 1 (dalej 
zwanymi „krajami partnerskimi”) oraz 
państwami członkowskimi Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego (zwanymi dalej 
„partnerami EOG").

Or. en
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Uzasadnienie

Projekt rozporządzenia nie uwzględnia roli państw EOG i Szwajcarii, jako partnerów w 
ramach współpracy i udzielania pomocy międzynarodowej. W szczególności nasi północni 
sąsiedzi i partnerzy - Norwegia i Islandia odgrywają aktywną rolę we współpracy zarówno 
dwustronnej, jak i wielostronnej, w regionach północnych. Oba państwa są pełnoprawnymi 
członkami Rady Państw Morza Bałtyckiego, Euro-Arktycznej Rady Morza Barentsa i Rady 
Arktycznej. Przy opracowywaniu Europejskiej Polityki Sąsiedztwa powinniśmy w pełni 
uwzględniać naszych sąsiadów z południa, wschodu i północy. Poza tym powinniśmy 
efektywnie wykorzystywać zasoby gospodarcze takich krajów jak Norwegia czy Szwajcaria do 
współfinansowania tej polityki.

Poprawkę złożyła Gisela Kallenbach

Poprawka 25
Artykuł 1 ustęp 1

1. Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa w celu 
świadczenia pomocy (dalej zwanej „pomocą 
wspólnotową”) na rzecz rozwoju obszaru 
dobrobytu i stosunków dobrosąsiedzkich 
pomiędzy Unią Europejską a krajami 
wymienionymi w załączniku 1 (dalej 
zwanymi „krajami partnerskimi”).

1. Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa w celu 
świadczenia pomocy (dalej zwanej „pomocą 
wspólnotową”) na rzecz trwałego rozwoju 
obszaru dobrobytu i stosunków 
dobrosąsiedzkich pomiędzy Unią 
Europejską a krajami wymienionymi w 
załączniku 1 (dalej zwanymi „krajami 
partnerskimi”).

Or. en

Poprawkę złożył Paavo Väyrynen

Poprawka 26
Artykuł 1 ustęp 2

2. Pomoc wspólnotowa przyznawana jest z 
korzyścią dla krajów partnerskich. Pomoc
wspólnotowa może być wykorzystywana dla 
wspólnych korzyści Państw Członkowskich 
i krajów partnerskich w ramach 
promowania współpracy transgranicznej i 
transregionalnej w rozumieniu art. 6.

2. Pomoc wspólnotowa przyznawana jest z 
korzyścią dla krajów partnerskich, 
(skreślono) ale może być także 
wykorzystywana dla wspólnych korzyści 
krajów partnerskich, Państw 
Członkowskich i partnerów EOG 
(skreślono) w ramach promowania 
współpracy transgranicznej i 
transregionalnej w rozumieniu art. 6.

Or. en



AM\575634PL.doc 9/51 PE 360.354v01-00

PL

Uzasadnienie

Projekt rozporządzenia nie uwzględnia roli państw EOG i Szwajcarii, jako partnerów w 
ramach współpracy i udzielania pomocy międzynarodowej. W szczególności nasi północni 
sąsiedzi i partnerzy - Norwegia i Islandia odgrywają aktywną rolę we współpracy zarówno 
dwustronnej, jak i wielostronnej, w regionach północnych. Oba państwa są pełnoprawnymi 
członkami Rady Państw Morza Bałtyckiego, Euro-Arktycznej Rady Morza Barentsa i Rady 
Arktycznej. Przy opracowywaniu Europejskiej Polityki Sąsiedztwa powinniśmy w pełni 
uwzględniać naszych sąsiadów z południa, wschodu i północy. Poza tym powinniśmy 
efektywnie wykorzystywać zasoby gospodarcze takich krajów jak Norwegia czy Szwajcaria do 
współfinansowania tej polityki.

Poprawkę złożyła Elisabeth Schroedter

Poprawka 27
Artykuł 1 ustęp 2

2. Pomoc wspólnotowa przyznawana jest z 
korzyścią dla krajów partnerskich. Pomoc 
wspólnotowa może być wykorzystywana dla 
wspólnych korzyści Państw Członkowskich 
i krajów partnerskich w ramach promowania 
współpracy transgranicznej i
transregionalnej w rozumieniu art. 6.

2. Pomoc wspólnotowa przyznawana jest z 
korzyścią dla krajów partnerskich. Pomoc 
wspólnotowa może być wykorzystywana dla 
wspólnych korzyści Państw Członkowskich 
i krajów partnerskich w ramach promowania 
współpracy transgranicznej, transregionalnej 
i międzyludzkiej w rozumieniu art. 6. 

Or. en

Poprawkę złożyła Gisela Kallenbach

Poprawka 28
Artykuł 2 ustęp 1

1. Pomoc wspólnotowa w ramach 
Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa ma 
na celu promowanie wzmocnionej 
współpracy i stopniowej integracji 
gospodarczej pomiędzy Unią Europejską a 
krajami partnerskimi oraz w szczególności 
realizację umów o partnerstwie i 
współpracy, układów stowarzyszeniowych 
lub innych obecnych lub przyszłych umów.

1. Pomoc wspólnotowa w ramach 
Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa ma 
na celu promowanie wzmocnionej 
współpracy i stopniowej integracji 
gospodarczej, społecznej i w dziedzinie 
środowiska naturalnego pomiędzy Unią 
Europejską a krajami partnerskimi oraz w 
szczególności realizację umów o 
partnerstwie i współpracy, układów 
stowarzyszeniowych lub innych obecnych 
lub przyszłych umów.
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Or. en

Poprawkę złożył Emanuel Jardim Fernandes

Poprawka 29
Artykuł 2 ustęp 2 litera c)

c) wzmacnianie instytucji i organów 
krajowych odpowiedzialnych za 
opracowanie i skuteczną realizację polityk w 
obszarach objętych układami 
stowarzyszeniowymi, umowami o 
partnerstwie i współpracy oraz innymi 
porównywalnymi umowami, które mogą 
zostać zawarte w przyszłości;

c) wzmacnianie instytucji i organów 
krajowych odpowiedzialnych za 
opracowanie i skuteczną realizację polityk w 
obszarach objętych układami 
stowarzyszeniowymi, umowami o 
partnerstwie i współpracy lub innymi 
obecnymi lub przyszłymi umowami;

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z treścią art. 2 ust. 1 i art. 3 niniejszego projektu.

Poprawkę złożyła Riitta Myller

Poprawka 30
artykuł 2 ustęp 2 litera e)

e) promowanie ochrony środowiska i 
dobrego zarządzania bogactwami 
naturalnymi;

e) promowanie ochrony środowiska i 
dobrego zarządzania bogactwami 
naturalnymi, np. wodą pitną i odnawialnymi 
zasobami energii;

Or. fi

Uzasadnienie

Założeniem poprawki jest dodanie brakującego elementu. Wspieranie ochrony środowiska 
naturalnego oznacza, że gospodarowanie musi obejmować zarówno zasoby naturalne, jak i 
źródła energii odnawialnej, a obie te dziedziny powinny być regulowane łącznie.
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Poprawkę złożyła Riitta Myller

Poprawka 31
Artykuł 2 ustęp 2 litera fa) (nowa)

fa) wspieranie lokalnych i regionalnych 
działań rozwojowych służących likwidacji 
dysproporcji pomiędzy regionami i 
przyśpieszeniu budowy znacznego 
potencjału rozwojowego;

Or. fi

Uzasadnienie

Należy naprawić błąd jakim było pominięcie powyższych elementów, co pozwoli na 
stworzenie lepszych możliwości dla krajów, które otrzymują pomoc na rzecz zniwelowania 
dysproporcji między regionami oraz usunięcia czynników powodujących takie zjawisko.

Poprawkę złożył Emanuel Jardim Fernandes

Poprawka 32
Artykuł 2 ustęp 2 litera g)

g) wspieranie polityk na rzecz rozwoju 
społecznego, równości kobiet i mężczyzn, 
zatrudnienia i ochrony socjalnej, w tym 
dialogu społecznego oraz respektowania 
praw związków zawodowych i 
podstawowych standardów pracy;

g) wspieranie polityk na rzecz rozwoju 
społecznego, równości kobiet i mężczyzn, 
zatrudnienia i ochrony socjalnej, w tym 
dialogu społecznego oraz respektowania 
praw związków zawodowych i 
podstawowych standardów pracy, zgodnie 
ze standardami Międzynarodowej 
Organizacji Pracy;

Or. en

Uzasadnienie

Zaproponowane poprawki zmierzają do ustanowienia ogólnych ram dla określonego rodzaju 
standardów obowiązujących w stosunkach pracy, które powinny zostać zaakceptowane przez 
poszczególne strony, w celu zapobieżenia tzw. „dumpingowi społecznemu”.

Poprawkę złożyła Riitta Myller

Poprawka 33
Artykuł 2 ustęp 2 litera ia) (nowa)

ia) propagowanie dobrego rządzenia, 
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przejrzystości w administracji oraz państwa
prawa i zwalczania korupcji;

Or. fi

Uzasadnienie

Uzasadnienie poprawki wynika z jej treści.

Poprawkę złożył Jan Olbrycht

Poprawka 34
Artykuł 2 ustęp 2 litera k)

k) wspieranie rozwoju gospodarki rynkowej, 
włączając działania mające na celu 
wspieranie sektora prywatnego, zachęcanie 
do inwestowania i promowanie handlu 
globalnego;

k) wspieranie rozwoju gospodarki rynkowej, 
włączając działania mające na celu 
wspieranie sektora prywatnego oraz rozwój 
małych i średnich przedsiębiorstw, 
zachęcanie do inwestowania i promowanie 
handlu globalnego;

Or. en

Poprawkę złożył Emanuel Jardim Fernandes

Poprawka 35
Artykuł 2 ustęp 2 litera k)

k) wspieranie rozwoju gospodarki rynkowej, 
włączając działania mające na celu 
wspieranie sektora prywatnego, zachęcanie 
do inwestowania i promowanie handlu 
globalnego;

k) wspieranie rozwoju gospodarki rynkowej, 
włączając działania mające na celu 
wspieranie sektora prywatnego, zachęcanie 
do inwestowania i promowanie 
zrównoważonego handlu globalnego;

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z Agendą Rozwoju z Doha Światowej Organizacji Handlu.

