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Poprawka 20
Terry Reintke
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Umocowanie 1 a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

uwzględniając Konwencję o prawach osób 
niepełnosprawnych ONZ, której Unia 
Europejska i wszystkie jej państwa 
członkowskie są stronami,

Or. en

Poprawka 21
Marian Harkin, Olga Sehnalová, Helga Stevens, Ádám Kósa, Martina Anderson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Umocowanie 1 a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

uwzględniając Konwencję o prawach osób 
niepełnosprawnych ONZ, której UE i 
wszystkie jej państwa członkowskie są 
stronami,

Or. en

Uzasadnienie

Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych musi być uwzględniona w podstawie prawnej 
EFS+, ponieważ została ratyfikowana przez UE i wszystkie państwa członkowskie.

Poprawka 22
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Silvia Costa, Sergio 
Gutiérrez Prieto, Javi López, Elena Gentile, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Miapetra 
Kumpula-Natri

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Umocowanie 5 a (nowe)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

uwzględniając międzyinstytucjonalną 
proklamację Europejskiego filaru praw 
socjalnych (2017/C 428/09),

Or. en

Poprawka 23
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Silvia Costa, Soraya 
Post, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López, Elena Gentile, Claudiu Ciprian Tănăsescu, 
Miapetra Kumpula-Natri

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Umocowanie 5 b (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

uwzględniając Konwencję o prawach osób 
niepełnosprawnych ONZ,

Or. en

Poprawka 24
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Silvia Costa, Soraya 
Post, Elena Gentile, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López, 
Miapetra Kumpula-Natri, Maria João Rodrigues

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Umocowanie 5 c (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

uwzględniając Kartę praw podstawowych 
Unii Europejskiej,

Or. en

Poprawka 25
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Silvia Costa, Soraya 
Post, Miapetra Kumpula-Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, 
Javi López, Elena Gentile, Maria João Rodrigues
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Umocowanie 5 d (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

uwzględniając europejską konwencję 
praw człowieka,

Or. en

Poprawka 26
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Silvia Costa, Elena 
Gentile, Miapetra Kumpula-Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, 
Javi López

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw -1 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(-1) Zgodnie z art. 3 TUE Unia, 
ustanawiając rynek wewnętrzny, działa na 
rzecz społecznej gospodarki rynkowej o 
wysokiej konkurencyjności zmierzającej 
do pełnego zatrudnienia i postępu 
społecznego, wspiera równość kobiet i 
mężczyzn, solidarność między 
pokoleniami i ochronę praw dziecka oraz 
zwalcza wykluczenie społeczne i 
dyskryminację. Zgodnie z art. 9 TFUE 
przy określaniu i realizacji swoich polityk 
i działań Unia bierze pod uwagę wymogi 
związane m.in. ze wspieraniem wysokiego 
poziomu zatrudnienia, zapewnianiem 
odpowiedniej ochrony socjalnej, 
zwalczaniem wykluczenia społecznego, a
także ze wspieraniem wysokiego poziomu 
kształcenia, szkolenia oraz ochrony 
zdrowia ludzkiego.

Or. en

Poprawka 27
Terry Reintke
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w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) W dniu 17 listopada 2017 r. 
Parlament Europejski, Rada i Komisja 
wspólnie proklamowały Europejski filar 
praw socjalnych jako odpowiedź na 
wyzwania społeczne w Europie. 
Dwadzieścia najważniejszych zasad filaru 
pogrupowano według trzech kategorii: 
równe szanse i dostęp do zatrudnienia; 
uczciwe warunki pracy; ochrona socjalna i
włączenie społeczne. Te dwadzieścia zasad 
Europejskiego filaru praw socjalnych 
powinno przyświecać działaniom 
prowadzonym w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego Plus (EFS+). Aby 
przyczynić się do wdrażania Europejskiego 
filaru praw socjalnych, EFS+ powinien 
wspierać inwestycje w kapitał ludzki i
systemy w obszarach polityki dotyczących 
zatrudnienia, edukacji i włączenia 
społecznego, a tym samym wspierać 
spójność gospodarczą, społeczną i
terytorialną zgodnie z art. 174 TFUE.

(1) W dniu 17 listopada 2017 r. 
Parlament Europejski, Rada i Komisja 
wspólnie proklamowały Europejski filar 
praw socjalnych jako odpowiedź na 
wyzwania społeczne w Europie.
Europejski filar praw socjalnych określa 
obowiązki państw członkowskich 
dotyczące ochrony socjalnej, włączenia 
społecznego, godnych warunków pracy, 
równych szans oraz dostępu do 
zatrudnienia. Dwadzieścia 
najważniejszych zasad filaru pogrupowano 
według trzech kategorii: równe szanse i
dostęp do zatrudnienia; uczciwe warunki 
pracy; ochrona socjalna i włączenie 
społeczne. Te dwadzieścia zasad 
Europejskiego filaru praw socjalnych 
powinno przyświecać działaniom 
prowadzonym w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego Plus (EFS+). Aby 
przyczynić się do wdrażania Europejskiego 
filaru praw socjalnych, EFS+ powinien 
wspierać inwestycje w kapitał ludzki i
systemy w obszarach polityki dotyczących 
zatrudnienia, edukacji i włączenia 
społecznego, a tym samym wspierać 
spójność gospodarczą, społeczną i
terytorialną zgodnie z art. 174 TFUE.

Or. en

Poprawka 28
Ulrike Trebesius

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) W dniu 17 listopada 2017 r. (1) W dniu 17 listopada 2017 r. 
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Parlament Europejski, Rada i Komisja 
wspólnie proklamowały Europejski filar 
praw socjalnych jako odpowiedź na 
wyzwania społeczne w Europie. 
Dwadzieścia najważniejszych zasad filaru 
pogrupowano według trzech kategorii: 
równe szanse i dostęp do zatrudnienia; 
uczciwe warunki pracy; ochrona socjalna i
włączenie społeczne. Te dwadzieścia zasad 
Europejskiego filaru praw socjalnych 
powinno przyświecać działaniom 
prowadzonym w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego Plus (EFS+). Aby 
przyczynić się do wdrażania Europejskiego 
filaru praw socjalnych, EFS+ powinien 
wspierać inwestycje w kapitał ludzki i
systemy w obszarach polityki dotyczących 
zatrudnienia, edukacji i włączenia 
społecznego, a tym samym wspierać 
spójność gospodarczą, społeczną i
terytorialną zgodnie z art. 174 TFUE.

Parlament Europejski, Rada i Komisja 
wspólnie proklamowały Europejski filar 
praw socjalnych jako odpowiedź na 
wyzwania społeczne w Europie.
Europejski filar praw socjalnych stanowi 
deklarację polityczną, a nie ramy prawne. 
Aby osiągnąć cele Europejskiego filaru 
praw socjalnych, cele Europejskiego 
Funduszu Społecznego Plus (EFS+) 
muszą opierać się na obowiązującym 
dorobku prawnym UE i nie mogą poza 
niego wykraczać. Dwadzieścia 
najważniejszych zasad filaru pogrupowano 
według trzech kategorii: równe szanse i
dostęp do zatrudnienia; uczciwe warunki 
pracy; ochrona socjalna i włączenie 
społeczne. Te dwadzieścia zasad 
Europejskiego filaru praw socjalnych 
powinno przyświecać działaniom 
prowadzonym w ramach EFS+. Aby 
przyczynić się do wdrażania Europejskiego 
filaru praw socjalnych, EFS+ powinien 
wspierać inwestycje w kapitał ludzki i
systemy w obszarach polityki dotyczących 
zatrudnienia, edukacji i włączenia 
społecznego, a tym samym wspierać 
spójność gospodarczą, społeczną i
terytorialną zgodnie z art. 174 TFUE, przy 
poszanowaniu zasad pomocniczości i 
proporcjonalności.

Or. en

Poprawka 29
Elisabeth Morin-Chartier

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) W dniu 17 listopada 2017 r. 
Parlament Europejski, Rada i Komisja 
wspólnie proklamowały Europejski filar 
praw socjalnych jako odpowiedź na 
wyzwania społeczne w Europie. 
Dwadzieścia najważniejszych zasad filaru 

(1) W dniu 17 listopada 2017 r. 
Parlament Europejski, Rada i Komisja 
wspólnie proklamowały Europejski filar 
praw socjalnych jako odpowiedź na 
wyzwania społeczne w Europie. 
Dwadzieścia najważniejszych zasad filaru 
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pogrupowano według trzech kategorii: 
równe szanse i dostęp do zatrudnienia; 
uczciwe warunki pracy; ochrona socjalna i
włączenie społeczne. Te dwadzieścia zasad 
Europejskiego filaru praw socjalnych 
powinno przyświecać działaniom 
prowadzonym w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego Plus (EFS+). Aby 
przyczynić się do wdrażania Europejskiego 
filaru praw socjalnych, EFS+ powinien 
wspierać inwestycje w kapitał ludzki i
systemy w obszarach polityki dotyczących 
zatrudnienia, edukacji i włączenia 
społecznego, a tym samym wspierać 
spójność gospodarczą, społeczną i
terytorialną zgodnie z art. 174 TFUE.

pogrupowano według trzech kategorii: 
równe szanse i dostęp do zatrudnienia; 
uczciwe warunki pracy; ochrona socjalna i
włączenie społeczne. Te dwadzieścia zasad 
Europejskiego filaru praw socjalnych 
powinno przyświecać działaniom 
prowadzonym w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego Plus (EFS+). Aby 
przyczynić się do wdrażania Europejskiego 
filaru praw socjalnych, EFS+ powinien 
wspierać inwestycje w kapitał ludzki i
systemy w obszarach polityki dotyczących 
zatrudnienia, edukacji i włączenia 
społecznego, a tym samym wspierać 
spójność gospodarczą, społeczną i
terytorialną zgodnie z art. 174 TFUE.
Wszystkie działania prowadzone w 
ramach EFS+ powinny być zgodne z 
Kartą praw podstawowych Unii 
Europejskiej.

Or. en

Poprawka 30
Verónica Lope Fontagné

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) W dniu 17 listopada 2017 r. 
Parlament Europejski, Rada i Komisja 
wspólnie proklamowały Europejski filar 
praw socjalnych jako odpowiedź na 
wyzwania społeczne w Europie. 
Dwadzieścia najważniejszych zasad filaru 
pogrupowano według trzech kategorii: 
równe szanse i dostęp do zatrudnienia; 
uczciwe warunki pracy; ochrona socjalna i
włączenie społeczne. Te dwadzieścia zasad 
Europejskiego filaru praw socjalnych 
powinno przyświecać działaniom 
prowadzonym w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego Plus (EFS+). Aby 
przyczynić się do wdrażania Europejskiego 
filaru praw socjalnych, EFS+ powinien 

(1) W dniu 17 listopada 2017 r. 
Parlament Europejski, Rada i Komisja 
wspólnie proklamowały Europejski filar 
praw socjalnych jako odpowiedź na 
wyzwania społeczne w Europie. 
Dwadzieścia najważniejszych zasad filaru 
pogrupowano według trzech kategorii: 
równe szanse i dostęp do zatrudnienia; 
uczciwe warunki pracy; ochrona socjalna i
włączenie społeczne. Te dwadzieścia zasad 
Europejskiego filaru praw socjalnych 
powinno przyświecać działaniom 
prowadzonym w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego Plus (EFS+). Aby 
przyczynić się do wdrażania Europejskiego 
filaru praw socjalnych, EFS+ powinien 
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wspierać inwestycje w kapitał ludzki i
systemy w obszarach polityki dotyczących 
zatrudnienia, edukacji i włączenia 
społecznego, a tym samym wspierać 
spójność gospodarczą, społeczną i
terytorialną zgodnie z art. 174 TFUE.

wspierać inwestycje w kapitał ludzki i
systemy w obszarach polityki dotyczących 
zatrudnienia, edukacji i włączenia 
społecznego, a tym samym wspierać 
spójność gospodarczą, społeczną i
terytorialną zgodnie z art. 174 i 175 TFUE.

Or. es

Poprawka 31
Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Na poziomie Unii europejski 
semestr na rzecz koordynacji polityki 
gospodarczej zapewnia ramy określania 
krajowych priorytetów w zakresie reform 
oraz monitorowania ich realizacji. 
Państwa członkowskie opracowują swoje 
własne krajowe wieloletnie strategie 
inwestycyjne na rzecz tych priorytetów 
reform. Strategie te powinny być 
przedstawiane wraz z rocznymi krajowymi 
programami reform jako sposób na 
określenie i koordynowanie 
priorytetowych projektów inwestycyjnych, 
które mają być wspierane ze środków 
krajowych lub unijnych. Powinny też 
służyć wykorzystywaniu unijnego 
finansowania w spójny sposób oraz 
maksymalizowaniu wartości dodanej 
wsparcia finansowego pochodzącego w
szczególności z programów wspieranych 
przez Unię w stosownych przypadkach z
Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Funduszu Spójności, 
Europejskiego Funduszu Społecznego 
Plus, Europejskiego Funduszu Morskiego 
i Rybackiego, Europejskiego Funduszu 
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich, Europejskiego Instrumentu 
Stabilizacji Inwestycji oraz InvestEU.

skreśla się
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Or. it

Uzasadnienie

Europejski semestr promuje model zarządzania, który jest zdecydowanie mało przejrzysty, 
mało demokratyczny i nie uwzględnia zasady pomocniczości.

