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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Sprawozdawca popiera cel nowego programu finansowania „Prawa i Wartości”, którym jest 
ochrona i propagowanie praw i wartości przewidzianych w traktatach UE i w Karcie praw 
podstawowych UE, między innymi przez wspieranie organizacji społeczeństwa 
obywatelskiego, w celu utrzymania otwartych, demokratycznych i integracyjnych 
społeczeństw. W tym celu Komisja proponuje połączenie dwóch istniejących programów, tj. 
„Prawa, równość, obywatelstwo” oraz „Europa dla Obywateli”, i zastąpienie ich nowym 
programem, który wraz z programem „Wymiar Sprawiedliwości” będzie elementem nowego 
funduszu „Sprawiedliwość, Prawa i Wartości” w ramach budżetu UE. Sprawozdawca uważa 
jednak, że wniosek Komisji powinien być bardziej ambitny. W szczególności proponuje 
dodanie czwartego komponentu, koncentrującego się na działaniach na rzecz promowania 
demokracji, praw podstawowych i praworządności (komponent „Unijne wartości”). 
Proponuje także mechanizm warunkowości, w ramach którego Komisja może zastosować 
zarządzanie bezpośrednie w przypadku, gdy wykorzystywana jest pośrednia metoda 
zarządzania zasobami i odbiorcą jest podmiot rządowy, a Komisja ma uzasadnione powody, 
aby przypuszczać, że uogólnione niedociągnięcia w danym państwie członkowskim, 
dotyczące wartości przewidzianych w art. 2 TUE, mają wpływ lub stwarzają ryzyko 
wywierania wpływu na ochronę interesów finansowych Unii. Proponuje ponadto przyjęcie 
programów prac obejmujących realizację nowego programu „Prawa i Wartości” zgodnie z art. 
110 rozporządzenia finansowego w drodze aktów delegowanych, aby umożliwić ściślejszą 
kontrolę ze strony Parlamentu. Ponadto zastanawia się, dlaczego w obecnym wniosku 
pominięto niektóre charakterystyczne elementy istniejących programów, takie jak walka z 
ksenofobią i propagowanie wolontariatu na szczeblu UE. Dlatego sugeruje zmiany mające na 
celu przywrócenie tych elementów oraz – ogólnie – poprawienie wniosku w dążeniu do 
podniesienia jego skuteczności w zakresie tworzenia autentycznej europejskiej kultury praw i 
wartości.

POPRAWKI

Komisja Spraw Konstytucyjnych zwraca się do Komisji Wolności Obywatelskich, 
Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, jako komisji przedmiotowo właściwej, o wzięcie 
pod uwagę następujących poprawek:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) Praworządność, jak zapisano w 
art. 2 TUE, stanowi rdzeń europejskiej 
demokracji i jest jedną z podstawowych 
wartości Unii Europejskiej, wynikającą ze 
wspólnej tradycji konstytucjonalizmu 
wszystkich państw członkowskich. Pełne 
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poszanowanie i propagowanie 
praworządności i demokracji jest 
podstawowym warunkiem budowania 
zaufania obywateli do Unii. Poszanowanie 
praworządności w Unii jest także 
warunkiem wstępnym ochrony praw 
podstawowych, a także przestrzegania 
wszystkich praw i obowiązków 
wynikających z Traktatów.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1b) Sposób, w jaki praworządność 
realizowana jest w państwach 
członkowskich, odgrywa kluczową rolę w 
zagwarantowaniu wzajemnego zaufania 
między państwami członkowskimi i ich 
systemami prawnymi. Niestety w 
niektórych państwach członkowskich 
dochodzi do niepokojącego osłabiania 
wartości i zasad zapisanych w traktatach, 
a także do poważnych naruszeń 
porozumień zawartych przez instytucje 
Unii i do tworzenia nowych przeszkód w 
pełnym stosowaniu prawa unijnego. Unia 
powinna zatem wspierać działania 
propagujące poszanowanie praw 
podstawowych, demokrację i 
praworządność na szczeblu lokalnym, 
regionalnym, krajowym i 
transnarodowym.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Te prawa i wartości muszą być 
nadal propagowane i egzekwowane, 
współdzielone przez narody i obywateli 

(2) Te prawa i wartości muszą być 
nadal rozwijane, chronione i propagowane 
wśród narodów i obywateli UE i muszą 
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UE i znajdować się w centrum projektu 
europejskiego. W budżecie UE tworzy się 
zatem nowy Fundusz „Sprawiedliwość, 
Prawa i Wartości”, obejmujący programy 
„Prawa i Wartości” oraz „Wymiar 
Sprawiedliwości”. W czasach, gdy 
europejskie społeczeństwo zmaga się 
z ekstremizmem, radykalizmem 
i podziałami, ważniejsze niż kiedykolwiek 
są wspieranie, umacnianie i obrona 
sprawiedliwości, praw i unijnych wartości: 
praw człowieka, poszanowania ludzkiej 
godności, wolności, demokracji, równości, 
praworządności. Będzie to miało głębokie 
i bezpośrednie skutki dla życia 
politycznego, społecznego, kulturalnego 
i gospodarczego w UE. W ramach tego 
nowego funduszu za pośrednictwem 
programu „Wymiar Sprawiedliwości” 
kontynuowane będzie wsparcie na rzecz 
dalszego rozwoju unijnej przestrzeni 
sprawiedliwości i współpracy 
transgranicznej. Program „Prawa 
i Wartości” połączy program „Prawa, 
równość i obywatelstwo” na lata 2014–
2020, ustanowiony rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
nr 1381/20138, oraz program „Europa dla 
Obywateli”, ustanowiony rozporządzeniem 
(UE) nr 390/20149 (zwanych dalej 
„poprzednimi programami”).

znajdować się w centrum projektu 
europejskiego. W budżecie UE tworzy się 
zatem nowy Fundusz „Sprawiedliwość, 
Prawa i Wartości”, obejmujący programy 
„Prawa i Wartości” oraz „Wymiar 
Sprawiedliwości”. W czasach, gdy 
europejskie społeczeństwo zmaga się z
ekstremizmem, radykalizmem, 
przesadnym populizmem i podziałami, 
ważniejsze niż kiedykolwiek są wspieranie, 
umacnianie i obrona sprawiedliwości, praw 
i unijnych wartości: praw człowieka,
poszanowania ludzkiej godności, wolności, 
demokracji, równości, praworządności. 
Niezwykle istotne jest również stworzenie 
warunków sprzyjających pokojowemu 
dialogowi demokratycznemu między 
stronami reprezentującymi różne poglądy.
Będzie to miało głębokie i bezpośrednie 
skutki dla życia politycznego, społecznego, 
kulturalnego i gospodarczego w UE. 
W ramach tego nowego funduszu za 
pośrednictwem programu „Wymiar 
Sprawiedliwości” kontynuowane będzie 
wsparcie na rzecz dalszego rozwoju unijnej 
przestrzeni sprawiedliwości i współpracy 
transgranicznej. Program „Prawa i
Wartości” połączy program „Prawa, 
równość i obywatelstwo” na lata 2014–
2020, ustanowiony rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
1381/20138, oraz program „Europa dla 
Obywateli”, ustanowiony rozporządzeniem 
(UE) nr 390/20149 (zwanych dalej 
„poprzednimi programami”), i zostanie 
dostosowany, tak aby mógł sprostać 
nowym wyzwaniom w zakresie 
europejskich wartości.

_________________ _________________

8 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1381/2013 
z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające 
program „Prawa, równość i obywatelstwo” 
na lata 2014–2020 (Dz.U. L 354 
z 28.12.2013, s. 62).

8 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1381/2013 
z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające 
program „Prawa, równość i obywatelstwo” 
na lata 2014–2020 (Dz.U. L 354 
z 28.12.2013, s. 62).

9 Rozporządzenie Rady (UE) nr 390/2014 
z dnia 14 kwietnia 2014 r. ustanawiające 
program „Europa dla obywateli” na lata 

9 Rozporządzenie Rady (UE) nr 390/2014 
z dnia 14 kwietnia 2014 r. ustanawiające 
program „Europa dla obywateli” na lata 
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2014–2020 (Dz.U. L 115 z 17.4.2014, 
s. 3).

2014–2020 (Dz.U. L 115 z 17.4.2014, 
s. 3).

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Fundusz „Sprawiedliwość, Prawa 
i Wartości” oraz dwa programy 
finansowania leżące u jego podstaw skupią 
się przede wszystkim na ludziach 
i podmiotach przyczyniających się do 
podtrzymywania żywych i dynamicznych 
wspólnych wartości, praw i bogatej 
różnorodności. Ostatecznym celem 
funduszu jest wspieranie i utrzymanie 
demokratycznego i integracyjnego 
społeczeństwa opartego na prawie 
i równości. Obejmuje to dynamiczne 
społeczeństwo obywatelskie, zachęcanie
ludzi do udziału w życiu demokratycznym, 
obywatelskim i społecznym oraz 
pielęgnowanie bogatej różnorodności
społeczeństwa europejskiego w oparciu 
o naszą wspólną historię i pamięć 
o przeszłości. Art. 11 Traktatu o Unii 
Europejskiej stanowi dalej, że za pomocą 
odpowiednich środków instytucje 
umożliwiają obywatelom 
i stowarzyszeniom przedstawicielskim 
wypowiadanie się i publiczną wymianę 
poglądów we wszystkich dziedzinach 
działania Unii.