Poprawkę złożyła Gisela Kallenbach

Poprawka 36
Artykuł 2 ustęp 2 litera k)
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k) wspieranie rozwoju gospodarki rynkowej, 
włączając działania mające na celu 
wspieranie sektora prywatnego, zachęcanie 
do inwestowania i promowanie handlu 
globalnego;

k) wspieranie rozwoju społecznej
gospodarki rynkowej, włączając działania 
mające na celu wspieranie sektora 
prywatnego, zachęcanie do inwestowania i 
promowanie handlu globalnego;

Or. en

Poprawkę złożyła Gisela Kallenbach

Poprawka 37
Artykuł 2 ustęp 2 litera l)

l) promowanie współpracy w sektorach 
energii, telekomunikacji i transportu, m.in. 
w zakresie wzajemnych połączeń, sieci oraz 
ich eksploatacji, bezpieczeństwa transportu 
międzynarodowego i operacji 
energetycznych, źródeł energii odnawialnej, 
wydajności energetycznej i czystego
transportu;

l) promowanie współpracy w sektorach 
energii, telekomunikacji i transportu, m.in. 
w zakresie wzajemnych połączeń, sieci oraz 
ich eksploatacji, bezpieczeństwa transportu 
międzynarodowego i operacji 
energetycznych, źródeł energii odnawialnej, 
wydajności energetycznej i 
zrównoważonego transportu;

Or. en

Poprawkę złożyła Riitta Myller

Poprawka 38
Artykuł 2 ustęp 2 litera o)

o) promowanie współpracy w zakresie 
sprawiedliwości i spraw wewnętrznych, 
włączając zagadnienia takie jak azyl i 
migracja, zwalczanie i zapobieganie 
terroryzmowi i przestępczości 
zorganizowanej, łącznie z jego 
finansowaniem, praniem brudnych pieniędzy 
i oszustwami podatkowymi;

o) promowanie współpracy w zakresie 
sprawiedliwości i spraw wewnętrznych,
włączając zagadnienia takie jak azyl i 
migracja, handel ludźmi, zwalczanie i 
zapobieganie terroryzmowi i przestępczości 
zorganizowanej, łącznie z jego 
finansowaniem, praniem brudnych pieniędzy 
i oszustwami podatkowymi;

Or. fi

Uzasadnienie

Z punktu widzenia ochrony praw człowieka, handel ludźmi stanowi coraz większe wyzwanie, 
wymagające kompleksowych działań obejmujących różne dziedziny i szczeble władzy.
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Poprawkę złożyła Gisela Kallenbach

Poprawka 39
Artykuł 2 ustęp 2 litera s)

c) promowanie zrozumienia 
międzykulturowego, kontaktów 
międzyludzkich, współpracy między 
organizacjami społeczeństwa 
obywatelskiego i wymian młodzieży;

c) promowanie zrozumienia 
międzykulturowego, kontaktów 
międzyludzkich, współpracy między 
organizacjami społeczeństwa 
obywatelskiego i wymian młodzieży oraz 
współpracy kulturalnej;

Or. en

Poprawkę złożyła Elisabeth Schroedter

Poprawka 40
Artykuł 2 ustęp 2 litera sa) (nowa)

sa) wspieranie mikroprojektów z 
wykorzystaniem niewielkich zasobów 
wspierających transgraniczną współpracę 
między ludźmi (projekty międzyludzkie) 
oraz kontakty między obywatelami, 
organizacje prywatne lub wolontariackie 
oraz administrację i instytucje na rzecz 
budowy kontaktów stanowiących 
fundament współpracy transgranicznej na 
obszarach przygranicznych.

Or. en

Poprawkę złożyła Gisela Kallenbach

Poprawka 41
Artykuł 2 ustęp 2 litera ua) (nowa)

ua) wspieranie współpracy w dziedzinie 
trwałego rozwoju obszarów miejskich;

Or. en
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Poprawkę złożył Emanuel Jardim Fernandes

Poprawka 42
Artykuł 2 ustęp 2 litera v)

v) promowanie współpracy i integracji
regionalnej;

v) promowanie regionalnej i subregionalnej 
współpracy i integracji;

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie ze współpracą transgraniczną i transregionalną w rozumieniu art. 6 niniejszego 
projektu.

Poprawkę złożyła Gisela Kallenbach

Poprawka 43
Artykuł 3

Umowy o partnerstwie i współpracy, układy 
stowarzyszeniowe i inne obecne lub przyszłe 
umowy, za pomocą których nawiązuje się 
stosunki z krajami partnerskimi, oraz 
właściwe komunikaty Komisji i konkluzje 
Rady ustanawiające wytyczne polityki Unii 
Europejskiej w odniesieniu do tych krajów 
stanowią całościowe ramy polityki 
programowania pomocy w ramach 
niniejszego rozporządzenia. Kluczowym 
punktem odniesienia przy ustalaniu 
priorytetów udzielania pomocy są wspólnie 
uzgodnione plany działań lub inne 
równoważne dokumenty.

Umowy o partnerstwie i współpracy, układy 
stowarzyszeniowe i inne obecne lub przyszłe 
umowy, za pomocą których nawiązuje się 
stosunki z krajami partnerskimi, oraz 
właściwe komunikaty Komisji, konkluzje 
Rady ustanawiające wytyczne polityki Unii 
Europejskiej w odniesieniu do tych krajów i 
akty Parlamentu Europejskiego stanowią 
całościowe ramy polityki programowania 
pomocy w ramach niniejszego 
rozporządzenia. Kluczowym punktem 
odniesienia przy ustalaniu priorytetów 
udzielania pomocy są wspólnie uzgodnione 
plany działań lub inne równoważne 
dokumenty.

Or. en

Poprawkę złożyła Gisela Kallenbach

Poprawka 44
Artykuł 4 ustęp 2

2. Pomoc wspólnotowa w ramach 2. Pomoc wspólnotowa w ramach 
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niniejszego rozporządzenia z reguły 
ustanawiana jest na zasadach partnerstwa 
pomiędzy Komisją a eneficjentami. 
Partnerstwo angażuje, w zależności od 
przypadku, władze krajowe, regionalne i 
lokalne, a także partnerów gospodarczych i 
społecznych, organizacje społeczeństwa 
obywatelskiego i inne właściwe organy.

niniejszego rozporządzenia z reguły 
ustanawiana jest na zasadach partnerstwa 
pomiędzy Komisją a beneficjentami. 
Partnerstwo angażuje, w zależności od 
przypadku, władze krajowe, regionalne i 
lokalne, a także partnerów gospodarczych i 
społecznych, organizacje społeczeństwa 
obywatelskiego, organizacje pozarządowe 
działające na rzecz integracji społecznej i 
ekologiczne, partnerów propagujących 
równouprawnienie płci i inne właściwe 
organy.

Or. en

Poprawkę złożył Emanuel Jardim Fernandes

Poprawka 45
Artykuł 4 ustęp 2

2. Pomoc wspólnotowa w ramach 
niniejszego rozporządzenia z reguły 
ustanawiana jest na zasadach partnerstwa 
pomiędzy Komisją a eneficjentami. 
Partnerstwo angażuje, w zależności od 
przypadku, władze krajowe, regionalne i 
lokalne, a także partnerów gospodarczych i 
społecznych, organizacje społeczeństwa 
obywatelskiego i inne właściwe organy.

2. Pomoc wspólnotowa w ramach 
niniejszego rozporządzenia z reguły 
ustanawiana jest na zasadach partnerstwa 
pomiędzy Komisją a beneficjentami. 
Partnerstwo angażuje, w zależności od 
przypadku, władze krajowe, regionalne i 
lokalne, a także partnerów gospodarczych i 
społecznych, organizacje społeczeństwa 
obywatelskiego i inne właściwe organy, 
równocześnie służąc wzmocnieniu 
zdecentralizowanych, wielopoziomowych 
rodzajów zarządzania, w celu uzyskania 
większej skuteczności.

Or. en

Uzasadnienie

Wykorzystanie zdecentralizowanych, wielopoziomowych rodzajów zarządzania powinno 
zasadniczo przyczynić się do bardziej skutecznego zarządzania programami.
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Poprawkę złożyła Gisela Kallenbach

Poprawka 46
Artykuł 4 ustęp 3

3. Kraje beneficjenci włączają 
odpowiednich partnerów, zwłaszcza na 
poziomie regionalnym i lokalnym, w 
przygotowanie, realizację i monitorowanie 
programów i projektów.

(3) Kraje beneficjenci włączają
(skreślono) partnerów, zwłaszcza na 
poziomie regionalnym i lokalnym, w 
przygotowanie, realizację i monitorowanie 
programów i projektów.

Or. en

Poprawkę złożył Jan Olbrycht

Poprawka 47
Artykuł 4 ustęp 4a (nowy)

4a. W uznaniu priorytetowego charakteru 
wspierania społeczeństwa obywatelskiego, 
demokratyzacji, propagowania 
przestrzegania praw człowieka, w należycie 
uzasadnionych przypadkach pomoc 
wspólnotowa może zostać udzielona bez 
współfinansowania ze strony krajów 
beneficjentów.

Or. en

Poprawkę złożyła Riitta Myller

Poprawka 48
Artykuł 5 ustęp 2

2. Komisja i Państwa Członkowskie 
zapewniają spójność pomiędzy pomocą 
wspólnotową udzielaną w ramach 
niniejszego rozporządzenia a pomocą 
finansową świadczoną przez Wspólnotę i 
Państwa Członkowskie, poprzez inne 
wewnętrzne i zewnętrzne instrumenty 
finansowe i przez Europejski Bank 
Inwestycyjny.

2. Komisja i Państwa Członkowskie 
zapewniają spójność pomiędzy pomocą 
udzielaną w ramach niniejszego 
rozporządzenia przez Wspólnotę i 
wspólnotowe instytucje finansowe, takie jak 
Europejski Bank Inwestycyjny i Europejski 
Fundusz Inwestycyjny a pomocą finansową 
świadczoną przez Wspólnotę i Państwa 
Członkowskie, poprzez inne wewnętrzne i 
zewnętrzne instrumenty finansowe.

Or. fi
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Uzasadnienie

Niniejsza poprawka wyjaśnia status instytucji wspólnotowych oraz, dzięki uwzględnieniu ich 
kompetencji, umożliwi Europejskiemu Funduszowi Inwestycyjnemu wykazanie swojej 
wartości.

Poprawkę złożył Paavo Väyrynen

Poprawka 49
Artykuł 6 ustęp 1 litera a)

a) programów krajowych i wielokrajowych, 
obejmujących pomoc dla jednego kraju 
partnerskiego lub odnoszących się do 
współpracy regionalnej lub subregionalnej 
pomiędzy dwoma lub większą liczbą krajów 
partnerskich, do których mogą się 
przyłączyć Państwa Członkowskie;

a) programów krajowych i wielokrajowych, 
obejmujących pomoc dla jednego kraju 
partnerskiego lub odnoszących się do 
współpracy regionalnej lub subregionalnej 
pomiędzy dwoma lub większą liczbą krajów 
partnerskich, do których mogą się 
przyłączyć Państwa Członkowskie i 
partnerzy EOG;

Or. en

Uzasadnienie

Projekt rozporządzenia nie uwzględnia roli państw EOG i Szwajcarii, jako partnerów w 
ramach współpracy i udzielania pomocy międzynarodowej. W szczególności nasi północni 
sąsiedzi i partnerzy - Norwegia i Islandia odgrywają aktywną rolę we współpracy zarówno 
dwustronnej, jak i wielostronnej, w regionach północnych. Oba państwa są pełnoprawnymi 
członkami Rady Państw Morza Bałtyckiego, Euro-Arktycznej Rady Morza Barentsa i Rady 
Arktycznej. Przy opracowywaniu Europejskiej Polityki Sąsiedztwa powinniśmy w pełni 
uwzględniać naszych sąsiadów z południa, wschodu i północy. Poza tym powinniśmy 
efektywnie wykorzystywać zasoby gospodarcze takich krajów jak Norwegia czy Szwajcaria do 
współfinansowania tej polityki.

