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POPRAWKI

Komisja Budżetowa zwraca się do Komisji Kultury i Edukacji, jako komisji przedmiotowo 
właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek: 

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) W swoim komunikacie pt. 
„Nowoczesny budżet dla Unii, która 
chroni, wspiera i broni – Wieloletnie ramy 
finansowe na lata 2021-2027”26, przyjętym 
w dniu 2 maja 2018 r., Komisja 
zaproponowała położenie większego 
nacisku na „młodzież” w kolejnych 
wieloletnich ramach finansowych, 
szczególnie dzięki ponad dwukrotnemu 
zwiększeniu w porównaniu do lat 2014-
2020 budżetu programu Erasmus+, 
będącego jednym z najbardziej 
widocznych osiągnięć Unii. W nowym 
programie nacisk powinien zostać 
położony na włączenie społeczne i dotarcie 
do większej liczby młodych osób 
o mniejszych szansach. Powinno to 
umożliwić większej liczbie młodych ludzi 
przeniesienie się do innego kraju, aby 
uczyć się lub pracować.

(8) W swoim komunikacie pt. 
„Nowoczesny budżet dla Unii, która 
chroni, wspiera i broni – Wieloletnie ramy 
finansowe na lata 2021-2027”26, przyjętym 
w dniu 2 maja 2018 r., Komisja 
zaproponowała położenie większego 
nacisku na „młodzież” w kolejnych 
wieloletnich ramach finansowych, 
szczególnie dzięki ponad dwukrotnemu 
zwiększeniu w porównaniu do lat 2014-
2020 budżetu programu Erasmus+, 
będącego jednym z najbardziej 
widocznych osiągnięć Unii. W rezolucji z 
dnia 14 marca 2018 r. w sprawie 
następnych wieloletnich ram finansowych 
Parlament Europejski wezwał natomiast 
do potrojenia budżetu programu.
W nowym programie nacisk powinien 
zostać położony na włączenie społeczne 
i dotarcie do większej liczby młodych osób 
o mniejszych szansach. Powinno to 
umożliwić większej liczbie młodych ludzi 
przeniesienie się do innego kraju, aby 
uczyć się lub pracować.

__________________ __________________

26 COM(2018) 321 final. 26 COM(2018) 321 final.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 17
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) W swoim komunikacie w sprawie 
wzmocnienia tożsamości europejskiej 
dzięki edukacji i kulturze Komisja 
zwracała uwagę na zasadniczą rolę 
edukacji, kultury i sportu w propagowaniu 
aktywnej postawy obywatelskiej 
i wspólnych wartości wśród najmłodszych 
pokoleń. Wzmocnienie tożsamości 
europejskiej i pobudzanie aktywnego 
udziału ludzi w procesach 
demokratycznych ma istotne znaczenie dla 
przyszłości Europy i naszych 
demokratycznych społeczeństw. Wyjazd za 
granicę w celu studiowania, nauki, 
szkolenia, pracy lub udziału 
w aktywnościach młodzieżowych 
i sportowych przyczynia się do 
wzmocnienia tej tożsamości europejskiej 
w całej jej różnorodności, a także poczucia 
przynależności do społeczności kulturowej, 
jak również pobudzania takiej aktywnej 
postawy obywatelskiej wśród ludzi 
należących do wszystkich kategorii 
wiekowych. Osoby uczestniczące 
w działaniach mobilności należy włączyć 
w ich społeczności lokalne, a także 
zaangażować w dzielenie się 
doświadczeniami wśród społeczności 
lokalnych w ich kraju pochodzenia. Należy 
wspierać działania związane ze 
wzmacnianiem wszystkich aspektów 
kreatywności w dziedzinach kształcenia, 
szkolenia i młodzieży, a także 
z poszerzaniem poszczególnych 
kluczowych kompetencji.