(3) Fundusz „Sprawiedliwość, Prawa 
i Wartości” oraz dwa programy 
finansowania leżące u jego podstaw skupią 
się przede wszystkim na ludziach 
i podmiotach przyczyniających się do 
podtrzymywania żywych i dynamicznych 
wspólnych wartości, praw i bogatej 
różnorodności. Ostatecznym celem 
funduszu jest wspieranie i utrzymanie 
demokratycznego, otwartego i
integracyjnego społeczeństwa opartego na 
prawie i równości przez finansowanie 
działań, które promują dynamiczne, 
dobrze rozwinięte, odporne, niezależne i 
upodmiotowione społeczeństwo 
obywatelskie (obejmujących wspieranie 
promocji i ochrony naszych wspólnych 
wartości), które sprzyja pokojowi, zachęca
ludzi do udziału w życiu demokratycznym, 
obywatelskim i społecznym oraz 
pielęgnuje bogatą różnorodność
społeczeństwa europejskiego, również w
oparciu o nasze wspólne wartości, historię 
i pamięć o przeszłości. Art. 11 Traktatu o
Unii Europejskiej wymaga, aby instytucje 
utrzymywały otwarty, przejrzysty i 
regularny dialog ze społeczeństwem 
obywatelskim, a za pomocą odpowiednich 
środków umożliwiały obywatelom i
stowarzyszeniom przedstawicielskim 
wypowiadanie się i publiczną wymianę 
poglądów we wszystkich dziedzinach 
działania Unii. Komisja powinna 
prowadzić regularny dialog z 
beneficjentami programu „Prawa 
i Wartości”, jak również z innymi 
zainteresowanymi stronami, powołując 
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grupę dialogu obywatelskiego.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Program „Prawa i Wartości” 
(zwany dalej „programem”) powinien 
umożliwić stworzenie efektu synergii
w celu sprostania wyzwaniom, które są 
wspólne dla propagowania i ochrony 
wartości, oraz osiągnięcie wymiaru 
krytycznego, pozwalającego na uzyskanie 
konkretnych rezultatów w tym zakresie.
Powinno się to udać dzięki wykorzystaniu 
pozytywnych doświadczeń zyskanych 
w ramach poprzednich programów. 
Pozwoli to w pełni wykorzystać potencjał 
efektu synergii i tym samym skuteczniej 
wspierać wspomniane obszary polityki 
i zwiększyć ich potencjał w zakresie
dotarcia do ludności. Skuteczność 
programu wymaga uwzględnienia 
specyfiki poszczególnych obszarów 
polityki, ich różnych grup docelowych i ich 
szczególnych potrzeb przez zastosowanie 
indywidualnego podejścia.

(4) Program „Prawa i Wartości” 
(zwany dalej „programem”) powinien 
stanowić odpowiedź na najważniejsze 
wyzwania w zakresie propagowania i
ochrony wartości, z uwzględnieniem faktu, 
że wyzwania mogą być różne w całej Unii. 
Aby zapewnić konkretny wpływ, program 
powinien czerpać z doświadczeń 
zebranych podczas poprzednich 
programów. Powinien on również 
wykorzystywać synergie z innymi 
unijnymi politykami i programami, a 
także z innymi podmiotami. Powinno to 
zwiększyć ich skuteczność i wydajność 
oraz potencjał dotarcia do obywateli. 
Skuteczność programu wymaga 
uwzględnienia specyfiki poszczególnych 
obszarów polityki, ich różnych grup 
docelowych i ich szczególnych potrzeb 
przez zastosowanie indywidualnego 
podejścia.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4a) Praworządność, jak zapisano w 
art. 2 TUE, stanowi rdzeń europejskiej 
demokracji i jest jedną z podstawowych 
wartości Unii Europejskiej, wynikającą ze 
wspólnej tradycji konstytucjonalizmu 
wszystkich państw członkowskich. Pełne 
poszanowanie i propagowanie 
praworządności i demokracji jest 
podstawowym warunkiem budowania 
zaufania obywateli do Unii. Poszanowanie 
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praworządności w Unii jest także 
warunkiem wstępnym ochrony praw 
podstawowych, a także przestrzegania 
wszystkich praw i obowiązków 
wynikających z Traktatów. Sposób, w jaki 
praworządność realizowana jest w 
państwach członkowskich, odgrywa 
kluczową rolę w zagwarantowaniu 
wzajemnego zaufania między państwami 
członkowskimi i ich systemami prawnymi.
Unia powinna zatem wspierać działania 
propagujące poszanowanie praw 
podstawowych, demokrację i 
praworządność na szczeblu lokalnym, 
regionalnym, krajowym i 
transnarodowym.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Przybliżenie Unii Europejskiej do 
jej obywateli wymaga różnorodnych 
działań i skoordynowanych wysiłków. 
Zbliżanie obywateli w ramach partnerstwa 
miast i sieci miast oraz wspieranie 
organizacji społeczeństwa obywatelskiego 
w obszarach objętych programem 
przyczynią się do zwiększenia 
zaangażowania obywateli 
w społeczeństwie, a ostatecznie także ich 
udziału w życiu demokratycznym Unii. 
Jednocześnie działania wspierające, które 
promują wzajemne zrozumienie, 
różnorodność, dialog i poszanowanie 
innych, sprzyjają poczuciu przynależności 
i tożsamości europejskiej opartej na 
wspólnym zrozumieniu europejskich
wartości, kultury, historii i dziedzictwa. 
Propagowanie większego poczucia 
przynależności do Unii i unijnych wartości 
jest szczególnie ważne w odniesieniu do 
obywateli regionów najbardziej 
oddalonych UE ze względu na odległość 

(5) Przybliżenie Unii Europejskiej do 
jej obywateli wymaga różnorodnych 
działań i skoordynowanych wysiłków. 
Zbliżanie obywateli w ramach partnerstwa 
miast i sieci miast oraz wspieranie 
organizacji społeczeństwa obywatelskiego 
w obszarach objętych programem 
przyczynią się do zwiększenia 
zaangażowania obywateli 
w społeczeństwie, a ostatecznie także ich 
udziału w życiu demokratycznym Unii. 
Jednocześnie działania wspierające, które 
promują wzajemne zrozumienie, 
różnorodność, dialog, włączenie społeczne
i poszanowanie innych, sprzyjają poczuciu 
przynależności i tożsamości europejskiej 
opartej na wspólnym zrozumieniu 
europejskich wartości, kultury, historii i
dziedzictwa. Propagowanie większego 
poczucia przynależności do Unii i unijnych 
wartości jest szczególnie ważne 
w odniesieniu do obywateli regionów 
najbardziej oddalonych UE ze względu na 
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od kontynentalnej Europy. odległość od kontynentalnej Europy.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Niezbędne są działania dotyczące 
pamięci o przeszłości i krytycznej refleksji 
na temat europejskiej pamięci historycznej, 
które pomogą uświadomić obywatelom 
wspólną historię, stanowiącą fundament 
wspólnej przyszłości, moralnego 
obowiązku i wspólnych wartości. Należy 
uwzględnić aspekty historyczne, kulturowe 
i międzykulturowe oraz istniejące 
powiązania między pamięcią o przeszłości 
a kształtowaniem tożsamości europejskiej 
i poczucia przynależności.

(6) Ważne są działania dotyczące 
pamięci o przeszłości i krytycznej refleksji 
na temat europejskiej pamięci historycznej, 
które pomogą uświadomić obywatelom 
wspólną historię i podstawowe wartości, 
stanowiące fundament wspólnej 
przyszłości, moralnego obowiązku i
wspólnych wartości. Należy uwzględnić 
aspekty historyczne, kulturowe i
międzykulturowe oraz istniejące 
powiązania między pamięcią o przeszłości 
a kształtowaniem tożsamości europejskiej 
opartej na różnorodności, solidarności i
poczuciu przynależności.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 13 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13a) W Karcie praw podstawowych UE 
zapisano wolność słowa i prawo dostępu 
do informacji. Swobodny dostęp do 
informacji, ocena kontekstu, w jakim 
funkcjonują media, oraz odpowiedzialne i 
bezpieczne korzystanie z sieci 
informacyjno-komunikacyjnych mają 
bezpośredni związek z wolnością opinii 
publicznej i zasadnicze znaczenie dla 
zagwarantowania dobrego 
funkcjonowania demokracji. Obywatele 
muszą nabyć umiejętność korzystania z 
mediów z wykorzystaniem krytycznego 
myślenia niezbędnego do rozpoznawania i 
analizowania złożonych zjawisk, 
odróżniania opinii od faktów i opierania 
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się wszelkim formom mowy nienawiści. W 
tym celu Unia powinna sprzyjać 
rozwojowi umiejętności korzystania z 
mediów u wszystkich obywateli, 
niezależnie od wieku, przez działania 
szkoleniowe i uświadamiające, 
prowadzenie badań i inne stosowne 
działania.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) Niezależne organy zajmujące się 
prawami człowieka i organizacje 
społeczeństwa obywatelskiego odgrywają 
istotną rolę w propagowaniu i ochronie 
wspólnych wartości Unii wynikających 
z art. 2 TUE oraz podnoszeniu 
świadomości na ten temat, jak również 
w przyczynianiu się do skutecznego 
korzystania z praw na mocy prawa Unii, 
w tym tych zawartych w Karcie praw 
podstawowych Unii Europejskiej. Jak 
wynika z rezolucji Parlamentu 
Europejskiego z dnia 18 kwietnia 2018 r., 
odpowiednie wsparcie finansowe ma 
kluczowe znaczenie dla tworzenia 
zrównoważonego środowiska 
sprzyjającego organizacjom społeczeństwa 
obywatelskiego w celu wzmocnienia ich 
roli i zapewnienia im możliwości 
wykonywania ich zadań w sposób 
niezależny i skuteczny. W ramach 
uzupełnienia działań podejmowanych na 
poziomie krajowym finansowanie UE 
powinno zatem przyczyniać się do 
wspierania niezależnych organizacji 
społeczeństwa obywatelskiego 
działających na rzecz propagowania praw 
człowieka, do wzmacniania ich pozycji 
i budowania ich potencjału, gdyż 
działalność takich organizacji przyczynia 
się do strategicznego egzekwowania praw 
wynikających z prawa UE i Karty praw 