Poprawkę złożył Lambert van Nistelrooij

Poprawka 50
Artykuł 6 ustęp 1 litera a)

a) programów krajowych i wielokrajowych, 
obejmujących pomoc dla jednego kraju 
partnerskiego lub odnoszących się do 
współpracy regionalnej lub subregionalnej 
pomiędzy dwoma lub większą liczbą krajów 
partnerskich, do których mogą się 

a) programów krajowych i wielokrajowych, 
obejmujących pomoc dla jednego kraju 
partnerskiego lub odnoszących się do 
współpracy regionalnej lub subregionalnej 
pomiędzy dwoma lub większą liczbą krajów 
partnerskich, do których mogą się 



AM\575634PL.doc 19/51 PE 360.354v01-00

PL

przyłączyć Państwa Członkowskie; przyłączyć Państwa Członkowskie i 
partnerzy EOG;

Or. en

Uzasadnienie

Projekt rozporządzenia nie uwzględnia roli państw EOG i Szwajcarii, jako partnerów w 
ramach współpracy i udzielania pomocy międzynarodowej. W szczególności nasi północni 
sąsiedzi i partnerzy - Norwegia i Islandia odgrywają aktywną rolę we współpracy zarówno 
dwustronnej, jak i wielostronnej, w regionach północnych. Oba państwa są pełnoprawnymi 
członkami Rady Państw Morza Bałtyckiego, Euro-Arktycznej Rady Morza Barentsa i Rady 
Arktycznej. 

Poprawkę złożył Emanuel Jardim Fernandes

Poprawka 51
Artykuł 6 ustęp 1 litera a)

a) programów krajowych i wielokrajowych, 
obejmujących pomoc dla jednego kraju 
partnerskiego lub odnoszących się do 
współpracy regionalnej lub subregionalnej 
pomiędzy dwoma lub większą liczbą krajów 
partnerskich, do których mogą się
przyłączyć Państwa Członkowskie;

a) programów krajowych i wielokrajowych, 
obejmujących pomoc dla jednego kraju 
partnerskiego lub odnoszących się do 
współpracy regionalnej lub subregionalnej 
pomiędzy dwoma lub większą liczbą krajów 
partnerskich, w których uczestniczą Państwa 
Członkowskie lub ich regiony;

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka służy uwzględnieniu politycznej i administracyjnej organizacji Państw 
Członkowskich oraz zapewnieniu zgodności z geograficznym kryterium kwalifikowania się do 
pomocy w ramach współpracy transgranicznej i transregionalnej.

Poprawkę złożył Lambert van Nistelrooij

Poprawka 52
Artykuł 6 ustęp 1 litera b)

b) programów tematycznych, odnoszących 
się do jednego lub większej ilości 
konkretnych wyzwań wspólnych dla kilku 
krajów partnerskich, które mogą mieć 
znaczenie dla jednego lub większej ilości 

b) programów tematycznych, odnoszących 
się do jednego lub większej ilości 
konkretnych wyzwań wspólnych dla kilku 
krajów partnerskich, które mogą mieć 
znaczenie dla jednego lub większej ilości 
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Państw Członkowskich; Państw Członkowskich, w takich 
dziedzinach jak prawa człowieka i 
środowisko naturalne;

Or. en

Uzasadnienie

Programy tematyczne służą zazwyczaj rozwiązywaniu w sposób widoczny i rozpoznawalny 
globalnych problemów szczególnej wagi, lub też, jeżeli uznaje się to za odpowiednie, 
stanowią zewnętrzne odzwierciedlenie wewnętrznych polityk. Kwestia ta ma szczególne 
znaczenie, biorąc pod uwagę fakt, że dzięki uproszczeniu instrumentu finansowego 
instrumenty takie jak program LIFE przeznaczony dla krajów trzecich nie będą dłużej 
obowiązywać na odrębnej podstawie prawnej. Możliwe będzie zaangażowanie Państw 
Członkowskich w realizację programów tematycznych w ramach współpracy 
transregionalnej. W komunikacie dotyczącym dokumentu strategicznego w sprawie 
Europejskiej Polityki Sąsiedztwa, Komisja uznała środowisko naturalne i „kwestie 
międzyludzkie, w tym rozwój społeczeństwa obywatelskiego" za jedne z priorytetowych 
dziedzin współpracy regionalnej. Możliwość tworzenia programów tematycznych w tych 
dziedzinach została ponadto wymieniona w załączniku do projektu (str. 44), należy jednak 
wprowadzić ją do tekstu nowego rozporządzenia, tak, by zyskała charakter normatywny. 

Poprawkę złożył Lambert van Nistelrooij

Poprawka 53
Artykuł 6 ustęp 1 litera c)

c) programów współpracy transgranicznej, 
obejmujących współpracę pomiędzy jednym 
lub większą liczbą Państw Członkowskich z 
jednej strony i jednym lub większą liczbą 
krajów partnerskich z drugiej strony, 
realizowanych w regionach przylegających 
do ich wspólnej części granicy zewnętrznej 
Wspólnoty Europejskiej.

c) programów współpracy transgranicznej i 
transnarodowej, obejmujących współpracę 
pomiędzy jednym lub większą liczbą Państw 
Członkowskich i jednym lub większą liczbą 
krajów partnerskich z jednej strony oraz 
jednym lub większą liczbą krajów EOG z 
drugiej strony, realizowanych w regionach 
przylegających do ich wspólnej części 
granicy zewnętrznej Wspólnoty 
Europejskiej.

Or. en

Uzasadnienie

Projekt rozporządzenia nie uwzględnia roli państw EOG i Szwajcarii, jako partnerów w 
ramach współpracy i udzielania pomocy międzynarodowej. W szczególności nasi północni 
sąsiedzi i partnerzy - Norwegia i Islandia odgrywają aktywną rolę we współpracy zarówno 
dwustronnej, jak i wielostronnej, w regionach północnych. Oba państwa są pełnoprawnymi 
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członkami Rady Państw Morza Bałtyckiego, Euro-Arktycznej Rady Morza Barentsa i Rady 
Arktycznej.

Poprawkę złożył Paavo Väyrynen

Poprawka 54
Artykuł 6 ustęp 1 litera c)

c) programów współpracy transgranicznej, 
obejmujących współpracę pomiędzy jednym 
lub większą liczbą Państw Członkowskich z 
jednej strony i jednym lub większą liczbą 
krajów partnerskich z drugiej strony, 
realizowanych w regionach przylegających 
do ich wspólnej części granicy zewnętrznej 
Wspólnoty Europejskiej.

c) programów współpracy transgranicznej, 
obejmujących współpracę pomiędzy jednym 
lub większą liczbą Państw Członkowskich z 
jednej strony i jednym lub większą liczbą 
partnerów EOG oraz krajów partnerskich z 
drugiej strony, realizowanych w regionach 
przylegających do ich wspólnej części 
granicy zewnętrznej Wspólnoty 
Europejskiej.

Or. en

Uzasadnienie

Projekt rozporządzenia nie uwzględnia roli państw EOG i Szwajcarii, jako partnerów w 
ramach współpracy i udzielania pomocy międzynarodowej. W szczególności nasi północni 
sąsiedzi i partnerzy - Norwegia i Islandia odgrywają aktywną rolę we współpracy zarówno 
dwustronnej, jak i wielostronnej, w regionach północnych. Oba państwa są pełnoprawnymi 
członkami Rady Państw Morza Bałtyckiego, Euro-Arktycznej Rady Morza Barentsa i Rady 
Arktycznej. Przy opracowywaniu Europejskiej Polityki Sąsiedztwa powinniśmy w pełni 
uwzględniać naszych sąsiadów z południa, wschodu i północy. Poza tym powinniśmy 
efektywnie wykorzystywać zasoby gospodarcze takich krajów jak Norwegia czy Szwajcaria do 
współfinansowania tej polityki.

Poprawkę złożył Emanuel Jardim Fernandes

Poprawka 55
Artykuł 6 ustęp 1 litera c)

c) programów współpracy transgranicznej, 
obejmujących współpracę pomiędzy jednym 
lub większą liczbą Państw Członkowskich z 
jednej strony i jednym lub większą liczbą 
krajów partnerskich z drugiej strony, 
realizowanych w regionach przylegających 
do ich wspólnej części granicy zewnętrznej 

c) programów współpracy transgranicznej, 
obejmujących współpracę pomiędzy jednym 
lub większą liczbą Państw Członkowskich z 
jednej strony i jednym lub większą liczbą 
krajów partnerskich z drugiej strony, 
realizowanych w regionach położonych w 
pobliżu ich wspólnej części granicy 
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Wspólnoty Europejskiej. zewnętrznej Wspólnoty Europejskiej.

Or. en

Uzasadnienie

Powyższa poprawka służy umożliwieniu dalszego udziału w programach pozostałych 
regionów Unii Europejskiej, które w przeciwnym wypadku mogłyby zostać wykluczone, ze 
względu na wąską definicję przedstawioną przez Komisję Europejską. Poprawka jest ponadto 
zgodna z punktem uzasadnienia 11.

Poprawkę złożyła Elisabeth Schroedter

Poprawka 56
Artykuł 6 ustęp 1 litera ca) (nowa)

c) mikroprojektów z wykorzystaniem 
niewielkich zasobów wspierających
transgraniczną współpracę między ludźmi 
(projekty międzyludzkie) oraz kontakty 
między obywatelami, organizacje prywatne 
lub wolontariackie oraz administrację i 
instytucje, którymi zarządzać będą 
bezpośrednio transgraniczne inicjatywy na 
rzecz współpracy.

Or. en

Poprawkę złożył Emanuel Jardim Fernandes

Poprawka 57
Artykuł 6 ustęp 2

2. Zgodnie z niniejszym rozporządzeniem 
pomoc wspólnotowa może być udzielana na 
współpracę transregionalną angażującą kraje 
partnerskie i Państwa Członkowskie w 
kontekście programów tematycznych i 
programów wielokrajowych odnoszących 
się do współpracy regionalnej i 
subregionalnej.

2. Zgodnie z niniejszym rozporządzeniem 
pomoc wspólnotowa jest udzielana na 
współpracę transregionalną angażującą kraje 
partnerskie i Państwa Członkowskie w 
kontekście programów tematycznych i 
programów wielokrajowych odnoszących 
się do współpracy regionalnej i 
subregionalnej, w zakresie, w jakim 
przyczynia się ona do realizacji celów 
pomocy wspólnotowej.

Or. en
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Uzasadnienie

Jak zaznaczono w art. 1 ust. 2, pomoc wspólnotowa w ramach Instrumentu Sąsiedztwa i 
Partnerstwa ma na celu „promowanie współpracy transgranicznej i transregionalnej”.

Poprawkę złożyli Adam Jerzy Bielan, Mieczysław Edmund Janowski

Poprawka 58
Artykuł 6 ustęp 2 a (nowy)

2a. Kwalifikowalne regiony przygraniczne 
Państw Członkowskich UE będą ujęte w 
programach współpracy transgranicznej 
określonych w niniejszym rozporządzeniu. 
Możliwy będzie również udział Państw 
Członkowskich w programach 
tematycznych i/lub wielokrajowych poprzez 
współpracę transregionalną.

Or. pl

Poprawkę złożył Lambert van Nistelrooij

Poprawka 59
Artykuł 6 ustęp 2 a (nowy)

2a. Kwalifikowalne regiony przygraniczne 
Państw Członkowskich UE będą ujęte w 
programach współpracy transgranicznej 
określonych w niniejszym rozporządzeniu. 
Przede wszystkim możliwe będzie 
stowarzyszanie Państw Członkowskich w 
programach tematycznych i/lub 
wielokrajowych poprzez współpracę 
transnarodową.

