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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE 

Przyszły program „Obywatelstwo, Prawa i Wartości” powinien przyczynić się do wznowienia 

dialogu między Europejczykami i wzmocnienia wzajemnego zrozumienia w czasach, gdy 

gwałtowny wzrost nietolerancji podważa poczucie przynależności do wspólnej przestrzeni. 

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej docenia wysiłki na rzecz synergii podjęte przez 

Komisję w odpowiedzi na ograniczenia budżetowe.  

Uważa jednak, że bardziej niż kiedykolwiek konieczne jest wzmocnienie miejsca 

zarezerwowanego dla dawnego programu „Europa dla obywateli”, którego wartość dodana 

jest oczywista pod względem promowania zaangażowania obywatelskiego, wzmacniania 

wspólnego poczucia przynależności, zachęcania do aktywności obywatelskiej na rzecz 

demokracji. Program ten udowodnił swoją wartość i przyczynił się do rozpowszechnienia 

znajomości kwestii europejskich, dzięki czemu mógł wywrzeć pozytywny wpływ na 

zainteresowanie obywateli europejskich zbliżającymi się wyborami europejskimi.  

Z tych przyczyn sprawozdawczyni wyraża ubolewanie, że bardzo symboliczne pojęcie 

obywatelstwa zniknęło z tytułu programu, i dlatego proponuje jego przywrócenie. 

Ponadto uważa, że konieczne jest utrzymanie budżetu współmiernego do celów programu, w 

związku z czym proponuje zwiększenie budżetu na komponent B – „Zaangażowanie i udział 

obywateli” – która to dziedzina należy do zakresu jej kompetencji. Proponowana obecnie 

wysokość budżetu jest bowiem znaczenie niższa od poziomu, do którego wzywał Parlament 

Europejski. W związku z powyższym proponuje się zwiększenie środków przeznaczonych na 

komponent „Zaangażowanie obywateli” poprzez przeznaczenie na ten cel budżetu w 

wysokości 500 mln EUR, co odpowiada zaledwie 1 EUR na obywatela Europy. Ważna jest 

obrona europejskiego programu dostępnego dla wszystkich obywateli zaangażowanych na 

rzecz silnej Europy będącej przeciwwagą dla różnych rodzajów nacjonalizmu i 

potwierdzeniem ducha solidarności. 

Świadoma potrzeby promowania działań na rzecz pamięci o wydarzeniach z przeszłości, 

które doprowadziły do powstania Unii Europejskiej, i lepszego zrozumienia teraźniejszości w 

celu dalszego wspólnego tworzenia przyszłości, sprawozdawczyni komisji opiniodawczej 

proponuje opracowanie działań związanych z pracą na rzecz pamięci, przypominających o 

znaczeniu zasad i wartości, na których opiera się UE.  

Ponadto, biorąc pod uwagę ograniczone środki budżetowe przeznaczone na ten program, 

sprawozdawczyni komisji opiniodawczej uważa, że nie należy zezwalać Komisji na 

wykorzystanie tych funduszy w celu realizacji komunikacji instytucjonalnej w sprawie 

priorytetów polityki UE, gdyż służby komunikacyjne Komisji dysponują już znacznymi 

środkami na realizację tego rodzaju działań. 

Sprawozdawczyni przyjmuje z zadowoleniem przyjmuje ustanowienie instrumentu 

wspierania organizacji społeczeństwa obywatelskiego w UE promujących podstawowe 

wartości na szczeblu lokalnym w celu wspierania otwartych, demokratycznych i 

integracyjnych społeczeństw, podkreślając jednocześnie potrzebę obrony jednorazowych 

projektów realizowanych przez zwykłych obywateli w ich społecznościach, niezbędnych w 

codziennym życiu Europy. W szczególności nalega, by program ten został udostępniony 

osobom niepełnosprawnym. 

Mając na uwadze, że możliwości działań obywatelskich w państwach członkowskich są 

często ograniczone i wywołują frustrację u wielu kandydatów, którzy nie mogli zostać 
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wybrani, pomimo ich zaangażowania, sprawozdawczyni uważa, że komponent programu 

„Zaangażowanie obywateli” nie powinien być otwarty dla stowarzyszonych państw trzecich.  

Podziela również opinię Komisji, że należy rozszerzyć zakres systemu krajowych punktów 

kontaktowych, który okazał się już przydatny w ramach programu „Europa dla obywateli”, w 

celu lepszego wspierania liderów projektów w ich wysiłkach, w związku z czym nalega, aby 

został on wspomniany w rozporządzeniu.  

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej proponuje również, aby Komisja przyjmowała 

programy prac i wieloletnie priorytety w drodze aktów delegowanych, a nie aktów 

wykonawczych, jak sugeruje w swoim wniosku. 

Zasadniczo sprawozdawczyni z zadowoleniem przyjmuje podejście zaproponowane przez 

Komisję, w szczególności zmianę podstawy prawnej, co pozwoli Parlamentowi 

Europejskiemu odgrywać jego rolę współprawodawcy. Zwraca uwagę, że za tym programem 

stoi wiele projektów obywatelskich, które należy wspierać obecnie i promować w przyszłości. 

POPRAWKI 

Komisja Kultury i Edukacji 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 

Tytuł 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Wniosek Wniosek 

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU 

EUROPEJSKIEGO I RADY 

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU 

EUROPEJSKIEGO I RADY 

ustanawiające program „Prawa 

i Wartości” 

ustanawiające program „Europa 

Obywateli, Praw i Wartości” 

 (Zmiana dotyczy całości tekstu; jej 

przyjęcie wiąże się z koniecznością 

wprowadzenia zmian w całym 

dokumencie). 

 

Poprawka  2 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Umocowanie 1 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu 

Unii Europejskiej, w szczególności jego 

art. 16 ust. 2, art. 19 ust. 2, art. 21 ust. 2, 

art. 24, art. 167 oraz art. 168, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu 

Unii Europejskiej, w szczególności jego 

art. 16 ust. 2, art. 19 ust. 2, art. 21 ust. 2, 

art. 24, art. 167 oraz art. 168, jak również 

art. 11 Traktatu o Unii Europejskiej, 

 

Poprawka  3 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Umocowanie 2 a (nowe) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 uwzględniając Kartę praw podstawowych 

Unii Europejskiej, 

 

Poprawka  4 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(1) Zgodnie z art. 2 Traktatu o Unii 

Europejskiej „Unia opiera się na 

wartościach poszanowania godności osoby 

ludzkiej, wolności, demokracji, równości, 

państwa prawnego, jak również 

poszanowania praw człowieka, w tym 

praw osób należących do mniejszości. 

Wartości te są wspólne państwom 

członkowskim w społeczeństwie opartym 

na pluralizmie, niedyskryminacji, 

tolerancji, sprawiedliwości, solidarności 

oraz na równości kobiet i mężczyzn”. 

W art. 3 doprecyzowano następnie, że 

„celem Unii jest wspieranie pokoju, jej 

wartości i dobrobytu jej narodów” oraz że, 

między innymi, „[Unia] [s]zanuje swoją 

bogatą różnorodność kulturową i językową 

oraz czuwa nad ochroną i rozwojem 

dziedzictwa kulturowego Europy”. 