(18) Niezależne organy zajmujące się 
prawami człowieka i organizacje 
społeczeństwa obywatelskiego odgrywają 
istotną rolę w propagowaniu i ochronie 
wspólnych wartości Unii wynikających 
z art. 2 TUE oraz podnoszeniu 
świadomości na ten temat, jak również 
w przyczynianiu się do skutecznego 
korzystania z praw na mocy prawa Unii, 
w tym tych zawartych w Karcie praw 
podstawowych Unii Europejskiej. Jak 
wynika z rezolucji Parlamentu 
Europejskiego z dnia 19 kwietnia 2018 r., 
odpowiednie wsparcie finansowe ma 
kluczowe znaczenie dla tworzenia 
zrównoważonego środowiska 
sprzyjającego organizacjom społeczeństwa 
obywatelskiego w celu wzmocnienia ich 
roli i zapewnienia im możliwości 
wykonywania ich zadań w sposób 
niezależny i skuteczny. W ramach 
uzupełnienia działań podejmowanych na 
poziomie krajowym finansowanie UE 
powinno zatem przyczyniać się do 
wspierania niezależnych organizacji 
społeczeństwa obywatelskiego 
działających na rzecz propagowania 
unijnych wartości, takich jak demokracja, 
praworządność i prawa podstawowe, do 
wzmacniania ich pozycji i budowania ich 
potencjału, gdyż działalność takich 
organizacji przyczynia się do 
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podstawowych UE, między innymi dzięki 
ich funkcjom doradczym i strażniczym, 
a także do propagowania i ochrony 
wspólnych wartości Unii na poziomie 
krajowym i podnoszenia świadomości 
obywateli w tym zakresie.

strategicznego egzekwowania praw 
wynikających z prawa UE i Karty praw 
podstawowych UE, między innymi dzięki 
ich funkcjom doradczym i strażniczym, a
także do propagowania i ochrony 
wspólnych wartości Unii na poziomie 
krajowym i podnoszenia świadomości 
obywateli w tym zakresie.

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 20

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) Program powinien być otwarty, 
z zastrzeżeniem spełnienia określonych 
warunków, na uczestnictwo członków 
Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego 
Handlu (EFTA) będących członkami 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego 
(EOG) i członków EFTA niebędących 
członkami EOG oraz innych państw 
europejskich. Możliwość uczestnictwa 
w programie powinny mieć również 
państwa przystępujące i kraje kandydujące 
do Unii oraz potencjalne kraje kandydujące 
korzystające ze strategii przedakcesyjnej.

(20) W odniesieniu do wdrażania celów 
szczegółowych propagowania praw i 
równości, zaangażowania i uczestnictwa 
obywateli w życiu demokratycznym Unii, 
jak również zwalczania przemocy wśród 
narażonych na nią grup, program
powinien być otwarty, z zastrzeżeniem 
spełnienia określonych warunków, na 
uczestnictwo członków Europejskiego 
Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) 
będących członkami Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego (EOG) i członków 
EFTA niebędących członkami EOG oraz 
innych państw europejskich. Możliwość 
uczestnictwa w programie powinny mieć 
również państwa przystępujące i kraje 
kandydujące do Unii oraz potencjalne kraje 
kandydujące korzystające ze strategii 
przedakcesyjnej.

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 21

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) W celu zapewnienia skutecznego 
przydziału środków z budżetu ogólnego 
Unii należy zapewnić europejską wartość 
dodaną wszystkich realizowanych działań, 

(21) W celu zapewnienia skutecznego 
przydziału środków z budżetu ogólnego 
Unii należy zapewnić europejską wartość 
dodaną wszystkich realizowanych działań, 
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ich komplementarność z działaniami 
państw członkowskich, przy jednoczesnym 
dążeniu do spójności, komplementarności
i synergii z programami finansowania 
wspierającymi ściśle ze sobą powiązane 
obszary polityki, w szczególności te 
uwzględnione w Funduszu 
„Sprawiedliwość, Prawa i Wartości” –
a tym samym z programem „Wymiar 
Sprawiedliwości” – jak również
z programami „Kreatywna Europa” 
i Erasmus +, aby wykorzystać potencjał 
wzajemnego oddziaływania sektora 
kultury, sektora kreatywnego, mediów, 
sztuki i edukacji. Należy stworzyć efekt 
synergii z innymi europejskimi 
programami finansowania, zwłaszcza 
w dziedzinie zatrudnienia, rynku 
wewnętrznego, przedsiębiorstw, młodzieży, 
zdrowia, obywatelstwa, sprawiedliwości, 
migracji, bezpieczeństwa, badań 
naukowych, innowacji, technologii, 
przemysłu, spójności, turystyki, stosunków 
zewnętrznych, handlu i rozwoju.

w tym na szczeblu lokalnym, regionalnym 
i krajowym, ukierunkowanych na 
promowanie i ochronę wartości 
zapisanych w art. 2 Traktatu o Unii 
Europejskiej. Komisja dąży do osiągnięcia 
spójności, synergii i komplementarności z
działaniami państw członkowskich oraz z
innymi programami finansowania 
wspierającymi obszary polityki ściśle 
powiązane z Funduszem „Sprawiedliwość, 
Prawa i Wartości” , w tym z programem 
„Kreatywna Europa” i Erasmus+ , a także 
z odnośnymi politykami Unii.

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 23

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23) Do tego programu zastosowanie ma 
rozporządzenie (UE, Euratom) [nowe 
rozporządzenie finansowe] 
(„rozporządzenie finansowe”). Określa ono 
zasady wykonania budżetu Unii, w tym 
zasady dotyczące dotacji, nagród, 
zamówień publicznych, wykonania 
pośredniego, pomocy finansowej, 
instrumentów finansowych i gwarancji 
budżetowych.

(23) Do tego programu zastosowanie ma 
rozporządzenie (UE, Euratom) [nowe 
rozporządzenie finansowe] 
(„rozporządzenie finansowe”). Określa ono 
zasady wykonania budżetu Unii, w tym 
zasady dotyczące dotacji, nagród, 
zamówień publicznych, wykonania 
pośredniego, pomocy finansowej, 
instrumentów finansowych i gwarancji 
budżetowych. Konieczne jest zapewnienie, 
aby procedury i wymogi przyznawania 
dotacji w ramach programu były 
przyjazne dla potencjalnych 
beneficjentów, w tym dla oddolnych 
lokalnych organizacji społeczeństwa 
obywatelskiego, oraz aby zapewniały one 
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pełną przejrzystość w odniesieniu do 
wykorzystywania zasobów, należytego 
zarządzania finansami i rozważnego 
wykorzystywania zasobów. W ramach 
wdrażania programu należy ustanowić i 
dalej wzmacniać przepisy dotyczące 
możliwości finansowania lokalnych, 
regionalnych, krajowych i 
transnarodowych organizacji 
społeczeństwa obywatelskiego za 
pośrednictwem wieloletnich dotacji 
operacyjnych i dotacji w systemie 
kaskadowym, przepisy zapewniające 
szybkie i elastyczne procedury 
przyznawania dotacji, takie jak 
dwuetapowa procedura składania 
wniosków, przyjazne dla użytkowników 
procedury składania wniosków oraz 
procedury sprawozdawcze.

Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 24

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24) Rodzaje finansowania i metody 
wdrażania na podstawie tego 
rozporządzenia powinny być wybierane 
w zależności od ich możliwości osiągnięcia 
szczegółowych celów działań 
i zapewnienia rezultatów, biorąc pod 
uwagę w szczególności koszty kontroli, 
obciążenie administracyjne oraz 
przewidywane ryzyko nieprzestrzegania 
przepisów. Pod uwagę należy wziąć 
korzystanie z płatności ryczałtowych, 
stawek ryczałtowych i kosztów 
jednostkowych, a także formę
finansowania niepowiązanego z kosztami, 
o którym mowa w art. 125 ust. 1 
rozporządzenia finansowego. Zgodnie 
z rozporządzeniem finansowym, 
rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 
nr 883/201320, rozporządzeniem Rady 
(WE, Euratom) nr 2988/9521, 

(24) Rodzaje finansowania i metody 
wdrażania na podstawie tego 
rozporządzenia powinny być wybierane w
zależności od ich możliwości osiągnięcia 
szczegółowych celów działań i
zapewnienia rezultatów, biorąc pod uwagę 
w szczególności koszty kontroli, 
obciążenie administracyjne dla Komisji i 
beneficjentów, zdolności potencjalnych 
beneficjentów oraz przewidywane ryzyko 
nieprzestrzegania przepisów. Należy 
uwzględniać przy tym zastosowanie 
płatności ryczałtowych, stawek 
ryczałtowych, kosztów jednostkowych, 
wsparcia finansowego dla stron trzecich 
oraz finansowania niepowiązanego z
kosztami, o czym mowa w art. 125 ust. 1 
rozporządzenia finansowego. Kryteria 
współfinansowania powinny być 
akceptowane w postaci niepieniężnej, w 
tym w formie pracy wolontariackiej, i 
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rozporządzeniem Rady (Euratom, WE) 
nr 2185/9622 i rozporządzeniem Rady (UE) 
2017/193923 interesy finansowe Unii 
należy chronić za pomocą 
proporcjonalnych środków, w tym środków 
zapobiegania nieprawidłowościom 
i nadużyciom finansowym, ich 
wykrywania, korygowania i dochodzenia, 
a także odzyskiwania środków straconych, 
nienależnie wypłaconych lub 
nieodpowiednio wykorzystanych oraz, 
w stosownych przypadkach, nakładania 
sankcji administracyjnych. 
W szczególności, zgodnie 
z rozporządzeniem (UE, Euratom) 
nr 883/2013 i rozporządzeniem (Euratom, 
WE) nr 2185/96 Europejski Urząd ds. 
Zwalczania Nadużyć Finansowych 
(OLAF) może prowadzić dochodzenia 
administracyjne, w tym kontrole na 
miejscu i inspekcje, w celu ustalenia, czy 
miały miejsce nadużycie finansowe, 
korupcja lub jakiekolwiek inne nielegalne 
działanie, naruszające interesy finansowe 
Unii. Zgodnie z rozporządzeniem (UE) 
2017/1939 Prokuratura Europejska (EPPO) 
może prowadzić dochodzenia i ścigać 
nadużycia finansowe i inne przestępstwa 
naruszające interesy finansowe Unii, jak 
przewidziano w dyrektywie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2017/137124. 
Zgodnie z rozporządzeniem finansowym 
każda osoba lub podmiot, które otrzymują 
środki finansowe Unii, w pełni 
współpracują w celu ochrony interesów 
finansowych Unii, przyznają konieczne 
prawa i dostęp Komisji, OLAF-owi, EPPO 
i Europejskiemu Trybunałowi 
Obrachunkowemu (ETO) oraz zapewniają, 
aby wszelkie osoby trzecie uczestniczące 
w wykonaniu środków finansowych Unii 
przyznały tym organom równoważne 
prawa.

mogą zostać uchylone w przypadku 
ograniczonego finansowania 
uzupełniającego. Zgodnie 
z rozporządzeniem finansowym, 
rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 
nr 883/201320, rozporządzeniem Rady 
(WE, Euratom) nr 2988/9521, 
rozporządzeniem Rady (Euratom, WE) 
nr 2185/9622 i rozporządzeniem Rady (UE) 
2017/193923 interesy finansowe Unii 
należy chronić za pomocą 
proporcjonalnych środków, w tym środków 
zapobiegania nieprawidłowościom 
i nadużyciom finansowym, ich 
wykrywania, korygowania i dochodzenia, 
a także odzyskiwania środków straconych, 
nienależnie wypłaconych lub 
nieodpowiednio wykorzystanych oraz, 
w stosownych przypadkach, nakładania 
sankcji administracyjnych. 
W szczególności, zgodnie 
z rozporządzeniem (UE, Euratom) 
nr 883/2013 i rozporządzeniem (Euratom, 
WE) nr 2185/96 Europejski Urząd ds. 
Zwalczania Nadużyć Finansowych 
(OLAF) może prowadzić dochodzenia 
administracyjne, w tym kontrole na 
miejscu i inspekcje, w celu ustalenia, czy 
miały miejsce nadużycie finansowe, 
korupcja lub jakiekolwiek inne nielegalne 
działanie, naruszające interesy finansowe 
Unii. Zgodnie z rozporządzeniem (UE) 
2017/1939 Prokuratura Europejska (EPPO) 
może prowadzić dochodzenia i ścigać 
nadużycia finansowe i inne przestępstwa 
naruszające interesy finansowe Unii, jak 
przewidziano w dyrektywie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2017/137124. 
Zgodnie z rozporządzeniem finansowym 
każda osoba lub podmiot, które otrzymują 
środki finansowe Unii, w pełni 
współpracują w celu ochrony interesów 
finansowych Unii, przyznają konieczne 
prawa i dostęp Komisji, OLAF-owi, EPPO 
i Europejskiemu Trybunałowi 
Obrachunkowemu (ETO) oraz zapewniają, 
aby wszelkie osoby trzecie uczestniczące 
w wykonaniu środków finansowych Unii 
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przyznały tym organom równoważne 
prawa.

_________________ _________________

20 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 
nr 883/2013 z dnia 11 września 2013 r. 
dotyczące dochodzeń prowadzonych przez 
Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć 
Finansowych (OLAF) oraz uchylające 
rozporządzenie (WE) nr 1073/1999 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
i rozporządzenie Rady (Euratom) 
nr 1074/1999 (Dz.U. L 248 z 18.9.2013, s. 
1).

20 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 
nr 883/2013 z dnia 11 września 2013 r. 
dotyczące dochodzeń prowadzonych przez 
Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć 
Finansowych (OLAF) oraz uchylające 
rozporządzenie (WE) nr 1073/1999 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
i rozporządzenie Rady (Euratom) 
nr 1074/1999 (Dz.U. L 248 z 18.9.2013, s. 
1).

21 Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) 
nr 2988/95 z dnia 18 grudnia 1995 r. 
w sprawie ochrony interesów finansowych 
Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 312 
z 23.12.1995, s. 1).

21 Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) 
nr 2988/95 z dnia 18 grudnia 1995 r. 
w sprawie ochrony interesów finansowych 
Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 312 
z 23.12.1995, s. 1).

22 Rozporządzenie Rady (Euratom, WE) nr 
2185/96 z dnia 11 listopada 1996 r. w 
sprawie kontroli na miejscu oraz inspekcji 
przeprowadzanych przez Komisję w celu 
ochrony interesów finansowych Wspólnot 
Europejskich przed nadużyciami 
finansowymi i innymi 
nieprawidłowościami (Dz.U. L 292 z 
15.11.1996, s. 2).

22 Rozporządzenie Rady (Euratom, WE) nr 
2185/96 z dnia 11 listopada 1996 r. w 
sprawie kontroli na miejscu oraz inspekcji 
przeprowadzanych przez Komisję w celu 
ochrony interesów finansowych Wspólnot 
Europejskich przed nadużyciami 
finansowymi i innymi 
nieprawidłowościami (Dz.U. L 292 z 
15.11.1996, s. 2).

23 Rozporządzenie Rady (UE) 2017/1939 
z dnia 12 października 2017 r. wdrażające 
wzmocnioną współpracę w zakresie 
ustanowienia Prokuratury Europejskiej 
(Dz.U. L 283 z 31.10.2017, s. 1).

23 Rozporządzenie Rady (UE) 2017/1939 
z dnia 12 października 2017 r. wdrażające 
wzmocnioną współpracę w zakresie 
ustanowienia Prokuratury Europejskiej 
(Dz.U. L 283 z 31.10.2017, s. 1).

24 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2017/1371 z dnia 5 lipca 
2017 r. w sprawie zwalczania za 
pośrednictwem prawa karnego nadużyć na 
szkodę interesów finansowych Unii (Dz.U. 
L 198 z 28.7.2017, s. 29).

24 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2017/1371 z dnia 5 lipca 
2017 r. w sprawie zwalczania za 
pośrednictwem prawa karnego nadużyć na 
szkodę interesów finansowych Unii (Dz.U. 
L 198 z 28.7.2017, s. 29).

Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 24 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24a) Aby zwiększyć dostępność oraz 
zapewnić wytyczne i praktyczne 
informacje związane z programem, w 
państwach członkowskich należy utworzyć 
punkty kontaktowe w celu świadczenia 
pomocy zarówno beneficjentom, jak i 
wnioskodawcom.

Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 25

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25) Państwa trzecie będące członkami 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego 
(EOG) mogą uczestniczyć w programach 
Unii w ramach współpracy ustanowionej 
na mocy Porozumienia EOG, które 
przewiduje wprowadzenie w życie 
programów w drodze decyzji wydanej na 
mocy tego porozumienia. Państwa trzecie 
mogą uczestniczyć w programie również 
na podstawie innych instrumentów 
prawnych. Do niniejszego rozporządzenia 
należy wprowadzić odpowiedni przepis 
szczegółowy przyznający niezbędne 
uprawnienia i prawa dostępu właściwemu 
urzędnikowi zatwierdzającemu, 
Europejskiemu Urzędowi ds. Zwalczania 
Nadużyć Finansowych (OLAF) oraz 
Europejskiemu Trybunałowi 
Obrachunkowemu pozwalające im na 
całościowe wykonywanie ich 
odpowiednich kompetencji.