Or. en

Uzasadnienie

Ważne jest podkreślenie, że programy współpracy transgranicznej obejmują kwalifikowalność 
regionów przygranicznych. Należy też zwrócić uwagę na zdecentralizowane podejście do 
opracowywania tych programów. W przypadku programów dotyczących zagadnień 
regionalnych i lokalnych konieczne jest pełne zaangażowanie regionalnych i lokalnych władz 
Państw Członkowskich w rozwój i wdrażanie programów współpracy transgranicznej.
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Poprawkę złożyła Constanze Angela Krehl

Poprawka 60
Artykuł 7 ustęp 1

1. W odniesieniu do programów krajowych 
lub wielokrajowych oraz programów 
tematycznych przyjmuje się dokumenty 
strategiczne zgodnie z procedurą, o której 
mowa w art. 26 ust. 2. Dokumenty 
strategiczne odzwierciedlają ramy polityki i 
plany działań, o których mowa w art. 3. 
Dokumenty strategiczne ustanowione 
zostają na okres spójny z priorytetami 
określonymi w ramach polityki i zawierają 
wieloletnie indykatywne programy łącznie z 
indykatywnymi wieloletnimi przydziałami 
finansowymi. W razie konieczności 
programy podlegają rewizji i ewentualnej 
korekcie zgodnie z procedurą, o której 
mowa w art. 26 ust. 2.

1. W odniesieniu do programów krajowych 
lub wielokrajowych oraz programów 
tematycznych przyjmuje się dokumenty 
strategiczne zgodnie z procedurą, o której 
mowa w art. 26 ust. 2. Dokumenty 
strategiczne odzwierciedlają ramy polityki i 
plany działań, o których mowa w art. 3. 
Dokumenty strategiczne ustanowione 
zostają na okres spójny z priorytetami 
określonymi w ramach polityki i zawierają 
wieloletnie indykatywne programy łącznie z 
indykatywnymi wieloletnimi przydziałami 
finansowymi. W razie konieczności 
programy podlegają rewizji i ewentualnej 
korekcie zgodnie z procedurą, o której 
mowa w art. 26 ust. 2.
Mikroprojekty, których budżet nie 
przekracza 5000 EUR mogą być 
rozpatrywane przy wykorzystaniu 
uproszczonej, zdecentralizowanej 
procedury.

Or. de

Uzasadnienie

Zastosowanie scentralizowanej procedury do projektów, których wartość nie przekracza 5000 
EUR spowodowałoby konieczność ponoszenia stosunkowo wysokich nakładów 
administracyjnych na te projekty. Ponadto mikroprojekty zapewniają małym i regionalnym 
organizacjom i stowarzyszeniom idealną okazję do uczestniczenia w europejskich 
inicjatywach i projektach. Powinny one uzyskać szybki i niezbiurokratyzowany dostęp do 
nowego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa.

Poprawkę złożył Lambert van Nistelrooij

Poprawka 61
Artykuł 7 ustęp 1

1. W odniesieniu do programów krajowych 
lub wielokrajowych oraz programów 

1. W odniesieniu do programów krajowych 
lub wielokrajowych oraz programów 
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tematycznych przyjmuje się dokumenty 
strategiczne zgodnie z procedurą, o której 
mowa w art. 26 ust. 2. Dokumenty 
strategiczne odzwierciedlają ramy polityki i 
plany działań, o których mowa w art. 3. 
Dokumenty strategiczne ustanowione 
zostają na okres spójny z priorytetami 
określonymi w ramach polityki i zawierają 
wieloletnie indykatywne programy łącznie z 
indykatywnymi wieloletnimi przydziałami 
finansowymi. W razie konieczności 
programy podlegają rewizji i ewentualnej 
korekcie zgodnie z procedurą, o której 
mowa w art. 26 ust. 2.

tematycznych przyjmuje się dokumenty 
strategiczne zgodnie z procedurą, o której 
mowa w art. 26 ust. 2. Dokumenty 
strategiczne odzwierciedlają ramy polityki i 
plany działań, o których mowa w art. 3. 
Efektywny udział w opracowaniu tych 
dokumentów strategicznych zapewnia się 
uczestnikom pozarządowym, zwłaszcza na 
szczeblu regionalnym/lokalnym. 
Dokumenty strategiczne ustanowione 
zostają na okres spójny z priorytetami 
określonymi w ramach polityki i zawierają 
wieloletnie indykatywne programy łącznie z 
indykatywnymi wieloletnimi przydziałami 
finansowymi. W razie konieczności 
programy podlegają rewizji i ewentualnej 
korekcie zgodnie z procedurą, o której 
mowa w art. 26 ust. 2.

Or. en

Uzasadnienie

W zakresie współpracy transgranicznej zabezpieczony jest przede wszystkim udział partnerów 
regionalnych i lokalnych. Oprócz tego, należy w miarę możliwości wspierać zaangażowanie 
partnerów społecznych i pozostałych partnerów pozarządowych.

Poprawkę złożył Jan Olbrycht

Poprawka 62
Artykuł 7 ustęp 2

2. Przy ustanawianiu programów krajowych 
lub wielokrajowych Komisja określa 
przydziały finansowe dla każdego programu 
biorąc pod uwagę specyfikę i potrzeby 
danego kraju lub regionu, poziom 
partnerstwa Unii Europejskiej z danym 
krajem, zdolności zarządcze oraz zdolność 
wchłaniania funduszy.

2. Przy ustanawianiu programów krajowych 
lub wielokrajowych Komisja określa 
przydziały finansowe dla każdego programu, 
przy zastosowaniu obiektywnych kryteriów i
biorąc pod uwagę specyfikę i potrzeby 
danego kraju lub regionu, poziom 
partnerstwa Unii Europejskiej z danym 
krajem, postępy w realizacji uzgodnionych 
celów, w tym w szczególności celów 
Europejskiej Polityki Sąsiedztwa oraz 
uzgodnionych planów działania 
dotyczących postępów w realizacji reform 
demokratycznych i gospodarczych oraz
zdolności zarządcze oraz zdolność 
wchłaniania funduszy.
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Or. en

Poprawkę złożył Vladimír Železný

Poprawka 63
Artykuł 7 ustęp 3

3. Wyłącznie dla celu współpracy 
transgranicznej, w celu ustanowienia listy 
programów wspólnych, o których mowa 
w art. 9 ust. 1 oraz ustalenia indykatywnych 
wieloletnich przydziałów finansowych i 
jednostek terytorialnych kwalifikujących się 
do udziału w każdym programie, należy 
przyjąć jedną lub jeśli to konieczne więcej 
konkretnych dokumentów strategicznych 
zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 
26 ust. 2. Dokument(y) taki(e) zasadniczo 
obejmuje/ą okres siedmioletni od 1 stycznia 
2007 r. do 31 grudnia 2013 r.

3. Wyłącznie dla celu współpracy 
transgranicznej, w celu ustanowienia listy 
programów wspólnych, o których mowa 
w art. 9 ust. 1 oraz ustalenia indykatywnych 
wieloletnich przydziałów finansowych i 
Państw Członkowskich UE oraz 
potencjalnych krajów kandydujących i 
regionach przygranicznych pomiędzy nimi 
kwalifikujących się do udziału w każdym 
programie, należy przyjąć jedną lub jeśli to 
konieczne więcej dokumentów 
strategicznych zgodnie z procedurą, o której 
mowa w art. 26 ust. 2 i nie powinny one być 
źródłem dodatkowej biurokracji. 
Dokument(y) taki(e) zasadniczo obejmuje/ą 
okres siedmioletni od 1 stycznia 2007 r. do 
31 grudnia 2013 r.

Or. en

Uzasadnienie

Należy jasno określić, które jednostki terytorialne będą kwalifikowały się do uczestnictwa 
w programach finansowanych w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i 
Partnerstwa.

Poprawkę złożył Lambert van Nistelrooij

Poprawka 64
Artykuł 7 ustęp 3

3. Wyłącznie dla celu współpracy 
transgranicznej, w celu ustanowienia listy 
programów wspólnych, o których mowa 
w art. 9 ust. 1 oraz ustalenia indykatywnych 
wieloletnich przydziałów finansowych i 
jednostek terytorialnych kwalifikujących się 
do udziału w każdym programie, należy 

3. Wyłącznie dla celu współpracy 
transgranicznej, w celu ustanowienia listy 
programów wspólnych, o których mowa 
w art. 9 ust. 1 oraz ustalenia indykatywnych 
wieloletnich przydziałów finansowych 
krajów, regionów przygranicznych UE oraz 
partnerów z krajów kandydujących 
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przyjąć jedną lub jeśli to konieczne więcej 
konkretnych dokumentów strategicznych 
zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 
26 ust. 2. Dokument(y) taki(e) zasadniczo 
obejmuje/ą okres siedmioletni od 1 stycznia 
2007 r. do 31 grudnia 2013 r.

kwalifikujących się do udziału w każdym 
programie, należy przyjąć jedną lub jeśli to 
konieczne więcej dokumentów 
strategicznych zgodnie z procedurą, o której 
mowa w art. 26 ust. 2. Dokument(y) taki(e) 
opracowywane są przy uwzględnieniu zasad 
i reguł ustanowionych w art. 4 i 5 oraz
zasadniczo obejmuje/ą okres siedmioletni od 
1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2013 r.

Or. en

Uzasadnienie

Należy jasno określić, które jednostki terytorialne kwalifikują się do uczestnictwa 
w programach. Dokumenty strategiczne nie powinny być źródłem żadnej dodatkowej 
biurokracji, co zapewni możliwość ich realizacji. Przepisy rozporządzenia wskazują 
wprawdzie na potrzebę lepszej koordynacji i harmonizacji procedur, brakuje jednak 
odniesienia do procedur administracyjnych, których dopełnić muszą partnerzy. 

Poprawkę złożyła Riitta Myller

Poprawka 65
Artykuł 7 ustęp 3 a (nowy)

3a. Komisja ustala wysokość środków 
przydzielanych na programy współpracy na 
obszarze przygranicznym biorąc pod uwagę 
populację kwalifikowalnych regionów oraz 
inne czynniki wpływające na intensywność 
współpracy, na przykład szczególne 
właściwości obszaru przygranicznego, 
potencjał administracyjny oraz możliwości 
w zakresie wykorzystania pomocy. 

Or. fi

Uzasadnienie

Tekst rozporządzenia powinien określać zasady przyjmowane przy ustalaniu wysokości 
środków, które zostaną przeznaczone na programy współpracy na obszarach 
przygranicznych. Obok wielkości populacji, kryterium obiektywnego i sprawiedliwego, należy 
uwzględnić także szereg czynników mogących stanowić przeszkody w realizacji współpracy.
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Poprawkę złożył Lambert van Nistelrooij

Poprawka 66
Artykuł 7 ustęp 4

4. Europejski Fundusz Rozwoju 
Regionalnego wniesie wkład do programów 
współpracy transgranicznej ustanowionych 
i realizowanych w myśl ustaleń niniejszego 
rozporządzenia.

4. Europejski Fundusz Rozwoju 
Regionalnego wniesie wkład do programów 
współpracy transgranicznej ustanowionych 
i realizowanych w myśl ustaleń niniejszego 
rozporządzenia poprzez zapewnienie 
udziału władz regionalnych i lokalnych UE 
w programach tematycznych i 
wielokrajowych.

