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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Informacje ogólne

Artykuł 2 Traktatu o Unii Europejskiej stanowi, że Unia opiera się na wartościach 
poszanowania godności osoby ludzkiej, wolności, demokracji, równości, praworządności, jak 
również poszanowania praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości. 
Europejskie społeczeństwa w ostatnim czasie stawiały czoła ekstremizmowi i podziałom, 
które podważają ideę otwartych i integracyjnych społeczeństw, w związku z czym Komisja 
oceniła, że promowanie i wzmacnianie tych wartości jest teraz ważniejsze niż kiedykolwiek. 
Ponadto ludzie nadal są ofiarami dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie 
etniczne, religię lub przekonania, niepełnosprawność, wiek i orientację seksualną, a kobiety, 
dzieci i inne osoby należące do grup ryzyka są codziennie narażone na przemoc. Ludzie nie 
zdają sobie także wystarczająco sprawy z wartości UE i przysługujących im praw jako 
obywatelom, a niektórzy nawet je kwestionują.

Komisja stwierdziła, że rozdrobniony charakter i ograniczone środki programów dotyczących 
tego obszaru nie były dotychczas wystarczające, aby sprostać wszystkim tym wyzwaniom, 
dlatego też połączyła je w nowy program „Prawa i Wartości”, finansowany z nowego 
Funduszu „Sprawiedliwość, Prawa i Wartości” o łącznych przydzielonych środkach 
wynoszących 641 705 000 EUR. Wniosek dotyczący rozporządzenia ustanawiającego 
program „Prawa i Wartości” został opublikowany w dniu 30 maja 2018 r.

Zaproponowany nowy program łączy dwa istniejące programy finansowania – program 
„Prawa, równość, obywatelstwo” oraz program „Europa dla Obywateli”. Ogólnym celem 
nowego programu jest ochrona i propagowanie praw i wartości przewidzianych w Traktatach 
UE i Karcie praw podstawowych UE. Ten cel ogólny zostanie osiągnięty w drodze realizacji 
trzech celów szczegółowych:

• propagowanie równości i praw (komponent „Równość i prawa”): koncentrowanie się 
na zapobieganiu nierównościom i dyskryminacji oraz ich zwalczaniu, wspieraniu i 
uwzględnianiu kompleksowej polityki propagowania równości płci i niedyskryminacji oraz 
polityki zwalczania rasizmu i wszelkich form nietolerancji, ochronie i propagowaniu praw 
dziecka, praw osób niepełnosprawnych, praw obywatelskich UE oraz prawa do ochrony 
danych osobowych;

• propagowanie zaangażowania obywateli w życie Unii i ich udziału w nim (komponent 
„Zaangażowanie i udział obywateli”): koncentrowanie się na zwiększeniu zrozumienia Unii, 
jej historii, dziedzictwa kulturowego i różnorodności przez obywateli oraz wspieraniu 
interakcji i współpracy między obywatelami różnych krajów;

• zwalczanie wszystkich form przemocy (komponent Daphne): koncentrowanie się na 
zapobieganiu wszelkim formom przemocy wobec dzieci, młodzieży i kobiet oraz przemocy 
wobec innych grup ryzyka, jak również zwalczaniu takiej przemocy, a także wspieraniu i 
ochronie ofiar takiej przemocy.

Metodyka
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W Parlamencie Europejskim komisją przedmiotowo właściwą jest zasadniczo komisja LIBE. 
EMPL jest komisją opiniodawczą zgodnie z art. 53.

Kluczowe punkty opinii sprawozdawczyni:

• Zmiana nazwy programu na program „Prawa, Równość i Wartości”, aby wyrazić 
ambitny cel UE, jakim jest zapewnienie równości dla wszystkich.

• Zaktualizowanie brzmienia ogólnego celu programu dla podkreślenia równości i praw 
jako celów wymienionych już w motywie 3 tekstu: „Ostatecznym celem funduszu jest 
wspieranie i utrzymanie demokratycznego i integracyjnego społeczeństwa opartego na prawie 
i równości”.

• Poszerzenie zakresu osobowego nowego programu zgodnie z EFS+, a mianowicie na 
ludzi.

• Zapewnienie, by w następnym okresie programowania należytą uwagę poświęcono 
walce z rasizmem i mową nienawiści w internecie.

• Biorąc pod uwagę wejście w życie nowego RODO, szczególną uwagę należy zwrócić 
na ochronę związaną z przetwarzaniem danych w związku z zatrudnieniem ze względu na 
wrażliwy charakter takich danych.