Wartości te zostały ponadto potwierdzone 

i wyrażone w prawach, wolnościach 

i zasadach przewidzianych w Karcie praw 

(1) Zgodnie z art. 2 Traktatu o Unii 

Europejskiej „Unia opiera się na 

wartościach poszanowania godności osoby 

ludzkiej, wolności, demokracji, równości, 

państwa prawnego, jak również 

poszanowania praw człowieka, w tym 

praw osób należących do mniejszości.” W 

szczególności, zgodnie z Powszechną 

deklaracją praw człowieka i Kartą praw 

podstawowych Unii Europejskiej godność 

ludzka jest podstawą wszystkich 

niezbywalnych praw człowieka. Te zasady 

i wartości są wspólne państwom 

członkowskim w społeczeństwie opartym 

na pluralizmie, niedyskryminacji, 

tolerancji, sprawiedliwości, solidarności 

oraz na równości kobiet i mężczyzn. 

W art. 3 doprecyzowano następnie, że 

„celem Unii jest wspieranie pokoju, jej 

wartości i dobrobytu jej narodów” oraz że, 

między innymi, „[Unia] [s]zanuje swoją 

bogatą różnorodność kulturową i językową 
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podstawowych Unii Europejskiej. oraz czuwa nad ochroną i rozwojem 

dziedzictwa kulturowego Europy”. 

Wartości te zostały ponadto potwierdzone 

i wyrażone w prawach, wolnościach 

i zasadach przewidzianych w Karcie praw 

podstawowych Unii Europejskiej. 

 

Poprawka  5 

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 

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 

(2) Te prawa i wartości muszą być 

nadal propagowane, egzekwowane, 

współdzielone przez narody i obywateli 

UE i znajdować się w centrum projektu 

europejskiego. W budżecie UE należy 

zatem stworzyć nowy Fundusz 

„Sprawiedliwość, Prawa i Wartości”, 

obejmujący programy „Europa Obywateli, 

Praw i Wartości” oraz „Wymiar 

Sprawiedliwości”. W czasach, gdy 

europejskie społeczeństwa zmagają się z 

wieloma wyzwaniami takimi jak 

ekstremizm, radykalizm i podziały oraz 

gdy w niektórych państwach występuje 

coraz wyraźniejszy deficyt 

praworządności, ważniejsze niż 

kiedykolwiek są wspieranie, umacnianie i 

obrona sprawiedliwości, praw i unijnych 

wartości takich jak prawa człowieka, w 

tym prawa osób należących do 

mniejszości, dzieci i młodzieży, pluralizm, 

tolerancja, poszanowanie ludzkiej 

godności, wolności, demokracji, równości, 

solidarności i praworządności. Program 

„Europa Obywateli, Praw 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”). 
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„poprzednimi programami”). 

__________________ __________________ 

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). 

9Rozporządzenie Rady (UE) nr 390/2014 

z dnia 14 kwietnia 2014 r. ustanawiające 

program „Europa dla obywateli” na lata 

2014–2020 (Dz.U. L 115 z 17.4.2014, 

s. 3). 

9Rozporządzenie Rady (UE) nr 390/2014 

z dnia 14 kwietnia 2014 r. ustanawiające 

program „Europa dla obywateli” na lata 

2014–2020 (Dz.U. L 115 z 17.4.2014, 

s. 3). 

 

Poprawka  6 

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 

(3) Fundusz „Sprawiedliwość, Prawa 

i Wartości” oraz dwa programy 

finansowania skupią się przede wszystkim 

na ludziach i podmiotach przyczyniających 

się do urzeczywistnienia wspólnych zasad, 

wartości i praw oraz do ukazania 

bogactwa naszej różnorodności. 

Ostatecznym celem funduszu jest 

utrzymanie sprawiedliwych, 

tolerancyjnych, integracyjnych, 

pluralistycznych i demokratycznych 

społeczeństw opartych na prawie i 

równości. Celem finansowanych działań 

powinno być utrzymanie i wzmocnienie 

aktywnego społeczeństwa obywatelskiego 

oraz zachęcanie do udziału w życiu 

demokratycznym, obywatelskim, 

kulturalnym i społecznym w oparciu o 

nasze wspólne wartości, historię, pamięć, 

dziedzictwo kulturowe i korzenie. Art. 11 

Traktatu o Unii Europejskiej stanowi, że 

instytucje utrzymują otwarty, przejrzysty i 

regularny dialog ze społeczeństwem 

obywatelskim oraz za pomocą 

odpowiednich środków umożliwiają 
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działania Unii. obywatelom i stowarzyszeniom 

przedstawicielskim wypowiadanie się 

i publiczną wymianę poglądów we 

wszystkich dziedzinach działania Unii. 

 

Poprawka  7 

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 „Europa Obywateli, Praw 

i Wartości” (zwany dalej „programem”) 

powinien umożliwić stworzenie efektu 

synergii w celu sprostania wyzwaniom, 

które są wspólne dla propagowania 

i ochrony wartości, aktywnego 

obywatelstwa i kształcenia w zakresie 

obywatelstwa europejskiego oraz 

osiągnięcie wymiaru krytycznego, 

pozwalającego na uzyskanie konkretnych 

rezultatów w tym zakresie. Należy to 

osiągnąć dzięki wykorzystaniu 

pozytywnych doświadczeń zyskanych 

w ramach poprzednich programów, które 

zostały teraz włączone w nowy program. 

Pozwoli to w pełni wykorzystać potencjał 

efektu synergii i tym samym skuteczniej 

wspierać wspomniane obszary polityki 

i zwiększyć ich potencjał docierania do 

ludności. Skuteczność programu wymaga 

uwzględnienia specyfiki poszczególnych 

obszarów polityki, ich różnych grup 

docelowych i ich szczególnych potrzeb 

przez zastosowanie indywidualnego 

podejścia, w szczególności biorąc pod 

uwagę aspekt wielojęzyczności Unii oraz 

potrzebę włączenia osób młodych, grup 

niedostatecznie reprezentowanych i 

defaworyzowanych, takich jak osoby o 

specjalnych potrzebach, migranci, 

uchodźcy i osoby ubiegające się o azyl. 

 

Poprawka  8 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 
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Motyw 4 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (4a) Artykuł 17 Traktatu o 

funkcjonowaniu Unii Europejskiej 

ustanawia dialog pomiędzy UE a 

kościołami i organizacjami, które w nim 

wymieniono. Uznaje ich szczególny wkład 

we wspieranie ochrony i upowszechniania 

podstawowych praw człowieka, w związku 

z czym należy im przyznać taki sam dostęp 

do odpowiednich możliwości 

finansowania oferowanych przez 

program, jaki posiadają organizacje 

społeczeństwa obywatelskiego. 

 

Poprawka  9 

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 

od kontynentalnej Europy. 

(5) Aby przybliżyć Unię Europejską 

obywatelom, wspierać demokratyczne 

uczestnictwo i wzmocnić pozycję 
obywateli w korzystaniu z ich praw 

związanych z obywatelstwem europejskim, 

konieczne są różnorodne działania i 

skoordynowane wysiłki mające na celu 

wyważone pod względem geograficznym 

rozdzielenie środków. Zbliżanie obywateli 

w ramach partnerstwa miast i sieci miast 

oraz wspieranie organizacji społeczeństwa 

obywatelskiego na szczeblu lokalnym, 

regionalnym, krajowym i 

ponadnarodowym w obszarach objętych 

programem przyczynią się do zwiększenia 

zaangażowania obywateli 

w społeczeństwie, a ostatecznie także ich 

aktywnego udziału w życiu 

demokratycznym Unii, jak również 

kształtowaniu jej agendy politycznej. 