Poprawka 32
Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Lynn Boylan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Na poziomie Unii europejski 
semestr na rzecz koordynacji polityki 
gospodarczej zapewnia ramy określania 
krajowych priorytetów w zakresie reform 
oraz monitorowania ich realizacji.
Państwa członkowskie opracowują swoje 
własne krajowe wieloletnie strategie 
inwestycyjne na rzecz tych priorytetów 
reform. Strategie te powinny być 
przedstawiane wraz z rocznymi krajowymi 
programami reform jako sposób na 
określenie i koordynowanie 
priorytetowych projektów inwestycyjnych, 
które mają być wspierane ze środków 
krajowych lub unijnych. Powinny też 
służyć wykorzystywaniu unijnego 
finansowania w spójny sposób oraz
maksymalizowaniu wartości dodanej
wsparcia finansowego pochodzącego w
szczególności z programów wspieranych 
przez Unię w stosownych przypadkach z
Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Funduszu Spójności, 
Europejskiego Funduszu Społecznego 
Plus, Europejskiego Funduszu Morskiego 
i Rybackiego, Europejskiego Funduszu 
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich, Europejskiego Instrumentu 
Stabilizacji Inwestycji oraz InvestEU.

(2) Na poziomie Unii art. 151 TFUE i 
prawa zapisane w zrewidowanej 
Europejskiej karcie społecznej (ETS nr 
163) określają ramy strategii Unii i 
państw członkowskich dotyczących 
wdrażania EFS+. Powinny też służyć 
wykorzystywaniu unijnego finansowania w 
spójny sposób oraz maksymalizowaniu 
wartości społecznej wsparcia finansowego 
pochodzącego w szczególności z 
programów wspieranych przez Unię w 
stosownych przypadkach z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Funduszu Spójności, Europejskiego 
Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Or. en
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Poprawka 33
Terry Reintke
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Na poziomie Unii europejski 
semestr na rzecz koordynacji polityki 
gospodarczej zapewnia ramy określania 
krajowych priorytetów w zakresie reform 
oraz monitorowania ich realizacji. Państwa 
członkowskie opracowują swoje własne 
krajowe wieloletnie strategie inwestycyjne 
na rzecz tych priorytetów reform. Strategie 
te powinny być przedstawiane wraz z
rocznymi krajowymi programami reform 
jako sposób na określenie i koordynowanie 
priorytetowych projektów inwestycyjnych, 
które mają być wspierane ze środków 
krajowych lub unijnych. Powinny też 
służyć wykorzystywaniu unijnego 
finansowania w spójny sposób oraz 
maksymalizowaniu wartości dodanej 
wsparcia finansowego pochodzącego w
szczególności z programów wspieranych 
przez Unię w stosownych przypadkach z
Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Funduszu Spójności, 
Europejskiego Funduszu Społecznego 
Plus, Europejskiego Funduszu Morskiego i
Rybackiego, Europejskiego Funduszu 
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich, Europejskiego Instrumentu 
Stabilizacji Inwestycji oraz InvestEU.

(2) Na poziomie Unii europejski 
semestr na rzecz koordynacji polityki 
gospodarczej zapewnia ramy określania 
krajowych priorytetów w zakresie reform 
oraz monitorowania ich realizacji. Państwa 
członkowskie opracowują swoje własne 
krajowe wieloletnie strategie inwestycyjne 
na rzecz tych priorytetów reform. Strategie 
te powinny być opracowywane we 
współpracy między organami krajowymi, 
regionalnymi i lokalnymi, uwzględniać 
perspektywę płci oraz być przedstawiane 
wraz z rocznymi krajowymi programami 
reform jako sposób na określenie i
koordynowanie priorytetowych projektów 
inwestycyjnych, które mają być wspierane 
ze środków krajowych lub unijnych. 
Powinny też służyć wykorzystywaniu 
unijnego finansowania w spójny sposób 
oraz maksymalizowaniu wartości dodanej 
wsparcia finansowego pochodzącego w
szczególności z programów wspieranych 
przez Unię w stosownych przypadkach z
Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Funduszu Spójności, 
Europejskiego Funduszu Społecznego 
Plus, Europejskiego Funduszu Morskiego i
Rybackiego, Europejskiego Funduszu 
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich, Europejskiego Instrumentu 
Stabilizacji Inwestycji oraz InvestEU.

Or. en

Poprawka 34
Javi López
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Na poziomie Unii europejski 
semestr na rzecz koordynacji polityki 
gospodarczej zapewnia ramy określania 
krajowych priorytetów w zakresie reform 
oraz monitorowania ich realizacji. Państwa 
członkowskie opracowują swoje własne 
krajowe wieloletnie strategie inwestycyjne 
na rzecz tych priorytetów reform. Strategie 
te powinny być przedstawiane wraz z
rocznymi krajowymi programami reform 
jako sposób na określenie i koordynowanie 
priorytetowych projektów inwestycyjnych, 
które mają być wspierane ze środków 
krajowych lub unijnych. Powinny też 
służyć wykorzystywaniu unijnego 
finansowania w spójny sposób oraz 
maksymalizowaniu wartości dodanej 
wsparcia finansowego pochodzącego w
szczególności z programów wspieranych 
przez Unię w stosownych przypadkach z
Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Funduszu Spójności, 
Europejskiego Funduszu Społecznego 
Plus, Europejskiego Funduszu Morskiego i
Rybackiego, Europejskiego Funduszu 
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich, Europejskiego Instrumentu 
Stabilizacji Inwestycji oraz InvestEU.

(2) Na poziomie Unii europejski 
semestr na rzecz koordynacji polityki 
gospodarczej zapewnia ramy określania 
krajowych priorytetów w zakresie reform 
oraz monitorowania ich realizacji. Państwa 
członkowskie opracowują swoje własne 
krajowe wieloletnie strategie inwestycyjne 
na rzecz tych priorytetów reform. Strategie 
te powinny być przedstawiane wraz z
rocznymi krajowymi programami reform, 
opracowanymi przy należytym 
zaangażowaniu społeczności lokalnych i 
regionalnych oraz innych właściwych 
podmiotów, jako sposób na określenie i
koordynowanie priorytetowych projektów 
inwestycyjnych, które mają być wspierane 
ze środków krajowych lub unijnych. 
Powinny też służyć wykorzystywaniu 
unijnego finansowania w spójny sposób 
oraz maksymalizowaniu wartości dodanej 
wsparcia finansowego pochodzącego w
szczególności z programów wspieranych 
przez Unię w stosownych przypadkach z
Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Funduszu Spójności, 
Europejskiego Funduszu Społecznego 
Plus, Europejskiego Funduszu Morskiego i
Rybackiego, Europejskiego Funduszu 
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich, Europejskiego Instrumentu 
Stabilizacji Inwestycji oraz InvestEU.

Or. es

Poprawka 35
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Elena Gentile, 
Miapetra Kumpula-Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi 
López

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 2



AM\1164117PL.docx 13/162 PE626.995v02-00

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Na poziomie Unii europejski 
semestr na rzecz koordynacji polityki 
gospodarczej zapewnia ramy określania 
krajowych priorytetów w zakresie reform 
oraz monitorowania ich realizacji. Państwa 
członkowskie opracowują swoje własne 
krajowe wieloletnie strategie inwestycyjne 
na rzecz tych priorytetów reform. Strategie 
te powinny być przedstawiane wraz z
rocznymi krajowymi programami reform 
jako sposób na określenie i koordynowanie 
priorytetowych projektów inwestycyjnych, 
które mają być wspierane ze środków 
krajowych lub unijnych. Powinny też 
służyć wykorzystywaniu unijnego 
finansowania w spójny sposób oraz 
maksymalizowaniu wartości dodanej 
wsparcia finansowego pochodzącego w
szczególności z programów wspieranych 
przez Unię w stosownych przypadkach z
Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Funduszu Spójności, 
Europejskiego Funduszu Społecznego 
Plus, Europejskiego Funduszu Morskiego i
Rybackiego, Europejskiego Funduszu 
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich, Europejskiego Instrumentu 
Stabilizacji Inwestycji oraz InvestEU.

(2) Na poziomie Unii europejski 
semestr na rzecz koordynacji polityki 
gospodarczej zapewnia ramy określania 
krajowych priorytetów w zakresie reform 
oraz monitorowania ich realizacji. Państwa 
członkowskie opracowują swoje własne 
krajowe wieloletnie strategie inwestycyjne 
na rzecz tych priorytetów reform. Strategie 
te powinny być opracowywane we 
współpracy między organami krajowymi, 
regionalnymi i lokalnymi oraz być
przedstawiane wraz z rocznymi krajowymi 
programami reform jako sposób na 
określenie i koordynowanie priorytetowych 
projektów inwestycyjnych, które mają być 
wspierane ze środków krajowych lub 
unijnych. Powinny też służyć 
wykorzystywaniu unijnego finansowania w
spójny sposób oraz maksymalizowaniu 
wartości dodanej wsparcia finansowego 
pochodzącego w szczególności z
programów wspieranych przez Unię w
stosownych przypadkach z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Funduszu Spójności, Europejskiego 
Funduszu Społecznego Plus, 
Europejskiego Funduszu Morskiego i
Rybackiego, Europejskiego Funduszu 
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich, Europejskiego Instrumentu 
Stabilizacji Inwestycji oraz InvestEU.

Or. en

Poprawka 36
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Elena Gentile, 
Miapetra Kumpula-Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi 
López, Maria João Rodrigues

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 2 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2a) W dniu 20 czerwca 2017 r. Rada 
przyjęła dokument dotyczący 
zrównoważonej przyszłości Europy, 
stanowiący odpowiedź Unii na „Agendę 
ONZ na rzecz zrównoważonego rozwoju 
2030”. Rada podkreśliła znaczenie 
dążenia do zrównoważonego rozwoju w
trzech wymiarach (gospodarczym, 
społecznym i środowiskowym) w
wyważony i zintegrowany sposób. 
Konieczne jest uwzględnianie 
zrównoważonego rozwoju we wszystkich 
obszarach polityki wewnętrznej i
zewnętrznej Unii oraz prowadzenie 
ambitnej polityki dotyczącej globalnych 
wyzwań. Rada pozytywnie przyjęła 
komunikat Komisji pt. „Kolejne kroki w
kierunku zrównoważonej przyszłości 
Europy” z dnia 22 listopada 2016 r. jako 
pierwszy krok w procesie włączania celów 
zrównoważonego rozwoju do wszystkich 
obszarów unijnej polityki i traktowania 
zrównoważonego rozwoju jako naczelnej 
zasady kierującej polityką Unii we 
wszystkich obszarach, w tym za pomocą 
jej programów budżetowych. EFS+ 
powinien przede wszystkim przyczyniać się 
do osiągnięcia celów zrównoważonego 
rozwoju dotyczących zmniejszenia o 
połowę ubóstwa względnego i 
zlikwidowania skrajnych form ubóstwa 
(cel 1); dobrego zdrowia i jakości życia 
(cel 3); dobrej jakości edukacji (cel 4), 
promowania równości płci (cel 5), 
promowania stabilnego, zrównoważonego 
i sprzyjającego włączeniu społecznemu 
wzrostu gospodarczego, pełnego i 
produktywnego zatrudnienia oraz godnej 
pracy dla wszystkich ludzi oraz 
zmniejszenia nierówności (cel 10).

Or. en
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Poprawka 37
Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Lynn Boylan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Rada Europejska z [...] przyjęła 
zmienione wytyczne dotyczące polityki 
zatrudnienia państw członkowskich, aby
dostosować ich treść do zasad 
Europejskiego filaru praw socjalnych 
celem poprawy konkurencyjności Europy 
i uczynienia jej lepszym miejscem do 
inwestowania, tworzenia miejsc pracy i
wspierania spójności społecznej. Aby
zapewnić pełną zgodność EFS+ z celami
tych wytycznych, w szczególności jeżeli 
chodzi o zatrudnienie, edukację, szkolenia i
walkę z wykluczeniem społecznym, 
ubóstwem i dyskryminacją, EFS+ 
powinien wspierać państwa członkowskie, 
biorąc pod uwagę właściwe zintegrowane 
wytyczne i zalecenia dla poszczególnych 
krajów przyjęte zgodnie z art. 121 ust. 2 
TFUE i art. 148 ust. 4 TFUE, a także, w
stosownych przypadkach, na poziomie 
krajowym – krajowe programy reform 
poparte krajowymi strategiami. EFS+ 
powinien także przyczyniać się do 
odpowiednich aspektów realizacji 
najważniejszych inicjatyw i działań Unii, 
w szczególności europejskiego programu 
na rzecz umiejętności oraz europejskiego 
obszaru edukacji, właściwych zaleceń 
Rady i innych inicjatyw, takich jak 
gwarancja dla młodzieży, ścieżki poprawy 
umiejętności oraz integracja osób 
długotrwale bezrobotnych.

(3) Aby zapewnić pełną zgodność 
EFS+ z celami Unii, jeżeli chodzi o
zatrudnienie, edukację, szkolenia i walkę z
wykluczeniem społecznym, ubóstwem i
dyskryminacją, EFS+ powinien wspierać 
państwa członkowskie i przyczyniać się do 
odpowiednich aspektów realizacji 
najważniejszych inicjatyw i działań Unii, 
w szczególności europejskiego programu 
na rzecz umiejętności, europejskiego 
obszaru edukacji oraz Planu działania na 
rzecz integracji obywateli państw trzecich, 
właściwych zaleceń Rady i innych 
inicjatyw, takich jak gwarancja dla 
młodzieży, ścieżki poprawy umiejętności 
oraz integracja osób długotrwale 
bezrobotnych.