• Przeniesienie wykazu kwalifikujących się działań do aktu podstawowego, gdyż tak 
ważny przepis nie może być ukrywany w załączniku! W związku z tym proponuje się nowy 
art. 9a i przeniesienie całego wykazu z załącznika I do tego nowego artykułu.

• Należy zagwarantować finansowanie w ramach programu na rzecz Equinet, gdyż jest 
to sieć organów ustawowych współpracujących ze sobą we wdrażaniu i monitorowaniu 
stosowania prawa Unii objętego programem.

• Sprawozdawczyni proponuje zaktualizowanie wykazu działań. Kluczowe punkty są 
następujące:

- działania nie powinny skupiać się wyłącznie na pogłębianiu wiedzy, ale także 
na stosowaniu dorobku prawnego związanego z programem;

- wzmocnienie kreatywnych aspektów działań, gdyż zgodnie z doświadczeniem 
sprawozdawczyni odpowiednie działania kreatywne zwykle są skuteczne i wydajne w 
osiąganiu celów programu ustanowionych w art. 2;

- przywrócenie działań, które są wspierane obecnie, ale nie są wymienione w 
nowym wniosku w odniesieniu do wspierania kluczowych podmiotów i materiałów 
edukacyjnych.

• Na koniec sprawozdawczyni proponuje wprowadzenie wyraźnego rozróżnienia w 
załączniku II między wskaźnikami rezultatu i wyniku oraz sugeruje, jakie wskaźniki wyniku 
powinny być włączone do sprawozdawczości.
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POPRAWKI

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

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) Kierując się ponadto aktami, które 
szczegółowo przedstawiają te wartości, a w 
szczególności dyrektywą Rady 
2000/43/WE z dnia 29 czerwca 2000 r. 
wprowadzającą w życie zasadę równego 
traktowania osób bez względu na 
pochodzenie rasowe lub etniczne oraz 
dyrektywą Rady 2000/78/WE z dnia 27 
listopada 2000 r. ustanawiającą ogólne 
warunki ramowe równego traktowania w 
zakresie zatrudnienia i pracy, a także w 
następstwie zobowiązań UE będącej 
stroną Konwencji ONZ o prawach osób 
niepełnosprawnych, a także zgodnie z 
międzyinstytucjonalną proklamacją 
Europejskiego filaru praw socjalnych 
(2017/C 428/09) oraz rezolucją 
Parlamentu Europejskiego z dnia 19 
kwietnia 2008 r. w sprawie konieczności 
ustanowienia instrumentu na rzecz 
wartości europejskich wspierającego 
organizacje społeczeństwa 
obywatelskiego, które propagują 
podstawowe wartości w Unii Europejskiej 
na poziomie lokalnym i krajowym 
(2018/2619 (RSP), Unia powinna w 
dalszym ciągu utrzymywać i propagować 
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prawa i wartości określone w art. 2 i 3 
Traktatu o Unii Europejskiej.

Poprawka 2

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 
„poprzednimi programami”).

(2) Tych praw i wartości nie można 
uznawać za oczywiste i muszą być one
nadal chronione,
propagowane, egzekwowane i
współdzielone przez narody i obywateli 
UE oraz 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 oraz wciąż utrzymującymi się 
wyzwaniami, jakie stanowią nietolerancja 
i dyskryminacja, ważniejsze niż 
kiedykolwiek są wspieranie, umacnianie 
i obrona sprawiedliwości, praw, unijnych 
wartości i praworządności, która jest 
nieodłącznie związana z samą demokracją 
i stanowi warunek jej skuteczności. 
Promowanie i wspieranie praw człowieka, 
poszanowania ludzkiej godności, praw 
socjalnych, praw mniejszości, wolności, 
demokracji, równości i praworządności 
będzie 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 
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Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
nr 1381/20138, oraz program „Europa dla 
Obywateli”, ustanowiony rozporządzeniem 
(UE) nr 390/20149 (zwanych dalej 
„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).

9 Rozporządzenie 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).

9 Rozporządzenie 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 3

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 

(3) Fundusz „Sprawiedliwość, Prawa 
i Wartości” oraz dwa programy 
finansowania leżące u jego podstaw skupią 
się na ludziach i podmiotach 
przyczyniających się do wspierania, 
rozpowszechniania i chronienia naszych
wspólnych wartości, praw i bogatej 
różnorodności, zachowując ich żywy 
i dynamiczny charakter. Ostatecznym 
celem funduszu jest chronienie, wspieranie 
i utrzymanie demokratycznego 
i integracyjnego społeczeństwa opartego na 
prawie i równości, w tym dynamicznego 
społeczeństwa obywatelskiego.
Finansowane działania powinny mieć na 
celu zachęcanie ludzi do udziału w życiu 
demokratycznym, obywatelskim 
i społecznym oraz pielęgnowanie bogatej 
różnorodności społeczeństwa 
europejskiego zarówno wewnątrz państw 
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odpowiednich środków instytucje 
umożliwiają obywatelom 
i stowarzyszeniom przedstawicielskim 
wypowiadanie się i publiczną wymianę 
poglądów we wszystkich dziedzinach 
działania Unii.