Jednocześnie działania wspierające, które 

promują wzajemne zrozumienie, dialog 

międzykulturowy, różnorodność kulturową 

i językową, pojednanie, włączenie 



 

PE627.931v03-00 10/42 AD\1168903PL.docx 

PL 

społeczne i poszanowanie innych, sprzyjają 

poczuciu przynależności do Unii i 

wspólnego obywatelstwa dzięki 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 

od kontynentalnej Europy. 

 

Poprawka  10 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 5 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (5a) Wzrost pluralizmu i 

ogólnoświatowych ruchów migracyjnych 

podnosi znaczenie dialogu 

międzykulturowego i międzyreligijnego w 

naszych społeczeństwach. W ramach 

programu należy udzielić pełnego 

wsparcia dialogowi międzykulturowemu i 

międzyreligijnemu, który stanowi część 

harmonii społecznej w Europie i jest 

kluczowym elementem zwiększającym 

włączenie społeczne i spójność społeczną. 

Dialog międzyreligijny mógłby przyczynić 

się do uwydatnienia pozytywnego wkładu 

religii w pogłębianie spójności społecznej, 

z kolei analfabetyzm religijny niesie 

ryzyko niewłaściwego wykorzystywania 

uczuć religijnych wśród ludności. 

Program ten powinien zatem wspierać 

projekty i inicjatywy na rzecz rozwoju 

kompetencji religijnej, a tym samym 

budować dialog międzyreligijny i 

wzajemne zrozumienie. 

 

Poprawka  11 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 6 
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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) Niezbędne są działania dotyczące 

pamięci o przeszłości oraz krytycznego i 

twórczego myślenia na temat europejskiej 

pamięci historycznej, które pomogą 

uświadomić obywatelom, w szczególności 

osobom młodym, ich wspólną historię, 

stanowiącą fundament wspólnej 

przyszłości. Należy uwzględnić aspekty 

historyczne, społeczne, kulturowe 

i międzykulturowe, tolerancję i dialog, aby 

promować wspólną płaszczyznę 

porozumienia opartą na wspólnych 

wartościach, solidarności, różnorodności i 

pokoju oraz istniejące powiązania między 

pamięcią o przeszłości a kształtowaniem 

tożsamości europejskiej i poczucia 

przynależności. 

 

Poprawka  12 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 6 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (6a) Program ma do odegrania 

zasadniczą rolę we wspieraniu rozwoju 

wspólnego poczucia tożsamości 

europejskiej oraz wyeksponowaniu 

możliwości, jakie niesie przynależność do 

Unii, jako środek przeciwdziałający 

eurosceptycyzmowi i politycznym 

antyeuropejskim siłom, które poddają w 

wątpliwość samo istnienie projektu 

europejskiego. 

 

Poprawka  13 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 7 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(7) Obywatele powinni być również (7) Obywatele powinni być również 
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bardziej świadomi swoich praw 

wynikających z obywatelstwa Unii i nie 

powinni obawiać się zamieszkania, 

studiowania, podejmowania pracy 

i wolontariatu w innym państwie 

członkowskim ani podróżowania do innego 

państwa członkowskiego, powinni też czuć 

się w stanie korzystać ze swoich praw 

obywatelskich i je egzekwować, móc liczyć 

na równy dostęp oraz pełną 

egzekwowalność i ochronę 

przysługujących im praw bez jakiejkolwiek 

dyskryminacji, niezależnie od tego, 

w którym państwie Unii akurat 

przebywają. Należy wspierać 

społeczeństwo obywatelskie celem 

propagowania i ochrony wspólnych 

wartości UE określonych w art. 2 TUE, 

podnoszenia świadomości w zakresie tych 

wartości oraz w przyczyniania się do 

skutecznego korzystania z praw na mocy 

prawa Unii. 

bardziej świadomi swoich praw 

wynikających z obywatelstwa Unii i nie 

powinni obawiać się zamieszkania, 

studiowania, podejmowania pracy, 

głosowania, korzystania z usług 

publicznych, udziału w wymianie 

kulturalnej i wolontariatu w innym 

państwie członkowskim ani podróżowania 

do innego państwa członkowskiego. 

Powinni czuć, że mogą uczestniczyć w 

unijnym procesie podejmowania decyzji i 

mieć świadomość, że wywierają wpływ na 

ten proces oraz że mogą liczyć na równy 

dostęp oraz pełną egzekwowalność i 

ochronę przysługujących im praw bez 

jakiejkolwiek dyskryminacji, niezależnie 

od tego, w którym państwie Unii akurat 

przebywają. Należy wspierać 

społeczeństwo obywatelskie na wszystkich 

szczeblach celem propagowania i ochrony 

wspólnych wartości UE określonych w art. 

2 TUE oraz podnoszenia świadomości w 

zakresie tych wartości w celu 

zagwarantowania skutecznego korzystania 

z praw przyznanych na mocy prawa Unii. 

 

Poprawka  14 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 7 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (7a) W rezolucji Parlamentu 

Europejskiego z dnia 2 kwietnia 2009 r. w 

sprawie świadomości europejskiej i 

totalitaryzmu oraz w konkluzjach Rady z 

9–10 czerwca 2011 r. w sprawie pamięci o 

zbrodniach popełnionych przez reżimy 

totalitarne w Europie podkreślono 

znaczenie pielęgnowania pamięci o 

przeszłych wydarzeniach, aby w ten 

sposób budować wspólną przyszłość, oraz 

zwrócono uwagę, jak cenna jest rola Unii 

w ułatwianiu, wymianie i propagowaniu 

inicjatyw służących zbiorowemu 

upamiętnianiu tych zbrodni, również w 

celu ożywienia wspólnej pluralistycznej i 



 

AD\1168903PL.docx 13/42 PE627.931v03-00 

 PL 

demokratycznej tożsamości europejskiej. 

 

Poprawka  15 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 12 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(12) Bariery wynikające z postaw 

społecznych oraz bariery środowiskowe, 

jak również słaba dostępność, stanowią 

przeszkody dla pełnego i skutecznego 

uczestnictwa osób niepełnosprawnych 

w życiu społecznym na równych zasadach 

z innymi. Osoby niepełnosprawne 

napotykają na przeszkody w zakresie, 

między innymi, dostępu do rynku pracy, 

korzystania z wysokiej jakości edukacji 

sprzyjającej włączeniu społecznemu, 

unikania ubóstwa i wykluczenia 

społecznego, korzystania z dostępu do 

inicjatyw kulturalnych i mediów lub ze 

swoich praw politycznych. Jako strona 

Konwencji Narodów Zjednoczonych 

o prawach osób niepełnosprawnych 

(UNCRPD) Unia i wszystkie jej państwa 

członkowskie zobowiązały się do 

wspierania, ochrony i zapewnienia 

możliwości pełnego i równego korzystania 

ze wszystkich praw człowieka 

i podstawowych wolności przez wszystkie 

osoby niepełnosprawne. Postanowienia 

konwencji stały się integralną częścią 

porządku prawnego Unii. 

