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KRÓTKIE UZASADNIENIE

Projekt rozporządzenia ustanawiającego Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa 
(EISP) wywodzi się z niedawno utworzonej Europejskiej Polityki Sąsiedztwa (EPS), która ma 
na celu rozwijanie coraz bliższych stosunków z krajami sąsiadującymi z Unią Europejską lub 
położonymi wokół tego samego basenu morskiego. Chodzi o rozporządzenie ramowe, które 
przewiduje narzędzia finansowe do wdrażania, zgodnie z istniejącymi i przyszłymi planami 
działania, wspomnianej polityki, dostosowanej do interesów i możliwości uzgodnionych z 
każdym krajem.

Celem projektu jest stworzenie silnego instrumentu opartego na założeniu, że stosunki 
dobrosąsiedzkie i demokratyczna postawa, na równi z tradycyjnymi wartościami Unii takimi 
jak poszanowanie demokracji i praw człowieka, promowanie pokoju, wolności, 
europejskiego modelu socjalnego i trwałego rozwoju wspomoże integrację i rozwój w 
krajach objętych EISP. W przypadku Izraela i Autonomii Palestyńskiej (Izrael już podpisał 
EISP a negocjacje z Autonomią Palestyńską są na dobrej drodze) instrument może mieć 
szczególne zastosowanie. UE mogłaby wykorzystać partnerstwo z obydwoma krajami dla 
rozwiązania dzielącego ich konfliktu.

Wkład finansowy, ustalony na 14 929 milionów euro na lata 2007-2013, nie wydaje się 
wystarczający, zważywszy na fakt, że rzeczywiste uczestnictwo krajów partnerskich w 
agencjach UE, włączając w to udział naukowców, techników i kadry zarządzającej z krajów 
sąsiedzkich w szkoleniach i wspólnych projektach powinien być wzmacniany i z tego powodu 
wymaga przyznania większych środków. W związku z tym, sprawozdawca pragnie wymienić 
w szczególności Europejską Agencję Ochrony Środowiska (EEA), Europejską Agencję ds. 
Oceny Produktów Medycznych (EMEA), Europejski Urząd Bezpieczeństwa Żywności 
(EFSA), Europejską Agencję Bezpieczeństwa morskiego (EMSA) oraz Europejskie Centrum 
Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDPC). 

Inne obszary wspólnego interesu, takie jak sprzęt do terytorialnych opracowań 
kartograficznych i monitoring środowiska (w szczególności z kosmosu) mogłyby zostać 
wzięte pod uwagę przy przyznawaniu funduszy.

Pozycje budżetu zaproponowane przez Komisję w legislacyjnym sprawozdaniu finansowym 
wzbudzają poważny niepokój. Rzeczywiście, przeznaczenie środków finansowych na 
Europejską Politykę Sąsiedztwa nie powinno powodować zmniejszenia funduszy dla 
rozwijających się (nie-sąsiedzkich) krajów Azji, Ameryki Łacińskiej czy Afryki.

POPRAWKI

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności 
zwraca się do Komisji Spraw Zagranicznych, właściwej dla tej sprawy, o naniesienie w 
swoim sprawozdaniu następujących poprawek:
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Tekst proponowany przez Komisję1 Poprawki Parlamentu

Poprawka 1
Art. 2 ust. 2, lit. t)

(t) wspieranie udziału krajów partnerskich w 
programach i agencjach Wspólnoty;

(t) wspieranie udziału krajów partnerskich w 
programach, agencjach, systemach szkoleń i 
w przyszłej Europejskiej Radzie ds. Badań 
Naukowych oraz w platformach 
technologicznych Wspólnoty;

Uzasadnienie

Ważne jest inwestowanie w szkolenia odpowiednich urzędników i kadry zarządzającej z 
krajów partnerskich, aby udział w programach był skuteczniejszy. Uczestnictwo w 
Europejskiej Radzie ds. Badań Naukowych i w działaniach platform technologicznych będzie 
sprzyjało lepszemu zrozumieniu i rozpowszechnieniu europejskiego „modelu”.

Poprawka 2
Art. 15 ust. 2, lit. ia) (nowa)

(ia) do finansowania sprzętu do 
terytorialnych opracowań kartograficznych 
i monitoringu środowiska, włącznie z tym z 
kosmosu;

Uzasadnienie

Ważne jest umożliwienie krajom partnerskim udziału w sieciach monitorujących stworzonych 
przez UE.

  
1 Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.
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