(17) W swoim komunikacie w sprawie 
wzmocnienia tożsamości europejskiej 
dzięki edukacji i kulturze Komisja 
zwracała uwagę na zasadniczą rolę 
edukacji, kultury i sportu w propagowaniu 
aktywnej postawy obywatelskiej 
i wspólnych wartości wśród najmłodszych 
pokoleń. Wzmocnienie tożsamości 
europejskiej i pobudzanie aktywnego 
udziału ludzi w procesach 
demokratycznych ma istotne znaczenie dla 
przyszłości Europy i naszych 
demokratycznych społeczeństw. Wyjazd za 
granicę w celu studiowania, nauki, 
szkolenia, pracy lub udziału 
w aktywnościach młodzieżowych 
i sportowych przyczynia się do 
wzmocnienia tej tożsamości europejskiej 
w całej jej różnorodności, a także poczucia 
przynależności do społeczności kulturowej, 
jak również pobudzania takiej aktywnej 
postawy obywatelskiej wśród ludzi 
należących do wszystkich kategorii 
wiekowych. Zatem ambicją programu jest 
odzwierciedlenie zróżnicowanej struktury 
społeczeństwa europejskiego pod 
względem pochodzenia etnicznego, 
społecznego i geograficznego oraz płci 
społeczno-kulturowej i zdolności w Unii.
Osoby uczestniczące w działaniach 
mobilności należy włączyć w ich 
społeczności lokalne, a także zaangażować 
w dzielenie się doświadczeniami wśród 
społeczności lokalnych w ich kraju 
pochodzenia. Należy wspierać działania 
związane ze wzmacnianiem wszystkich 
aspektów kreatywności w dziedzinach 
kształcenia, szkolenia i młodzieży, a także 
z poszerzaniem poszczególnych 
kluczowych kompetencji.

Uzasadnienie

Programy unijne, które docierają do wszystkich segmentów społeczeństwa europejskiego, 
stanowią lepszą relację jakości do ceny, w szczególności jeśli chodzi o propagowanie 
wartości unijnych i zapewnianie równych szans, dlatego też należy składać sprawozdania z 
poziomu ich wykorzystania.
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Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 28

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28) Program powinien przyczynić się 
do zwiększenia przejrzystości oraz 
uznawania umiejętności i kwalifikacji, 
a także transferu punktów lub jednostek 
efektów uczenia się, pobudzać zapewnienie 
jakości oraz wspierać walidację uczenia się 
pozaformalnego i nieformalnego, 
zarządzanie umiejętnościami i doradztwo. 
W tym kontekście program powinien 
również zapewniać wsparcie punktom 
kontaktowym i sieciom na szczeblu 
krajowym i unijnym, które ułatwiają 
ogólnoeuropejską wymianę, a także rozwój 
elastycznych ścieżek uczenia się między 
różnymi dziedzinami kształcenia, szkolenia 
i młodzieży oraz między systemami 
formalnymi i pozaformalnymi.

(28) Program powinien przyczynić się 
do zwiększenia przejrzystości oraz 
uznawania umiejętności i kwalifikacji, 
a także transferu punktów lub jednostek 
efektów uczenia się, pobudzać zapewnienie 
jakości oraz wspierać walidację uczenia się 
pozaformalnego i nieformalnego, 
zarządzanie umiejętnościami i doradztwo.
Szczególnie w dziedzinie szkolenia 
zawodowego wychodzenie poza 
różnorodność systemów krajowych 
powinno zapewniać – z myślą o 
przyznawaniu dyplomów – walidację i
uznawanie umiejętności i wiedzy w 
ramach mobilności wewnątrz UE i wobec 
państw trzecich stowarzyszonych w 
programie Erasmus. W tym kontekście 
program powinien również zapewniać 
wsparcie punktom kontaktowym i sieciom 
na szczeblu krajowym i unijnym, które 
ułatwiają ogólnoeuropejską wymianę, 
a także rozwój elastycznych ścieżek 
uczenia się między różnymi dziedzinami 
kształcenia, szkolenia i młodzieży oraz 
między systemami formalnymi 
i pozaformalnymi.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 31