(12) Bariery wynikające z postaw 

społecznych oraz bariery środowiskowe, 

jak również słaba dostępność, stanowią 

przeszkody dla pełnego i skutecznego 

uczestnictwa osób niepełnosprawnych 

w życiu społecznym na równych zasadach 

z innymi. Osoby niepełnosprawne 

napotykają między innymi przeszkody 

w zakresie dostępu do rynku pracy, 

korzystania z wysokiej jakości edukacji 

sprzyjającej włączeniu społecznemu, 

unikania ubóstwa i wykluczenia 

społecznego, korzystania z dostępu do 

kultury, inicjatyw kulturalnych i mediów 

oraz ze swoich praw politycznych. Jako 

strona Konwencji Narodów Zjednoczonych 

o prawach osób niepełnosprawnych 

(UNCRPD) Unia i wszystkie jej państwa 

członkowskie zobowiązały się do 

wspierania, ochrony i zapewnienia 

możliwości pełnego i równego korzystania 

ze wszystkich praw człowieka 

i podstawowych wolności przez wszystkie 

osoby niepełnosprawne. Postanowienia 

konwencji stały się integralną częścią 

porządku prawnego Unii. 

 

Poprawka  16 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 14 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(14) Art. 24 TFUE zobowiązuje 

Parlament Europejski i Radę do przyjęcia 

przepisów dotyczących procedur 

i warunków wystąpienia z inicjatywą 

(14) Art. 24 TFUE zobowiązuje 

Parlament Europejski i Radę do przyjęcia 

przepisów dotyczących procedur 

i warunków wystąpienia z inicjatywą 
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obywatelską w rozumieniu art. 11 Traktatu 

o Unii Europejskiej. Zobowiązanie to 

wypełniono rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 211/201114. 

Przedmiotowy program powinien wspierać 

finansowanie pomocy technicznej 
i organizacyjnej na rzecz wdrażania 

rozporządzenia (UE) nr 211/2011, 

umacniając tym samym korzystanie przez 

obywateli z ich prawa do wszczęcia 
i poparcia europejskiej inicjatywy 

obywatelskiej. 

obywatelską w rozumieniu art. 11 Traktatu 

o Unii Europejskiej. Zobowiązanie to 

wypełniono rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 211/201114. 

Przedmiotowy program powinien zachęcać 

obywateli do korzystania z 

przysługującego im prawa do 

podejmowania i popierania europejskich 

inicjatyw obywatelskich oraz promować 

takie prawo poprzez wspieranie w ramach 

komponentu „Równość i prawa” 

finansowania pomocy technicznej i 

organizacyjnej na rzecz wdrażania 

rozporządzenia (UE) nr 211/2011. 

__________________ __________________ 

14 Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 211/2011 

z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie 

inicjatywy obywatelskiej (Dz.U. L 65 

z 11.3.2011, s. 1). 

14 Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 211/2011 

z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie 

inicjatywy obywatelskiej (Dz.U. L 65 

z 11.3.2011, s. 1). 

 

Poprawka  17 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 17 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(17) Zgodnie z unijnymi aktami 

dotyczącymi równego traktowania państwa 

członkowskie ustanawiają niezależne 

organy ds. wspierania równego 

traktowania, znane powszechnie jako 

„organy ds. równości”, w celu zwalczania 

dyskryminacji ze względu na rasę, 

pochodzenie etniczne oraz płeć. Wiele 

państw członkowskich wykroczyło jednak 

poza te wymogi i dopilnowało, aby organy 

ds. równości mogły zajmować się również 

dyskryminacją na innym tle, np. ze 

względu na wiek, orientację seksualną, 

religię i wyznanie, niepełnosprawność lub 

inne czynniki. Organy ds. równości 

odgrywają kluczową rolę we wspieraniu 

równości i zapewnianiu skutecznego 

stosowania prawodawstwa w zakresie 

równego traktowania, w szczególności 

(17) Zgodnie z unijnymi aktami 

dotyczącymi równego traktowania państwa 

członkowskie ustanawiają niezależne 

organy ds. wspierania równego 

traktowania, znane powszechnie jako 

„organy ds. równości”, w celu zwalczania 

dyskryminacji ze względu na rasę, 

pochodzenie etniczne oraz płeć. Wiele 

państw członkowskich wykroczyło jednak 

poza te wymogi i dopilnowało, aby organy 

ds. równości mogły zajmować się również 

dyskryminacją na innym tle, np. ze 

względu na język, wiek, orientację 

seksualną, religię i wyznanie, 

niepełnosprawność lub inne czynniki. 

Organy ds. równości odgrywają kluczową 

rolę we wspieraniu równości i zapewnianiu 

skutecznego stosowania prawodawstwa 

w zakresie równego traktowania, 
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przez udzielanie niezależnej pomocy 

ofiarom dyskryminacji, prowadzenie 

niezależnych badań dotyczących 

dyskryminacji, publikowanie niezależnych 

sprawozdań i wydawanie zaleceń na temat 

wszelkich kwestii związanych 

z dyskryminacją w ich kraju. Działania 

organów ds. równości powinny 

zdecydowanie być koordynowane w tym 

zakresie na poziomie Unii. Sieć EQUINET 

została utworzona w 2007 r. Jej członkami 

są krajowe organy ds. propagowania 

równego traktowania ustanowione na mocy 

dyrektyw 2000/43/WE15 i 2004/113/WE16 

oraz dyrektyw 2006/54/WE17 

i 2010/41/WE Parlamentu Europejskiego 

i Rady18. EQUINET ma wyjątkową 

pozycję jako jedyny podmiot, który 

zapewnia koordynację działań między 

organami ds. równości. Koordynacja za 

pośrednictwem EQUINET jest niezwykle 

ważna dla prawidłowego wdrażania 

unijnego prawa antydyskryminacyjnego 

w państwach członkowskich i powinna być 

wspierana w ramach przedmiotowego 

programu. 

w szczególności przez udzielanie 

niezależnej pomocy ofiarom 

dyskryminacji, prowadzenie niezależnych 

badań dotyczących dyskryminacji, 

publikowanie niezależnych sprawozdań 

i wydawanie zaleceń na temat wszelkich 

kwestii związanych z dyskryminacją w ich 

kraju. Działania organów ds. równości 

powinny zdecydowanie być koordynowane 

w tym zakresie na poziomie Unii. Sieć 

EQUINET została utworzona w 2007 r. Jej 

członkami są krajowe organy ds. 

propagowania równego traktowania 

ustanowione na mocy dyrektyw 

2000/43/WE15 i 2004/113/WE16 oraz 

dyrektyw 2006/54/WE17 i 2010/41/WE 

Parlamentu Europejskiego i Rady18. 

EQUINET ma wyjątkową pozycję jako 

jedyny podmiot, który zapewnia 

koordynację działań między organami ds. 

równości. Koordynacja za pośrednictwem 

EQUINET jest niezwykle ważna dla 

prawidłowego wdrażania unijnego prawa 

antydyskryminacyjnego w państwach 

członkowskich i powinna być wspierana 

w ramach przedmiotowego programu. 

_________________ _________________ 

15 Dyrektywa Rady 2000/43/WE z dnia 29 

czerwca 2000 r. wprowadzająca w życie 

zasadę równego traktowania osób bez 

względu na pochodzenie rasowe lub 

etniczne (Dz.U. L 180 z 19.7.2000, s. 22). 