Or. en

Poprawka 38
Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Rada Europejska z [...] przyjęła 
zmienione wytyczne dotyczące polityki 
zatrudnienia państw członkowskich, aby 
dostosować ich treść do zasad 
Europejskiego filaru praw socjalnych 
celem poprawy konkurencyjności Europy i
uczynienia jej lepszym miejscem do 
inwestowania, tworzenia miejsc pracy i
wspierania spójności społecznej. Aby 
zapewnić pełną zgodność EFS+ z celami 
tych wytycznych, w szczególności jeżeli 
chodzi o zatrudnienie, edukację, szkolenia i
walkę z wykluczeniem społecznym, 
ubóstwem i dyskryminacją, EFS+ 
powinien wspierać państwa członkowskie, 
biorąc pod uwagę właściwe zintegrowane 
wytyczne i zalecenia dla poszczególnych 
krajów przyjęte zgodnie z art. 121 ust. 2 
TFUE i art. 148 ust. 4 TFUE, a także, w
stosownych przypadkach, na poziomie 
krajowym – krajowe programy reform 
poparte krajowymi strategiami. EFS+ 
powinien także przyczyniać się do 
odpowiednich aspektów realizacji 
najważniejszych inicjatyw i działań Unii, 
w szczególności europejskiego programu 
na rzecz umiejętności oraz europejskiego 
obszaru edukacji, właściwych zaleceń 
Rady i innych inicjatyw, takich jak 
gwarancja dla młodzieży, ścieżki poprawy 
umiejętności oraz integracja osób 
długotrwale bezrobotnych.

(3) Rada Europejska z [...] przyjęła 
zmienione wytyczne dotyczące polityki 
zatrudnienia państw członkowskich, aby 
dostosować ich treść do zasad 
Europejskiego filaru praw socjalnych 
celem poprawy konkurencyjności Europy i
uczynienia jej lepszym miejscem do 
inwestowania, tworzenia miejsc pracy i
wspierania spójności społecznej. Aby 
zapewnić pełną zgodność EFS+ z celami 
tych wytycznych, w szczególności jeżeli 
chodzi o zatrudnienie, edukację, szkolenia i
walkę z wykluczeniem społecznym, 
ubóstwem i dyskryminacją, EFS+ 
powinien wspierać państwa członkowskie, 
biorąc pod uwagę właściwe zintegrowane 
wytyczne. EFS+ powinien także 
przyczyniać się do odpowiednich aspektów 
realizacji najważniejszych inicjatyw i
działań Unii, w szczególności 
europejskiego programu na rzecz 
umiejętności oraz europejskiego obszaru 
edukacji, właściwych zaleceń Rady i
innych inicjatyw, takich jak gwarancja dla 
młodzieży, ścieżki poprawy umiejętności 
oraz integracja osób długotrwale 
bezrobotnych.

Or. it

Poprawka 39
Claude Rolin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Rada Europejska z [...] przyjęła 
zmienione wytyczne dotyczące polityki 
zatrudnienia państw członkowskich, aby 
dostosować ich treść do zasad 
Europejskiego filaru praw socjalnych 
celem poprawy konkurencyjności Europy i
uczynienia jej lepszym miejscem do 
inwestowania, tworzenia miejsc pracy i
wspierania spójności społecznej. Aby 
zapewnić pełną zgodność EFS+ z celami 
tych wytycznych, w szczególności jeżeli 
chodzi o zatrudnienie, edukację, szkolenia i
walkę z wykluczeniem społecznym, 
ubóstwem i dyskryminacją, EFS+ 
powinien wspierać państwa członkowskie, 
biorąc pod uwagę właściwe zintegrowane 
wytyczne i zalecenia dla poszczególnych 
krajów przyjęte zgodnie z art. 121 ust. 2 
TFUE i art. 148 ust. 4 TFUE, a także, w
stosownych przypadkach, na poziomie 
krajowym – krajowe programy reform 
poparte krajowymi strategiami. EFS+ 
powinien także przyczyniać się do 
odpowiednich aspektów realizacji 
najważniejszych inicjatyw i działań Unii, 
w szczególności europejskiego programu 
na rzecz umiejętności oraz europejskiego 
obszaru edukacji, właściwych zaleceń 
Rady i innych inicjatyw, takich jak 
gwarancja dla młodzieży, ścieżki poprawy 
umiejętności oraz integracja osób 
długotrwale bezrobotnych.

(3) Rada Europejska z [...] przyjęła 
zmienione wytyczne dotyczące polityki 
zatrudnienia państw członkowskich, aby 
dostosować ich treść do zasad 
Europejskiego filaru praw socjalnych 
celem poprawy konkurencyjności Europy i
uczynienia jej lepszym miejscem do 
inwestowania, tworzenia miejsc pracy i
wspierania spójności społecznej. Aby 
zapewnić pełną zgodność EFS+ z celami 
tych wytycznych, w szczególności jeżeli 
chodzi o zatrudnienie, edukację, szkolenia i
walkę z wykluczeniem społecznym, 
ubóstwem i dyskryminacją, EFS+ 
powinien wspierać państwa członkowskie, 
biorąc pod uwagę właściwe zintegrowane 
wytyczne. EFS+ powinien także 
przyczyniać się do odpowiednich aspektów 
realizacji najważniejszych inicjatyw i
działań Unii, w szczególności 
europejskiego programu na rzecz 
umiejętności oraz europejskiego obszaru 
edukacji, właściwych zaleceń Rady i
innych inicjatyw, takich jak gwarancja dla 
młodzieży, ścieżki poprawy umiejętności 
oraz integracja osób długotrwale 
bezrobotnych.

Or. fr

Poprawka 40
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Elena Gentile, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López, 
Maria João Rodrigues

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Rada Europejska z [...] przyjęła 
zmienione wytyczne dotyczące polityki 
zatrudnienia państw członkowskich, aby 
dostosować ich treść do zasad 
Europejskiego filaru praw socjalnych 
celem poprawy konkurencyjności Europy 
i uczynienia jej lepszym miejscem do 
inwestowania, tworzenia miejsc pracy i
wspierania spójności społecznej. Aby 
zapewnić pełną zgodność EFS+ z celami
tych wytycznych, w szczególności jeżeli 
chodzi o zatrudnienie, edukację, szkolenia 
i walkę z wykluczeniem społecznym, 
ubóstwem i dyskryminacją, EFS+ 
powinien wspierać państwa członkowskie, 
biorąc pod uwagę właściwe zintegrowane 
wytyczne i zalecenia dla poszczególnych 
krajów przyjęte zgodnie z art. 121 ust. 2 
TFUE i art. 148 ust. 4 TFUE, a także, w
stosownych przypadkach, na poziomie 
krajowym – krajowe programy reform
poparte krajowymi strategiami. EFS+ 
powinien także przyczyniać się do 
odpowiednich aspektów realizacji 
najważniejszych inicjatyw i działań Unii, 
w szczególności europejskiego programu 
na rzecz umiejętności oraz europejskiego 
obszaru edukacji, właściwych zaleceń 
Rady i innych inicjatyw, takich jak
gwarancja dla młodzieży, ścieżki poprawy 
umiejętności oraz integracja osób 
długotrwale bezrobotnych.

(3) Wytyczne dotyczące polityki 
zatrudnienia państw członkowskich 
przyjęte przez Radę zgodnie z art. 148 
ust. 2, a mianowicie: zwiększanie popytu 
na pracę; zwiększanie podaży pracy: 
dostęp do zatrudnienia, umiejętności i 
kompetencje; poprawa funkcjonowania 
rynków pracy oraz skuteczności dialogu 
społecznego i promowanie równości szans 
dla wszystkich, wspieranie włączenia 
społecznego i zwalczanie ubóstwa wraz z 
szerokimi wytycznymi gospodarczymi 
przyjętymi zgodnie z art. 121 ust. 2, tworzą 
część zintegrowanych wytycznych 
wspierających strategię „Europa 2020”.
Rada Europejska z [...] przyjęła zmienione 
wytyczne dotyczące polityki zatrudnienia 
państw członkowskich, aby dostosować je
do zasad Europejskiego filaru praw 
socjalnych celem pobudzenia tworzenia 
miejsc pracy i wspierania spójności 
społecznej, a co za tym idzie poprawy 
konkurencyjności Europy i uczynienia 
Unii lepszym miejscem do inwestowania. 
Aby zapewnić pełną zgodność EFS+ z
celami wytycznych dotyczących polityki
zatrudnienia, państwa członkowskie
powinny programować wsparcie w 
ramach EFS+, biorąc pod uwagę te 
wytyczne, właściwe dla nich, i właściwe
zalecenia dla poszczególnych krajów 
przyjęte zgodnie z art. 148 ust. 4 TFUE, a
także na poziomie krajowym – aspekty 
zatrudnienia i aspekty społeczne 
krajowych programów reform popartych
krajowymi strategiami. EFS+ powinien 
także przyczyniać się do odpowiednich 
aspektów realizacji najważniejszych 
inicjatyw i działań Unii, w szczególności 
europejskiego programu na rzecz 
umiejętności oraz europejskiego obszaru 
edukacji, gwarancji dla młodzieży oraz 
innych właściwych zaleceń Rady i innych 
inicjatyw, takich jak „Inwestowanie w 
dzieci: przerwanie cyklu marginalizacji”, 
ścieżki poprawy umiejętności oraz 
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integracja osób długotrwale bezrobotnych, 
ramy jakości staży i przygotowania 
zawodowego oraz Plan działania na rzecz 
integracji obywateli państw trzecich.

Or. en

Poprawka 41
Terry Reintke
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Rada Europejska z [...] przyjęła 
zmienione wytyczne dotyczące polityki 
zatrudnienia państw członkowskich, aby 
dostosować ich treść do zasad 
Europejskiego filaru praw socjalnych 
celem poprawy konkurencyjności Europy i
uczynienia jej lepszym miejscem do 
inwestowania, tworzenia miejsc pracy i
wspierania spójności społecznej. Aby 
zapewnić pełną zgodność EFS+ z celami 
tych wytycznych, w szczególności jeżeli 
chodzi o zatrudnienie, edukację, szkolenia i
walkę z wykluczeniem społecznym, 
ubóstwem i dyskryminacją, EFS+ 
powinien wspierać państwa członkowskie, 
biorąc pod uwagę właściwe zintegrowane 
wytyczne i zalecenia dla poszczególnych 
krajów przyjęte zgodnie z art. 121 ust. 2 
TFUE i art. 148 ust. 4 TFUE, a także, w
stosownych przypadkach, na poziomie 
krajowym – krajowe programy reform 
poparte krajowymi strategiami. EFS+ 
powinien także przyczyniać się do 
odpowiednich aspektów realizacji 
najważniejszych inicjatyw i działań Unii, 
w szczególności europejskiego programu 
na rzecz umiejętności oraz europejskiego 
obszaru edukacji, właściwych zaleceń 
Rady i innych inicjatyw, takich jak 
gwarancja dla młodzieży, ścieżki poprawy 
umiejętności oraz integracja osób 

(3) Rada Europejska z [...] przyjęła 
zmienione wytyczne dotyczące polityki 
zatrudnienia państw członkowskich, aby 
dostosować ich treść do zasad 
Europejskiego filaru praw socjalnych 
celem poprawy konkurencyjności Europy i
uczynienia jej lepszym miejscem do 
inwestowania, tworzenia miejsc pracy i
wspierania spójności społecznej. Aby 
zapewnić pełną zgodność EFS+ z celami 
tych wytycznych, w szczególności jeżeli 
chodzi o zatrudnienie, edukację, szkolenia i
walkę z wykluczeniem społecznym, 
ubóstwem i dyskryminacją, EFS+ 
powinien wspierać państwa członkowskie, 
biorąc pod uwagę właściwe zintegrowane 
wytyczne i zalecenia dla poszczególnych 
krajów przyjęte zgodnie z art. 121 ust. 2 
TFUE i art. 148 ust. 4 TFUE, a także, w
stosownych przypadkach, na poziomie 
krajowym – krajowe programy reform 
poparte krajowymi strategiami. EFS+ 
powinien także przyczyniać się do 
odpowiednich aspektów realizacji 
najważniejszych inicjatyw i działań Unii, 
w szczególności europejskiego programu 
na rzecz umiejętności, europejskiego 
obszaru edukacji oraz Planu działania na 
rzecz integracji obywateli państw trzecich, 
właściwych zaleceń Rady i innych 
inicjatyw, takich jak gwarancja dla 
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długotrwale bezrobotnych. młodzieży, ścieżki poprawy umiejętności 
oraz integracja osób długotrwale 
bezrobotnych.

Or. en

Poprawka 42
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López, Maria João 
Rodrigues

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) W dniu 20 czerwca 2017 r. Rada 
przyjęła dokument dotyczący 
zrównoważonej przyszłości Europy, 
stanowiący odpowiedź Unii na „Agendę 
ONZ na rzecz zrównoważonego rozwoju 
2030”. Rada podkreśliła znaczenie 
dążenia do zrównoważonego rozwoju w
trzech wymiarach (gospodarczym, 
społecznym i środowiskowym) w
wyważony i zintegrowany sposób. 
Konieczne jest uwzględnianie 
zrównoważonego rozwoju we wszystkich 
obszarach polityki wewnętrznej i
zewnętrznej Unii oraz prowadzenie 
ambitnej polityki dotyczącej globalnych 
wyzwań. Rada pozytywnie przyjęła 
komunikat Komisji pt. „Kolejne kroki w
kierunku zrównoważonej przyszłości 
Europy” z dnia 22 listopada 2016 r. jako 
pierwszy krok w procesie włączania celów 
zrównoważonego rozwoju do wszystkich 
obszarów unijnej polityki i traktowania 
zrównoważonego rozwoju jako naczelnej 
zasady kierującej polityką Unii we 
wszystkich obszarach, w tym za pomocą 
instrumentów finansowych.

skreśla się

Or. en
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Poprawka 43
Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Lynn Boylan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) W dniu 20 czerwca 2017 r. Rada 
przyjęła dokument dotyczący 
zrównoważonej przyszłości Europy, 
stanowiący odpowiedź Unii na „Agendę 
ONZ na rzecz zrównoważonego rozwoju 
2030”. Rada podkreśliła znaczenie dążenia 
do zrównoważonego rozwoju w trzech 
wymiarach (gospodarczym, społecznym i
środowiskowym) w wyważony i
zintegrowany sposób. Konieczne jest 
uwzględnianie zrównoważonego rozwoju 
we wszystkich obszarach polityki 
wewnętrznej i zewnętrznej Unii oraz 
prowadzenie ambitnej polityki dotyczącej 
globalnych wyzwań. Rada pozytywnie 
przyjęła komunikat Komisji pt. „Kolejne 
kroki w kierunku zrównoważonej 
przyszłości Europy” z dnia 22 listopada 
2016 r. jako pierwszy krok w procesie 
włączania celów zrównoważonego rozwoju 
do wszystkich obszarów unijnej polityki i
traktowania zrównoważonego rozwoju 
jako naczelnej zasady kierującej polityką 
Unii we wszystkich obszarach, w tym za 
pomocą instrumentów finansowych.