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(31) Duże znaczenie ma stymulowanie 
nauczania, uczenia się i badań w dziedzinie 
integracji europejskiej, a także promowanie 
dyskusji dotyczących tych zagadnień 
dzięki wspieraniu działań „Jean Monnet” 

(31) Duże znaczenie ma stymulowanie 
nauczania, uczenia się i badań w dziedzinie 
integracji i historii europejskiej oraz 
obywatelstwa europejskiego a także 
promowanie dyskusji dotyczących tych 
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w zakresie szkolnictwa wyższego, ale 
także w innych dziedzinach kształcenia 
i szkolenia. Wzmacnianie poczucia 
tożsamości europejskiej i zaangażowania 
ma szczególne znaczenie w okresie, kiedy 
próbie poddawane są wspólne wartości, na 
których opiera się Unia i które stanowią 
element naszej tożsamości europejskiej, 
a także kiedy obywatele wykazują niski 
poziom zaangażowania. Program powinien 
nadal przyczyniać się do rozwoju 
doskonałości w obszarze badań z dziedziny 
integracji europejskiej.

zagadnień dzięki wspieraniu działań „Jean 
Monnet” w zakresie szkolnictwa 
wyższego, ale także w innych dziedzinach 
kształcenia i szkolenia. Wzmacnianie 
poczucia tożsamości europejskiej 
i obywatelstwa europejskiego oraz 
wzmacnianie zaangażowania mają
szczególne znaczenie w okresie, kiedy 
próbie poddawane są wspólne wartości, na 
których opiera się Unia i które stanowią 
element naszej tożsamości europejskiej, 
a także kiedy obywatele wykazują niski 
poziom zaangażowania. Program powinien 
nadal przyczyniać się do rozwoju 
doskonałości w obszarze badań z dziedziny 
integracji i historii europejskiej oraz 
obywatelstwa europejskiego.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 32

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(32) Program ten – odzwierciedlający 
znaczenie, jakie ma przeciwdziałanie 
zmianie klimatu zgodnie z zobowiązaniem 
Unii do wdrożenia porozumienia 
paryskiego i osiągnięcia wyznaczonych 
przez Organizację Narodów 
Zjednoczonych celów zrównoważonego 
rozwoju – przyczyni się do ujednolicenia 
działań w zakresie klimatu w strategiach 
Unii oraz do osiągnięcia ogólnego celu, 
jakim jest przeznaczenie 25 % wydatków 
z budżetu unijnego na wsparcie celów 
w zakresie klimatu. Stosowne działania 
zostaną określone podczas opracowania 
i wdrażania programu i ponownie ocenione 
w kontekście odpowiednich ocen 
i przeglądu.

(32) Program ten – odzwierciedlający 
znaczenie, jakie ma przeciwdziałanie 
zmianie klimatu zgodnie z zobowiązaniem 
Unii do wdrożenia porozumienia 
paryskiego i osiągnięcia wyznaczonych 
przez Organizację Narodów 
Zjednoczonych celów zrównoważonego 
rozwoju – przyczyni się do ujednolicenia 
działań w zakresie klimatu w strategiach 
Unii oraz do osiągnięcia ogólnego celu, 
jakim jest przeznaczenie co najmniej 25 % 
wydatków z budżetu unijnego na wsparcie 
celów w zakresie klimatu w okresie 
objętym WRF na lata 2021–2027, oraz 
celu rocznego na poziomie 30 % jak 
najszybciej, a najpóźniej do 2027 r. 
Stosowne działania zostaną określone 
podczas opracowania i wdrażania 
programu i ponownie ocenione 
w kontekście odpowiednich ocen 
i przeglądu.
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Uzasadnienie

Zmiana odzwierciedla ustalony przez Parlament cel w zakresie wydatków klimatycznych.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 33

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(33) Niniejsze rozporządzenie określa 
pulę środków finansowych na 
przedmiotowy program, które stanowią 
główną kwotę odniesienia w rozumieniu 
[odniesienie zostanie zaktualizowane 
w stosownych przypadkach pkt 17 
porozumienia międzyinstytucjonalnego 
pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą 
i Komisją w sprawie dyscypliny 
budżetowej, współpracy w kwestiach 
budżetowych i należytego zarządzania 
finansami34] dla Parlamentu Europejskiego 
i Rady podczas rocznej procedury 
budżetowej.