członkowskich, jak i między nimi 
w oparciu o nasze wspólne wartości,
historię i pamięć o przeszłości. Art. 11 
Traktatu o Unii Europejskiej stanowi dalej, 
że za pomocą odpowiednich środków 
instytucje umożliwiają obywatelom 
i stowarzyszeniom przedstawicielskim 
wypowiadanie się i publiczną wymianę 
poglądów we wszystkich dziedzinach 
działania Unii.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(4) Program „Prawa i Wartości” 
(zwany dalej „programem”) powinien 
umożliwić stworzenie efektu synergii 
w celu sprostania wyzwaniom, które są 
wspólne dla rozpowszechniania, 
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, a także dzięki
rozwijaniu nowych środków 
innowacyjnych. 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.

Uzasadnienie

Nie należy polegać wyłącznie na istniejących środkach, ale trzeba również rozwijać nowe.
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Poprawka 5

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) 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 
świadomości i aktywnego zaangażowania 
obywateli w społeczeństwie, a ostatecznie 
także ich udziału w życiu demokratycznym 
i społecznym Unii, wzmacniając włączenie 
społeczne i walcząc z marginalizacją. 
Jednocześnie działania wspierające, które 
promują wzajemne zrozumienie, 
różnorodność, dialog i poszanowanie 
innych, sprzyjają poczuciu przynależności, 
integracji społecznej 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. Wartości 
wzajemnego zrozumienia, dialogu i 
poszanowania różnorodności mogą być 
zakorzenione na szczeblu europejskim 
jedynie wtedy, gdy są dobrze zakorzenione 
w samych państwach członkowskich i w 
ich regionach. W związku z tym program 
powinien również promować te wartości w 
państwach członkowskich wśród różnych 
grup narodowych, etnicznych, językowych 
lub religijnych, które razem tworzą 
bogactwo kulturowe i różnorodność ich 
społeczeństwa.
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Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Obywatele powinni być również 
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.

(7) Obywatele powinni być również 
bardziej świadomi pełnego zestawu swoich 
praw wynikających z obywatelstwa Unii, w 
tym przepisów o niedyskryminacji w 
ramach swobodnego przepływu 
pracowników, zgodnie z art. 45 ust. 2 
TFUE, i nie powinni obawiać się 
zamieszkania, studiowania, podejmowania 
pracy i wolontariatu w innym państwie 
członkowskim ani podróżowania do innego 
państwa członkowskiego, powinni też być
w stanie korzystać ze swoich praw 
obywatelskich i je egzekwować, móc 
liczyć na równy dostęp oraz pełną 
egzekwowalność i ochronę 
przysługujących im praw, w tym praw 
socjalnych, bez jakiejkolwiek 
dyskryminacji z dowolnych względów, 
niezależnie od tego, w którym państwie 
Unii akurat przebywają. Ponadto – z uwagi 
na fakt, iż część społeczeństwa 
obywatelskiego boryka się obecnie z 
wieloma trudnościami w państwie 
członkowskim – należy wspierać 
społeczeństwo obywatelskie i w 
szczególności jego organizacje  celem 
propagowania i ochrony wspólnych 
wartości UE określonych w art. 2 TUE, 
podnoszenia świadomości w zakresie tych 
wartości oraz przyczyniania się do 
skutecznego korzystania z praw na mocy 
prawa Unii ze szczególnym 
uwzględnieniem Karty.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8



AD\1166737PL.docx 11/33 PE627.615v02-00

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Równość kobiet i mężczyzn 
stanowi podstawową wartość i cel Unii 
Europejskiej. Dyskryminacja i nierówne 
traktowanie kobiet narusza ich prawa 
podstawowe i uniemożliwia im pełne 
uczestnictwo w życiu politycznym, 
społecznym i gospodarczym 
społeczeństwa. Ponadto istnienie barier 
strukturalnych i kulturowych stanowi 
przeszkodę dla osiągnięcia prawdziwej 
równości płci. Propagowanie równości 
kobiet i mężczyzn we wszystkich 
działaniach UE jest zatem jednym z jej 
głównych jej zadań, stanowi siłę napędową 
wzrostu gospodarczego i dlatego powinno 
być wspierane w ramach przedmiotowego 
programu.