(25) W odniesieniu do wdrażania celów 
szczegółowych propagowania praw i 
równości, zaangażowania i uczestnictwa 
obywateli w życiu demokratycznym Unii 
oraz zwalczania przemocy wśród 
narażonych na nią grup, państwa trzecie 
będące członkami Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego (EOG) mogą uczestniczyć 
w programach Unii w ramach współpracy 
ustanowionej na mocy Porozumienia EOG, 
które przewiduje wprowadzenie w życie 
programów w drodze decyzji wydanej na 
mocy tego porozumienia. Państwa trzecie 
mogą uczestniczyć w programie również 
na podstawie innych instrumentów 
prawnych. Do niniejszego rozporządzenia 
należy wprowadzić odpowiedni przepis 
szczegółowy przyznający niezbędne 
uprawnienia i prawa dostępu właściwemu 
urzędnikowi zatwierdzającemu, 
Europejskiemu Urzędowi ds. Zwalczania 
Nadużyć Finansowych (OLAF) oraz 
Europejskiemu Trybunałowi 
Obrachunkowemu pozwalające im na 
całościowe wykonywanie ich 
odpowiednich kompetencji.
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Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 30

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(30) W celu zapewnienia jednolitych 
warunków wykonywania niniejszego 
rozporządzenia uprawnienia do przyjęcia 
aktów zgodnie z art. 290 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej należy 
przekazać Komisji w odniesieniu do 
wskaźników, o których mowa w art. 14 
i 16 oraz w załączniku II. Szczególnie 
ważne jest, aby w czasie prac 
przygotowawczych Komisja prowadziła 
stosowne konsultacje, w tym na poziomie 
ekspertów, oraz aby konsultacje te 
prowadzone były zgodnie z zasadami 
określonymi w Porozumieniu 
międzyinstytucjonalnym w sprawie 
lepszego stanowienia prawa z dnia 13 
kwietnia 2016 r. W szczególności, aby 
zapewnić udział na równych zasadach 
Parlamentu Europejskiego i Rady w 
przygotowaniu aktów delegowanych, 
instytucje te otrzymują wszelkie 
dokumenty w tym samym czasie co 
eksperci państw członkowskich, a eksperci 
tych instytucji mogą systematycznie brać 
udział w posiedzeniach grup eksperckich 
Komisji zajmujących się przygotowaniem 
aktów delegowanych.

(30) W celu realizacji programu i 
zapewnienia skutecznej oceny postępów w 
dążeniu do osiągnięcia jego celów
uprawnienia do przyjęcia aktów zgodnie 
z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej należy przekazać Komisji 
w odniesieniu do programów prac, o 
których mowa w art. 13, i wskaźników, o
których mowa w art. 14 i 16 oraz w
załączniku II. Szczególnie ważne jest, aby 
w czasie prac przygotowawczych Komisja 
prowadziła stosowne konsultacje, w tym na 
poziomie ekspertów, oraz aby konsultacje 
te prowadzone były zgodnie z zasadami 
określonymi w Porozumieniu 
międzyinstytucjonalnym w sprawie 
lepszego stanowienia prawa z dnia 13 
kwietnia 2016 r. W szczególności, aby 
zapewnić udział na równych zasadach 
Parlamentu Europejskiego i Rady w 
przygotowaniu aktów delegowanych, 
instytucje te otrzymują wszelkie 
dokumenty w tym samym czasie co 
eksperci państw członkowskich, a eksperci 
tych instytucji mogą systematycznie brać 
udział w posiedzeniach grup eksperckich 
Komisji zajmujących się przygotowaniem 
aktów delegowanych.

(Zob. poprawki dotyczące motywu 31 oraz art. 13, 16 i 19).

Uzasadnienie

Programy prac należy przyjąć w drodze aktów delegowanych i odpowiednio dostosować 
odnośny motyw. Powinien on być ponadto zgodny ze sformułowaniem dotyczącym 
przekazania uprawnień, o którym mowa w art. 16.
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Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 31

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(31) W celu zapewnienia jednolitych 
warunków wykonywania niniejszego 
rozporządzenia należy powierzyć Komisji 
uprawnienia wykonawcze. Uprawnienia te 
powinny być wykonywane zgodnie 
z rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011,

skreśla się

(Zob. poprawki dotyczące motywu 30 oraz art. 13, 16 i 19).

Uzasadnienie

Motyw ten należy skreślić, gdyż wniosek nie powinien zawierać żadnego odniesienia do aktów 
wykonawczych.

Poprawka 19

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Określa ono cele programu, budżet na lata 
2021–2027, formy finansowania unijnego 
oraz zasady dotyczące przyznawania 
takiego finansowania.

Określa ono cele i zakres programu, budżet 
na lata 2021–2027, formy finansowania 
unijnego oraz warunki przyznawania 
takiego finansowania.

Poprawka 20

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Celem ogólnym programu jest 
ochrona i propagowanie praw i wartości 
przewidzianych w traktatach UE, między 
innymi przez wspieranie organizacji 
społeczeństwa obywatelskiego, w celu 
utrzymania otwartych, demokratycznych 

1. Celem ogólnym programu jest 
ochrona i propagowanie praw i wartości 
przewidzianych w traktatach UE, w 
szczególności przez wspieranie organizacji 
społeczeństwa obywatelskiego na szczeblu 
lokalnym, krajowym i międzynarodowym, 
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i integracyjnych społeczeństw. w celu utrzymania otwartych, opartych na 
prawach, demokratycznych, równych i
integracyjnych społeczeństw.

Poprawka 21

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. propagowanie i ochrona wartości i 
praw podstawowych, demokracji i 
praworządności na szczeblu lokalnym, 
regionalnym, krajowym i 
międzynarodowym (komponent „Wartości 
Unii”);

Poprawka 22

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 2a

Komponent „Wartości Unii”

W ramach celu szczegółowego 
określonego w art. 2 ust. 2 lit. a) program 
koncentruje się na:

a) ochronie i propagowaniu:

(i) demokracji i praworządności, 
m.in. zapewnieniu niezawisłości 
sądownictwa;

(ii) dostępnej i skutecznej ochrony 
sądowej zapewnianej przez bezstronne 
sądy, w tym ochronie praw 
podstawowych; terminowego i 
prawidłowego wykonywania orzeczeń; 
skutecznego dochodzenia, postępowania i 
nakładania sankcji w przypadku 
naruszenia praw;

(ii) przejrzystości i braku arbitralności 
decyzji organów publicznych, w tym 
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organów ścigania;

b) zapewnieniu wsparcia niezależnym 
obrońcom praw człowieka i organizacjom 
społeczeństwa obywatelskiego 
monitorującym zgodność z zasadą 
praworządności;

c) zapewnieniu wsparcia dla działań 
mających na celu ochronę sygnalistów 
oraz inicjatyw promujących przejrzystość, 
odpowiedzialność, integralność oraz brak 
korupcji i konfliktu interesów w organach 
publicznych;

d) ochronie i propagowaniu praw 
podstawowych, m.in. wzmacnianiu 
wolności wypowiedzi, wolności 
pokojowego zgromadzania i zrzeszania 
się, wolności i pluralizmu mediów, w tym 
dziennikarstwa śledczego, wolności nauki, 
wolności religii i wyznania oraz prawa do 
prywatności i życia rodzinnego;

e) wspieraniu, umacnianiu pozycji i 
budowaniu zdolności niezależnych 
organizacji społeczeństwa obywatelskiego 
działających w dziedzinach, o których 
mowa w lit. a)–d) niniejszego artykułu.

(Zob. poprawki dotyczące motywu 4a (nowy), art. 2 ust. 2 lit. -a) (nowa) i art. 6 oraz 
załącznika I).

Uzasadnienie

Nowy program powinien zawierać cel szczegółowy odnoszący się do propagowania 
demokracji, praw podstawowych i praworządności (komponent „Unijne wartości”).

Poprawka 23

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W ramach celu szczegółowego 
określonego w art. 2 ust. 2 lit. a) program 
koncentruje się na:

W ramach celu ogólnego określonego w 
art. 2 ust. 1 i celu szczegółowego 
określonego w art. 2 ust. 2 lit. a) program 
koncentruje się na:
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Poprawka 24

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) zapobieganiu nierównościom 
i dyskryminacji ze względu na płeć, rasę
lub pochodzenie etniczne, religię lub 
światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub 
orientację seksualną oraz ich zwalczaniu, 
a także na wspieraniu i uwzględnianiu 
kompleksowej polityki propagowania 
równości płci i niedyskryminacji oraz 
polityki zwalczania rasizmu i wszelkich 
form nietolerancji;

a) zapobieganiu nierównościom 
i dyskryminacji ze względu na płeć, płeć 
społeczno-kulturową, rasę, pochodzenie 
społeczne, kulturowe lub etniczne, religię 
lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek 
lub orientację seksualną oraz ich 
zwalczaniu, a także na wspieraniu 
i uwzględnianiu kompleksowej polityki 
propagowania równości płci 
i niedyskryminacji oraz polityki 
zwalczania rasizmu, ksenofobii, homofobii
i wszelkich innych form nietolerancji;

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka przywraca elementy programu „Prawa, równość, obywatelstwo”.