(33) Niniejsze rozporządzenie określa 
pulę środków finansowych na 
przedmiotowy program, które stanowią 
główną kwotę odniesienia w rozumieniu 
[odniesienie zostanie zaktualizowane 
w stosownych przypadkach pkt 17 
porozumienia międzyinstytucjonalnego 
pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą 
i Komisją w sprawie dyscypliny 
budżetowej, współpracy w kwestiach 
budżetowych i należytego zarządzania 
finansami34] dla Parlamentu Europejskiego 
i Rady podczas rocznej procedury 
budżetowej. Od 2021 r. należy zapewnić 
znaczące zwiększenie rocznego budżetu 
programu w porównaniu z wieloletnimi 
ramami finansowymi na lata 2014–2020, 
a następnie liniowy i stopniowy wzrost 
przydziałów rocznych. Pozwoliłoby to 
zapewnić dostęp większej liczbie 
uczestników od samego początku okresu 
obowiązywania wieloletnich ram 
finansowych na lata 2021–2027.

__________________ __________________

34 Dz.U. L […] z […], s. […]. 34 Dz.U. L […] z […], s. […].

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2) „mobilność edukacyjna” oznacza 
fizyczne przeniesienie się do państwa 

2) „mobilność edukacyjna” oznacza 
fizyczne przeniesienie się do państwa 



PE626.923v02-00 8/15 AD\1169161PL.docx

PL

innego niż państwo zamieszkania w celu 
podjęcia studiów, szkolenia lub innego 
rodzaju uczenia się pozaformalnego 
i nieformalnego. Mobilności mogą 
towarzyszyć takie środki jak wsparcie 
językowe i szkolenia językowe lub może 
ona być uzupełniona o e-uczenie się lub 
współpracę wirtualną. W pewnych 
określonych przypadkach może ona 
przyjąć formę uczenia się za pomocą 
wykorzystania narzędzi technologii 
informacyjnej i komunikacji;

innego niż państwo zamieszkania w celu 
podjęcia studiów, szkolenia lub innego 
rodzaju uczenia się pozaformalnego 
i nieformalnego, w tym w ramach 
dualnego systemu kształcenia. Mobilności 
mogą towarzyszyć takie środki jak 
wsparcie językowe i szkolenia językowe 
lub może ona być uzupełniona o e-uczenie 
się lub współpracę wirtualną. W pewnych 
określonych przypadkach może ona 
przyjąć formę uczenia się za pomocą 
wykorzystania narzędzi technologii 
informacyjnej i komunikacji;

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9) „osoba ucząca się w ramach 
kształcenia i szkolenia zawodowego” 
oznacza każdą osobę kształcącą się w
ramach programu kształcenia i szkolenia 
zawodowego, także ustawicznego, na 
jakimkolwiek poziomie od poziomu 
wykształcenia średniego do poziomu 
pomaturalnego. Definicja ta obejmuje 
również osoby, które niedawno ukończyły 
takie programy;

9) „osoba ucząca się w ramach 
kształcenia i szkolenia zawodowego” 
oznacza każdą osobę kształcącą się 
w ramach programu kształcenia i szkolenia 
zawodowego, ustawicznego lub dualnego, 
na jakimkolwiek poziomie od poziomu
wykształcenia średniego do poziomu 
pomaturalnego. Definicja ta obejmuje 
również osoby, które niedawno ukończyły 
takie programy;

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) promowanie mobilności 
edukacyjnej, jak również współpracy, 
włączenia, doskonałości, kreatywności 
i innowacji na szczeblu organizacji 
i polityki w dziedzinie kształcenia 
i szkolenia;

a) promowanie mobilności 
edukacyjnej, jak również współpracy, 
włączenia, doskonałości, kreatywności 
i innowacji na szczeblu organizacji 
i polityki w dziedzinie 
kształcenia, szkolenia i nauczania w 
zakresie obywatelstwa europejskiego i 
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historii europejskiej;

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Pula środków finansowych na 
realizację programu na lata 2021–2027 
wynosi 30 000 000 000 EUR w cenach
bieżących.