(4) W dniu 20 czerwca 2017 r. Rada 
przyjęła dokument dotyczący 
zrównoważonej przyszłości Europy, 
stanowiący odpowiedź Unii na „Agendę 
ONZ na rzecz zrównoważonego rozwoju 
2030”. Rada podkreśliła znaczenie dążenia 
do zrównoważonego rozwoju w trzech 
wymiarach (gospodarczym, społecznym i
środowiskowym) w wyważony i
zintegrowany sposób. Konieczne jest 
uwzględnianie zrównoważonego rozwoju 
we wszystkich obszarach polityki 
wewnętrznej i zewnętrznej Unii oraz 
prowadzenie ambitnej polityki dotyczącej 
globalnych wyzwań. Rada pozytywnie 
przyjęła komunikat Komisji pt. „Kolejne 
kroki w kierunku zrównoważonej 
przyszłości Europy” z dnia 22 listopada 
2016 r. jako pierwszy krok w procesie 
włączania celów zrównoważonego rozwoju 
do wszystkich obszarów unijnej polityki i
traktowania zrównoważonego rozwoju 
jako naczelnej zasady kierującej polityką 
Unii we wszystkich obszarach, w tym za 
pomocą instrumentów finansowych.

EFS+ przyczynia się do osiągnięcia celów 
zrównoważonego rozwoju dotyczących 
zmniejszenia o połowę ubóstwa 
względnego i zlikwidowania skrajnych 
form ubóstwa (cel 1), dobrej jakości 
edukacji (cel 4), promowania równości 
płci (cel 5), promowania stabilnego, 
zrównoważonego i sprzyjającego 
włączeniu społecznemu wzrostu 
gospodarczego, pełnego i produktywnego 
zatrudnienia oraz godnej pracy dla
wszystkich ludzi oraz zmniejszenia 
nierówności (cel 10).

Or. en
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Poprawka 44
Terry Reintke
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) W dniu 20 czerwca 2017 r. Rada 
przyjęła dokument dotyczący 
zrównoważonej przyszłości Europy, 
stanowiący odpowiedź Unii na „Agendę 
ONZ na rzecz zrównoważonego rozwoju 
2030”. Rada podkreśliła znaczenie dążenia 
do zrównoważonego rozwoju w trzech 
wymiarach (gospodarczym, społecznym i
środowiskowym) w wyważony i
zintegrowany sposób. Konieczne jest 
uwzględnianie zrównoważonego rozwoju 
we wszystkich obszarach polityki 
wewnętrznej i zewnętrznej Unii oraz 
prowadzenie ambitnej polityki dotyczącej 
globalnych wyzwań. Rada pozytywnie 
przyjęła komunikat Komisji pt. „Kolejne 
kroki w kierunku zrównoważonej 
przyszłości Europy” z dnia 22 listopada 
2016 r. jako pierwszy krok w procesie 
włączania celów zrównoważonego rozwoju 
do wszystkich obszarów unijnej polityki i
traktowania zrównoważonego rozwoju 
jako naczelnej zasady kierującej polityką 
Unii we wszystkich obszarach, w tym za 
pomocą instrumentów finansowych.

(4) W dniu 20 czerwca 2017 r. Rada 
przyjęła dokument dotyczący 
zrównoważonej przyszłości Europy, 
stanowiący odpowiedź Unii na „Agendę 
ONZ na rzecz zrównoważonego rozwoju 
2030”. Rada podkreśliła znaczenie dążenia 
do zrównoważonego rozwoju w trzech 
wymiarach (gospodarczym, społecznym i
środowiskowym) w wyważony i
zintegrowany sposób. Konieczne jest 
uwzględnianie zrównoważonego rozwoju 
we wszystkich obszarach polityki 
wewnętrznej i zewnętrznej Unii oraz 
prowadzenie ambitnej polityki dotyczącej 
globalnych wyzwań. Rada pozytywnie 
przyjęła komunikat Komisji pt. „Kolejne 
kroki w kierunku zrównoważonej 
przyszłości Europy” z dnia 22 listopada 
2016 r. jako pierwszy krok w procesie 
włączania celów zrównoważonego rozwoju 
do wszystkich obszarów unijnej polityki i
traktowania zrównoważonego rozwoju 
jako naczelnej zasady kierującej polityką 
Unii we wszystkich obszarach, w tym za 
pomocą instrumentów finansowych. EFS+ 
może szczególnie przyczynić się do 
osiągnięcia celów zrównoważonego 
rozwoju dotyczących zmniejszenia o 
połowę ubóstwa względnego i 
zlikwidowania skrajnych form ubóstwa 
(cel 1), dobrej jakości edukacji (cel 4), 
promowania równości płci (cel 5), 
promowania stabilnego, zrównoważonego 
i inkluzywnego wzrostu gospodarczego, 
pełnego i produktywnego zatrudnienia 
oraz godnej pracy dla wszystkich ludzi 
oraz zmniejszenia nierówności (cel 10), 
jak również celów porozumienia 
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paryskiego.

Or. en

Poprawka 45
Elena Gentile

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) W dniu 20 czerwca 2017 r. Rada 
przyjęła dokument dotyczący 
zrównoważonej przyszłości Europy, 
stanowiący odpowiedź Unii na „Agendę 
ONZ na rzecz zrównoważonego rozwoju 
2030”. Rada podkreśliła znaczenie dążenia 
do zrównoważonego rozwoju w trzech 
wymiarach (gospodarczym, społecznym i
środowiskowym) w wyważony i
zintegrowany sposób. Konieczne jest 
uwzględnianie zrównoważonego rozwoju 
we wszystkich obszarach polityki 
wewnętrznej i zewnętrznej Unii oraz 
prowadzenie ambitnej polityki dotyczącej 
globalnych wyzwań. Rada pozytywnie 
przyjęła komunikat Komisji pt. „Kolejne 
kroki w kierunku zrównoważonej 
przyszłości Europy” z dnia 22 listopada 
2016 r. jako pierwszy krok w procesie 
włączania celów zrównoważonego rozwoju 
do wszystkich obszarów unijnej polityki i
traktowania zrównoważonego rozwoju 
jako naczelnej zasady kierującej polityką 
Unii we wszystkich obszarach, w tym za 
pomocą instrumentów finansowych.

(4) W dniu 20 czerwca 2017 r. Rada 
przyjęła dokument dotyczący 
zrównoważonej przyszłości Europy, 
stanowiący odpowiedź Unii na „Agendę 
ONZ na rzecz zrównoważonego rozwoju 
2030”. Rada podkreśliła znaczenie dążenia
do zrównoważonego rozwoju w trzech 
wymiarach (gospodarczym, społecznym i
środowiskowym) w wyważony i
zintegrowany sposób. Konieczne jest 
uwzględnianie zrównoważonego rozwoju 
we wszystkich obszarach polityki 
wewnętrznej i zewnętrznej Unii oraz 
prowadzenie ambitnej polityki dotyczącej 
globalnych wyzwań. Rada pozytywnie 
przyjęła komunikat Komisji pt. „Kolejne 
kroki w kierunku zrównoważonej 
przyszłości Europy” z dnia 22 listopada 
2016 r. jako pierwszy krok w procesie 
włączania celów zrównoważonego rozwoju 
do wszystkich obszarów unijnej polityki i
traktowania zrównoważonego rozwoju 
jako naczelnej zasady kierującej polityką 
Unii we wszystkich obszarach, w tym za 
pomocą instrumentów finansowych. EFS+ 
może przyczyniać się do osiągnięcia celów 
zrównoważonego rozwoju dotyczących 
zlikwidowania skrajnych form ubóstwa 
(cel 1), dobrej jakości edukacji (cel 4), 
promowania równości płci (cel 5) oraz 
zmniejszenia nierówności (cel 10).

Or. en
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Poprawka 46
Edouard Martin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4a) Unia zatwierdziła cele 
porozumienia paryskiego w 2015 r. oraz 
przyjęła w 2018 r. nowe zasady dotyczące 
zarządzania unią energetyczną jako 
pierwszy krok na drodze do wdrożenia 
tego porozumienia. Zasady dotyczące 
zarządzania unią energetyczną stanowią 
prawnie wiążące ramy służące określeniu 
krajowych i europejskich środków 
związanych z energią i klimatem w całym 
spektrum politycznym w celu osiągnięcia 
społecznie akceptowalnego i 
sprawiedliwego przejścia na 
zrównoważoną gospodarkę niskoemisyjną, 
z uwzględnieniem obywateli i regionów, 
które byłyby zaangażowane w to przejście, 
tak aby nie wpłynęło to negatywnie na 
lokalny i zbiorowy poziom umiejętności i 
dobrobytu, z myślą o utrzymaniu 
terytorialnej produkcji wartości dodanej. 
Osiągnięcie redukcji emisji gazów 
cieplarnianych powinno w szczególności 
iść w parze z tworzeniem trwałych 
lokalnych miejsc pracy i powinno 
prowadzić do poprawy zdrowia 
publicznego. Zasady dotyczące 
zarządzania unią energetyczną przewidują 
przyjęcie zintegrowanych krajowych 
planów dotyczących klimatu i energii w 
oparciu o szerokie konsultacje z udziałem, 
między innymi, partnerów społecznych i 
społeczeństwa obywatelskiego (tych 
samych zainteresowanych stron, które już 
są zaangażowane w zarządzanie EFS) 
oraz kwestię zaleceń dla państw 
członkowskich, tak aby osiągnąć 
uzgodnione cele UE. Ramy klimatyczne i 
energetyczne są równie ważne jak 
europejski semestr na rzecz koordynacji 
polityki gospodarczej i powinny na 
równych zasadach i w spójny sposób z 
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europejskim semestrem na rzecz 
koordynacji polityki gospodarczej służyć 
wykorzystaniu unijnego finansowania.

Or. en

Poprawka 47
Terry Reintke
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4a) Unia i jej państwa członkowskie, 
mając na uwadze Europejską kartę 
społeczną podpisaną w Turynie dnia 18 
października 1961 r., powinny 
uwzględniać w swoich celach promowanie 
zatrudnienia, poprawę warunków życia i 
pracy, z myślą o podnoszeniu i utrzymaniu 
poziomu zatrudnienia i przeciwdziałaniu 
wykluczeniu, zgodnie z art. 151 TFUE.

Or. en

Poprawka 48
Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Unia stoi przed wyzwaniami 
strukturalnymi wynikającymi z globalizacji 
gospodarki, przepływów migracyjnych i
rosnących zagrożeń dla bezpieczeństwa, 
procesu przechodzenia na czystą energię,
przemian technologicznych, coraz starszej 
siły roboczej oraz rosnących niedoborów 
umiejętności i siły roboczej w niektórych 
sektorach i regionach, odczuwanych 
zwłaszcza przez MŚP. Uwzględniając 

(5) Unia i państwa członkowskie stoją
przed wyzwaniami strukturalnymi 
wynikającymi z globalizacji i 
dematerializacji gospodarki, które 
skutkują silnym wzrostem przepływów
imigracyjnych, rosnących zagrożeń dla 
bezpieczeństwa, procesu przechodzenia na 
czystą energię i przemian 
technologicznych, a także spadku liczby 
urodzeń, coraz starszej siły roboczej oraz 
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zmieniające się realia świata pracy, Unia 
powinna być przygotowana na bieżące i
przyszłe wyzwania i inwestować w
odpowiednie umiejętności, zapewniać, by 
wzrost gospodarczy w większym stopniu 
sprzyjał włączeniu społecznemu, oraz 
usprawniać politykę zatrudnienia i
politykę społeczną, w tym z uwagi na 
mobilność pracowników.

rosnących niedoborów umiejętności i siły 
roboczej w niektórych sektorach i
regionach, odczuwanych zwłaszcza przez 
MŚP. Uwzględniając zmieniające się realia 
świata pracy i nowe wyzwania, jakie 
stanowią one dla ochrony zatrudnienia, 
należy inwestować w odpowiednie 
umiejętności, w rozwój, w politykę
społeczną i politykę zatrudnienia.

Or. it

Poprawka 49
Terry Reintke
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Unia stoi przed wyzwaniami 
strukturalnymi wynikającymi z globalizacji 
gospodarki, przepływów migracyjnych i
rosnących zagrożeń dla bezpieczeństwa, 
procesu przechodzenia na czystą energię, 
przemian technologicznych, coraz starszej 
siły roboczej oraz rosnących niedoborów 
umiejętności i siły roboczej w niektórych 
sektorach i regionach, odczuwanych 
zwłaszcza przez MŚP. Uwzględniając 
zmieniające się realia świata pracy, Unia 
powinna być przygotowana na bieżące i
przyszłe wyzwania i inwestować w
odpowiednie umiejętności, zapewniać, by
wzrost gospodarczy w większym stopniu
sprzyjał włączeniu społecznemu, oraz 
usprawniać politykę zatrudnienia i politykę 
społeczną, w tym z uwagi na mobilność 
pracowników.