Poprawka 25

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit 1 – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) promowaniu równości jako 
powszechnego prawa podstawowego i 
podstawowej wartości Unii;

Poprawka 26

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) ochronie i propagowaniu praw 
dziecka, praw osób niepełnosprawnych, 
praw obywatelskich UE oraz prawa do 

b) ochronie i propagowaniu praw 
dziecka, praw osób niepełnosprawnych, 
praw obywatelskich UE oraz prawa do 
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ochrony danych osobowych. ochrony prywatności i danych osobowych; 
podnoszeniu świadomości w zakresie tych 
praw.

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka przywraca elementy programu „Prawa, równość, obywatelstwo”.

Poprawka 27

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W ramach celu szczegółowego 
określonego w art. 2 ust. 2 lit. b) program 
koncentruje się na:

W ramach celu ogólnego określonego w 
art. 2 ust. 1 i celu szczegółowego 
określonego w art. 2 ust. 2 lit. b) program 
koncentruje się na:

Poprawka 28

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) zwiększaniu zrozumienia Unii, jej 
historii, dziedzictwa kulturowego
i różnorodności przez jej obywateli; 

a) zwiększaniu wśród obywateli 
zrozumienia Unii, jej integracji, historii,
jej instytucji, wartości, celu i dziedzictwa 
kulturowego, które składają się na 
tożsamość europejską w jej 
różnorodności; 

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka przywraca elementy programu „Europa dla Obywateli”.

Poprawka 29

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) wspieraniu interakcji i współpracy 
między obywatelami różnych krajów; 
propagowaniu zaangażowania 

b) wspieraniu interakcji i współpracy 
między obywatelami różnych krajów; 
propagowaniu zaangażowania 
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obywatelskiego i demokratycznego, 
umożliwiającego obywatelom 
i stowarzyszeniom przedstawicielskim 
wypowiadanie się i publiczną wymianę 
poglądów we wszystkich dziedzinach 
działania Unii.

obywatelskiego i demokratycznego, 
umożliwiającego obywatelom i
stowarzyszeniom przedstawicielskim 
wypowiadanie się i publiczną wymianę 
poglądów we wszystkich dziedzinach 
działania Unii, aby zwiększyć zrozumienie 
demokracji pluralistycznej i 
uczestniczącej, praworządności oraz praw 
podstawowych i podstawowych wartości;

Poprawka 30

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit 1 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) propagowaniu zaangażowania 
obywatelskiego i demokratycznego na 
szczeblu Unii, umożliwiającego 
obywatelom i stowarzyszeniom 
przedstawicielskim wypowiadanie się 
i publiczną wymianę poglądów we 
wszystkich dziedzinach działania Unii 
oraz debaty na temat przyszłości integracji 
europejskiej;

(Zob. poprawka do art. 4 akapit pierwszy lit. b)).

Poprawka 31

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit 1 – litera b b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

bb) wspieraniu możliwości w zakresie 
zaangażowania społecznego, 
międzykulturowego i 
międzywyznaniowego oraz wolontariatu 
na szczeblu Unii;

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka przywraca elementy programu „Europa dla Obywateli”.
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Poprawka 32

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) zapobieganiu wszelkim formom 
przemocy wobec dzieci, młodzieży i kobiet 
oraz przemocy wobec innych grup ryzyka, 
jak również zwalczaniu takiej przemocy;

a) zapobieganiu wszelkim formom 
przemocy zwłaszcza wobec dzieci, 
młodzieży i kobiet oraz przemocy wobec
wszystkich innych grup ryzyka, jak 
również zwalczaniu takiej przemocy;

Poprawka 33

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 6 Artykuł 6

Budżet Budżet

1. Pula środków finansowych na 
realizację programu na lata 2021–2027 
wynosi [641 705 000] EUR w cenach 
bieżących.

1. Pula środków finansowych na 
realizację programu na lata 2021–2027 
wynosi [1 834 000 000] EUR w cenach 
bieżących.

2. W ramach kwoty, o której mowa 
w ust. 1, następującą orientacyjną kwotę 
przeznacza się na następujący cel:

2. W ramach kwoty, o której mowa 
w ust. 1, następującą orientacyjną kwotę 
przeznacza się na następujący cel:

-a) [850 000 000] EUR na cele 
szczegółowe, o których mowa w art. 2 ust. 
2 lit. -a);

a) [408 705 000] EUR na cele 
szczegółowe, o których mowa w art. 2 
ust. 2 lit. a) i c);

a) [484 000 000] EUR na cele 
szczegółowe, o których mowa w art. 2 ust.
2 lit. a) i c);

b) [233 000 000] EUR na cel 
szczegółowy, o którym mowa w art. 2 
ust. 2 lit. b).

b) [500 000 000] EUR na cel 
szczegółowy, o którym mowa w art. 2 ust.
2 lit. b);

2a. Co najmniej 65 % funduszy, o 
których mowa w art. 6 ust. 2 lit. a) i art. 6 
(2) lit. b), przeznacza się na dotacje na 
działania, dotacje operacyjne i 
podstawowe finansowanie dla organizacji 
społeczeństwa obywatelskiego.

3. Kwota, o której mowa w ust. 1, 3. Kwota, o której mowa w ust. 1, 
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może być wykorzystana na pomoc 
techniczną i administracyjną w ramach 
realizacji programu, taką jak działania 
przygotowawcze, monitorowanie, kontrola, 
audyt i ocena, w tym na systemy 
informatyczne dla przedsiębiorstw, 
badania, spotkania ekspertów, działania 
komunikacyjne w zakresie priorytetów 
i obszary związane z ogólnymi celami 
programu.

może być wykorzystana na pomoc 
techniczną i administracyjną w ramach 
realizacji programu, taką jak działania 
przygotowawcze, monitorowanie, kontrola, 
audyt i ocena, w tym na systemy 
informatyczne dla przedsiębiorstw, 
badania, spotkania ekspertów, działania 
komunikacyjne w zakresie priorytetów 
i obszary związane z ogólnymi celami 
programu.

4. Bez uszczerbku dla rozporządzenia 
finansowego wydatki na działania 
wynikające z projektów ujętych 
w pierwszym programie prac mogą być 
kwalifikowalne od dnia 1 stycznia 2021 r.

4. Bez uszczerbku dla rozporządzenia 
finansowego wydatki na działania 
wynikające z projektów ujętych 
w pierwszym programie prac mogą być 
kwalifikowalne od dnia 1 stycznia 2021 r.

5. Środki przydzielone państwom 
członkowskim w ramach zarządzania 
dzielonego mogą, na ich wniosek, zostać 
przeniesione do programu. Komisja 
wykonuje te środki bezpośrednio zgodnie 
z art. 62 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 
finansowego lub pośrednio zgodnie 
z art. 62 ust. 1 lit. c). W miarę możliwości 
środki te wykorzystuje się na rzecz danego 
państwa członkowskiego.

5. Środki przydzielone państwom 
członkowskim w ramach zarządzania 
dzielonego mogą, na ich wniosek, zostać 
przeniesione do programu. Komisja 
wykonuje te środki bezpośrednio zgodnie 
z art. 62 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 
finansowego lub pośrednio zgodnie 
z art. 62 ust. 1 lit. c). W miarę możliwości 
środki te wykorzystuje się na rzecz danego 
państwa członkowskiego.

Poprawka 34

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Program może zapewniać 
finansowanie w dowolnej formie 
przewidzianej w rozporządzeniu 
finansowym.

2. Program może zapewniać 
finansowanie w dowolnej formie 
przewidzianej w rozporządzeniu 
finansowym, co zagwarantuje należyte 
zarządzanie finansami, rozważne 
korzystanie z funduszy publicznych, niskie 
obciążenia administracyjne dla operatora i 
beneficjentów programu, jak również 
dostępność funduszy programu dla 
potencjalnych beneficjentów. Program 
zapewnia finansowanie przede wszystkim 
w formie dotacji na działania, rocznych i 
wieloletnich dotacji operacyjnych oraz 
finansowania podstawowego. W ramach 
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programu można stosować płatności 
ryczałtowe, koszty jednostkowe, stawki 
ryczałtowe i pomoc finansową dla osób 
trzecich. Wymogi dotyczące 
współfinansowania dopuszczają formę 
niepieniężną i mogą zostać uchylone w 
przypadkach ograniczonego finansowania 
uzupełniającego.