1. Pula środków finansowych na 
realizację programu na lata 2021–2027 
wynosi 41 097 000 000 EUR według cen z 
2018 r. (46 758 000 000 mld EUR
według cen bieżących).

Uzasadnienie

Proponuje się zmienić pulę środków finansowych zgodnie z rezolucjami PE z dnia 14 marca i 
30 maja w sprawie kolejnych wieloletnich ram finansowych, w oparciu o podział techniczny 
dla każdego programu, który może podlegać dalszym korektom, przy jednoczesnym 
poszanowaniu stanowiska całego Parlamentu Europejskiego wyrażonego w tych rezolucjach 
oraz ogólnego poziomu 1,3% DNB UE-27.

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 2 – litera a – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) 24 940 000 000 EUR na działania 
w dziedzinie kształcenia i szkolenia, 
w tym:

a) 83,14 % kwoty z ust. 1 na działania 
w dziedzinie kształcenia i szkolenia, 
w tym:

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 2 – litera a – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1) co najmniej 8 640 000 000 EUR
należy przeznaczyć na działania 
w dziedzinie szkolnictwa wyższego, 
o których mowa w art. 4 lit. a) i art. 5 
lit. a);

1) co najmniej 28,8 % kwoty z ust. 1
należy przeznaczyć na działania 
w dziedzinie szkolnictwa wyższego, 
o których mowa w art. 4 lit. a) i art. 5 
lit. a);
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Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 2 – litera a – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2) co najmniej 5 230 000 000 EUR na 
działania w dziedzinie kształcenia 
i szkolenia zawodowego, o których mowa 
w art. 4 lit. b) i art. 5 lit. a);

2) co najmniej 17,43 % kwoty z ust. 1 
należy przeznaczyć na działania w
dziedzinie kształcenia i szkolenia 
zawodowego, o których mowa w art. 4 
lit. b) i art. 5 lit. a);

Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 2 – litera a – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3) co najmniej 3 790 000 000 EUR na 
działania w dziedzinie edukacji szkolnej, 
o których mowa w art. 4 lit. c) i art. 5 
lit. a);

3) co najmniej 12,63 % kwoty z ust. 1 
należy przeznaczyć na działania 
w dziedzinie edukacji szkolnej, o których 
mowa w art. 4 lit. c) i art. 5 lit. a);

Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 2 – litera a – punkt 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4) co najmniej 1 190 000 000 EUR na 
działania w dziedzinie kształcenia 
dorosłych, o których to działaniach mowa 
w art. 4 lit. d) i art. 5 lit. a);

4) co najmniej 3,97 % kwoty z ust. 1 
należy przeznaczyć na działania 
w dziedzinie kształcenia dorosłych, 
o których to działaniach mowa w art. 4 
lit. d) i art. 5 lit. a);

Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 2 – litera a – punkt 5
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5) 450 000 000 EUR na działania 
„Jean Monnet”, o których mowa w art. 7;

5) 1,5 % kwoty z ust. 1 na działania 
„Jean Monnet”, o których mowa w art. 7;

Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) 3 100 000 000 EUR na działania 
w dziedzinie młodzieży, o których mowa 
w art. od 8 do 10;

b) 10,33 % kwoty z ust. 1 na działania 
w dziedzinie młodzieży, o których mowa 
w art. od 8 do 10;

Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) 550 000 000 EUR na działania w 
dziedzinie sportu, o których mowa w art. 
od 11 do 13 oraz

c) 1,83 % kwoty z ust. 1 na działania 
w dziedzinie sportu, o których mowa w art. 
od 11 do 13, oraz

Poprawka 19

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 2 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) co najmniej 960 000 000 EUR na 
wkład w koszty operacyjne agencji 
narodowych.

d) co najmniej 3,2 % kwoty z ust. 1 na 
wkład w koszty operacyjne agencji 
narodowych.