(5) Unia stoi przed wyzwaniami 
strukturalnymi wynikającymi z
nierówności społecznych, globalizacji 
gospodarki, przepływów migracyjnych i
powiązanych wyzwań związanych z 
włączeniem społecznym, procesu 
przechodzenia na czystą energię, przemian 
technologicznych, wyzwań 
demograficznych, nierównego dostępu do 
edukacji i ochrony socjalnej, nierównego 
podziału obowiązków związanych z 
opieką, coraz starszej siły roboczej, braku 
możliwości zatrudnienia oraz rosnących 
niedoborów umiejętności i siły roboczej w
niektórych sektorach i regionach, 
odczuwanych zwłaszcza przez MŚP. 
Uwzględniając zmieniające się realia 
świata pracy, Unia powinna być 
przygotowana na bieżące i przyszłe 
wyzwania i angażować się w sprawiedliwą 
transformację, inwestować w dobrej 
jakości i sprzyjające włączeniu 
społecznemu edukację i szkolenia, uczenie 
się przez całe życie i umiejętności, 
zapewniać, by rynki pracy w większym 
stopniu sprzyjały włączeniu społecznemu, 
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oraz usprawniać politykę zatrudnienia, 
politykę edukacyjną i politykę społeczną, 
w tym z uwagi na mobilność pracowników
i przez zwalczanie zróżnicowania sytuacji 
kobiet i mężczyzn i dyskryminacji kobiet.

Or. en

Poprawka 50
Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Lynn Boylan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Unia stoi przed wyzwaniami 
strukturalnymi wynikającymi z globalizacji 
gospodarki, przepływów migracyjnych i
rosnących zagrożeń dla bezpieczeństwa, 
procesu przechodzenia na czystą energię, 
przemian technologicznych, coraz starszej 
siły roboczej oraz rosnących niedoborów 
umiejętności i siły roboczej w niektórych 
sektorach i regionach, odczuwanych 
zwłaszcza przez MŚP. Uwzględniając 
zmieniające się realia świata pracy, Unia 
powinna być przygotowana na bieżące i
przyszłe wyzwania i inwestować w
odpowiednie umiejętności, zapewniać, by 
wzrost gospodarczy w większym stopniu
sprzyjał włączeniu społecznemu, oraz 
usprawniać politykę zatrudnienia i politykę 
społeczną, w tym z uwagi na mobilność 
pracowników.

(5) Unia stoi przed wyzwaniami 
strukturalnymi wynikającymi z globalizacji 
gospodarki, wpływu polityk 
oszczędnościowych, zarządzania migracją,
procesu przechodzenia na czystą energię, 
przemian technologicznych, coraz starszej 
siły roboczej oraz rosnących niedoborów 
umiejętności i siły roboczej w niektórych 
sektorach i regionach. Uwzględniając 
zmieniające się realia świata pracy, Unia 
powinna być przygotowana na bieżące i
przyszłe wyzwania i inwestować w
odpowiednie umiejętności, zapewniać, by 
wzrost gospodarczy sprzyjał włączeniu 
społecznemu, oraz usprawniać politykę 
zatrudnienia i politykę społeczną, w tym z
uwagi na mobilność pracowników.

Or. en

Poprawka 51
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Elena Gentile, 
Miapetra Kumpula-Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi 
López

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Unia stoi przed wyzwaniami 
strukturalnymi wynikającymi z globalizacji 
gospodarki, przepływów migracyjnych i
rosnących zagrożeń dla bezpieczeństwa, 
procesu przechodzenia na czystą energię, 
przemian technologicznych, coraz starszej 
siły roboczej oraz rosnących niedoborów 
umiejętności i siły roboczej w niektórych 
sektorach i regionach, odczuwanych 
zwłaszcza przez MŚP. Uwzględniając 
zmieniające się realia świata pracy, Unia 
powinna być przygotowana na bieżące i
przyszłe wyzwania i inwestować w
odpowiednie umiejętności, zapewniać, by 
wzrost gospodarczy w większym stopniu 
sprzyjał włączeniu społecznemu, oraz 
usprawniać politykę zatrudnienia i politykę 
społeczną, w tym z uwagi na mobilność 
pracowników.

(5) Unia stoi przed wyzwaniami 
strukturalnymi wynikającymi z globalizacji 
gospodarki, przepływów migracyjnych,
sprawiedliwego procesu przechodzenia na 
czystą energię, przemian technologicznych,
spadku demograficznego, coraz starszej 
siły roboczej oraz rosnących niedoborów 
umiejętności i niedoborów siły roboczej w
niektórych sektorach i regionach, 
odczuwanych zwłaszcza przez MŚP. 
Uwzględniając zmieniające się realia 
świata pracy, Unia powinna być 
przygotowana na bieżące i przyszłe 
wyzwania i inwestować w odpowiednie 
umiejętności, zapewniać, by wzrost 
gospodarczy w większym stopniu sprzyjał 
włączeniu społecznemu, oraz usprawniać 
politykę kształcenia i szkolenia,
zatrudnienia i politykę społeczną, w tym z
uwagi na mobilność pracowników.

Or. en

Poprawka 52
Claude Rolin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Unia stoi przed wyzwaniami 
strukturalnymi wynikającymi z globalizacji 
gospodarki, przepływów migracyjnych i
rosnących zagrożeń dla bezpieczeństwa, 
procesu przechodzenia na czystą energię, 
przemian technologicznych, coraz starszej 
siły roboczej oraz rosnących niedoborów 
umiejętności i siły roboczej w niektórych 
sektorach i regionach, odczuwanych 
zwłaszcza przez MŚP. Uwzględniając 
zmieniające się realia świata pracy, Unia 
powinna być przygotowana na bieżące i
przyszłe wyzwania i inwestować w

(5) Unia stoi przed wyzwaniami 
strukturalnymi wynikającymi z globalizacji 
gospodarki, przepływów migracyjnych, 
procesu przechodzenia na czystą energię, 
przemian technologicznych, coraz starszej 
siły roboczej oraz rosnących niedoborów 
umiejętności i siły roboczej w niektórych 
sektorach i regionach, odczuwanych 
zwłaszcza przez MŚP. Uwzględniając 
zmieniające się realia świata pracy, Unia 
powinna być przygotowana na bieżące i
przyszłe wyzwania i inwestować w
odpowiednie umiejętności, zapewniać, by 
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odpowiednie umiejętności, zapewniać, by 
wzrost gospodarczy w większym stopniu 
sprzyjał włączeniu społecznemu, oraz 
usprawniać politykę zatrudnienia i politykę 
społeczną, w tym z uwagi na mobilność 
pracowników.

wzrost gospodarczy w większym stopniu 
sprzyjał włączeniu społecznemu, oraz 
usprawniać politykę zatrudnienia i politykę 
społeczną, w tym z uwagi na mobilność 
pracowników.

Or. fr

Poprawka 53
Geoffroy Didier, Jérôme Lavrilleux, Elisabeth Morin-Chartier, Anne Sander

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Unia stoi przed wyzwaniami 
strukturalnymi wynikającymi z globalizacji 
gospodarki, przepływów migracyjnych i
rosnących zagrożeń dla bezpieczeństwa, 
procesu przechodzenia na czystą energię, 
przemian technologicznych, coraz starszej 
siły roboczej oraz rosnących niedoborów 
umiejętności i siły roboczej w niektórych 
sektorach i regionach, odczuwanych 
zwłaszcza przez MŚP. Uwzględniając 
zmieniające się realia świata pracy, Unia 
powinna być przygotowana na bieżące i
przyszłe wyzwania i inwestować w
odpowiednie umiejętności, zapewniać, by 
wzrost gospodarczy w większym stopniu 
sprzyjał włączeniu społecznemu, oraz 
usprawniać politykę zatrudnienia i politykę 
społeczną, w tym z uwagi na mobilność 
pracowników.

(5) Unia stoi przed wyzwaniami 
strukturalnymi wynikającymi z globalizacji 
gospodarki, przepływów migracyjnych i
rosnących zagrożeń dla bezpieczeństwa, 
procesu przechodzenia na czystą energię, 
przemian technologicznych, bezrobocia i 
bezrobocia młodzieży, coraz starszej siły 
roboczej oraz rosnących niedoborów 
umiejętności i siły roboczej w niektórych 
sektorach i regionach, odczuwanych 
zwłaszcza przez MŚP. Uwzględniając 
zmieniające się realia świata pracy, Unia 
powinna być przygotowana na bieżące i
przyszłe wyzwania i inwestować w
odpowiednie umiejętności, zapewniać, by 
wzrost gospodarczy w większym stopniu 
sprzyjał włączeniu społecznemu, oraz 
usprawniać politykę zatrudnienia i politykę 
społeczną, w tym z uwagi na mobilność 
pracowników.

Or. fr

Poprawka 54
Ulrike Trebesius

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Unia stoi przed wyzwaniami 
strukturalnymi wynikającymi z globalizacji 
gospodarki, przepływów migracyjnych i
rosnących zagrożeń dla bezpieczeństwa, 
procesu przechodzenia na czystą energię, 
przemian technologicznych, coraz starszej 
siły roboczej oraz rosnących niedoborów 
umiejętności i siły roboczej w niektórych 
sektorach i regionach, odczuwanych 
zwłaszcza przez MŚP. Uwzględniając 
zmieniające się realia świata pracy, Unia 
powinna być przygotowana na bieżące i
przyszłe wyzwania i inwestować w
odpowiednie umiejętności, zapewniać, by 
wzrost gospodarczy w większym stopniu 
sprzyjał włączeniu społecznemu, oraz 
usprawniać politykę zatrudnienia i politykę 
społeczną, w tym z uwagi na mobilność
pracowników.

(5) Unia stoi przed wyzwaniami 
strukturalnymi wynikającymi z globalizacji 
gospodarki, wewnętrznych i zewnętrznych
przepływów migracyjnych i rosnących 
zagrożeń dla bezpieczeństwa, procesu 
przechodzenia na czystą energię, przemian 
technologicznych, coraz starszej siły 
roboczej oraz rosnących niedoborów 
umiejętności i siły roboczej w niektórych 
sektorach i regionach, odczuwanych 
zwłaszcza przez MŚP. Uwzględniając 
zmieniające się realia świata pracy, Unia 
powinna być przygotowana na bieżące i
przyszłe wyzwania i inwestować w
odpowiednie umiejętności, zapewniać, by 
wzrost gospodarczy w większym stopniu 
sprzyjał włączeniu społecznemu, oraz 
usprawniać politykę zatrudnienia i politykę 
społeczną, w tym z uwagi na mobilność
zawodową obywateli UE.

Or. en

Poprawka 55
Edouard Martin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Unia stoi przed wyzwaniami 
strukturalnymi wynikającymi z globalizacji 
gospodarki, przepływów migracyjnych i
rosnących zagrożeń dla bezpieczeństwa, 
procesu przechodzenia na czystą energię, 
przemian technologicznych, coraz starszej 
siły roboczej oraz rosnących niedoborów 
umiejętności i siły roboczej w niektórych 
sektorach i regionach, odczuwanych 
zwłaszcza przez MŚP. Uwzględniając 
zmieniające się realia świata pracy, Unia 
powinna być przygotowana na bieżące i
przyszłe wyzwania i inwestować w

(5) Unia stoi przed wyzwaniami 
strukturalnymi wynikającymi z globalizacji 
gospodarki, przepływów migracyjnych i
rosnących zagrożeń dla bezpieczeństwa,
sprawiedliwego procesu przechodzenia na 
czystą energię, przemian technologicznych, 
coraz starszej siły roboczej oraz rosnących 
niedoborów umiejętności i siły roboczej w
niektórych sektorach i regionach, 
odczuwanych zwłaszcza przez MŚP. 
Uwzględniając zmieniające się realia 
świata pracy, Unia powinna być 
przygotowana na bieżące i przyszłe 
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odpowiednie umiejętności, zapewniać, by 
wzrost gospodarczy w większym stopniu 
sprzyjał włączeniu społecznemu, oraz 
usprawniać politykę zatrudnienia i politykę 
społeczną, w tym z uwagi na mobilność 
pracowników.

wyzwania i inwestować w odpowiednie 
umiejętności, zapewniać, by wzrost 
gospodarczy w większym stopniu sprzyjał 
włączeniu społecznemu, oraz usprawniać 
politykę zatrudnienia i politykę społeczną, 
w tym z uwagi na mobilność pracowników.

Or. en

Poprawka 56
Terry Reintke
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5a) Aby przewidzieć wyzwania i podjąć 
konkretne kroki w kierunku stworzenia 
gospodarki zrównoważonej pod względem 
społecznym i środowiskowym, należy 
włączyć do programów operacyjnych 
sprawiedliwe plany działania dotyczące 
przejścia na taką gospodarkę, opracowane 
we współpracy z organami lokalnymi i 
regionalnymi oraz zainteresowanymi 
stronami, które to plany będą określały 
regionalne i lokalne strategie na rzecz 
przyjaznej środowisku i efektywnej pod 
względem zasobów przyszłości, z myślą o 
włączeniu społecznym, tworzeniu wysokiej 
jakości miejsc pracy, zrównoważonym 
rozwoju i inwestycjach ukierunkowanych 
na wspieranie rozwoju lokalnego 
zorientowanego na przyszłość.

Or. en

Poprawka 57
Heinz K. Becker

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5a) Nadal wysokie bezrobocie 
młodzieży w Europie jest godne 
ubolewania, a wciąż w wielu państwach 
członkowskich istnieje pilna potrzeba 
działania, jak np. w Grecji ze wskaźnikiem 
bezrobocia wynoszącym około 40 %. 
Zmniejszenie bezrobocia młodzieży musi 
być nadal priorytetem w ramach zaleceń 
dla poszczególnych krajów.