(8) Równość kobiet i mężczyzn 
stanowi podstawową wartość i cel Unii 
Europejskiej. Zgodnie z art. 8 TFUE 
zadaniem Unii jest zniesienie nierówności 
oraz wspieranie rzeczywistego 
równouprawnienia płci we wszystkich 
swych działaniach. Dyskryminacja 
i nierówne traktowanie dowolnych osób ze 
względu na ich płeć lub płeć społeczno-
kulturową narusza ich prawa podstawowe 
i uniemożliwia im pełne uczestnictwo 
w życiu politycznym, społecznym 
i gospodarczym społeczeństwa. Ponadto 
istnienie barier strukturalnych 
i kulturowych stanowi przeszkodę dla 
osiągnięcia prawdziwej równości płci. 
Propagowanie i uwzględnianie równości 
kobiet i mężczyzn we wszystkich 
działaniach UE, w tym w dziedzinie pracy i 
zatrudnienia, gdzie utrzymuje się 
dyskryminacja, jeśli chodzi o poziom 
wynagrodzenia i dostęp do rynku pracy,
jest zatem jednym z jej głównych zadań, 
stanowi siłę napędową wzrostu 
gospodarczego i dlatego powinno być 
wspierane w ramach przedmiotowego 
programu.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Do zapobiegania wszelkim formom 
przemocy i zwalczania ich oraz do ochrony 
ofiar niezbędne są silna wola polityczna 
i skoordynowane działania oparte na 
metodach i wynikach poprzednich 
programów: Daphne, „Prawa, równość 
i obywatelstwo” oraz „Sprawiedliwość”. 
Od czasu uruchomienia w 1997 r. 
finansowanie z programu Daphne, mające 

(10) Do zapobiegania wszelkim formom 
przemocy i zwalczania ich oraz do ochrony 
ofiar, grup ryzyka oraz osób 
wymagających szczególnej ochrony
niezbędne są silna wola polityczna 
i skoordynowane działania oparte na 
metodach i wynikach poprzednich 
programów: Daphne, „Prawa, równość 
i obywatelstwo” oraz „Sprawiedliwość”. 
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na celu wsparcie ofiar przemocy 
i zwalczanie przemocy wobec kobiet, 
dzieci i młodzieży, odniosło prawdziwy 
sukces, zarówno pod względem 
popularności wśród zainteresowanych 
stron (organów publicznych, instytucji 
akademickich i organizacji 
pozarządowych), jak i pod względem 
skuteczności finansowanych projektów. 
Sfinansowano dzięki niemu projekty 
służące podnoszeniu świadomości, 
świadczeniu usług wsparcia na rzecz ofiar 
i wspieraniu działań organizacji 
pozarządowych działających w terenie. 
Objęto nim wszelkie formy przemocy, 
takie jak np. przemoc domowa, przemoc 
seksualna, handel ludźmi, jak również 
nowe pojawiające się formy przemocy, 
takie jak cyberprzemoc. Ważne jest zatem 
kontynuowanie wszystkich tych działań 
oraz należyte uwzględnienie ich wyników 
i wniosków z dotychczasowych 
doświadczeń we wdrażaniu 
przedmiotowego programu.

Należy dołożyć starań, by unikać 
nakładania się programów i podwójnego 
finansowania. Od czasu uruchomienia 
w 1997 r. finansowanie z programu 
Daphne, mające na celu wsparcie ofiar 
przemocy i zwalczanie przemocy wobec 
kobiet, dzieci i młodzieży, odniosło 
prawdziwy sukces, zarówno pod względem 
popularności wśród zainteresowanych 
stron (organów publicznych, instytucji 
akademickich i organizacji 
pozarządowych), jak i pod względem 
skuteczności finansowanych projektów. 
Sfinansowano dzięki niemu projekty 
służące podnoszeniu świadomości, 
świadczeniu usług wsparcia na rzecz ofiar, 
grup ryzyka oraz osób wymagających 
szczególnej ochrony i wspieraniu działań 
organizacji pozarządowych działających 
w terenie. Objęto nim wszelkie formy 
przemocy, takie jak np. przemoc domowa, 
przemoc seksualna, handel ludźmi, jak 
również nowe pojawiające się formy 
przemocy, takie jak cyberprzemoc. Ważne 
jest zatem kontynuowanie wszystkich tych 
działań oraz należyte uwzględnienie ich 
wyników i wniosków z dotychczasowych 
doświadczeń we wdrażaniu 
przedmiotowego programu.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Niedyskryminacja jest jedną 
z podstawowych zasad Unii. Art. 19 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej przewiduje podejmowanie 
działań w celu zwalczania dyskryminacji 
ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie 
etniczne, religię lub światopogląd, 
niepełnosprawność, wiek lub orientację 
seksualną. Zasada niedyskryminacji jest 
również zapisana w art. 21 Karty. Należy 