Poprawka 20

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 3 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Rada i Parlament, jako unijna 
władza budżetowa, otrzymują co roku 
sprawozdania z wkładu finansowego na 
rzecz programu pochodzącego od państw 
trzecich lub z innych instrumentów 
unijnych.

Uzasadnienie

Wkład finansowy pochodzący z państw trzecich i innych instrumentów spoza budżetu UE. 
Władza budżetowa i właściwe komisje powinny być informowane o zakresie takiego wkładu, 
aby efektywniej ocenić skalę programów i ich skutki.

Poprawka 21

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 3 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3b. Ocena programu obejmie analizę 
udziału w nim z uwzględnieniem płci, 
pochodzenia etnicznego, zdolności, 
pochodzenia społecznego i 
geograficznego, dzięki czemu będzie 
można lepiej wziąć pod uwagę stosunek 
jakości do ceny, rozpropagować i 
wykorzystać program oraz to, jak 
odzwierciedla on różnorodność 
społeczeństwa europejskiego.

Uzasadnienie

Programy unijne, które docierają do wszystkich segmentów społeczeństwa europejskiego, 
stanowią lepszą relację jakości do ceny, w szczególności jeśli chodzi o propagowanie 
wartości unijnych i zapewnianie równych szans, dlatego też należy składać sprawozdania z 
poziomu ich wykorzystania.

Poprawka 22

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja jest odpowiedzialna za 2. Komisja jest odpowiedzialna za 
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kontrole nadzorcze akcji i działań 
w ramach programu, którymi zarządzają 
agencje narodowe. Komisja określa zbiór 
minimalnych wymogów dotyczących 
kontroli przeprowadzanych przez agencję 
narodową oraz niezależny podmiot 
audytowy.

kontrole nadzorcze akcji i działań 
w ramach programu, którymi zarządzają 
agencje narodowe. Komisja określa zbiór 
minimalnych wymogów dotyczących 
kontroli przeprowadzanych przez agencję 
narodową oraz niezależny podmiot 
audytowy, uwzględniając systemy kontroli 
wewnętrznej krajowych finansów 
publicznych.

Poprawka 23

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Program jest realizowany w taki 
sposób, aby zapewnić jego ogólną spójność 
z innymi stosownymi politykami, 
programami i funduszami unijnymi –
w szczególności dotyczącymi kształcenia 
i szkolenia, kultury i mediów, młodzieży 
i solidarności, zatrudnienia i włączenia 
społecznego, badań naukowych 
i innowacji, przemysłu i przedsiębiorstw, 
polityki cyfrowej, rolnictwa i rozwoju 
obszarów wiejskich, środowiska i klimatu, 
spójności, polityki regionalnej, migracji, 
bezpieczeństwa oraz współpracy 
międzynarodowej i rozwoju – oraz 
komplementarność wobec tych polityk, 
programów i funduszy unijnych.

1. Program jest realizowany w taki 
sposób, aby zapewnić jego ogólną spójność 
z innymi stosownymi politykami, 
programami i funduszami unijnymi –
w szczególności dotyczącymi kształcenia 
i szkolenia, kultury i mediów, młodzieży 
i solidarności, zatrudnienia i włączenia 
społecznego, badań naukowych 
i innowacji, przemysłu i przedsiębiorstw, 
polityki cyfrowej, rolnictwa i rozwoju 
obszarów wiejskich, środowiska i klimatu, 
spójności, polityki regionalnej, migracji, 
bezpieczeństwa oraz współpracy 
międzynarodowej i rozwoju – oraz 
komplementarność wobec tych polityk, 
programów i funduszy unijnych. W takich 
okolicznościach należy połączyć 
procedury oceny dokumentacji, aby 
sprostać wymogowi uproszczenia. Należy 
znacząco zmniejszyć ciężar procedur 
administracyjnych.
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