Or. de

Poprawka 58
Elena Gentile

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Rozporządzenie (UE) nr [...] 
ustanawia ramy działania Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), 
Europejskiego Funduszu Społecznego Plus
(EFS+), Funduszu Spójności, 
Europejskiego Funduszu Morskiego i
Rybackiego (EFMR), Funduszu Azylu i
Migracji (FAM), Funduszu 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego (FBU) 
oraz Instrumentu na rzecz Zarządzania 
Granicami i Wiz (IZGW) stanowiącego 
część Funduszu Zintegrowanego 
Zarządzania Granicami (FZZG) i określa, 
w szczególności, cele polityki i przepisy 
dotyczące programowania, monitorowania 
i oceny, zarządzania i kontroli w
odniesieniu do funduszy Unii wdrażanych 
według metody zarządzania dzielonego. 
Konieczne jest zatem określenie ogólnych 
celów EFS+ oraz przepisów 
szczegółowych dotyczących rodzaju 
działań, które mogą być finansowane przez 
EFS+.

(6) Rozporządzenie (UE) nr [...] 
ustanawia ramy działania Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), 
Europejskiego Funduszu Społecznego Plus
(EFS+), Funduszu Spójności, 
Europejskiego Funduszu Morskiego i
Rybackiego (EFMR), Funduszu Azylu i
Migracji (FAM), Funduszu 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego (FBU) 
oraz Instrumentu na rzecz Zarządzania 
Granicami i Wiz (IZGW) stanowiącego 
część Funduszu Zintegrowanego 
Zarządzania Granicami (FZZG) i określa, 
w szczególności, cele polityki i przepisy 
dotyczące programowania, monitorowania 
i oceny, zarządzania i kontroli w
odniesieniu do funduszy Unii wdrażanych 
według metody zarządzania dzielonego. 
Konieczne jest zatem określenie ogólnych 
celów EFS+ i skoordynowanie go z innymi 
funduszami oraz określenie przepisów 
szczegółowych dotyczących rodzaju 
działań, które mogą być finansowane przez 
EFS+.
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Or. en

Poprawka 59
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Rozporządzenie (UE) nr [...] 
ustanawia ramy działania Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), 
Europejskiego Funduszu Społecznego Plus
(EFS+), Funduszu Spójności, 
Europejskiego Funduszu Morskiego i
Rybackiego (EFMR), Funduszu Azylu i
Migracji (FAM), Funduszu 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego (FBU) 
oraz Instrumentu na rzecz Zarządzania 
Granicami i Wiz (IZGW) stanowiącego 
część Funduszu Zintegrowanego 
Zarządzania Granicami (FZZG) i określa, 
w szczególności, cele polityki i przepisy 
dotyczące programowania, monitorowania 
i oceny, zarządzania i kontroli w
odniesieniu do funduszy Unii wdrażanych 
według metody zarządzania dzielonego. 
Konieczne jest zatem określenie ogólnych 
celów EFS+ oraz przepisów 
szczegółowych dotyczących rodzaju 
działań, które mogą być finansowane przez 
EFS+.

(6) Rozporządzenie (UE) nr [...] 
ustanawia ramy działania Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), 
Europejskiego Funduszu Społecznego Plus
(EFS+), Funduszu Spójności, 
Europejskiego Funduszu Morskiego i
Rybackiego (EFMR), Funduszu Azylu i
Migracji (FAM), Funduszu 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego (FBU) 
oraz Instrumentu na rzecz Zarządzania 
Granicami i Wiz (IZGW) stanowiącego 
część Funduszu Zintegrowanego 
Zarządzania Granicami (FZZG) i określa, 
w szczególności, cele polityki i przepisy 
dotyczące programowania, monitorowania 
i oceny, zarządzania i kontroli w
odniesieniu do funduszy Unii wdrażanych 
według metody zarządzania dzielonego. 
Konieczne jest zatem określenie ogólnych 
celów EFS+ oraz przepisów 
szczegółowych dotyczących rodzaju 
działań, które mogą być finansowane przez 
EFS+ w ramach zarządzania dzielonego.

Or. en

Poprawka 60
Ulrike Trebesius

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Rodzaje finansowania i metody 
wdrażania na podstawie tego 
rozporządzenia powinny być wybierane w
zależności od ich możliwości osiągnięcia 
szczegółowych celów działań i
zapewnienia rezultatów, biorąc pod uwagę 
w szczególności koszty kontroli, 
obciążenie administracyjne oraz 
przewidywane ryzyko nieprzestrzegania 
przepisów. W przypadku dotacji pod 
uwagę należy wziąć korzystanie z płatności 
ryczałtowych, stawek ryczałtowych i
kosztów jednostkowych, a także formę 
finansowania niepowiązanego z kosztami, 
przewidzianego w art. 125 ust. 1 
rozporządzenia finansowego. Do celów 
wdrażania środków związanych z
integracją społeczno-ekonomiczną 
obywateli państw trzecich oraz zgodnie z
art. 88 rozporządzenia w sprawie 
wspólnych przepisów Komisja może 
zwracać państwom członkowskim 
poniesione koszty przy użyciu 
uproszczonych form kosztów, w tym kwot 
ryczałtowych.

(8) Rodzaje finansowania i metody 
wdrażania na podstawie tego 
rozporządzenia powinny być wybierane w
zależności od ich możliwości osiągnięcia 
szczegółowych celów działań i
zapewnienia rezultatów, biorąc pod uwagę 
w szczególności koszty kontroli, 
obciążenie administracyjne oraz 
przewidywane ryzyko nieprzestrzegania 
przepisów. Podział środków finansowych 
między programy nie może zostać 
zmieniony, chyba że taka zmiana będzie 
oparta na decyzji parlamentarnej. W
przypadku dotacji pod uwagę należy wziąć 
korzystanie z płatności ryczałtowych, 
stawek ryczałtowych i kosztów 
jednostkowych, a także formę 
finansowania niepowiązanego z kosztami, 
przewidzianego w art. 125 ust. 1 
rozporządzenia finansowego.

Or. en

Poprawka 61
Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(8) Rodzaje finansowania i metody 
wdrażania na podstawie tego 
rozporządzenia powinny być wybierane w
zależności od ich możliwości osiągnięcia 
szczegółowych celów działań i
zapewnienia konkretnych rezultatów,
odpowiadających zainteresowaniom i 
potrzebom obywateli UE, biorąc pod 



AM\1164117PL.docx 35/162 PE626.995v02-00

PL

przewidywane ryzyko nieprzestrzegania 
przepisów. W przypadku dotacji pod 
uwagę należy wziąć korzystanie z płatności 
ryczałtowych, stawek ryczałtowych i
kosztów jednostkowych, a także formę 
finansowania niepowiązanego z kosztami, 
przewidzianego w art. 125 ust. 1 
rozporządzenia finansowego. Do celów 
wdrażania środków związanych z
integracją społeczno-ekonomiczną 
obywateli państw trzecich oraz zgodnie z
art. 88 rozporządzenia w sprawie 
wspólnych przepisów Komisja może 
zwracać państwom członkowskim 
poniesione koszty przy użyciu 
uproszczonych form kosztów, w tym kwot 
ryczałtowych.

uwagę w szczególności koszty kontroli, 
obciążenie administracyjne oraz 
przewidywane ryzyko nieprzestrzegania 
przepisów. W przypadku dotacji pod 
uwagę należy wziąć korzystanie z płatności 
ryczałtowych, stawek ryczałtowych i
kosztów jednostkowych, a także formę 
finansowania niepowiązanego z kosztami, 
przewidzianego w art. 125 ust. 1 
rozporządzenia finansowego. Do celów 
wdrażania środków związanych z
integracją społeczno-ekonomiczną 
obywateli przebywających legalnie w Unii 
Europejskiej oraz zgodnie z art. 88 
rozporządzenia w sprawie wspólnych 
przepisów Komisja może zwracać 
państwom członkowskim poniesione 
koszty przy użyciu uproszczonych form 
kosztów, w tym kwot ryczałtowych.

Or. it

Poprawka 62
Terry Reintke
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Rodzaje finansowania i metody 
wdrażania na podstawie tego 
rozporządzenia powinny być wybierane w
zależności od ich możliwości osiągnięcia 
szczegółowych celów działań i
zapewnienia rezultatów, biorąc pod uwagę 
w szczególności koszty kontroli, 
obciążenie administracyjne oraz 
przewidywane ryzyko nieprzestrzegania 
przepisów. W przypadku dotacji pod 
uwagę należy wziąć korzystanie z płatności 
ryczałtowych, stawek ryczałtowych i
kosztów jednostkowych, a także formę 
finansowania niepowiązanego z kosztami, 
przewidzianego w art. 125 ust. 1 
rozporządzenia finansowego. Do celów 

(8) Rodzaje finansowania i metody 
wdrażania na podstawie tego 
rozporządzenia powinny być wybierane w
zależności od ich możliwości osiągnięcia 
szczegółowych celów działań i
zapewnienia rezultatów, biorąc pod uwagę 
w szczególności koszty kontroli, 
obciążenie administracyjne oraz 
przewidywane ryzyko nieprzestrzegania 
przepisów. W przypadku dotacji pod 
uwagę należy wziąć korzystanie z płatności 
ryczałtowych, stawek ryczałtowych i
kosztów jednostkowych, a także formę 
finansowania niepowiązanego z kosztami, 
przewidzianego w art. 125 ust. 1 
rozporządzenia finansowego. Do celów 
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wdrażania środków związanych z
integracją społeczno-ekonomiczną
obywateli państw trzecich oraz zgodnie z
art. 88 rozporządzenia w sprawie 
wspólnych przepisów Komisja może 
zwracać państwom członkowskim 
poniesione koszty przy użyciu 
uproszczonych form kosztów, w tym kwot 
ryczałtowych.

wdrażania środków związanych z
włączeniem społeczno-ekonomicznym
obywateli państw trzecich oraz zgodnie z
art. 88 rozporządzenia w sprawie 
wspólnych przepisów Komisja może 
zwracać państwom członkowskim 
poniesione koszty przy użyciu 
uproszczonych form kosztów, w tym kwot 
ryczałtowych.

Or. en

Poprawka 63
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Elena Gentile, 
Miapetra Kumpula-Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi 
López

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Aby usprawnić i uprościć 
finansowanie oraz stworzyć dodatkowe 
możliwości synergii przez zastosowanie 
podejść zintegrowanego finansowania, 
należy włączyć do jednego EFS+ działania, 
które były wspierane z Europejskiego 
Funduszu Pomocy Najbardziej 
Potrzebującym (FEAD), programu Unii 
Europejskiej na rzecz zatrudnienia i
innowacji społecznych (EaSI) oraz 
Programu działań Unii w dziedzinie 
zdrowia. EFS+ powinien zatem objąć trzy 
komponenty: komponent EFS+ objęty 
zarządzaniem dzielonym, komponent
„Zatrudnienie i innowacje społeczne” oraz 
komponent „Zdrowie”. Powinno się to 
przyczynić do ograniczenia obciążenia 
administracyjnego związanego z
zarządzaniem różnymi funduszami, 
zwłaszcza w państwach członkowskich, a
jednocześnie umożliwić zachowanie 
prostszych przepisów w odniesieniu do 
prostszych operacji, takich jak dystrybucja 
żywności lub podstawowej pomocy 

(9) Aby usprawnić i uprościć 
finansowanie oraz stworzyć dodatkowe 
możliwości synergii przez zastosowanie 
podejść zintegrowanego finansowania, 
należy włączyć do jednego EFS+ działania, 
które były wspierane z Europejskiego 
Funduszu Pomocy Najbardziej 
Potrzebującym (FEAD), programu Unii 
Europejskiej na rzecz zatrudnienia i
innowacji społecznych (EaSI) oraz 
Programu działań Unii w dziedzinie 
zdrowia. EFS+ powinien zatem objąć trzy 
komponenty: komponent „Spójność 
społeczna i prawa socjalne” objęty 
zarządzaniem dzielonym, komponent
„Zatrudnienie i innowacje społeczne” oraz 
komponent „Zdrowie” objęty 
zarządzaniem bezpośrednim i pośrednim. 
Powinno się to przyczynić do ograniczenia 
obciążenia administracyjnego związanego 
z zarządzaniem różnymi funduszami, 
zwłaszcza w państwach członkowskich, a
jednocześnie umożliwić zachowanie 
prostszych przepisów w odniesieniu do 
prostszych operacji, takich jak dystrybucja 
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materialnej. żywności lub podstawowej pomocy 
materialnej.

Or. en

Poprawka 64
Terry Reintke
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Aby usprawnić i uprościć 
finansowanie oraz stworzyć dodatkowe 
możliwości synergii przez zastosowanie 
podejść zintegrowanego finansowania, 
należy włączyć do jednego EFS+ działania, 
które były wspierane z Europejskiego 
Funduszu Pomocy Najbardziej 
Potrzebującym (FEAD), programu Unii 
Europejskiej na rzecz zatrudnienia i
innowacji społecznych (EaSI) oraz 
Programu działań Unii w dziedzinie 
zdrowia. EFS+ powinien zatem objąć trzy 
komponenty: komponent EFS+ objęty 
zarządzaniem dzielonym, komponent
„Zatrudnienie i innowacje społeczne” oraz 
komponent „Zdrowie”. Powinno się to 
przyczynić do ograniczenia obciążenia 
administracyjnego związanego z
zarządzaniem różnymi funduszami, 
zwłaszcza w państwach członkowskich, a
jednocześnie umożliwić zachowanie 
prostszych przepisów w odniesieniu do 
prostszych operacji, takich jak dystrybucja 
żywności lub podstawowej pomocy 
materialnej.