Or. en

Uzasadnienie

Skoro władze regionalne i lokalne UE mają wykorzystać ten program do podejmowania, obok 
inicjatyw transgranicznych, także inicjatyw w zakresie współpracy transregionalnej wraz ze 
swoimi partnerami w regionach sąsiadujących z UE, niezbędne będzie udostępnienie na ten 
cel środków z EFRR.

Poprawkę złożył Lambert van Nistelrooij

Poprawka 67
Tytuł III

Współpraca transgraniczna Współpraca transgraniczna i 
międzyregionalna

Or. en

Uzasadnienie

Ze względu odniesienie do regionów na poziomie NUTS II, zasadne wydaje się ustanowienie 
pełnego tytułu poszerzonego o w współpracę transnarodową. Komisja musi wyjaśnić, do jakiej 
formy współpracy należy ten jej rodzaj.

Poprawkę złożył Lambert van Nistelrooij

Poprawka 68
Artykuł 8 ustęp 1

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

1. Programy współpracy transgranicznej, o 
których mowa w art. 6 ust. 1 lit. c), mogą 
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obejmować wszystkie granice lądowe oraz 
wszystkie strefy morskie położone wzdłuż 
wybrzeża wspólnego basenu morskiego. 
Następujące jednostki terytorialne 
kwalifikują się do uzyskania pomocy w 
ramach niniejszego tytułu:

obejmować wszystkie granice lądowe i 
morskie. Następujące jednostki terytorialne 
kwalifikują się do uzyskania pomocy w 
ramach niniejszego artykułu:

Or. en

Uzasadnienie

W celu wyjaśnienia, jakim celom służy współpraca transgraniczna, o której mowa w 
niniejszym rozporządzeniu, należy raczej wprowadzić pojedyncze odwołanie do granic 
morskich. Poza tym przedmiotowe przepisy zostały ujęte w artykule, a nie w tytule.

Poprawkę złożył Lambert van Nistelrooij

Poprawka 69
Artykuł 8 ustęp 1 litera b)

b) wszystkie jednostki terytorialne 
odpowiadające poziomowi NUTS III lub 
równoważne położone wzdłuż przepraw 
morskich o szczególnym znaczeniu;

b) wszystkie jednostki terytorialne 
odpowiadające poziomowi NUTS III lub 
równoważne położone wzdłuż przepraw 
morskich o długości poniżej 150 km;

Or. en

Uzasadnienie

Przepisy rozporządzenia należy dostosować do ogólnej zasady obowiązującej w ramach 
EFRR, EFS i Funduszu Spójności, zgodnie z którą granica morska wynosi maksymalnie 150 
km. W przypadku współpracy morskiej w ramach instrumentu sąsiedztwa zasada ta 
przypuszczalnie nie obowiązuje. 

Poprawkę złożył Lambert van Nistelrooij

Poprawka 70
Artykuł 8 ustęp 1 litera c)

c) wszystkie jednostki terytorialne 
odpowiadające poziomowi NUTS  II lub 
równoważne położone wzdłuż wybrzeża 
basenu morskiego wspólnego dla Państw 
Członkowskich i krajów partnerskich.

skreślona



PE 360.354v01-00 30/51 AM\575634PL.doc

PL

Or. en

Uzasadnienie

W imię większej jasności należy odnieść się do programów współpracy transnarodowej. 
Tymczasem powyższy ustęp nie precyzuje, w jaki rodzaj współpracy mają być zaangażowane 
regiony na szczeblu NUTS II.

Poprawkę złożył Jan Olbrycht

Poprawka 71
Artykuł 8 ustęp 1 litera c)

c) wszystkie jednostki terytorialne 
odpowiadające poziomowi NUTS II lub 
równoważne położone wzdłuż wybrzeża 
basenu morskiego wspólnego dla Państw 
Członkowskich i krajów partnerskich.

c) wszystkie jednostki terytorialne 
odpowiadające poziomowi NUTS III lub 
równoważne położone wzdłuż wybrzeża 
basenu morskiego wspólnego dla Państw 
Członkowskich i krajów partnerskich.

Or. en

Poprawkę złożyła Gisela Kallenbach

Poprawka 72
Artykuł 8 ustęp 2

2. W szczególnych przypadkach 
kwalifikowalność może zostać rozszerzona 
na jednostki terytorialne przylegające do 
wymienionych w ust. 1.

2. W szczególnych przypadkach 
kwalifikowalność może zostać rozszerzona 
na jednostki terytorialne przylegające do 
wymienionych w ust. 1, o ile takie 
rozszerzenie jest niezbędne dla rozwoju 
danego obszaru.

Or. en

Poprawkę złożył Lambert van Nistelrooij

Poprawka 73
Artykuł 8 ustęp 2 a (nowy)

2a. Programy współpracy 
międzyregionalnej, o których mowa w art. 6 
ust. 1 lit. c) mogą obejmować wszystkie
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strefy morskie położone wzdłuż wybrzeża 
wspólnego basenu morskiego. Wszystkie 
przybrzeżne jednostki terytorialne 
odpowiadające poziomowi NUTS II lub 
równoważne położone wzdłuż wybrzeża 
basenu morskiego wspólnego dla Państw 
Członkowskich i krajów partnerskich 
kwalifikują się do uzyskania pomocy w 
ramach niniejszego artykułu.

Or. en

Uzasadnienie

Regiony przybrzeżne na poziomie NUTS II nie kwalifikują się do udziału we współpracy 
transgranicznej. Dlatego niezbędne jest wprowadzenie odrębnego ustępu odnoszącego się do 
specjalnych właściwości współpracy międzyregionalnej.

Poprawkę złożyli Adam Jerzy Bielan, Mieczysław Edmund Janowski

Poprawka 74
Artykuł 8 ustęp 3 a (nowy)

3a. Należy opracować odpowiednie 
instrumenty w celu oceny współpracy 
pomiędzy regionami przybrzeżnymi 
odpowiadającymi poziomowi NUTS II; 
powinny one odpowiadać konkretnym 
rodzajom programów.

Or. pl

Poprawkę złożył Lambert van Nistelrooij

Poprawka 75
Artykuł 8 ustęp 3 a (nowy)

3a. Należy opracować odpowiednie 
instrumenty dla regionów przybrzeżnych na 
poziomie NUTS II w ramach programów 
dotyczących basenu morskiego; powinny 
one pokrywać się z konkretnym rodzajem 
programów: programami transnarodowymi 
i programami transgranicznymi.
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Or. en

Uzasadnienie

Należy jasno określić, do której kategorii odpowiadającej poziomowi NUTS II należą regiony 
przybrzeżne: są to programy transgraniczne i międzyregionalne. 

Poprawkę złożył Lambert van Nistelrooij

Poprawka 76
Artykuł 9 ustęp 2

2. Wspólne programy dla granic lądowych 
i przepraw morskich ustanawiane są dla 
konkretnych granic i zawierających 
kwalifikujące się jednostki terytorialne 
należące do jednego lub większej liczby 
Państw Członkowskich i jednego lub 
większej liczby krajów partnerskich. 
Wspólne programy dla regionów 
przybrzeżnych mają wielostronny charakter 
i obejmują kwalifikujące się jednostki 
terytorialne położone wzdłuż wybrzeża 
wspólnego basenu morskiego, nad którym 
położonych jest kilka partycypujących 
krajów w tym co najmniej jedno Państwo 
Członkowskie i jeden kraj partnerski.

2. Wspólne programy dla granic lądowych 
i przepraw morskich ustanawiane są dla 
konkretnych granic i zawierających 
kwalifikujące się jednostki terytorialne 
należące do jednego lub większej liczby 
Państw Członkowskich i jednego lub 
większej liczby krajów partnerskich. 
Wspólne programy operacyjne dla regionów 
przybrzeżnych, które odpowiadają 
obszarom na poziomie NUTS II mają 
wielostronny charakter i obejmują 
kwalifikujące się jednostki terytorialne 
położone wzdłuż wybrzeża wspólnego 
basenu morskiego, nad którym położonych 
jest kilka partycypujących krajów w tym co 
najmniej jedno Państwo Członkowskie i
jeden kraj partnerski.

Or. en

Uzasadnienie

Na potrzeby ujednolicenia terminologii termin programy operacyjne powinien być używany w 
miejsce wspólnych programów, ponieważ odpowiada to wyrażeniu używanemu 
w postanowieniach EFRR dotyczących współpracy terytorialnej. 

Poprawkę złożyła Jamila Madeira

Poprawka 77
Artykuł 9 ustęp 2

2. Wspólne programy dla granic lądowych 
i przepraw morskich ustanawiane są dla 
konkretnych granic i zawierających 

2. Programy operacyjne dla granic 
lądowych i przepraw morskich ustanawiane 
są dla konkretnych granic i zawierających 
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kwalifikujące się jednostki terytorialne 
należące do jednego lub większej liczby 
Państw Członkowskich i jednego lub 
większej liczby krajów partnerskich. 
Wspólne programy dla regionów 
przybrzeżnych mają wielostronny charakter 
i obejmują kwalifikujące się jednostki 
terytorialne położone wzdłuż wybrzeża 
wspólnego basenu morskiego, nad którym 
położonych jest kilka partycypujących 
krajów w tym co najmniej jedno Państwo 
Członkowskie i jeden kraj partnerski.

kwalifikujące się jednostki terytorialne 
należące do jednego lub większej liczby 
Państw Członkowskich i jednego lub 
większej liczby krajów partnerskich. 
Programy operacyjne dla regionów 
przybrzeżnych mają wielostronny charakter 
i obejmują kwalifikujące się jednostki 
terytorialne położone wzdłuż wybrzeża 
wspólnego basenu morskiego, nad którym 
położonych jest kilka partycypujących 
krajów w tym co najmniej jedno Państwo 
Członkowskie i jeden kraj partnerski.

Or. en

Poprawkę złożyła Riitta Myller

Poprawka 78
Artykuł 9 ustęp 2 a (nowy)

2a. Państwa Członkowskie i zainteresowane 
kraje partnerskie ustanawiają wspólne 
programy na odpowiednim szczeblu 
terytorialnym, uwzględniając systemy 
instytucjonalne i zasadę partnerstwa.

Or. fi

Uzasadnienie

Poprawka służy zapewnieniu możliwości uwzględniania specyficznych okoliczności przy 
uruchamianiu wspólnych programów. 

Poprawkę złożył Lambert van Nistelrooij

Poprawka 79
Artykuł 9 ustęp 3 a (nowy)

3a. Zainteresowane Państwa Członkowskie 
i kraje partnerskie ustanawiają wspólne 
programy operacyjne, w bliskiej współpracy 
z organami regionalnymi i lokalnymi, które 
są realizowane na odpowiednim, 
zdecentralizowanym szczeblu terytorialnym, 
zgodnie z ich systemem instytucjonalnym, 
przy uwzględnieniu zasady partnerstwa. 
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Programy obejmują zasadniczo okres 7 lat, 
od dnia 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 
2013 r.

Or. en

Uzasadnienie

W państwach trzecich zasada pomocniczości nie zawsze ma jasne znaczenie, ponieważ opiera 
się ona na europejskim dorobku prawnym. W celu zagwarantowania zdecentralizowanym 
ośrodkom władzy udziału w ustanawianiu wspólnych programów operacyjnych należy 
wspomnieć o ich zaangażowaniu oraz przywołać zasadę partnerstwa. Dlatego w celu 
zapewnienia spójności opinii należałoby zmienić treść art. 4.