(11) Niedyskryminacja jest jedną 
z podstawowych zasad Unii. Art. 19 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej przewiduje podejmowanie 
działań w celu zwalczania dyskryminacji 
ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie 
etniczne, religię lub światopogląd, 
niepełnosprawność, wiek lub orientację 
seksualną. Zasada niedyskryminacji jest 
również zapisana w art. 21 Karty, który 
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brać pod uwagę specyficzne przejawy 
różnorodnych form dyskryminacji, a także 
podejmować równolegle właściwe 
działania mające na celu zapobieganie 
i zwalczanie dyskryminacji z jednego lub 
wielu względów. Program powinien 
wspierać działania mające na celu 
zapobieganie dyskryminacji, rasizmowi, 
ksenofobii, antysemityzmowi, nienawiści 
wobec muzułmanów i innym formom 
nietolerancji oraz ich zwalczanie. W tym 
kontekście szczególną uwagę należy także 
zwrócić na zapobieganie wszelkim 
formom przemocy, nienawiści, segregacji 
i stygmatyzacji i na ich zwalczanie, a także 
na zwalczanie nękania, molestowania 
i nietolerancyjnego traktowania. Program 
należy realizować we wzajemnie 
uzupełniający się sposób z innymi 
działaniami Unii, które mają te same cele, 
w szczególności z działaniami, o których 
mowa w komunikacie Komisji z dnia 5 
kwietnia 2011 r. pt. „Unijne ramy 
dotyczące krajowych strategii integracji 
Romów do 2020 r.”10 i w zaleceniu Rady 
z dnia 9 grudnia 2013 r. w sprawie 
skutecznych środków integracji Romów 
w państwach członkowskich11.

stanowi, że zakazana jest wszelka 
dyskryminacja ze względu na płeć, rasę, 
kolor skóry, pochodzenie etniczne lub 
społeczne, cechy genetyczne, język, religię
lub przekonania, poglądy polityczne lub 
wszelkie inne poglądy, przynależność do 
mniejszości narodowej, majątek, 
urodzenie, niepełnosprawność, wiek lub 
orientację seksualną, oraz że w zakresie 
stosowania traktatów i z zastrzeżeniem 
postanowień tych traktatów lub zawartych 
w nich postanowień szczególnych należy 
zakazać dyskryminacji ze względu na 
przynależność państwową, mając na 
uwadze, że cały rozdział III Karty 
poświęcony jest równości. Równość i 
niedyskryminacja stanowią nie tylko 
kwestie prawne, ale także podstawowe 
wyzwania dla społeczeństwa, w związku z
czym należy brać pod uwagę specyficzne 
przejawy różnorodnych form 
dyskryminacji, a także podejmować 
równolegle właściwe działania mające na 
celu zapobieganie i zwalczanie 
dyskryminacji z jednego lub wielu 
względów, jak również dyskryminacji 
krzyżowej. 

_________________________________

11 Dz.U. C 378 z 24.12.2013, s. 1.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11a) Program powinien wspierać 
działania mające na celu zapobieganie 
dyskryminacji, rasizmowi, ksenofobii, 
antysemityzmowi, antycygańskości, 
afrofobii, nienawiści wobec muzułmanów 
i innym formom nietolerancji, takim jak 
nietolerancja ze względu na 
niepełnosprawność, wiek, płeć, ekspresję 
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płciową, tożsamość płciową, orientację 
seksualną, oraz ich zwalczanie, a także 
uznawanie prawa wszystkich ludzi do 
poszanowania ich godności. W tym 
kontekście szczególną uwagę należy 
zwrócić także na zapobieganie wszelkim 
formom przemocy, nienawiści, segregacji 
i stygmatyzacji i na ich zwalczanie, a także 
na zwalczanie nękania (w tym nękania w 
internecie), molestowania 
i nietolerancyjnego traktowania.

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11b) Program należy realizować we 
wzajemnie uzupełniający się sposób 
z innymi działaniami Unii, które mają te 
same cele, w szczególności z działaniami, 
o których mowa w komunikacie Komisji 
z dnia 5 kwietnia 2011 r. pt. „Unijne ramy 
dotyczące krajowych strategii integracji 
Romów do 2020 r.” i w zaleceniu Rady 
z dnia 9 grudnia 2013 r. w sprawie 
skutecznych środków integracji Romów 
w państwach członkowskich1a. 
Promowanie tolerancyjnych i 
sprzyjających włączeniu miejsc pracy oraz 
uznawanie prawa wszystkich do 
poszanowania ich godności w miejscu 
pracy i ogólnie w społeczeństwie stanowią 
aktualne cele, które wymagają dalszych i 
wzmocnionych skoordynowanych działań, 
w tym przydzielenia wystarczającego 
finansowania.