15 Dyrektywa Rady 2000/43/WE z dnia 29 

czerwca 2000 r. wprowadzająca w życie 

zasadę równego traktowania osób bez 

względu na pochodzenie rasowe lub 

etniczne (Dz.U. L 180 z 19.7.2000, s. 22). 

16 Dyrektywa Rady 2004/113/WE z dnia 

13 grudnia 2004 r. wprowadzająca w życie 

zasadę równego traktowania mężczyzn 

i kobiet w zakresie dostępu do towarów 

i usług oraz dostarczania towarów i usług 

(Dz.U. L 373 z 21.12.2004, s. 37). 

16 Dyrektywa Rady 2004/113/WE z dnia 

13 grudnia 2004 r. wprowadzająca w życie 

zasadę równego traktowania mężczyzn 

i kobiet w zakresie dostępu do towarów 

i usług oraz dostarczania towarów i usług 

(Dz.U. L 373 z 21.12.2004, s. 37). 

17 Dyrektywa 2006/54/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. 

w sprawie wprowadzenia w życie zasady 

równości szans oraz równego traktowania 

kobiet i mężczyzn w dziedzinie 

zatrudnienia i pracy (Dz.U. L 204 

z 26.7.2006, s. 23). 

17 Dyrektywa 2006/54/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. 

w sprawie wprowadzenia w życie zasady 

równości szans oraz równego traktowania 

kobiet i mężczyzn w dziedzinie 

zatrudnienia i pracy (Dz.U. L 204 

z 26.7.2006, s. 23). 

18 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 

i Rady 2010/41/UE z dnia 7 lipca 2010 r. 

18 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 

i Rady 2010/41/UE z dnia 7 lipca 2010 r. 
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w sprawie stosowania zasady równego 

traktowania kobiet i mężczyzn 

prowadzących działalność na własny 

rachunek oraz uchylająca dyrektywę Rady 

86/613/EWG (Dz.U. L 180 z 15.7.2010, s. 

1). 

w sprawie stosowania zasady równego 

traktowania kobiet i mężczyzn 

prowadzących działalność na własny 

rachunek oraz uchylająca dyrektywę Rady 

86/613/EWG (Dz.U. L 180 z 15.7.2010, s. 

1). 

 

Poprawka  18 

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 

podstawowych UE, między innymi dzięki 

ich funkcjom doradczym i strażniczym, 

(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., 

zwiększenie finansowania oraz 

odpowiednie wsparcie finansowe mają 

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, w tym poprzez 

odpowiednie podstawowe finansowanie i 

uproszczone formy kosztów, zasady i 

procedury finansowe, gdyż działalność 

takich organizacji przyczynia się do 
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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  19 

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, 

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. 

(21) W celu zapewnienia skutecznego 

przydziału środków z budżetu ogólnego 

Unii należy zapewnić europejską wartość 

dodaną wszystkich realizowanych działań 

oraz ich komplementarność z działaniami 

państw członkowskich. Należy dążyć do 

spójności, komplementarności oraz 

przejrzystych i jasno zdefiniowanych 

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 + oraz Europejskim Korpusem 

Solidarności, aby wykorzystać potencjał 

wzajemnego oddziaływania w dziedzinach 

kultury, branży audiowizualnej, mediów, 

sztuki oraz formalnej, pozaformalnej i 

nieformalnej edukacji i sektora 

kreatywnego. Należy stworzyć efekt 

synergii z innymi europejskimi 

programami finansowania, zwłaszcza 

w dziedzinie zatrudnienia, rynku 

wewnętrznego, przedsiębiorstw, 

młodzieży, wolontariatu, szkoleń 

zawodowych, zdrowia, obywatelstwa, 

sprawiedliwości, włączenia społecznego – 

w szczególności migrantów i osób 

znajdujących się w najtrudniejszej 
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sytuacji – migracji, bezpieczeństwa, badań 

naukowych, innowacji, technologii, 

przemysłu, spójności, klimatu, turystyki, 

sportu, stosunków zewnętrznych, 

rozszerzenia, współpracy 

międzynarodowej, handlu i rozwoju. 

 

Poprawka  20 

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 oraz wymaga pełnej 

przejrzystości i rozwagi w zakresie 

wykorzystania zasobów i należytego 

zarządzania finansami. Są to w 

szczególności przepisy dotyczące 

możliwości finansowania lokalnych, 

regionalnych, krajowych i 

ponadnarodowych organizacji 

społeczeństwa obywatelskiego za 

pośrednictwem wieloletnich dotacji 

operacyjnych i dotacji w systemie 

kaskadowym oraz elastycznych procedur 

przyznawania dotacji. 

 

Poprawka  21 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 24 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(24) Rodzaje finansowania i metody 

wdrażania na podstawie tego 

rozporządzenia powinny być wybierane 

(24) Rodzaje finansowania i metody 

wdrażania na podstawie tego 

rozporządzenia powinny być wybierane 
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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, 

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. 

w zależności od ich możliwości 

zapewnienia pozytywnego wskaźnika 

realizacji celów, zwłaszcza w przypadku 

dotacji na działania i projektów, oraz 

osiągnięcia wyników zgodnych ze 

szczegółowymi celami działań, biorąc pod 

uwagę w szczególności koszty kontroli, 

obciążenie administracyjne, wielkość i 

zdolności zainteresowanych stron i 

docelowych beneficjentów oraz 

przewidywane ryzyko nieprzestrzegania 

przepisów. Pod uwagę należy wziąć 

korzystanie z płatności ryczałtowych, 

stawek ryczałtowych i kosztów 

jednostkowych oraz dodatkowe parametry 

umożliwiające skuteczniejsze 

uwzględnianie osób o specjalnych 

potrzebach, a także formę finansowania 

niepowiązanego z kosztami, o którym 

mowa w art. 125 ust. 1 rozporządzenia 

finansowego. Wymogi dotyczące 

współfinansowania powinny dopuszczać 

formę niepieniężną i mogą zostać 

uchylone w przypadkach 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 
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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. 

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. 

__________________ __________________ 

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 

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 
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finansowymi i innymi 

nieprawidłowościami (Dz.U. L 292 

z 15.11.1996, s. 2). 

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  22 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 28 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(28) Odzwierciedlając znaczenie 

przeciwdziałania zmianie klimatu zgodnie 

ze zobowiązaniami Unii na rzecz realizacji 

porozumienia paryskiego i celów 

zrównoważonego rozwoju Organizacji 

Narodów Zjednoczonych, niniejszy 

program przyczyni się do uwzględnienia 

działań w dziedzinie klimatu i do 

osiągnięcia celu ogólnego, w ramach 

którego wydatki na realizację celów 

klimatycznych w budżecie UE mają 

sięgnąć 25 %. Stosowne działania zostaną 

określone podczas opracowania 

i wdrażania programu i ponownie 

ocenione w kontekście oceny 

śródokresowej. 

skreśla się 

 

Poprawka  23 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 30 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 



 

PE627.931v03-00 22/42 AD\1168903PL.docx 

PL 

(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 zapewnienia wykonywania 

niniejszego rozporządzenia i skutecznej 

oceny postępów w osiąganiu celów 

programu, uprawnienia do przyjęcia aktów 

zgodnie z art. 290 Traktatu 

o funkcjonowaniu Unii Europejskiej należy 

przekazać Komisji w odniesieniu 

do programów prac i wieloletnich 

priorytetów, o których mowa w art. 13, 

oraz 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. 