Poprawkę złożyła Riitta Myller

Poprawka 80
Artykuł 9 ustęp 3 a (nowy)

3a. W kontekście współpracy 
transgranicznej, w należycie uzasadnionych 
przypadkach, można przyznać fundusze w 
wysokości do 20% budżetu na dany 
program operacyjny na działania w 
obszarach na poziomie NUTS III 
sąsiadujących z obszarami określonymi w 
art. 8 ust. 1 lit. a) i b) niniejszego 
rozporządzenia.

Or. fi

Uzasadnienie

Punkt uzasadnienia nr 14 rozporządzenia stwierdza, że współpraca transgraniczna opiera się 
na doświadczeniach zdobytych w trakcie realizacji programów sąsiedzkich w okresie 2004-
2006. Zgodnie z tą zasadą, wszystkim obszarom uczestniczącym w bieżących programach 
sąsiedzkich należy umożliwić udział w przyszłych programach współpracy na obszarach 
przygranicznych. Przepisy wprowadzone powyżej odpowiadają art. 22 ust. 1 rozporządzenia
EFRR.
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Poprawkę złożył Jan Olbrycht

Poprawka 81
Artykuł 9 ustęp 3 a (nowy)

3a. W kontekście współpracy pomiędzy 
jednostkami terytorialnymi, o których 
mowa w art. 8 ust. 1 lit. a) i b), w należycie 
uzasadnionych przypadkach, można 
przyznać fundusze w wysokości do 20 % 
budżetu na dany wspólny program na 
działania w obszarach na poziomie NUTS 
III sąsiadujących z wymienionymi 
obszarami.

Or. en

Poprawkę złożyli Adam Jerzy Bielan, Mieczysław Edmund Janowski

Poprawka 82
Artykuł 9 ustęp 5

(5) Wspólne programy mogą być poddane 
rewizji z inicjatywy krajów partycypujących 
lub Komisji w celu uwzględnienia zmian w 
priorytetach współpracy, rozwoju sytuacji 
społeczno-gospodarczej, rezultatów 
zaobserwowanych przy wprowadzaniu w 
życie określonych działań oraz w ramach 
procesu monitorowania i oceny, a także 
potrzeby dostosowania dostępnych kwot 
pomocowych oraz dokonania realokacji
środków.

(5) Programy operacyjne mogą być
poddane rewizji z inicjatywy krajów
partycypujących, lub Komisji w celu 
uwzględnienia zmian w priorytetach 
współpracy, rozwoju sytuacji społeczno-
gospodarczej, rezultatów zaobserwowanych 
przy wprowadzaniu w życie określonych 
działań oraz w ramach procesu 
monitorowania i oceny, a także potrzeby 
dostosowania dostępnych kwot 
pomocowych oraz dokonania realokacji
środków.

Or. pl

Poprawkę złożył Jan Olbrycht

Poprawka 83
Artykuł 9 ustęp 5

5. Wspólne programy mogą być poddane 
rewizji z inicjatywy krajów partycypujących 
lub Komisji w celu uwzględnienia zmian w 

5. Programy operacyjne mogą być poddane 
rewizji z inicjatywy krajów 
partycypujących, partycypujących regionów 
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priorytetach współpracy, rozwoju sytuacji 
społeczno-gospodarczej, rezultatów 
zaobserwowanych przy wprowadzaniu w 
życie określonych działań oraz w ramach 
procesu monitorowania i oceny, a także 
potrzeby dostosowania dostępnych kwot 
pomocowych oraz dokonania realokacji 
środków.

przygranicznych UE lub Komisji w celu 
uwzględnienia zmian w priorytetach 
współpracy, rozwoju sytuacji społeczno-
gospodarczej, rezultatów zaobserwowanych 
przy wprowadzaniu w życie określonych 
działań oraz w ramach procesu 
monitorowania i oceny, a także potrzeby 
dostosowania dostępnych kwot 
pomocowych oraz dokonania realokacji 
środków.

Or. en

Poprawkę złożył Lambert van Nistelrooij

Poprawka 84
Artykuł 9 ustęp 5

5. Wspólne programy mogą być poddane 
rewizji z inicjatywy krajów partycypujących 
lub Komisji w celu uwzględnienia zmian w 
priorytetach współpracy, rozwoju sytuacji 
społeczno-gospodarczej, rezultatów 
zaobserwowanych przy wprowadzaniu w 
życie określonych działań oraz w ramach 
procesu monitorowania i oceny, a także 
potrzeby dostosowania dostępnych kwot 
pomocowych oraz dokonania realokacji 
środków.

5. Wspólne programy operacyjne mogą być 
poddane rewizji z inicjatywy krajów 
partycypujących, partycypujących regionów 
przygranicznych UE lub Komisji w celu 
uwzględnienia zmian w priorytetach 
współpracy, rozwoju sytuacji społeczno-
gospodarczej, rezultatów zaobserwowanych 
przy wprowadzaniu w życie określonych 
działań oraz w ramach procesu 
monitorowania i oceny, a także potrzeby 
dostosowania dostępnych kwot 
pomocowych oraz dokonania realokacji 
środków.

Or. en

Uzasadnienie

Na potrzeby ujednolicenia terminologii termin programy operacyjne powinien być używany w 
miejsce wspólnych programów, ponieważ odpowiada to wyrażeniu używanemu 
w postanowieniach EFRR dotyczących współpracy terytorialnej. Regiony przygraniczne UE 
nie powinny był wyłączane z podejmowania inicjatyw; za zarządzanie programami 
transgranicznymi odpowiedzialność zwykle ponoszą regiony przygraniczne UE ze względu na 
swoje doświadczenie i znajomość konkretnych potrzeb.
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Poprawkę złożyła Riitta Myller

Poprawka 85
Artykuł 9 ustęp 6

6. Po przyjęciu wspólnych programów 
Komisja zawrze porozumienie finansowe z 
krajami partycypującymi zgodnie z 
odpowiednimi przepisami rozporządzenia 
finansowego (WE) nr 1605/2002 z dnia 25 
czerwca 2002 r. mającego zastosowanie do 
ogólnego budżetu Wspólnot Europejskich.

6. Po przyjęciu wspólnych programów 
Komisja zawrze porozumienie finansowe z 
krajami partnerskimi zgodnie z 
odpowiednimi przepisami rozporządzenia 
finansowego (WE) nr 1605/2002 z dnia 25 
czerwca 2002 r. mającego zastosowanie do 
ogólnego budżetu Wspólnot Europejskich.

Or. fi

Uzasadnienie

Od momentu podjęcia przez Komisję decyzji o zatwierdzeniu programów, Państwa 
Członkowskie powinny być związane ich treścią.

Poprawkę złożył Lambert van Nistelrooij

Poprawka 86
Artykuł 9 ustęp 7

7. W oparciu o zasadę partnerstwa kraje 
partycypujące wspólnie wybiorą działania 
zgodne z priorytetami i zadaniami programu 
wspólnego, które otrzymają pomoc 
wspólnotową.

7. W oparciu o zasadę partnerstwa oraz 
zasadę pomocniczości, kraje partycypujące 
oraz regiony przygraniczne UE, 
reprezentowane w komitecie sterującym, 
lub komitecie monitorującym, wspólnie 
wybiorą działania zgodne z priorytetami i 
zadaniami programu wspólnego, które 
otrzymają pomoc wspólnotową.

Or. en

Uzasadnienie

Należy wspomnieć o zasadzie pomocniczości w celu zagwarantowania uczestnictwa regionów 
przygranicznych UE i zbliżenia polityki do potrzeb ludzi. Należy też określić organ, który 
dokonywałby selekcji, przy czym zgodnie z zasadami współpracy terytorialnej powinien być to 
komitet sterujący.
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Poprawkę złożył Jan Olbrycht

Poprawka 87
Artykuł 9 ustęp 8

8. W wyjątkowych okolicznościach, jeśli nie 
można ustalić wspólnego programu z 
powodu problemów powstałych w 
relacjach pomiędzy krajami 
partycypującymi, Komisja może przyjąć 
program, który nie jest programem 
wspólnym w rozumieniu niniejszego 
artykułu, lecz który pozwala danemu 
regionowi lub regionom granicznym 
Państwa Członkowskiego skorzystać z 
pomocy przewidzianej w
niniejszym rozporządzeniu.

8. W specyficznych i należycie 
uzasadnionych przypadkach, jeśli nie 
można ustalić wspólnego programu z 
powodu problemów powstałych w 
relacjach pomiędzy krajami 
partycypującymi lub pomiędzy UE a 
krajem partnerskim, Komisja może 
przyjąć program, który nie jest programem 
wspólnym w rozumieniu niniejszego 
artykułu, lecz który pozwala danemu 
regionowi lub regionom granicznym 
Państwa Członkowskiego skorzystać z 
pomocy przewidzianej w
niniejszym rozporządzeniu.

Or. en

Poprawkę złożył Lambert van Nistelrooij

Poprawka 88
Artykuł 9 ustęp 8 a (nowy)

8a. W przypadku, gdy Państwo 
Członkowskie i kraje partnerskie, z 
przyczyn politycznych bądź technicznych, 
nie mogą porozumieć się na czas odnośnie 
do ustanowienia wspólnego systemu 
podzielonego zarządzania, można 
wykorzystać alternatywne systemy 
zarządzania, w których Komisja odpowiada 
za działania realizowane poza UE.

Or. en

Uzasadnienie

Bieżący system jest testowany i wyjaśniany. Na tej podstawie należy zakładać, że nie 
powstanie ponownie nowy system.
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Poprawkę złożył Lambert van Nistelrooij

Poprawka 89
Artykuł 10 ustęp 1

1. Wspólne programy wdrażane są z zasady 
przez wspólny organ zarządzający 
umiejscowiony w Państwie Członkowskim.

Wspólne programy operacyjne wdrażane są 
z zasady w ramach wspólnego, 
podzielonego zarządzania i podlegają 
decentralizacji przez wspólny organ 
zarządzający i wspólny sekretariat 
umiejscowione w Państwie Członkowskim; 
wspólny sekretariat nie musi stanowić części 
wspólnego organu zarządzającego. W 
przypadku, gdy Państwo Członkowskie i 
kraje partnerskie, z przyczyn politycznych 
bądź technicznych, nie mogą porozumieć 
się na czas odnośnie do ustanowienia 
wspólnego systemu podzielonego 
zarządzania, na potrzeby wdrożenia 
programu współpracy transgranicznej 
można wykorzystać alternatywne systemy 
zarządzania.

Or. el

Uzasadnienie

Na potrzeby ujednolicenia terminologii termin programy operacyjne powinien być używany w 
miejsce wspólnych programów, ponieważ odpowiada to wyrażeniu używanemu 
w postanowieniach EFRR dotyczących współpracy terytorialnej. W przeciwieństwie do 
współpracy terytorialnej, rozporządzenie nie wspomina w ogóle o zdecentralizowanej 
metodzie wdrażania z udziałem organów regionalnych i lokalnych lub zdecentralizowanego 
komitetu sterującego. Obok wspólnego organu zarządzającego należy wymienić również 
wspólny sekretariat, zlokalizowany w regionie przygranicznym jednego z Państw 
Członkowskich, który jednak nie musi wchodzić w struktury organu zarządzającego (może np. 
znajdować się w euroregionie lub podobnej strukturze). W przypadku braku osiągnięcia 
porozumienia z krajem sąsiadującym, należy uzgodnić jakieś rozwiązanie. W fazie 
przejściowej (lata 2004-2006) wprowadzono udoskonalony system, który należy dalej 
stosować. Nie należy zatem ponownie wprowadzać nowego systemu (dotyczy to również 
poprawek nr 19, 20, 21, 22, 23 i 24 w sprawozdaniu autorstwa Konrada Szymańskiego).