____________________

1a Dz.U. C 378 z 24.12.2013, s. 1.

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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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, w tym 
osoby, które mają długotrwale naruszoną 
sprawność fizyczną, umysłową, 
intelektualną lub w zakresie zmysłów,
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. W związku z tym 
w ramach programu należy zwrócić 
szczególną uwagę na działania mające na 
celu podnoszenie świadomości wyzwań, z 
jakimi borykają się osoby 
niepełnosprawne, w pełni uczestniczące w 
życiu społecznym i korzystające z 
przysługujących im praw jako 
równorzędni obywatele.

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 15
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Zgodnie z art. 8 i 10 TFUE 
wszystkie działania w ramach programu 
powinny wspierać uwzględnianie aspektu 
płci i celów związanych 
z niedyskryminacją.

(15) Zgodnie z art. 8 i 10 TFUE 
wszystkie działania w ramach programu 
powinny wspierać uwzględnianie i 
propagowanie równości kobiet i mężczyzn 
oraz celów związanych 
z niedyskryminacją.

Poprawka 14

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 
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 

(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 
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 
wszystkich tych istotnych 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 
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równego traktowania ustanowione na mocy 
dyrektyw 2000/43/WE15 i 2004/113/WE16

oraz dyrektyw 2006/54/WE17

i 2010/41/WE18 Parlamentu Europejskiego 
i Rady. 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.

ds. propagowania równego traktowania 
ustanowione na mocy dyrektyw 
2000/43/WE15 i 2004/113/WE16 oraz 
dyrektyw 2006/54/WE17 i 2010/41/WE18

Parlamentu Europejskiego i Rady. Komisja 
przyjęła zalecenie w sprawie norm 
dotyczących organów ds. równości 
[C(2018) 3850 final] dotyczące zakresu 
kompetencji, niezależności, skuteczności, 
koordynacji i współpracy organów ds. 
równości. 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. 
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. 

18 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2010/41/UE z dnia 7 lipca 2010 r. 
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. 
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1). 1).

Poprawka 15

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, 
a także do propagowania i ochrony 
wspólnych wartości Unii na poziomie
krajowym i podnoszenia świadomości 
obywateli w tym zakresie.

(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, a
także do propagowania i ochrony 
wspólnych wartości Unii na szczeblu 
lokalnym, regionalnym i krajowym i
podnoszenia świadomości obywateli w tym 
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zakresie.

Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 21 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21a) Zgodnie z art. 9 TFUE należy 
wspierać wysoki poziom zatrudnienia, 
zapewnianie odpowiedniej ochrony 
socjalnej i zwalczanie wykluczenia 
społecznego. Działania objęte programem 
powinny zatem wspierać synergię między 
walką z ubóstwem, wykluczeniem 
społecznym i wykluczeniem z rynku pracy 
a promowaniem równości i zwalczaniem 
wszelkich form dyskryminacji. Program 
należy zatem wdrażać w taki sposób, aby 
zapewniać maksymalne synergie i 
komplementarność zarówno między jego 
różnymi komponentami, jak i z 
Europejskim Funduszem Społecznym 
Plus. Ponadto należy zapewnić synergie 
zarówno z programem Erasmus, jak i z 
Europejskim Funduszem Społecznym 
Plus, aby zagwarantować, że fundusze te 
wspólnie przyczynią się do oferowania 
wysokiej jakości kształcenia i zapewnienia 
wszystkim równych szans.

Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 24

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24) Rodzaje finansowania i metody 
wdrażania na podstawie tego 
rozporządzenia powinny być wybierane 
w zależności od ich możliwości osiągnięcia 
szczegółowych celów działań 
i zapewnienia rezultatów, biorąc pod 
uwagę w szczególności koszty kontroli, 