Poprawka 35

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 9a

Działania kwalifikujące się do 
finansowania

Cele ogólne i szczegółowe programu 
osiąga się w szczególności, choć nie tylko, 
poprzez wspieranie następujących działań 
prowadzonych przez jeden kwalifikujący 
się podmiot lub ich większą liczbę:

a) podnoszenie świadomości, 
kształcenie publiczne, promocja i 
rozpowszechnianie informacji w celu 
zwiększenia poziomu znajomości 
obszarów polityki, zasad i praw w 
dziedzinach objętych programem i jego 
celami;

b) monitorowanie analityczne, 
sprawozdawczość i działania wspierające 
mające na celu poprawę zrozumienia 
sytuacji w państwach członkowskich i na 
szczeblu unijnym w obszarach objętych 
programem, jak również poprawę 
właściwej transpozycji i wdrażania prawa 
unijnego, polityk i wspólnych wartości 
unijnych w państwach członkowskich;

c) szkolenie odpowiednich 
zainteresowanych stron w celu 
poszerzenia ich wiedzy na temat polityk i 
praw w objętych nimi dziedzinach oraz 
wzmocnienie zdolności zainteresowanych 
stron do propagowania polityk i praw w 
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objętych nimi dziedzinach;

d) promowanie świadomości 
społecznej oraz zrozumienia zagrożeń, 
zasad, gwarancji i praw związanych z 
ochroną danych osobowych, prywatnością 
i bezpieczeństwem cyfrowym, jak również 
rozwiązywanie problemu fałszywych 
informacji i celowego wprowadzania w 
błąd poprzez podnoszenie świadomości, 
szkolenia, badania i działania 
monitorujące;

e) zwiększanie świadomości obywateli 
na temat europejskiej integracji, kultury, 
historii, podstawowych wartości i pamięci 
o przeszłości, jak również ich poczucia 
solidarności i przynależności do Unii;

f) integrowanie Europejczyków 
z różnych krajów i kultur dzięki 
umożliwianiu im udziału w działaniach i 
projektach związanych z partnerstwem 
miast oraz w wolontariacie na szczeblu 
Unii;

g) zachęcanie do aktywnego i 
sprzyjającego włączeniu uczestnictwa w 
budowie bardziej demokratycznej Unii i 
ułatwianie takiego uczestnictwa, jak 
również podnoszenie świadomości oraz 
promowanie i ochrona praw i wartości w 
drodze wspierania organizacji 
społeczeństwa obywatelskiego;

h) finansowanie pomocy technicznej 
i organizacyjnej na rzecz wdrażania 
rozporządzenia [(UE) nr 211/2011], co 
przyczyni się do lepszego korzystania przez 
obywateli z prawa do wszczęcia i poparcia 
europejskiej inicjatywy obywatelskiej;

i) wspieranie organizacji 
społeczeństwa obywatelskiego 
działających w obszarach objętych 
programem na wszystkich szczeblach, jak 
również rozwijanie zdolności europejskich 
sieci i organizacji społeczeństwa 
obywatelskiego, aby przyczynić się do 
rozwoju, podnoszenia świadomości i 
monitorowania wdrażania unijnego 
prawa, celów politycznych, wartości i 
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strategii;

j) wzmocnienie zdolności i 
niezależności obrońców praw człowieka i 
organizacji społeczeństwa obywatelskiego 
monitorujących sytuację pod względem 
praworządności oraz wspierających 
działania na szczeblu lokalnym, 
regionalnym i krajowym;

k) wspieranie inicjatyw i środków 
mających na celu promowanie i ochronę 
wolności i pluralizmu mediów oraz 
budowanie zdolności w celu sprostania 
nowym wyzwaniom, takim jak nowe 
media i przeciwdziałanie mowie 
nienawiści;

l) wspieranie i budowanie zdolności 
organizacji społeczeństwa obywatelskiego 
działających na rzecz promowania i 
monitorowania przejrzystości i 
integralności administracji publicznej 
oraz walki z korupcją;

m) wspieranie organizacji 
społeczeństwa obywatelskiego 
działających w obszarze ochrony i 
propagowania praw podstawowych, w tym 
w obszarze wspierania działań mających 
na celu podnoszenie świadomości w 
zakresie praw podstawowych i wnoszenie 
wkładu we wsparcie socjalne i edukację w 
dziedzinie praw człowieka.

n) wspieranie inicjatyw i środków 
mających na celu promowanie i ochronę 
wolności i pluralizmu mediów oraz 
budowanie zdolności w celu sprostania 
nowym wyzwaniom, takim jak nowe 
media i przeciwdziałanie mowie 
nienawiści;

o) wspieranie działań mających na 
celu promowanie pokojowego dialogu 
demokratycznego między ludźmi o 
odmiennych poglądach politycznych.

p) wspieranie opracowywania i 
obsługi narzędzi z zakresu technologii 
informacyjnych i komunikacyjnych (ICT), 
a także środków służących podnoszeniu 
wśród obywateli umiejętności korzystania 
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z mediów;

Poprawka 36

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1 – litera a – tiret 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– państwo członkowskie lub 
powiązany z nim kraj lub terytorium 
zamorskie;

– państwo członkowskie lub 
powiązany z państwem członkowskim kraj 
lub terytorium zamorskie;

Poprawka 37

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 2 – litera a – tiret 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– państwo trzecie stowarzyszone 
z programem;

– państwo trzecie stowarzyszone z
programem zgodnie z art. 7 niniejszego 
rozporządzenia;

Poprawka 38

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Program jest realizowany w ramach 
programów prac, o których mowa 
w art. 110 rozporządzenia finansowego.

1. Program jest wykonywany
w ramach programów prac, o których 
mowa w art. 110 rozporządzenia 
finansowego.

(Zob. poprawki dotyczące motywów 30 i 31 oraz art. 13 ust. 2, art. 16 i art. 19).

Poprawka 39

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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1a. Komisja stosuje zasadę 
partnerstwa przy podejmowaniu decyzji o 
priorytetach w ramach programu i 
zapewnia kompleksowe zaangażowanie 
zainteresowanych stron w planowanie, 
wdrażanie, monitorowanie i ocenę 
programu i jego programów prac zgodnie 
z art. 15a.

Poprawka 40

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Program prac jest przyjmowany 
przez Komisję w drodze aktu 
wykonawczego. Ten akt wykonawczy jest 
przyjmowany zgodnie z procedurą 
doradczą, o której mowa w art. 19.

2. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 16 w celu uzupełnienia 
niniejszego rozporządzenia przez 
ustanowienie odpowiedniego programu 
prac.

(Zob. poprawki dotyczące motywów 30 i 31 oraz art. 13 ust. 1, art. 16 i art. 19).

Uzasadnienie

Programy prac powinny być przyjmowane w drodze aktów delegowanych. Niniejsza 
poprawka zawiera propozycję odpowiedniego sformułowania.

Poprawka 41

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. System sprawozdawczości 
dotyczącej realizacji celów zapewnia 
wydajne, skuteczne i terminowe 
gromadzenie danych na potrzeby 
monitorowania realizacji programu i jego 
rezultatów. W tym celu na odbiorców 
środków unijnych oraz na państwa 
członkowskie nakłada się proporcjonalne 
wymogi dotyczące sprawozdawczości.

3. System sprawozdawczości 
dotyczącej realizacji celów zapewnia 
wydajne, skuteczne i terminowe 
gromadzenie danych na potrzeby 
monitorowania realizacji programu i jego 
rezultatów. W tym celu na odbiorców 
środków unijnych oraz na państwa 
członkowskie nakłada się proporcjonalne i 
jak najmniej uciążliwe wymogi dotyczące 
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sprawozdawczości. Aby ułatwić spełnienie 
wymogów w zakresie sprawozdawczości, 
Komisja udostępnia formaty, które są 
przyjazne dla użytkowników, oraz 
zapewnia programy wprowadzające i 
pomocnicze skierowane w szczególności 
do partnerów społecznych i organizacji, 
które niekiedy nie dysponują wiedzą 
fachową i odpowiednimi zasobami oraz 
personelem, aby spełnić wymogi 
sprawozdawczości.

Poprawka 42

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Ocena śródokresowa programu 
przeprowadzana jest z chwilą, gdy 
dostępne są wystarczające informacje na 
temat realizacji programu, jednak nie 
później niż w ciągu czterech lat od 
rozpoczęcia realizacji programu. Ocena 
śródokresowa uwzględnia wyniki ocen 
długoterminowego wpływu 
wcześniejszych programów (programu 
„Prawa, równość i obywatelstwo” 
i programu „Europa dla Obywateli”).

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej)
   

Uzasadnienie

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej)

Poprawka 43

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Komisja przekazuje wnioski z tych 
ocen, opatrzone własnymi komentarzami, 
Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, 
Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-

4. Komisja przekazuje wnioski z tych 
ocen, opatrzone własnymi komentarzami, 
Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, 
Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-
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Społecznemu i Komitetowi Regionów. Społecznemu i Komitetowi Regionów. 
Komisja podaje ocenę do wiadomości 
publicznej w łatwo dostępny sposób, 
zamieszczając ją na swojej stronie 
internetowej.

Poprawka 44

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych, o których mowa w art. 14,
powierza się Komisji do dnia 31 grudnia 
2027 r.

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych, o których mowa w art. 13 i 
14, powierza się Komisji do dnia 31 
grudnia 2027 r.

(Zob. poprawki dotyczące motywów 30 i 31, art. 13, art. 16 ust. 3 i 6 oraz art. 19).

Uzasadnienie

Programy prac powinny być przyjmowane w drodze aktów delegowanych. Niniejsza 
poprawka zawiera propozycję odpowiedniego sformułowania.

Poprawka 45

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Przekazanie uprawnień, o którym 
mowa w art. 14, może zostać w dowolnym 
momencie odwołane przez Parlament 
Europejski lub przez Radę. Decyzja 
o odwołaniu kończy przekazanie 
określonych w niej uprawnień. Decyzja 
o odwołaniu staje się skuteczna od 
następnego dnia po jej opublikowaniu 
w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej lub w określonym w tej 
decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa 
ona na ważność jakichkolwiek już 
obowiązujących aktów delegowanych.