(9) Aby usprawnić i uprościć 
finansowanie oraz stworzyć dodatkowe 
możliwości synergii przez zastosowanie 
podejść zintegrowanego finansowania, 
należy włączyć do jednego EFS+ działania, 
które były wspierane z Europejskiego 
Funduszu Pomocy Najbardziej 
Potrzebującym (FEAD), programu Unii 
Europejskiej na rzecz zatrudnienia i
innowacji społecznych (EaSI) oraz 
Programu działań Unii w dziedzinie 
zdrowia. EFS+ powinien zatem objąć trzy 
komponenty: komponent EFS+ objęty 
zarządzaniem dzielonym, komponent
„Zatrudnienie i innowacje społeczne” oraz 
komponent „Zdrowie”. Powinno się to 
przyczynić do ograniczenia obciążenia 
administracyjnego związanego z
zarządzaniem różnymi funduszami, 
zwłaszcza w państwach członkowskich
oraz w odniesieniu do beneficjentów, a
jednocześnie umożliwić zachowanie 
prostszych przepisów w odniesieniu do 
prostszych operacji, takich jak dystrybucja 
żywności lub podstawowej pomocy 
materialnej.

Or. en

Poprawka 65
Ulrike Trebesius
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) W świetle tego szerszego zakresu 
EFS+ należy przewidzieć przepisy 
umożliwiające realizację celów 
zwiększenia efektywności rynków pracy, 
wspierania dostępu do dobrej jakości 
zatrudnienia, kształcenia i szkolenia, 
promowania włączenia społecznego i
zdrowia oraz ograniczania ubóstwa nie
tylko według metody zarządzania 
dzielonego, ale także według metody 
zarządzania bezpośredniego i pośredniego 
w ramach komponentów „Zatrudnienie i
innowacje społeczne” i „Zdrowie” w
przypadku działań wymaganych na 
poziomie Unii.

(10) Unia powinna przyczyniać się do 
polityki zatrudnienia państw 
członkowskich, zachęcając do współpracy 
i uzupełniając ich działania. W świetle 
tego szerszego zakresu EFS+ należy 
przewidzieć przepisy umożliwiające 
realizację celów zwiększenia efektywności 
rynków pracy, wspierania dostępu do 
dobrej jakości zatrudnienia, kształcenia i
szkolenia, promowania włączenia 
społecznego i zdrowia oraz ograniczania 
ubóstwa tylko według metody zarządzania 
dzielonego.

Or. en

Poprawka 66
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Elena Gentile, 
Miapetra Kumpula-Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi 
López

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) W świetle tego szerszego zakresu 
EFS+ należy przewidzieć przepisy 
umożliwiające realizację celów 
zwiększenia efektywności rynków pracy, 
wspierania dostępu do dobrej jakości 
zatrudnienia, kształcenia i szkolenia, 
promowania włączenia społecznego i
zdrowia oraz ograniczania ubóstwa nie 
tylko według metody zarządzania 
dzielonego, ale także według metody 
zarządzania bezpośredniego i pośredniego 
w ramach komponentów „Zatrudnienie i
innowacje społeczne” i „Zdrowie” w

(10) W świetle tego szerszego zakresu 
EFS+ należy przewidzieć przepisy 
umożliwiające dalszą realizację celów 
zwiększenia efektywności sprzyjających 
włączeniu społecznemu i sprawiedliwych
rynków pracy, wspierania dostępu do 
dobrej jakości zatrudnienia, kształcenia i
szkolenia, promowania włączenia 
społecznego i zdrowia oraz eliminacji
ubóstwa głównie według metody 
zarządzania dzielonego, a w stosownych 
przypadkach jako uzupełnienie – według 
metody zarządzania bezpośredniego i
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przypadku działań wymaganych na 
poziomie Unii.

pośredniego w ramach komponentów
„Zatrudnienie i innowacje społeczne” i
„Zdrowie” w przypadku działań 
wymaganych na poziomie Unii.

Or. en

Poprawka 67
Terry Reintke
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) W świetle tego szerszego zakresu 
EFS+ należy przewidzieć przepisy 
umożliwiające realizację celów 
zwiększenia efektywności rynków pracy, 
wspierania dostępu do dobrej jakości 
zatrudnienia, kształcenia i szkolenia, 
promowania włączenia społecznego i
zdrowia oraz ograniczania ubóstwa nie 
tylko według metody zarządzania 
dzielonego, ale także według metody 
zarządzania bezpośredniego i pośredniego 
w ramach komponentów „Zatrudnienie i
innowacje społeczne” i „Zdrowie” w
przypadku działań wymaganych na 
poziomie Unii.

(10) W świetle tego szerszego zakresu 
EFS+ należy przewidzieć przepisy 
umożliwiające realizację celów 
zwiększenia efektywności sprzyjających 
włączeniu społecznemu rynków pracy, na 
których obowiązuje równouprawnienie 
płci, wspierania dostępu do dobrej jakości 
zatrudnienia, kształcenia, szkolenia i
opieki, promowania włączenia społecznego 
i zdrowia oraz eliminacji ubóstwa nie tylko 
według metody zarządzania dzielonego, ale 
także według metody zarządzania 
bezpośredniego i pośredniego w ramach 
komponentów „Zatrudnienie i innowacje 
społeczne” i „Zdrowie” w przypadku 
działań wymaganych na poziomie Unii.

Or. en

Poprawka 68
Jasenko Selimovic, António Marinho e Pinto, Yana Toom, Martina Dlabajová, Nathalie 
Griesbeck

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) W świetle tego szerszego zakresu (10) W świetle tego szerszego zakresu 
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EFS+ należy przewidzieć przepisy 
umożliwiające realizację celów 
zwiększenia efektywności rynków pracy, 
wspierania dostępu do dobrej jakości 
zatrudnienia, kształcenia i szkolenia, 
promowania włączenia społecznego i
zdrowia oraz ograniczania ubóstwa nie 
tylko według metody zarządzania 
dzielonego, ale także według metody 
zarządzania bezpośredniego i pośredniego 
w ramach komponentów „Zatrudnienie i
innowacje społeczne” i „Zdrowie” w
przypadku działań wymaganych na 
poziomie Unii.

EFS+ należy przewidzieć przepisy 
umożliwiające realizację celów 
zwiększenia efektywności sprzyjających 
włączeniu społecznemu i otwartych
rynków pracy, wspierania dostępu do 
dobrej jakości zatrudnienia, kształcenia i
szkolenia, promowania włączenia 
społecznego i zdrowia oraz ograniczania 
ubóstwa nie tylko według metody 
zarządzania dzielonego, ale także według 
metody zarządzania bezpośredniego i
pośredniego w ramach komponentów
„Zatrudnienie i innowacje społeczne” i
„Zdrowie” w przypadku działań 
wymaganych na poziomie Unii.

Or. en

Poprawka 69
Rosa Estaràs Ferragut

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) W świetle tego szerszego zakresu 
EFS+ należy przewidzieć przepisy 
umożliwiające realizację celów 
zwiększenia efektywności rynków pracy, 
wspierania dostępu do dobrej jakości 
zatrudnienia, kształcenia i szkolenia, 
promowania włączenia społecznego i
zdrowia oraz ograniczania ubóstwa nie 
tylko według metody zarządzania 
dzielonego, ale także według metody 
zarządzania bezpośredniego i pośredniego 
w ramach komponentów „Zatrudnienie i
innowacje społeczne” i „Zdrowie” w
przypadku działań wymaganych na 
poziomie Unii.

(10) W świetle tego szerszego zakresu 
EFS+ należy przewidzieć przepisy 
umożliwiające realizację celów 
zwiększenia efektywności sprzyjających 
włączeniu społecznemu rynków pracy, 
wspierania dostępu do dobrej jakości 
zatrudnienia, kształcenia i szkolenia, 
promowania włączenia społecznego i
zdrowia oraz ograniczania ubóstwa nie 
tylko według metody zarządzania 
dzielonego, ale także według metody 
zarządzania bezpośredniego i pośredniego 
w ramach komponentów „Zatrudnienie i
innowacje społeczne” i „Zdrowie” w
przypadku działań wymaganych na 
poziomie Unii.

Or. en
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Poprawka 70
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Elena Gentile, 
Miapetra Kumpula-Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi 
López

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Niniejsze rozporządzenie określa 
pulę środków finansowych na EFS+. Część 
tej puli środków finansowych powinna być 
wykorzystana na działania realizowane 
według metody zarządzania 
bezpośredniego i pośredniego w ramach 
komponentów „Zatrudnienie i innowacje 
społeczne” oraz „Zdrowie”.

(12) Niniejsze rozporządzenie określa 
pulę środków finansowych na EFS+, 
ustalając przydziały na działania 
realizowane według metody zarządzania
dzielonego w ramach komponentu 
„Spójność społeczna i prawa socjalne” 
oraz przydziały na działania realizowane 
według metody zarządzania
bezpośredniego i pośredniego w ramach 
komponentów „Zatrudnienie i innowacje 
społeczne” oraz „Zdrowie”.

Or. en

Poprawka 71
Ulrike Trebesius

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Niniejsze rozporządzenie określa 
pulę środków finansowych na EFS+. Część 
tej puli środków finansowych powinna być 
wykorzystana na działania realizowane 
według metody zarządzania 
bezpośredniego i pośredniego w ramach 
komponentów „Zatrudnienie i innowacje 
społeczne” oraz „Zdrowie”.

(12) Niniejsze rozporządzenie określa 
pulę środków finansowych na EFS+. Do 
przesunięcia środków między celami 
wymagana jest zgoda parlamentarna.
Część tej puli środków finansowych 
powinna być wykorzystana na działania 
realizowane według metody zarządzania 
bezpośredniego i pośredniego w ramach 
komponentów „Zatrudnienie i innowacje 
społeczne” oraz „Zdrowie”.

Or. en
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Poprawka 72
Terry Reintke
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) EFS+ powinien mieć na celu 
wspieranie zatrudnienia za pomocą 
aktywnych interwencji umożliwiających
(re)integrację na rynku pracy, w
szczególności osób młodych, długotrwale 
bezrobotnych i biernych zawodowo, a
także przez promowanie samozatrudnienia 
i gospodarki społecznej. Celem EFS+ 
powinno być usprawnienie funkcjonowania 
rynków pracy przez wspieranie 
modernizacji instytucji rynku pracy, takich 
jak publiczne służby zatrudnienia, aby 
poprawić ich zdolność do zapewniania 
intensywnych, odpowiednio 
ukierunkowanych usług poradnictwa 
pedagogiczno-psychologicznego i
zawodowego w okresie szukania pracy i
przechodzenia do etapu zatrudnienia, a
także ich zdolność do stymulowania
mobilności pracowników. EFS+ powinien 
promować uczestnictwo kobiet w rynku 
pracy za pomocą środków mających na 
celu zapewnienie, między innymi, lepszej 
równowagi między życiem zawodowym a
prywatnym i lepszego dostępu do opieki 
nad dziećmi. EFS+ powinien też dążyć do 
zapewnienia zdrowego i dobrze 
dostosowanego środowiska pracy, aby 
skuteczniej reagować na zagrożenia 
zdrowia związane ze zmieniającymi się 
formami pracy i na potrzeby starzejącej się 
siły roboczej.

(13) EFS+ powinien mieć na celu 
wspieranie wysokiej jakości zatrudnienia 
za pomocą aktywnych interwencji 
umożliwiających (re)integrację na rynku 
pracy, w szczególności osób młodych,
osób niepełnosprawnych oraz osób 
przewlekle chorych, długotrwale 
bezrobotnych i biernych zawodowo, a
także osób doświadczających wielu form 
dyskryminacji jednocześnie, przez 
promowanie samozatrudnienia i
gospodarki społecznej. Celem EFS+ 
powinno być usprawnienie funkcjonowania 
rynków pracy przez wspieranie 
modernizacji oraz ukierunkowanej na 
różne grupy docelowe elastyczności
instytucji rynku pracy, takich jak publiczne 
służby zatrudnienia, aby poprawić ich 
zdolność do zapewniania intensywnych, 
odpowiednio ukierunkowanych i 
indywidualnych usług poradnictwa 
pedagogiczno-psychologicznego i
zawodowego w okresie szukania pracy i
przechodzenia do etapu zatrudnienia, a
także ich zdolność do wspierania
mobilności pracowników. Celem EFS+
powinno być rozwiązanie problemu 
niepewnych form zatrudnienia, aby 
zagwarantować, by wszystkie rodzaje 
umów o pracę oferowały godne warunki 
pracy z odpowiednim zabezpieczeniem 
społecznym zgodnie z art. 9 TFUE, Kartą 
praw podstawowych Unii Europejskiej, 
Europejską kartą społeczną i programem 
godnej pracy MOP. EFS+ powinien 
promować uczestnictwo kobiet i 
zrównoważone zatrudnienie gwarantujące 
równe szanse ze szczególnym 
uwzględnieniem samotnych matek na
rynku pracy za pomocą środków mających 
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na celu zapewnienie, między innymi,
poszanowanie zasady takiego samego 
wynagrodzenia za pracę takiej samej 
wartości, lepszej równowagi między 
życiem zawodowym a prywatnym i
lepszego dostępu do przystępnej cenowo
opieki nad dziećmi oraz innych usług 
opieki lub wsparcia służących 
promowaniu równouprawnienia płci. 
EFS+ powinien też dążyć do zapewnienia 
zdrowego i dobrze dostosowanego 
środowiska pracy, aby skuteczniej 
reagować na zagrożenia zdrowia związane 
ze zmieniającymi się formami pracy i na 
potrzeby starzejącej się siły roboczej.
EFS+ powinien również wspierać środki 
służące ułatwieniu młodym ludziom 
przejścia od kształcenia do zatrudnienia.