 

Poprawka  24 

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 

i integracyjnych społeczeństw. 

1. Celem ogólnym programu jest 

ochrona i propagowanie obywatelstwa 

europejskiego i praworządności, a także 

praw, zasad i wartości przewidzianych 

w traktatach UE, na których podstawie 

Unia została utworzona. Należy to 

osiągnąć przede wszystkim przez 
wspieranie kluczowych zainteresowanych 

stron, takich jak stowarzyszenia obywateli, 

ośrodki analityczne, instytuty badawcze, 
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instytucje kulturalne i akademickie oraz 

organizacje społeczeństwa obywatelskiego 

na szczeblu lokalnym, regionalnym, 

krajowym i ponadnarodowym, aby 

przypomnieć wszystkim o znaczeniu tych 

wartości i zasad, a tym samym utrzymać 

otwarte, demokratyczne i integracyjne 

społeczeństwa. 

 

Poprawka  25 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – ustęp 2 – litera b 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) propagowanie zaangażowania 

obywateli w życie demokratyczne Unii 

i ich udziału w nim (komponent 

„Zaangażowanie i udział obywateli”), 

b) podnoszenie świadomości 

obywateli – a w szczególności młodych 

ludzi – na temat znaczenia UE poprzez 

działania mające na celu zachowanie 

pamięci o wydarzeniach historycznych, 

które doprowadziły do jej powstania, oraz 

propagowanie demokracji, wolności 

słowa, pluralizmu, zaangażowania 

obywatelskiego, spotkań obywateli i ich 

aktywnego udziału w życiu 

demokratycznym Unii (komponent 

„Aktywność obywatelska”); 

 

Poprawka  26 

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 szczegółowego 

określonego w art. 2 ust. 2 lit. a) program 

ma następujące cele: 

 

Poprawka  27 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 – akapit 1 – litera b 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) ochronie i propagowaniu praw 

dziecka, praw osób niepełnosprawnych, 

praw obywatelskich UE oraz prawa do 

ochrony danych osobowych. 

b) ochronie i propagowaniu praw 

dziecka, praw osób niepełnosprawnych, 

praw obywatelskich UE, w tym prawa do 

wszczęcia inicjatywy na rzecz działalności 

obywatelskiej, oraz prawa do ochrony 

danych osobowych. 

 

Poprawka  28 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – nagłówek 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Komponent „Zaangażowanie i udział 

obywateli” 

Komponent „Aktywność obywatelska” 

 

Poprawka  29 

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 szczegółowego 

określonego w art. 2 ust. 2 lit. a) program 

ma następujące cele: 

 

Poprawka  30 

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) wspieraniu projektów 

przedstawianych przez obywateli, ze 

szczególnym uwzględnieniem młodych 

ludzi, mających na celu zachęcanie ludzi 

nie tylko do pamiętania o wydarzeniach, 

które poprzedzały ustanowienie UE i 

tworzą rdzeń jej pamięci historycznej, ale 

także do lepszego poznania wspólnej 
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historii, kultury i wartości, a także do 

poczucia bogactwa wspólnego dziedzictwa 

kulturowego oraz różnorodności 

kulturowej i językowej, które stanowią 

fundament wspólnej przyszłości; 

zwiększaniu zrozumienia przez obywateli 

Unii, jej początków, racji bytu i osiągnięć, 

a także zwiększaniu ich świadomości na 

temat obecnych i przyszłych wyzwań oraz 

znaczenia wzajemnego zrozumienia i 

tolerancji, które są centralnym elementem 

projektu europejskiego; 

 

Poprawka  31 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – akapit 1 – litera a a (nowa) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 aa) promowaniu i wspieraniu wymiany 

dobrych praktyk w zakresie kształtowania 

obywatelstwa europejskiego, zarówno w 

ramach kształcenia formalnego, jak i 

nieformalnego; 

 

Poprawka  32 

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 

obywatelskiego i demokratycznego, 

umożliwiającego obywatelom 
i stowarzyszeniom przedstawicielskim 

wypowiadanie się i publiczną wymianę 

poglądów we wszystkich dziedzinach 

działania Unii. 

b) propagowaniu dialogu 

publicznego poprzez partnerstwo miast, 

spotkania obywateli, w szczególności ludzi 

młodych, oraz poprzez współpracę między 

gminami, społecznościami lokalnymi i 

organizacjami społeczeństwa 

obywatelskiego różnych krajów, aby 

zapewnić im bezpośrednie praktyczne 

doświadczanie różnorodności kulturowej i 

dziedzictwa kulturowego w Unii oraz 

zwiększyć zaangażowanie obywateli w 

życie społeczeństwa; 
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Poprawka  33 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – akapit 1 – litera b a (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ba) wspieraniu i zwiększaniu udziału 

obywateli w życiu demokratycznym Unii 

na szczeblu lokalnym, krajowym i 

ponadnarodowym; umożliwianiu 

obywatelom i stowarzyszeniom 

propagowania dialogu 

międzykulturowego i prowadzenia 

odpowiednich debat publicznych na temat 

wszystkich obszarów działania Unii, 

przyczyniając się tym samym do 

kształtowania politycznego programu 

Unii; wspieraniu zorganizowanych 

wspólnych inicjatyw, zarówno w formie 

stowarzyszeń obywateli, jak i sieci 

podmiotów prawnych, w celu 

skuteczniejszego promowania celów, o 

których mowa w poprzednich literach; 

 

Poprawka  34 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 5 – akapit 1 – wprowadzenie 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

W ramach celu szczegółowego 

określonego w art. 2 ust. 2 lit. c) program 

koncentruje się na: 

W ramach celu szczegółowego 

określonego w art. 2 ust. 2 lit. a) program 

ma następujące cele: 

 

Poprawka  35 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 6 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

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 [908 705 000] EUR w cenach 

bieżących. 



 

AD\1168903PL.docx 27/42 PE627.931v03-00 

 PL 

 

Poprawka  36 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 6 – ustęp 2 – litera b 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) [233 000 000] EUR na cel 

szczegółowy, o którym mowa w art. 2 ust. 2 

lit. b). 

b) [500 000 000] EUR lub co 

najmniej 40 % puli środków finansowych 

programu zgodnie z ust. 1 na osiągnięcie 

celów szczegółowych, o którym mowa w 

art. 2 ust. 2 lit. b); około 15 % całkowitego 

budżetu zaplanowanego na ten cel 

zostanie przeznaczone na działania 

związane z pamięcią, 65 % na udział w 

życiu demokratycznym, 10 % na działania 

promocyjne i 10 % na zarządzanie 

(podział orientacyjny). 

 Komisja nie może stosować odstępstw 

przekraczających 5 punktów 

procentowych w odniesieniu do 

przydzielonych wartości procentowych 

koperty finansowej na każdą z grup celów 

szczegółowych. Jeżeli przekroczenie tego 

limitu okaże się konieczne, Komisja jest 

uprawniona do przyjęcia aktów 

delegowanych zgodnie z art. 16, 

zmieniających każdą z wartości o więcej 

niż 5 punktów procentowych i 

maksymalnie o 10 punktów procentowych. 