Poprawkę złożyli Adam Jerzy Bielan, Mieczysław Edmund Janowski

Poprawka 90
Artykuł 10 ustęp 1

(1) Wspólne programy wdrażane są z (1) Programy operacyjne wdrażane są w 
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zasady przez wspólny organ zarządzający 
umiejscowiony w Państwie Członkowskim.

sposób zdecentralizowany z zasady przez 
wspólny organ zarządzający oraz wspólny 
sekretariat umiejscowiony w Państwie 
Członkowskim.

Or. pl

Poprawkę złożyła Riitta Myller

Poprawka 91
Artykuł 10 ustęp 3

3. „Wspólny organ zarządzający” oznacza 
instytucję bądź organ publiczny lub 
prywatny, włączając w to samo państwo, na 
szczeblu krajowym, regionalnym lub 
lokalnym, wyznaczone wspólnie przez 
Państwo lub Państwa Członkowskie oraz 
kraj lub kraje partnerskie biorące udział we 
wspólnym programie, posiadający zdolności 
finansowe i administracyjne pozwalające na 
zarządzanie pomocą wspólnotową i 
posiadające zdolność prawną do zawierania 
umów niezbędnych dla celów niniejszego 
rozporządzenia. 

3. „Wspólny organ zarządzający” oznacza 
instytucję bądź organ publiczny lub
prywatny, włączając w to samo państwo, na 
szczeblu krajowym, regionalnym lub 
lokalnym, wyznaczone wspólnie przez 
Państwo lub Państwa Członkowskie oraz 
kraj lub kraje partnerskie biorące udział we 
wspólnym programie, posiadający zdolności 
finansowe i administracyjne pozwalające na 
zarządzanie pomocą wspólnotową i 
posiadające zdolność prawną do zawierania 
umów niezbędnych dla celów niniejszego 
rozporządzenia. Siedziba wspólnego organu 
zarządzającego wyznaczonego do celów 
współpracy transgranicznej znajduje się w 
regionie przygranicznym zainteresowanego 
Państwa Członkowskiego

Or. fi

Uzasadnienie

Przy ustalaniu, jaki organ władzy powinien zarządzać programem współpracy 
transgranicznej, należy przestrzegać zasady proporcjonalności. W celu uzyskania większej 
elastyczności i zgodności z celami i potrzebami sąsiadujących regionów, należałoby 
powierzyć zadania związane z zarządzaniem władzom regionów biorących bezpośredni udział 
we współpracy.

Poprawkę złożył Lambert van Nistelrooij

Poprawka 92
Artykuł 11 ustęp 2
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2. Do spraw objętych przepisami 
wykonawczymi należą: kryteria i procedury 
przydziału funduszy, wskaźnik 
współfinansowania, przygotowanie 
programów wspólnych, selekcja wspólnych 
projektów, techniczne i finansowe 
zarządzanie pomocą, kontrola i audyt 
finansowy, monitorowanie i dokonanie 
oceny, odpowiednie uwidocznienie i 
reklama.

2. Do spraw objętych przepisami 
wykonawczymi należą: kryteria i procedury 
przydziału funduszy, wskaźnik 
współfinansowania, przygotowanie 
operacyjnych programów wspólnych, 
wyznaczenie i zadania wspólnych organów 
zarządzających, komitetu 
sterującego/monitorującego oraz 
wspólnego sekretariatu, kwalifikowalność 
wydatków, selekcja wspólnych projektów, 
techniczne i finansowe zarządzanie pomocą, 
kontrola i audyt finansowy, monitorowanie i 
dokonanie oceny, odpowiednie 
uwidocznienie i reklama.

Or. en

Uzasadnienie

Przepisy wykonawcze powinny regulować także powołanie i ustanowienie organów 
zarządzających w programach transgranicznych. Przepisy wykonawcze określają wytyczne 
dotyczące przygotowań do realizacji wspólnych programów operacyjnych.

Poprawkę złożyła Riitta Myller

Poprawka 93
Artykuł 11 ustęp 2

2. Do spraw objętych przepisami 
wykonawczymi należą: kryteria i procedury 
przydziału funduszy, wskaźnik 
współfinansowania, przygotowanie 
programów wspólnych, selekcja wspólnych 
projektów, techniczne i finansowe 
zarządzanie pomocą, kontrola i audyt 
finansowy, monitorowanie i dokonanie 
oceny, odpowiednie uwidocznienie i 
reklama.

(2) Do spraw objętych przepisami 
wykonawczymi należą: wskaźnik 
współfinansowania, przygotowanie 
programów wspólnych, wyznaczenie i 
obowiązki wspólnego organu 
zarządzającego, kwalifikowanie się 
wydatków, selekcja wspólnych projektów, 
techniczne i finansowe zarządzanie 
pomocą, kontrola i audyt finansowy, 
monitorowanie i dokonanie oceny, 
odpowiednie uwidocznienie i reklama.

Or. fi

Uzasadnienie

Przepisy wykonawcze powinny obejmować bardziej szczegółowe regulacje dotyczące 
wyznaczania i zadań wspólnego organu zarządzającego oraz kwalifikowalnych wydatków. Z 
drugiej strony, poprawka wprowadzająca nowy ustęp 3a w art. 7 dotyczy kryteriów przydziału 
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funduszy, których podstawowe zasady powinny zostać określone na początku tekstu 
rozporządzenia. 

Poprawkę złożyła Gisela Kallenbach

Poprawka 94
Artykuł 13 ustęp 4

4. Komisja przesyła środki specjalne 
Państwom Członkowskim w celach 
informacyjnych w terminie jednego miesiąca 
od podjęcia decyzji.

4. Komisja przesyła środki specjalne 
Państwom Członkowskim i Parlamentowi 
Europejskiemu w celach informacyjnych w 
terminie jednego miesiąca od podjęcia 
decyzji.

Or. en

Poprawkę złożył Lambert van Nistelrooij

Poprawka 95
Artykuł 14 a (nowy)

14a. Rodzaje pomocy na rzecz współpracy 
transgranicznej
Kwalifikowalność
Rozwój ogólnej współpracy 
transgranicznej, poprzez finansowanie 
wspólnych działań gospodarczych i 
społeczno-kulturalnych oraz środków 
służących wspieraniu trwałego rozwoju 
terytorialnego regionów transgranicznych, 
przede wszystkim:

a) poprzez zachęcanie do rozwoju 
infrastruktury gospodarczej na 
obszarach przygranicznych, w 
szczególności do rozwoju MŚP, 
turystyki, badań i rozwoju oraz 
handlu transgranicznego;

b) poprzez zachęcanie do wspólnej 
ochrony i zarządzania środowiskiem 
naturalnym, jak również 
zapobiegania zagrożeniom, w tym 
tworzenia infrastruktury 
transgranicznej w dziedzinie dostaw 
wody pitnej, przetwarzania odpadów 
stałych i ścieków, odnawialnych 
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źródeł energii i dostarczania energii 
ze źródeł tradycyjnych;

c) poprzez zmniejszenie izolacji dzięki 
inwestycjom infrastrukturalnym
głównie poprzez ustanowienie 
brakujących połączeń lub 
udoskonalenie drugorzędnych 
połączeń w celu polepszenia dostępu 
do sieci i usług transportowych, 
informacyjnych i komunikacyjnych; 

d) poprzez propagowanie
transgranicznej mobilności
pracowników, integrację 
transgranicznego rynku pracy, 
wspólne inicjatywy na rzecz 
zatrudnienia lub środki w zakresie 
kształcenia i integracji społecznej, 
jak również wymianę zasobów 
ludzkich i urządzeń na potrzeby 
badań i rozwoju technicznego;

e) poprzez rozwój i wspieranie 
transgranicznej współpracy 
społeczno-kulturalnej, w tym 
tworzenie wspólnej infrastruktury. w 
takich dziedzinach jak kultura i 
edukacja lub zdrowie.

Or. en

Uzasadnienie

Współpraca transgraniczna w ramach programu INTERREG na terytorium UE, oraz w 
szerokim zakresie także w ramach programów PHARE CBC i TACIS CBC skupia się przede 
wszystkim na współpracy na szczeblu regionalnym/lokalnym w partnerstwie z rządami 
centralnymi. Kwestię tę należy uwzględnić także w ramach programu Sąsiedztwa i 
Partnerstwa. Zgodnie z tym założeniem, kwalifikowalne środki w tym zakresie są odmienne od 
tych wykorzystywanych na szczeblu krajowym. Powyższa lista odpowiada działaniom 
służącym współpracy transgranicznej w rozdziale rozporządzenia w sprawie EFRR 
zatytułowanym „Współpraca terytorialna”.

Poprawkę złożył Lambert van Nistelrooij

Poprawka 96
Artykuł 14 litera d)
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d) organizacje międzynarodowe, w tym 
organizacje regionalne, organy, służby lub 
misje ONZ, międzynarodowe instytucje 
finansowe i banki rozwoju, jeżeli 
przyczyniają się one do realizacji celów
niniejszego rozporządzenia;

d) organizacje międzynarodowe, w tym 
organizacje regionalne, organy, służby lub 
misje ONZ, międzynarodowe instytucje 
finansowe i banki rozwoju, jeżeli 
przyczyniają się one do współpracy 
transgranicznej, w zakresie określonym 
przez cele niniejszego rozporządzenia;

Or. en

Uzasadnienie

W pewnych okolicznościach, środki dla unijnych regionów przygranicznych uczestniczących 
w EISP mogą być wykorzystane dla instytucji i innych podmiotów, które nie otrzymały 
wsparcia dla współpracy terytorialnej w przeszłości.

Poprawkę złożył Lambert van Nistelrooij

Poprawka 97
Artykuł 14 litera f)

f) agencje Unii Europejskiej; f) agencje Unii Europejskiej, jeżeli 
przyczyniają się one do współpracy 
transgranicznej, w zakresie określonym 
przez cele niniejszego rozporządzenia;

Or. en

Uzasadnienie

W pewnych okolicznościach, środki dla unijnych regionów przygranicznych uczestniczących 
w EISP mogą być wykorzystane dla instytucji i innych podmiotów, które nie otrzymały 
wsparcia dla współpracy terytorialnej w przeszłości.

Poprawkę złożył Jan Olbrycht

Poprawka 98
Artykuł 14 litera f)

f) agencje Unii Europejskiej; f) agencje Unii Europejskiej oraz inne 
organy UE stworzone w celu realizacji 
celów niniejszego rozporządzenia.