(24) Rodzaje finansowania i metody 
wdrażania na podstawie tego 
rozporządzenia powinny być wybierane 
w zależności od ich możliwości osiągnięcia 
szczegółowych celów działań 
i zapewnienia rezultatów, biorąc pod 
uwagę w szczególności koszty kontroli, 
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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. 
Zgodnie z rozporządzeniem finansowym 
każda osoba lub podmiot, które otrzymują 
środki finansowe Unii, w pełni 
współpracują w celu ochrony interesów 

obciążenie administracyjne oraz 
przewidywane ryzyko nieprzestrzegania 
przepisów. Należy uwzględniać przy tym 
zastosowanie płatności ryczałtowych, 
stawek zryczałtowanych, kosztów 
jednostkowych oraz finansowania 
niepowiązanego z kosztami, o czym mowa 
w art. 125 ust. 1 rozporządzenia 
finansowego. W celu ułatwienia 
uczestnictwa w programie, w tym małych 
organizacji, należy zapewnić pomoc i 
wyeliminować wszelkie niepotrzebne 
obciążenia administracyjne. W 
stosownych przypadkach należy zwrócić 
należytą uwagę na możliwość 
dwuetapowej procedury oceny oraz na 
opcję dotacji kaskadowych i wieloletnich 
dotacji operacyjnych. Jeżeli chodzi o 
stawki współfinansowania, powinny one 
uwzględniać rodzaj i wielkość organizacji, 
w przypadku których planowane są 
zaproszenia do składania wniosków w 
ramach programu. 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 
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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.

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 
finansowymi i innymi 
nieprawidłowościami (Dz.U. L 292 

22 Rozporządzenie Rady (Euratom, WE)
nr 2185/96 z dnia 11 listopada 1996 r. 
w sprawie kontroli na miejscu oraz 
inspekcji przeprowadzanych przez Komisję 
w celu ochrony interesów finansowych 
Wspólnot Europejskich przed nadużyciami 
finansowymi i innymi 
nieprawidłowościami (Dz.U. L 292 
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z 15.11.1996, s. 2). 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 18

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 praw i wartości 
przewidzianych w traktatach UE, między 
innymi przez wspieranie organizacji 
społeczeństwa obywatelskiego bez względu 
na ich wielkość, w celu zachowania, 
pielęgnowania i utrzymania otwartych 
demokratycznych i integracyjnych 
społeczeństw opartych na prawie 
i równości.

Poprawka 19

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) propagowanie zaangażowania ludzi
w życie demokratyczne Unii i ich udziału 
w nim (komponent „Zaangażowanie 
i udział obywateli”),



AD\1166737PL.docx 23/33 PE627.615v02-00

PL

Poprawka 20

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

a) propagowaniu równości dla 
wszystkich poprzez zapobieganie
nierównościom i wszelkim formom 
dyskryminacji ze względu na płeć, rasę,
pochodzenie etniczne, religię lub 
światopogląd, niepełnosprawność, wiek,
orientację seksualną i dyskryminacji ze 
względów określonych w art. 21 ust. 1 
Karty oraz poprzez ich zwalczanie, a także 
poprzez wspieranie kompleksowej polityki 
propagowania równości płci, integracji 
społecznej i niedyskryminacji i ich 
uwzględnianie oraz polityki zwalczania 
rasizmu i wszelkich form nietolerancji
zarówno w internecie, jak i poza nim;

Poprawka 21

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) propagowaniu wzajemnego 
zrozumienia, dialogu i poszanowania 
różnorodności w państwach 
członkowskich i UE.

Poprawka 22

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

b) ochronie i propagowaniu praw 
dziecka, praw osób starszych, praw osób 
niepełnosprawnych, praw obywatelskich 
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ochrony danych osobowych. UE, w tym prawa do ochrony danych 
osobowych również w sytuacjach 
dotyczących przetwarzania danych w 
związku z zatrudnieniem lub do celów 
ochrony socjalnej, zgodnie z przepisami 
ogólnego rozporządzenia o ochronie 
danych (RODO)1a.

__________________

1a Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, 
s. 1).

Poprawka 23

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

a) zwiększaniu zrozumienia Unii, jej 
wspólnych wartości, historii – ze 
szczególnym uwzględnieniem historii 
reżimów totalitarnych – oraz jej
dziedzictwa kulturowego i różnorodności 
przez jej obywateli;

Poprawka 24

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 

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

umożliwiającego obywatelom 
i stowarzyszeniom przedstawicielskim 
wypowiadanie się i publiczną wymianę 
poglądów we wszystkich dziedzinach 
działania Unii oraz wspieraniu 
solidarności;

Poprawka 25

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

a) zapobieganiu, w tym za pomocą 
działań informacyjnych i edukacyjnych,
wszelkim formom przemocy, w tym 
przemocy domowej, wobec dzieci, 
młodzieży, kobiet i osób starszych oraz
przemocy wobec innych grup ryzyka i 
osób wymagających szczególnej ochrony, 
jak również zwalczaniu takiej przemocy;

Poprawka 26

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) wspieraniu i ochronie ofiar takiej 
przemocy.

b) wspieraniu i ochronie ofiar, grup 
ryzyka i osób wymagających szczególnej 
ochrony przed taką przemocą.