3. Przekazanie uprawnień, o którym 
mowa w art. 13 i 14, może zostać 
w dowolnym momencie odwołane przez 
Parlament Europejski lub przez Radę. 
Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie 
określonych w niej uprawnień. Decyzja 
o odwołaniu staje się skuteczna od 
następnego dnia po jej opublikowaniu 
w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej lub w określonym w tej 
decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa 
ona na ważność jakichkolwiek już 
obowiązujących aktów delegowanych.



AD\1169763PL.docx 33/40 PE628.563v03-00

PL

(Zob. poprawki dotyczące motywów 30 i 31, art. 13, art. 16 ust. 2 i 6 oraz art. 19).

Uzasadnienie

Programy prac powinny być przyjmowane w drodze aktów delegowanych. Niniejsza 
poprawka zawiera propozycję odpowiedniego sformułowania.

Poprawka 46

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Przed przyjęciem aktu 
delegowanego Komisja konsultuje się 
z ekspertami wyznaczonymi przez każde 
państwo członkowskie zgodnie z zasadami 
określonymi w Porozumieniu 
międzyinstytucjonalnym w sprawie 
lepszego stanowienia prawa z dnia 13 
kwietnia 2016 r.

4. Przed przyjęciem aktu 
delegowanego Komisja konsultuje się 
z ekspertami wyznaczonymi przez każde 
państwo członkowskie zgodnie z zasadami 
określonymi w Porozumieniu 
międzyinstytucjonalnym w sprawie 
lepszego stanowienia prawa z dnia 13 
kwietnia 2016 r. Przygotowując i 
opracowując akty delegowane, Komisja 
zapewnia terminowe i jednoczesne 
przekazywanie wszelkich dokumentów, w 
tym projektów aktów, Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie w tym samym 
czasie co ekspertom z państw 
członkowskich. W przypadkach gdy 
uznają to za konieczne, zarówno 
Parlament Europejski, jak i Rada mogą 
wysyłać ekspertów na posiedzenia grup 
eksperckich Komisji zajmujących się 
przygotowaniem aktów delegowanych, na 
które zaproszeni są eksperci państw 
członkowskich.

Poprawka 47

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Niezwłocznie po przyjęciu aktu 
delegowanego Komisja przekazuje go 
równocześnie Parlamentowi 

5. Niezwłocznie po przyjęciu aktu 
delegowanego Komisja przekazuje go 
równocześnie Parlamentowi 
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Europejskiemu i Radzie. Europejskiemu i Radzie. Na podstawie 
Porozumienia międzyinstytucjonalnego z 
dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie 
lepszego stanowienia prawa obywatele i 
inne zainteresowane strony mogą wyrażać 
opinie na temat projektu aktu 
delegowanego w okresie czterech tygodni.
Projekt tekstu jest konsultowany z 
Europejskim Komitetem Ekonomiczno-
Społecznym i Komitetem Regionów w 
odniesieniu do realizacji programu.

Poprawka 48

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Akt delegowany przyjęty na 
podstawie art. 14 wchodzi w życie tylko 
wówczas, gdy ani Parlament Europejski, 
ani Rada nie wyraziły sprzeciwu 
w terminie dwóch miesięcy od przekazania 
tego aktu Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie, lub gdy, przed upływem tego 
terminu, zarówno Parlament Europejski, 
jak i Rada poinformowały Komisję, że nie 
wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża 
się o dwa miesiące z inicjatywy 
Parlamentu Europejskiego lub Rady.

6. Akt delegowany przyjęty na 
podstawie art. 13 i 14 wchodzi w życie 
tylko wówczas, gdy ani Parlament 
Europejski, ani Rada nie wyraziły 
sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od 
przekazania tego aktu Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie, lub gdy, przed 
upływem tego terminu, zarówno Parlament 
Europejski, jak i Rada poinformowały 
Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin 
ten przedłuża się o dwa miesiące 
z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub 
Rady.

(Zob. poprawki dotyczące motywów 30 i 31, art. 13, art. 16 ust. 2 i 3 oraz art. 19).

Uzasadnienie

Programy prac powinny być przyjmowane w drodze aktów delegowanych. Niniejsza 
poprawka zawiera propozycję odpowiedniego sformułowania.

Poprawka 49

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Odbiorcy finansowania unijnego 
uznają pochodzenie i zapewniają 
eksponowanie finansowania unijnego (w 
szczególności podczas promowania działań 
i ich rezultatów) poprzez dostarczanie 
spójnych, skutecznych i proporcjonalnych 
informacji skierowanych do różnych grup 
odbiorców, w tym do mediów i opinii 
publicznej.

1. Odbiorcy finansowania unijnego 
uznają pochodzenie i zapewniają 
eksponowanie finansowania unijnego (w 
szczególności podczas promowania działań 
i ich rezultatów) poprzez dostarczanie 
spójnych, skutecznych i proporcjonalnych 
informacji skierowanych do różnych grup 
odbiorców, w tym do mediów i opinii 
publicznej oraz, w stosownych 
przypadkach, beneficjentów lub 
uczestników finansowanych działań.

Poprawka 50

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 18a

Punkty kontaktowe programu

Komisja ustanawia punkty kontaktowe w 
państwach członkowskich we współpracy 
z lokalnymi partnerami lub państwami 
członkowskimi. Punkty kontaktowe 
zapewniają zainteresowanym stronom i 
beneficjentom programu bezstronne 
doradztwo i informacje praktyczne oraz 
pomoc w odniesieniu do wszystkich 
aspektów programu, w tym w odniesieniu 
do procedury składania wniosków, 
procedur realizacji projektów, 
sprawozdawczości i innych formalności.
Punktami kontaktowymi mogą zarządzać 
państwa członkowskie lub organizacje 
społeczeństwa obywatelskiego bądź ich 
konsorcja.

Poprawka 51

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 19 skreśla się

1. Komisję wspomaga komitet. 
Komitet ten jest komitetem w rozumieniu 
rozporządzenia (UE) nr 182/2011.

2. W przypadku odesłania do 
niniejszego ustępu stosuje się art. 4 
rozporządzenia (UE) nr 182/2011.

3. Komitet może zbierać się 
w szczególnym składzie, aby rozstrzygać 
kwestie dotyczące poszczególnych 
komponentów programu.

(Zob. poprawki dotyczące motywów 30 i 31 oraz art. 13 i 16).

Uzasadnienie

Artykuł ten należy skreślić, gdyż wniosek nie powinien zawierać żadnego odniesienia do 
aktów wykonawczych.

Poprawka 52

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Załącznik I skreśla się

Działania w ramach programu

Cele szczegółowe programu, o których 
mowa w art. 2 ust. 2, będą realizowane 
w szczególności przez wspieranie 
następujących działań:

a) podnoszenie świadomości, 
rozpowszechnianie informacji w celu 
zwiększenia poziomu znajomości 
obszarów polityki i praw w dziedzinach 
objętych programem;

b) wzajemne uczenie się w drodze 
wymiany dobrych praktyk między 
zainteresowanymi podmiotami w celu 
poprawy stanu wiedzy i wzajemnego 
zrozumienia, a także zaangażowania 
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obywatelskiego i demokratycznego;

c) działania analityczne 
i monitorujące31 celem lepszego 
zrozumienia sytuacji w państwach 
członkowskich i na szczeblu UE 
w dziedzinach objętych programem, 
a także celem poprawy wdrażania prawa 
i polityki UE;

d) szkolenie odpowiednich 
zainteresowanych podmiotów w celu 
zwiększenia poziomu znajomości polityki 
i praw w dziedzinach objętych 
programem;

e) opracowywanie i obsługę narzędzi 
z zakresu technologii informacyjnych 
i komunikacyjnych (ICT);

f) zwiększanie świadomości obywateli 
w zakresie europejskiej kultury, historii 
i pamięci o przeszłości, jak również ich 
poczucia przynależności do Unii;

g) integrowanie Europejczyków 
z różnych krajów i kultur dzięki 
umożliwianiu im udziału w działaniach 
związanych z partnerstwem miast;

h) zachęcanie do aktywnego 
uczestnictwa w budowie bardziej 
demokratycznej Unii i ułatwianie takiego 
uczestnictwa, jak również wspieranie 
znajomości praw i wartości w drodze 
wspierania organizacji społeczeństwa 
obywatelskiego;

i) finansowanie pomocy technicznej 
i organizacyjnej na rzecz wdrażania 
rozporządzenia [(UE) nr 211/2011], co 
przyczyni się do lepszego korzystania przez 
obywateli z prawa do wszczęcia i poparcia 
europejskiej inicjatywy obywatelskiej;

j) rozwijanie zdolności sieci 
europejskich do propagowania i dalszego 
rozwijania prawa Unii, jej celów i strategii 
politycznych, a także wspierania 
organizacji społeczeństwa obywatelskiego 
działających w dziedzinach objętych 
programem;
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k) poprawa znajomości programu 
oraz jego upowszechniania i możliwości 
przenoszenia jego wyników, a także 
wspieranie działań mających na celu 
dotarcie do obywateli, w tym przez 
tworzenie i wspieranie biur 
programu / krajowych sieci kontaktów.

_________________

31 Działania te obejmują na przykład 
gromadzenie danych i statystyk, 
opracowywanie wspólnych metodologii 
oraz, w stosownych przypadkach, 
wskaźników lub wartości referencyjnych,
studia, badania, analizy i ankiety, oceny, 
oceny skutków, sporządzanie 
i publikowanie przewodników, 
sprawozdań i materiałów edukacyjnych.
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