Or. en
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Poprawkę złożył Lambert van Nistelrooij

Poprawka 99
Artykuł 14 litera h) punkt x)

x) wszelkie stowarzyszenia pozarządowe 
oraz niezależne fundacje mogące wnieść 
własny wkład na rzecz rozwoju;

x. stowarzyszenia transregionalne, 
stowarzyszenia pozarządowe oraz niezależne 
fundacje;

Or. en

Uzasadnienie

Ponieważ stowarzyszenia międzyregionalne mogłyby wnieść istotny wkład w realizację celów 
EISP należy je wymienić, nawet, jeżeli miałyby one mieścić się w zakresie innych 
dopuszczonych kategorii. Chodzi o stowarzyszenia transgraniczne (a nie międzyregionalne), 
które wnoszą istotny wkład. Ponieważ stowarzyszenia międzyregionalne mogłyby wnieść 
istotny wkład w realizację celów EISP należy je wymienić, nawet, jeżeli miałyby one mieścić 
się w zakresie innych dopuszczonych kategorii.

Poprawkę złożyła Gisela Kallenbach

Poprawka 100
Artykuł 15 ustęp 2 litera a)

a) do finansowania działań ukierunkowanej 
współpracy administracyjnej, w której biorą 
udział eksperci sektora publicznego 
oddelegowani z Państw Członkowskich 
zgodnie ze specjalnie określonymi 
przepisami;

a) do finansowania działań ukierunkowanej 
współpracy administracyjnej, w której biorą 
udział eksperci sektora publicznego 
oddelegowani z Państw Członkowskich oraz
ich władz regionalnych i lokalnych, zgodnie 
ze specjalnie określonymi przepisami;

Or. en

Poprawkę złożyli Adam Jerzy Bielan, Mieczysław Edmund Janowski

Poprawka 101
Artykuł 15 ustęp 2 litera a)
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(a) do finansowania działań ukierunkowanej 
współpracy administracyjnej, w której biorą 
udział eksperci sektora publicznego 
oddelegowani z Państw Członkowskich 
zgodnie ze specjalnie określonymi 
przepisami;

(a) do finansowania działań ukierunkowanej 
współpracy administracyjnej, w której biorą 
udział eksperci sektora publicznego 
oddelegowani z Państw Członkowskich oraz 
ich władz regionalnych i lokalnych zgodnie
ze specjalnie określonym przepisami;

Or. pl

Poprawkę złożył Lambert van Nistelrooij

Poprawka 102
Artykuł 15 ustęp 2 litera a)

a) do finansowania działań ukierunkowanej 
współpracy administracyjnej, w której biorą 
udział eksperci sektora publicznego 
oddelegowani z Państw Członkowskich 
zgodnie ze specjalnie określonymi 
przepisami;

a) do finansowania działań ukierunkowanej 
współpracy administracyjnej, w której biorą 
udział eksperci sektora publicznego 
oddelegowani z Państw Członkowskich i ich 
władz regionalnych, zgodnie ze specjalnie 
określonymi przepisami;

Or. en

Uzasadnienie

Władze regionalne w UE mają bogate doświadczenie, które przekazać mogą swoim 
odpowiednikom w krajach objętych Europejskim Partnerstwem, a takie środki współpracy 
administracyjnej mogą znacząco przyczynić się do rozwoju oddolnej demokracji.

Poprawkę złożył Jan Olbrycht

Poprawka 103
Artykuł 15 ustęp 2 litera g)

g) do dokonania wkładu na fundusz 
ustanowiony przez organizacje 
międzynarodowe i regionalne, innych 
dawców lub kraje partnerskie;

g) do dokonania wkładu na fundusz 
ustanowiony przez Unię Europejską, 
Państwa Członkowskie, organizacje 
międzynarodowe i regionalne, innych 
dawców lub kraje partnerskie;

Or. en
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Poprawkę złożyła Elisabeth Schroedter

Poprawka 104
Artykuł 16 ustęp 1

1. Finansowanie wspólnotowe może również 
pokrywać wydatki związane z 
przygotowaniem, kontrolą, monitoringiem, 
audytem i oceną działań, bezpośrednio 
koniecznymi do wdrożenia niniejszego 
rozporządzenia i realizacji celów, np. 
wydatki związane z badaniami, spotkaniami, 
działaniami informacyjnymi, 
uświadamiającymi, szkoleniowymi i 
związanymi z rozpowszechnianiem; wydatki 
związane z sieciami komputerowymi 
przeznaczonymi do wymiany informacji, jak 
i wszelkie inne wydatki na pomoc 
administracyjną i techniczną, jakie może 
ponieść Komisja przy zarządzaniu 
programem. Te ostatnie obejmują również 
wydatki na wsparcie administracyjne 
przedstawicielstw Komisji niezbędne do 
zarządzania działaniami finansowanymi w 
ramach niniejszego rozporządzenia.

1. Finansowanie wspólnotowe może również 
pokrywać wydatki związane z 
przygotowaniem, kontrolą, monitoringiem, 
audytem i oceną działań, bezpośrednio 
koniecznymi do wdrożenia niniejszego 
rozporządzenia i realizacji celów, np. 
wydatki związane z badaniami, spotkaniami, 
działaniami informacyjnymi, 
uświadamiającymi, szkoleniowymi i 
związanymi z rozpowszechnianiem; 
działania szkoleniowe dla partnerów, 
umożliwiające im udział w różnych etapach 
realizacji programów, wydatki związane z 
sieciami komputerowymi przeznaczonymi 
do wymiany informacji, wsparcie 
techniczne przy ustanawianiu 
Euroregionów i ich sekretariatów, jak i 
wszelkie inne wydatki na pomoc 
administracyjną i techniczną, jakie może 
ponieść Komisja przy zarządzaniu 
programem. Te ostatnie obejmują również 
wydatki na wsparcie administracyjne 
przedstawicielstw Komisji niezbędne do 
zarządzania działaniami finansowanymi w 
ramach niniejszego rozporządzenia.

Or. en

Poprawkę złożył Lambert van Nistelrooij

Poprawka 105
Artykuł 17 ustęp 1 litera a)

a) Państwami Członkowskimi, w 
szczególności z ich agencjami państwowymi 
i parapaństwowymi;

a) Państwami Członkowskimi, a także z ich
agencjami na szczeblu 
regionalnym/lokalnym, jak również 
państwowymi i parapaństwowymi;

Or. en



PE 360.354v01-00 48/51 AM\575634PL.doc

PL

Uzasadnienie

Szczebel regionalny i lokalny odgrywają najważniejszą rolę w dziedzinie współpracy 
transgranicznej.

Poprawkę złożył Paavo Väyrynen

Poprawka 106
Artykuł 17 ustęp 1 litera b)

b) innymi państwami trzecimi będącymi 
dawcami, w szczególności z jego agencjami 
państwowymi i parapaństwowymi,

b) krajami EOG, Szwajcarią i innymi 
państwami trzecimi będącymi dawcami, w 
szczególności z jego agencjami 
państwowymi i parapaństwowymi,

Or. en

Uzasadnienie

Projekt rozporządzenia nie uwzględnia roli państw EOG i Szwajcarii, jako partnerów w 
ramach współpracy i udzielania pomocy międzynarodowej. W szczególności nasi północni 
sąsiedzi i partnerzy - Norwegia i Islandia odgrywają aktywną rolę we współpracy zarówno 
dwustronnej, jak i wielostronnej, w regionach północnych. Oba państwa są pełnoprawnymi 
członkami Rady Państw Morza Bałtyckiego, Euro-Arktycznej Rady Morza Barentsa i Rady 
Arktycznej. Przy opracowywaniu Europejskiej Polityki Sąsiedztwa powinniśmy w pełni 
uwzględniać naszych sąsiadów z południa, wschodu i północy. Poza tym powinniśmy 
efektywnie wykorzystywać zasoby gospodarcze takich krajów jak Norwegia czy Szwajcaria do 
współfinansowania tej polityki.

Poprawkę złożył Lambert van Nistelrooij

Poprawka 107
Artykuł 19 ustęp 1

1. Zobowiązania budżetowe określa się na 
podstawie decyzji Komisji zgodnie z art. 
9ust. 5, art. 12 ust. 1, art. 13 ust. 1 i art. 16 
ust. 3.

1. Wieloletnie zobowiązania budżetowe 
określa się na podstawie decyzji Komisji 
zgodnie z art. 9ust. 5, art. 12 ust. 1, art. 13 
ust. 1 i art. 16 ust. 3.

Or. en
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Uzasadnienie

Wieloletnie zobowiązania budżetowe stanowią podstawowy element Funduszy Strukturalnych 
i mają zasadnicze znaczenie dla zapewnienia jakościowej poprawy współpracy 
transgranicznej na przyszłych granicach zewnętrznych UE oraz zrównania regionów 
przygranicznych UE z wewnętrznymi granicami UE. 

Poprawkę złożył Paavo Väyrynen

Poprawka 108
Artykuł 21 ustęp 2 tiret trzecie

- Państw Członkowskich 
Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego,

- Państw Członkowskich 
Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego i Szwajcarii,

Or. en

Uzasadnienie

Projekt rozporządzenia nie uwzględnia roli państw EOG i Szwajcarii, jako partnerów w 
ramach współpracy i udzielania pomocy międzynarodowej. W szczególności nasi północni 
sąsiedzi i partnerzy - Norwegia i Islandia odgrywają aktywną rolę we współpracy zarówno 
dwustronnej, jak i wielostronnej, w regionach północnych. Oba państwa są pełnoprawnymi 
członkami Rady Państw Morza Bałtyckiego, Euro-Arktycznej Rady Morza Barentsa i Rady 
Arktycznej. Przy opracowywaniu Europejskiej Polityki Sąsiedztwa powinniśmy w pełni 
uwzględniać naszych sąsiadów z południa, wschodu i północy. Poza tym powinniśmy 
efektywnie wykorzystywać zasoby gospodarcze takich krajów jak Norwegia czy Szwajcaria do 
współfinansowania tej polityki.

Poprawkę złożyła Gisela Kallenbach

Poprawka 109
Artykuł 28 ustęp 1 a (nowy)

1a. Pomoc nie zostanie uruchomiona lub 
ulegnie wstrzymaniu, jeżeli jakiekolwiek 
środek lub działanie odbiorcy jest sprzeczne 
z acquis communautaire lub podstawową 
zasadą międzynarodowego prawa 
publicznego służącego ochronie praw 
człowieka, w tym praw uznanych w Karcie 
Praw i Wolności Podstawowych Unii 
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Europejskiej oraz praw uznanych za 
niezbędne do realizacji prawa do rozwoju, 
zgodnie z polityką rozwojową UE.

Or. en

Poprawkę złożyła Riitta Myller

Poprawka 110
Artykuł 29

Finansowa kwota referencyjna na realizację 
niniejszego rozporządzenia w okresie 2007-
2013 wynosi 14 929 mln EUR. Władze 
budżetowe zatwierdzają kwotę rocznych 
środków w granicach określonych w 
perspektywach finansowych.

Finansowa kwota referencyjna na realizację 
niniejszego rozporządzenia w okresie 2007-
2013 wynosi 14 929 mln EUR, z czego xxx 
EUR zostanie przydzielone na programy 
współpracy na obszarach przygranicznych. 
Władze budżetowe zatwierdzają kwotę 
rocznych środków w granicach określonych 
w perspektywach finansowych.

Or. fi

Uzasadnienie

Współpraca na obszarach przygranicznych przynosi wartość dodaną nie tylko dla samych 
obszarów biorących w niej udział, lecz także dla Unii jako całości. Programy współpracy, 
które zasadniczo będą tak zaprojektowane, by funkcjonowały i były realizowane przez okres 
siedmiu lat, wymagają pewności, którą zapewnić może ustalenie z góry łącznej kwoty 
funduszy.