 

Poprawka  37 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 6 – ustęp 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Kwota, o której mowa w ust. 1, 

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 

3. Kwota, o której mowa w ust. 1, 

może być wykorzystana na pomoc 

techniczną i administracyjną w ramach 

realizacji programu, taką jak działania 

przygotowawcze, monitorowanie, kontrola, 

audyt i ocena, badania oraz spotkania 

ekspertów w zakresie priorytetów 

i obszarów związanych z ogólnymi celami 
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komunikacyjne w zakresie priorytetów 

i obszary związane z ogólnymi celami 

programu. 

programu. 

 

Poprawka  38 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 6 – ustęp 3 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 3a. Komisja przeznacza co najmniej 

40 % środków, o których mowa w ust. 1, 

na wsparcie organizacji społeczeństwa 

obywatelskiego. 

 

Poprawka  39 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 8 – ustęp 3 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 3a. Program przewiduje warunki 

dostępu do informacji dotyczących 

programu dostosowane do potrzeb osób 

niepełnosprawnych, aby umożliwić im 

pełne korzystanie z przysługujących im 

praw i pełne uczestnictwo w 

społeczeństwie, w którym żyją. 

 

Poprawka  40 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 12 – ustęp 2 – litera b 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) wszelkie podmioty prawne 

utworzone na mocy prawa unijnego lub 

wszelkie organizacje międzynarodowe; 

b) wszelkie podmioty prawne typu 

non-profit utworzone na mocy prawa 

unijnego lub wszelkie organizacje 

międzynarodowe; 
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Poprawka  41 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 12 – ustęp 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Na rzecz europejskiej sieci 

krajowych organów ds. równości 

(EQUINET) może zostać przyznana 

dotacja bez zaproszenia do składania 

wniosków na pokrycie wydatków 

związanych z jej stałym programem prac. 

3. Na rzecz europejskiej sieci 

krajowych organów ds. równości 

(EQUINET), na mocy art. 6 ust. 2 lit. a), 

może zostać przyznana dotacja bez 

zaproszenia do składania wniosków na 

pokrycie wydatków związanych z jej 

stałym programem prac. 

 

Poprawka  42 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 13 – nagłówek 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Program prac Program prac i priorytety wieloletnie 

 

Poprawka  43 

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 

przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z 

art. 16 w celu uzupełnienia niniejszego 

rozporządzenia przez ustanowienie 

odpowiednich programów prac oraz, w 

razie potrzeby, priorytetów wieloletnich, 

na których opierają się te programy. 

Opracowując programy prac, Komisja 

zasięga opinii organizacji 

reprezentujących społeczeństwo 

obywatelskie oraz organizacji 

reprezentujących władze lokalne i 

regionalne. 
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Poprawka  44 

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 tworzenie 

i gromadzenie danych na potrzeby 

monitorowania realizacji programu i jego 

rezultatów. Zapewnia też, by przydział 

środków na poszczególne projekty był 

dokładnie odzwierciedlony i by synergie 

między programami finansowania były 

odpowiednio udokumentowane. W tym 

celu należy zapewnić udział podmiotów 

zaangażowanych w program. Na 

odbiorców środków unijnych oraz na 

państwa członkowskie nakłada się 

proporcjonalne i jak najmniej uciążliwe 

wymogi dotyczące sprawozdawczości. 

 

Poprawka  45 

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. 6, 

13 i 14, powierza się Komisji do dnia 31 

grudnia 2027 r. 

 

Poprawka  46 

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 

3. Przekazanie uprawnień, o którym 

mowa w art. 6, 13 i 14, może zostać w 

dowolnym momencie odwołane przez 

Parlament Europejski lub przez Radę. 
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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. 

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. 

 

Poprawka  47 

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. 6, 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. 

 

Poprawka  48 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 18 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Komisja prowadzi działania 

informacyjne i komunikacyjne związane 

z programem, jego działaniami 

i rezultatami. Zasoby finansowe 

przydzielone na program przyczyniają się 

również do komunikacji instytucjonalnej 

w zakresie priorytetów politycznych Unii, 

o ile są one związane z celami, o których 

2. Komisja prowadzi działania 

informacyjne i komunikacyjne związane 

z programem, jego działaniami 

i rezultatami. 
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mowa w art. 2. 

 

Poprawka  49 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 18 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Artykuł 18 a 

 Krajowe punkty kontaktowe 

 Każde państwo członkowskie ustanawia 

niezależny i wykwalifikowany krajowy 

punkt kontaktowy mający za zadanie 

udzielanie potencjalnym beneficjentom 

programu (obywatelom, organizacjom i 

stowarzyszeniom regionalnym) 

wskazówek, praktycznych informacji i 

pomocy w odniesieniu do wszystkich 

aspektów programu, w tym procedury 

składania i sporządzania wniosków, 

dystrybucji dokumentacji, poszukiwania 

partnerów, szkoleń i innych formalności, 

zapewniając tym samym, by program był 

wdrażany jednolicie. Nie są one 

odpowiedzialne za ocenę projektów, a 

kompetencje te są zastrzeżone dla Komisji. 

 

Poprawka  50 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 19 – ustęp 3 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Komitet może zbierać się 

w szczególnym składzie, aby rozstrzygać 

kwestie dotyczące poszczególnych 

komponentów programu. 

3. Komitet może zbierać się 

w szczególnym składzie, aby rozstrzygać 

kwestie dotyczące poszczególnych 

komponentów programu. W stosownych 

przypadkach na jego spotkania są 

regularnie zapraszani w charakterze 

obserwatorów eksperci zewnętrzni, w tym 

przedstawiciele partnerów społecznych, 

organizacji społeczeństwa obywatelskiego 

i przedstawiciele beneficjentów zgodnie z 

regulaminem wewnętrznym komitetu. 
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Poprawka  51 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Załącznik I – akapit 1 – wprowadzenie 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Cele szczegółowe programu, o których 

mowa w art. 2 ust. 2, będą realizowane 

w szczególności przez wspieranie 

następujących działań: 

Cele szczegółowe programu, o których 

mowa w art. 2 ust. 2, będą realizowane 

w szczególności przez wspieranie 

następujących działań ogólnych: 

 

Poprawka  52 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Załącznik I – akapit 1 – litera a 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) podnoszenie świadomości, 

rozpowszechnianie informacji w celu 

zwiększenia poziomu znajomości obszarów 

polityki i praw w dziedzinach objętych 

programem; 

a) podnoszenie świadomości 

obywateli, w szczególności ludzi młodych i 

osób należących do grup społecznych 

znajdujących się w niekorzystnej sytuacji i 

niedostatecznie reprezentowanych, na 

temat wspólnych wartości, praw i zasad, 

na których opiera się Unia, ich praw i 

obowiązków jako obywateli europejskich, 

a także sposobów ochrony i egzekwowania 

tych praw niezależnie od miejsca 

zamieszkania; promowanie projektów 

mających na celu zwiększenie poziomu 

znajomości obszarów polityki i praw 

w dziedzinach objętych celami programu; 

zachęcanie do formalnego i 

nieformalnego kształcenia na rzecz 

obywatelstwa europejskiego. 