Poprawka 27

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Na mocy niniejszego rozporządzenia 
można otrzymać finansowanie na działania 
przyczyniające się do osiągnięcia celu 

Na mocy niniejszego rozporządzenia 
można otrzymać finansowanie na działania 
przyczyniające się do osiągnięcia celu 
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szczegółowego określonego w art. 2. Do 
finansowania kwalifikują się 
w szczególności działania wymienione 
w załączniku I.

szczegółowego określonego w art. 2. Do 
finansowania kwalifikują się 
w szczególności następujące działania:

a) podnoszenie świadomości, 
działania kreatywne, działania edukacyjne 
i rozpowszechnianie informacji, aby 
zwiększyć poziom wykorzystania i 
znajomości obszarów polityki i praw 
w dziedzinach objętych programem;

b) wzajemne uczenie się w drodze 
wymiany dobrych praktyk między 
zainteresowanymi podmiotami, aby 
zwiększyć zaangażowanie obywatelskie 
i demokratyczne na podstawie wiedzy i 
wzajemnego zrozumienia, oraz

c) działania doradcze, kreatywne, 
analityczne i monitorujące1a celem 
lepszego zrozumienia sytuacji 
w państwach członkowskich i na szczeblu 
Unii w dziedzinach objętych programem, 
a także celem poprawy wdrażania prawa 
i polityki Unii;

d) szkolenie odpowiednich 
zainteresowanych podmiotów, aby 
zwiększyć poziom znajomości, 
świadomości i zdolności do stosowania 
polityki i praw w dziedzinach objętych 
programem;

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

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

g) integrowanie Europejczyków 
z różnych krajów i kultur dzięki 
umożliwianiu im udziału w działaniach w 
zakresie współpracy partnerskiej, w tym 
związanych z partnerstwem miast;

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

i) finansowanie pomocy technicznej i 
organizacyjnej na rzecz wdrażania 
rozporządzenia (UE) nr 211/2011, co 
przyczyni się do szerszego korzystania 
przez obywateli z prawa do wystąpienia z 
europejską inicjatywą obywatelską i 
poparcia jej;

j) rozwijanie zdolności sieci 
europejskich do propagowania, 
stosowania i dalszego rozwijania prawa 
Unii, jej celów i strategii politycznych, 
a także wspierania organizacji 
społeczeństwa obywatelskiego niezależnie 
od ich rozmiaru działających 
w dziedzinach objętych programem;

k) poprawa znajomości programu 
oraz jego upowszechniania i możliwości 
przenoszenia jego wyników, a także 
wspieranie działań mających na celu 
dotarcie do obywateli, w tym przez 
tworzenie i wspieranie biur 
programu / krajowych sieci kontaktów.

______________________

1a 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.

(Lit. a)–k) to zmienione litery załącznika I ust. 1)

Poprawka 28

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

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

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

Poprawka 29

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 
mowa w art. 2.

2. Komisja prowadzi działania 
informacyjne i komunikacyjne związane 
z programem, jego działaniami 
i rezultatami.

Poprawka 30

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ZAŁĄCZNIK I skreśla się

Działania w ramach programu

Cele szczegółowe programu, o których 
mowa w art. 2 ust. 2, będą realizowane 
w szczególności przez wspieranie 
następujących działań:
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a) podnoszenie świadomości, 
rozpowszechnianie informacji w celu 
zwiększenia poziomu znajomości 
obszarów polityki i praw w dziedzinach 
objętych programem;

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

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;

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

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

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

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

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

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

j) rozwijanie zdolności sieci 
europejskich do propagowania i dalszego 
rozwijania prawa Unii, jej celów i strategii 
politycznych, a także wspierania 
organizacji społeczeństwa obywatelskiego 
działających w dziedzinach objętych 
programem;

k) poprawa znajomości programu 
oraz jego upowszechniania i możliwości 
przenoszenia jego wyników, a także 
wspieranie działań mających na celu 
dotarcie do obywateli, w tym przez 
tworzenie i wspieranie biur 
programu / krajowych sieci kontaktów.

______________________

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 31

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 rezultatu 
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:
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Poprawka 32

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja publikuje także co roku 
następujące wskaźniki produktu:

Poprawka 33

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – akapit 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zasięg geograficzny działań według 
komponentu

Poprawka 34

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – akapit 1 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Liczba finansowanych wniosków i działań 
według wykazu, o którym mowa w art. 9 
ust. 1, i według komponentu

Poprawka 35

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – akapit 1 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Poziom finansowania wnioskowanego 
przez wnioskodawców i udzielonego 
według działań wymienionych w wykazie, 
o którym mowa w art. 9 ust. 1, i według 
komponentu
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