 

Poprawka  53 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Załącznik I – akapit 1 – litera b 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) wzajemne uczenie się w drodze b) wzajemne uczenie się w drodze 
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wymiany dobrych praktyk między 

zainteresowanymi podmiotami w celu 

poprawy stanu wiedzy i wzajemnego 

zrozumienia, a także zaangażowania 

obywatelskiego i demokratycznego; 

uwydatniania i wymiany dobrych praktyk 

między zainteresowanymi podmiotami 

(łącznie ze stowarzyszeniami, 

organizacjami społeczeństwa 

obywatelskiego, organami 

samorządowymi i obywatelami) w celu 

poprawy stanu wiedzy, wzajemnego 

zrozumienia, zaangażowania 

obywatelskiego i demokratycznego oraz 

dalszego wykorzystywania wyników 

wspieranych działań; 

 

Poprawka  54 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Załącznik I – akapit 1 – litera c 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

c) działania analityczne 

i monitorujące1 celem lepszego 

zrozumienia sytuacji w państwach 

członkowskich i na szczeblu UE 

w dziedzinach objętych programem, 

a także celem poprawy wdrażania prawa 

i polityki UE; 

skreśla się 

__________________  

1 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. 

 

 

Poprawka  55 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Załącznik I – akapit 1 – litera d a (nowa) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 da) wspieranie inicjatyw i środków 

mających na celu promowanie i ochronę 
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wolności i pluralizmu mediów oraz 

budowanie zdolności w celu sprostania 

nowym wyzwaniom, takim jak nowe 

technologie medialne i przeciwdziałanie 

mowie nienawiści; 

 

Poprawka  56 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Załącznik I – akapit 1 – litera e 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

e) opracowywanie i obsługę narzędzi 

z zakresu technologii informacyjnych 

i komunikacyjnych (ICT); 

skreśla się 

 

Poprawka  57 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Załącznik I – akapit 1 – litera e a (nowa) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ea) 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 przez podnoszenie świadomości, 

szkolenia, badania i działania 

monitorujące, ukierunkowane w 

szczególności na osoby młode; 

 

Poprawka  58 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Załącznik I – akapit 1 – litera f 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

f) zwiększanie świadomości 

obywateli w zakresie europejskiej kultury, 

historii i pamięci o przeszłości, jak również 

f) zwiększanie świadomości 

obywateli – zwłaszcza ludzi młodych – 

w zakresie europejskiej kultury, historii i 
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ich poczucia przynależności do Unii; pamięci oraz europejskiego dziedzictwa 

kulturowego, a także w zakresie 

przyszłych wyzwań stojących przed UE i 

wzmacniania ich poczucia przynależności 

do Unii, w szczególności poprzez: 

 (i)  inicjatywy mające na celu 

zastanowienie się nad przyczynami 

reżimów totalitarnych we współczesnej 

historii Europy oraz upamiętnienie ofiar 

zbrodni tych reżimów; 

 (ii)  działania związane z innymi 

decydującymi momentami i punktami 

odniesienia w najnowszej historii Europy; 

 

Poprawka  59 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Załącznik I – akapit 1 – litera g 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

g) integrowanie Europejczyków 

z różnych krajów i kultur dzięki 

umożliwianiu im udziału w działaniach 

związanych z partnerstwem miast; 

g) integrowanie obywateli z różnych 

krajów i kultur dzięki umożliwianiu im 

udziału w spotkaniach, działaniach 

związanych z partnerstwem miast, 

projektach na małą skalę i projektach 

społeczeństwa obywatelskiego, stwarzając 

tym samym warunki do lepszego podejścia 

oddolnego na rzecz kształtowania agendy 

politycznej UE; 

 

Poprawka  60 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Załącznik I – akapit 1 – litera h 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

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; 

h) wspieranie i ułatwianie aktywnego 

i integracyjnego uczestnictwa, ze 

szczególnym uwzględnieniem 

zmarginalizowanych grup społecznych, w 

tworzeniu bardziej demokratycznej Unii 

przez propagowanie między innymi 

narzędzi e-demokracji i europejskiej 

inicjatywy obywatelskiej; podnoszenie 
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świadomości na temat promowania i 

ochrony praw i wartości poprzez 

wspieranie organizacji społeczeństwa 

obywatelskiego; 

 

Poprawka  61 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Załącznik I – akapit 1 – litera j 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

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; 

j) wspieranie organizacji 

społeczeństwa obywatelskiego 

działających w dziedzinach objętych 

programem; 

 

Poprawka  62 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Załącznik I – akapit 1 – litera j a (nowa) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ja) wzmocnienie zdolności i 

niezależności obrońców praw człowieka i 

organizacji społeczeństwa obywatelskiego 

monitorujących sytuację w zakresie 

praworządności oraz wspieranie działań 

na szczeblu lokalnym, regionalnym i 

krajowym; 

 

Poprawka  63 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Załącznik I – akapit 1 – litera j b (nowa) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 jb) promowanie i rozwijanie dialogu z 

organizacjami społeczeństwa 

obywatelskiego w zakresie rozwoju, 

wdrażania i monitorowania unijnego 
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prawa, celów politycznych i strategii we 

wszystkich obszarach objętych 

programem; 

 

Poprawka  64 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Załącznik II – akapit 1 – wprowadzenie 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Program będzie ściśle monitorowany 

w oparciu o zestaw wskaźników mających 

na celu pomiar zakresu, w jakim osiągnięto 

jego cele ogólne i szczegółowe, oraz 

minimalizację obciążeń i kosztów 

administracyjnych. W tym celu 

gromadzone będą dane dotyczące 

następującego zestawu wskaźników: 

Program będzie ściśle monitorowany 

w oparciu o zestaw wskaźników mających 

na celu pomiar zakresu, w jakim osiągnięto 

jego cele ogólne i szczegółowe, oraz 

minimalizację obciążeń i kosztów 

administracyjnych. Wskaźniki należy w 

miarę możliwości podzielić według wieku, 

płci i innych zgromadzonych danych 

(pochodzenie etniczne, 

niepełnosprawność, tożsamość płciowa 

itp.). W tym celu gromadzone będą dane 

dotyczące następującego zestawu 

wskaźników: 

 

Poprawka  65 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Załącznik II – tabela – wiersz 6 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Liczba sieci i inicjatyw transnarodowych 

skoncentrowanych na pamięci europejskiej 

i europejskim dziedzictwie w wyniku 

interwencji w ramach programu 

Liczba sieci i inicjatyw transnarodowych 

skoncentrowanych na europejskiej pamięci 

o przeszłości, europejskim dziedzictwie i 

dialogu obywatelskim w wyniku 

interwencji w ramach programu 

 

Poprawka  66 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Załącznik II – tabela – wiersz 6 a (nowy) 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Geograficzny rozkład projektów 
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ZAŁĄCZNIK: WYKAZ PODMIOTÓW LUB OSÓB,  
OD KTÓRYCH SPRAWOZDAWCA OTRZYMAŁ INFORMACJE 

Poniższy wykaz opracowano na zasadzie zupełnej dobrowolności, na wyłączną 

odpowiedzialność sprawozdawcy. Przy sporządzaniu sprawozdania, do czasu przyjęcia go w 

komisji, sprawozdawca otrzymał informacje od następujących podmiotów lub osób: 

Podmiot lub osoba 

Społeczeństwo Obywatelskie Europy 

Europejskie Forum Młodzieży 

Rada Gmin i Regionów Europy 

Fundacja im. Stefana Batorego 

Association Française du Conseil des Communes et Régions de France 

Jeunes Fédéralistes européens 

Culture Action Europe 
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