Or. en

Poprawka 73
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Soraya Post, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) EFS+ powinien mieć na celu 
wspieranie zatrudnienia za pomocą 
aktywnych interwencji umożliwiających
(re)integrację na rynku pracy, w
szczególności osób młodych, długotrwale 
bezrobotnych i biernych zawodowo, a
także przez promowanie samozatrudnienia 
i gospodarki społecznej. Celem EFS+ 
powinno być usprawnienie funkcjonowania 
rynków pracy przez wspieranie 
modernizacji instytucji rynku pracy, takich 
jak publiczne służby zatrudnienia, aby 
poprawić ich zdolność do zapewniania 
intensywnych, odpowiednio 
ukierunkowanych usług poradnictwa 
pedagogiczno-psychologicznego i
zawodowego w okresie szukania pracy i

(13) EFS+ powinien mieć na celu 
wspieranie zatrudnienia za pomocą 
aktywnych interwencji umożliwiających 
integrację i reintegrację na rynku pracy, w
szczególności osób młodych, długotrwale 
bezrobotnych i biernych zawodowo, osób 
znajdujących się w niekorzystnej sytuacji,
a także przez promowanie 
samozatrudnienia i gospodarki społecznej i 
opartej na solidarności. Celem EFS+ 
powinno być ulepszenie polityki 
zatrudnienia i usprawnienie 
funkcjonowania rynków pracy przez 
wspieranie modernizacji instytucji rynku 
pracy, takich jak publiczne służby 
zatrudnienia, aby poprawić ich zdolność do 
zapewniania intensywnych, odpowiednio 
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przechodzenia do etapu zatrudnienia, a
także ich zdolność do stymulowania 
mobilności pracowników. EFS+ powinien 
promować uczestnictwo kobiet w rynku 
pracy za pomocą środków mających na 
celu zapewnienie, między innymi, lepszej 
równowagi między życiem zawodowym a
prywatnym i lepszego dostępu do opieki 
nad dziećmi. EFS+ powinien też dążyć do 
zapewnienia zdrowego i dobrze 
dostosowanego środowiska pracy, aby 
skuteczniej reagować na zagrożenia 
zdrowia związane ze zmieniającymi się 
formami pracy i na potrzeby starzejącej się 
siły roboczej.

ukierunkowanych usług poradnictwa 
pedagogiczno-psychologicznego i
zawodowego w okresie szukania pracy i
przechodzenia do etapu zatrudnienia, a
także ich zdolność do stymulowania 
mobilności pracowników oraz świadczenia 
usług w niedyskryminujący sposób. EFS+ 
powinien promować uczestnictwo kobiet w
rynku pracy za pomocą środków mających 
na celu zapewnienie, między innymi, 
lepszej równowagi między życiem 
zawodowym a prywatnym i łatwego
dostępu do przystępnej cenowo lub 
bezpłatnej, wysokiej jakości opieki nad 
dziećmi, osobami starszymi oraz innych 
dobrej jakości usług opieki lub wsparcia. 
EFS+ powinien też dążyć do zapewnienia
bezpiecznego, zdrowego i dobrze 
dostosowanego środowiska pracy, aby 
skuteczniej reagować na zagrożenia 
zdrowia związane ze zmieniającymi się 
formami pracy i na potrzeby starzejącej się 
siły roboczej.

Or. en

Poprawka 74
Krzysztof Hetman, Marek Plura, Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) EFS+ powinien mieć na celu 
wspieranie zatrudnienia za pomocą 
aktywnych interwencji umożliwiających
(re)integrację na rynku pracy, w
szczególności osób młodych, długotrwale 
bezrobotnych i biernych zawodowo, a
także przez promowanie samozatrudnienia 
i gospodarki społecznej. Celem EFS+ 
powinno być usprawnienie funkcjonowania 
rynków pracy przez wspieranie 
modernizacji instytucji rynku pracy, takich 
jak publiczne służby zatrudnienia, aby 
poprawić ich zdolność do zapewniania 

(13) EFS+ powinien mieć na celu 
wspieranie zatrudnienia za pomocą 
aktywnych interwencji umożliwiających
(re)integrację na rynku pracy, w
szczególności osób młodych, długotrwale 
bezrobotnych i biernych zawodowo, a
także przez promowanie samozatrudnienia 
i gospodarki społecznej. Celem EFS+ 
powinno być usprawnienie funkcjonowania 
rynków pracy przez wspieranie 
modernizacji instytucji rynku pracy, takich 
jak publiczne służby zatrudnienia, aby 
poprawić ich zdolność do zapewniania 
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intensywnych, odpowiednio 
ukierunkowanych usług poradnictwa 
pedagogiczno-psychologicznego i
zawodowego w okresie szukania pracy i
przechodzenia do etapu zatrudnienia, a
także ich zdolność do stymulowania
mobilności pracowników. EFS+ powinien 
promować uczestnictwo kobiet w rynku 
pracy za pomocą środków mających na 
celu zapewnienie, między innymi, lepszej 
równowagi między życiem zawodowym a
prywatnym i lepszego dostępu do opieki 
nad dziećmi. EFS+ powinien też dążyć do 
zapewnienia zdrowego i dobrze 
dostosowanego środowiska pracy, aby 
skuteczniej reagować na zagrożenia 
zdrowia związane ze zmieniającymi się 
formami pracy i na potrzeby starzejącej się 
siły roboczej.

intensywnych, odpowiednio 
ukierunkowanych usług poradnictwa 
pedagogiczno-psychologicznego i
zawodowego w okresie szukania pracy i
przechodzenia do etapu zatrudnienia, a
także ich zdolność do ułatwiania
mobilności pracowników. EFS+ powinien 
promować uczestnictwo kobiet w rynku 
pracy za pomocą środków mających na 
celu zapewnienie, między innymi, lepszej 
równowagi między życiem zawodowym a
prywatnym i lepszego dostępu do opieki 
nad dziećmi. EFS+ powinien też dążyć do 
zapewnienia zdrowego i dobrze 
dostosowanego środowiska pracy, aby 
skuteczniej reagować na zagrożenia 
zdrowia związane ze zmieniającymi się 
formami pracy i na potrzeby starzejącej się 
siły roboczej.

Or. en

Poprawka 75
Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) EFS+ powinien mieć na celu 
wspieranie zatrudnienia za pomocą 
aktywnych interwencji umożliwiających
(re)integrację na rynku pracy, w
szczególności osób młodych, długotrwale 
bezrobotnych i biernych zawodowo, a
także przez promowanie samozatrudnienia 
i gospodarki społecznej. Celem EFS+ 
powinno być usprawnienie funkcjonowania 
rynków pracy przez wspieranie 
modernizacji instytucji rynku pracy, takich 
jak publiczne służby zatrudnienia, aby 
poprawić ich zdolność do zapewniania 
intensywnych, odpowiednio 
ukierunkowanych usług poradnictwa 
pedagogiczno-psychologicznego i
zawodowego w okresie szukania pracy i

(13) EFS+ powinien mieć na celu 
wspieranie zatrudnienia za pomocą 
aktywnych interwencji umożliwiających
(re)integrację na rynku pracy, w
szczególności osób młodych, długotrwale 
bezrobotnych i biernych zawodowo, a
także przez promowanie samozatrudnienia 
i gospodarki społecznej. Celem EFS+ 
powinno być usprawnienie funkcjonowania 
rynków pracy przez wspieranie 
modernizacji instytucji rynku pracy, takich 
jak publiczne służby zatrudnienia, aby 
poprawić ich zdolność do zapewniania 
intensywnych, odpowiednio 
ukierunkowanych usług poradnictwa 
pedagogiczno-psychologicznego i
zawodowego w okresie szukania pracy i
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przechodzenia do etapu zatrudnienia, a
także ich zdolność do stymulowania 
mobilności pracowników. EFS+ powinien 
promować uczestnictwo kobiet w rynku 
pracy za pomocą środków mających na 
celu zapewnienie, między innymi, lepszej 
równowagi między życiem zawodowym a
prywatnym i lepszego dostępu do opieki 
nad dziećmi. EFS+ powinien też dążyć do 
zapewnienia zdrowego i dobrze 
dostosowanego środowiska pracy, aby 
skuteczniej reagować na zagrożenia 
zdrowia związane ze zmieniającymi się 
formami pracy i na potrzeby starzejącej się 
siły roboczej.

przechodzenia do etapu zatrudnienia, a
także ich zdolność do stymulowania 
mobilności pracowników. EFS+ powinien 
promować uczestnictwo kobiet w rynku 
pracy za pomocą środków mających na 
celu zapewnienie, między innymi, lepszej 
równowagi między życiem zawodowym a
prywatnym i lepszego dostępu do opieki 
nad dziećmi. EFS+ powinien promować 
pełne i całkowite włączenie szkolne, 
zawodowe i społeczne osób 
niepełnosprawnych za pomocą środków 
służących zapewnieniu im niezależności 
oraz konkretnego i skutecznego wsparcia 
na każdym etapie życia. EFS+ powinien
też dążyć do zapewnienia zdrowego i
dobrze dostosowanego środowiska pracy, 
aby skuteczniej reagować na zagrożenia 
zdrowia związane ze zmieniającymi się 
formami pracy i na potrzeby starzejącej się
siły roboczej.

Or. it

Poprawka 76
Marian Harkin, Martina Anderson, Ádám Kósa, Helga Stevens, Olga Sehnalová

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) EFS+ powinien mieć na celu 
wspieranie zatrudnienia za pomocą 
aktywnych interwencji umożliwiających
(re)integrację na rynku pracy, w
szczególności osób młodych, długotrwale 
bezrobotnych i biernych zawodowo, a
także przez promowanie samozatrudnienia 
i gospodarki społecznej. Celem EFS+ 
powinno być usprawnienie funkcjonowania 
rynków pracy przez wspieranie 
modernizacji instytucji rynku pracy, takich 
jak publiczne służby zatrudnienia, aby 
poprawić ich zdolność do zapewniania 
intensywnych, odpowiednio 
ukierunkowanych usług poradnictwa 

(13) EFS+ powinien mieć na celu 
wspieranie zatrudnienia za pomocą 
aktywnych interwencji umożliwiających
(re)integrację na rynku pracy, w
szczególności osób młodych, długotrwale 
bezrobotnych, członków rodziny 
sprawujących opiekę i osób biernych 
zawodowo, zatrudnienie wspomagane 
oraz odpowiednie zakwaterowanie dla 
osób niepełnosprawnych, a także przez 
promowanie samozatrudnienia, 
przedsiębiorczości i gospodarki społecznej. 
Celem EFS+ powinno być usprawnienie 
funkcjonowania rynków pracy przez 
wspieranie modernizacji instytucji rynku 
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pedagogiczno-psychologicznego i
zawodowego w okresie szukania pracy i
przechodzenia do etapu zatrudnienia, a
także ich zdolność do stymulowania 
mobilności pracowników. EFS+ powinien 
promować uczestnictwo kobiet w rynku 
pracy za pomocą środków mających na 
celu zapewnienie, między innymi, lepszej 
równowagi między życiem zawodowym a
prywatnym i lepszego dostępu do opieki 
nad dziećmi. EFS+ powinien też dążyć do 
zapewnienia zdrowego i dobrze 
dostosowanego środowiska pracy, aby 
skuteczniej reagować na zagrożenia 
zdrowia związane ze zmieniającymi się 
formami pracy i na potrzeby starzejącej się 
siły roboczej.

pracy, takich jak publiczne służby 
zatrudnienia, aby poprawić ich zdolność do 
zapewniania intensywnych, odpowiednio 
ukierunkowanych usług poradnictwa 
pedagogiczno-psychologicznego i
zawodowego w okresie szukania pracy i
przechodzenia do etapu zatrudnienia, a
także ich zdolność do stymulowania 
mobilności pracowników. EFS+ powinien 
promować uczestnictwo kobiet w rynku 
pracy za pomocą środków mających na 
celu zapewnienie, między innymi, lepszej 
równowagi między życiem zawodowym a
prywatnym i lepszego dostępu do opieki
nad dziećmi i innych usług opieki lub 
wsparcia. EFS+ powinien też dążyć do 
zapewnienia zdrowego i dobrze 
dostosowanego środowiska pracy, aby 
skuteczniej reagować na zagrożenia 
zdrowia związane ze zmieniającymi się 
formami pracy i na potrzeby starzejącej się 
siły roboczej.

Or. en

Poprawka 77
Claude Rolin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) EFS+ powinien mieć na celu 
wspieranie zatrudnienia za pomocą 
aktywnych interwencji umożliwiających
(re)integrację na rynku pracy, w
szczególności osób młodych, długotrwale 
bezrobotnych i biernych zawodowo, a
także przez promowanie samozatrudnienia 
i gospodarki społecznej. Celem EFS+ 
powinno być usprawnienie funkcjonowania 
rynków pracy przez wspieranie 
modernizacji instytucji rynku pracy, takich 
jak publiczne służby zatrudnienia, aby 
poprawić ich zdolność do zapewniania 
intensywnych, odpowiednio 

(13) EFS+ powinien mieć na celu 
wspieranie zatrudnienia za pomocą 
aktywnych interwencji umożliwiających
(re)integrację na rynku pracy, w
szczególności osób młodych, długotrwale 
bezrobotnych, bezrobotnych w starszym 
wieku, osób niepełnosprawnych i biernych 
zawodowo, a także przez promowanie 
samozatrudnienia i gospodarki społecznej. 
Celem EFS+ powinno być usprawnienie 
funkcjonowania rynków pracy przez 
wspieranie modernizacji instytucji rynku 
pracy, takich jak publiczne służby 
zatrudnienia, aby poprawić ich zdolność do 
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ukierunkowanych usług poradnictwa 
pedagogiczno-psychologicznego i
zawodowego w okresie szukania pracy i
przechodzenia do etapu zatrudnienia, a
także ich zdolność do stymulowania 
mobilności pracowników. EFS+ powinien 
promować uczestnictwo kobiet w rynku 
pracy za pomocą środków mających na 
celu zapewnienie, między innymi, lepszej 
równowagi między życiem zawodowym a
prywatnym i lepszego dostępu do opieki 
nad dziećmi. EFS+ powinien też dążyć do 
zapewnienia zdrowego i dobrze 
dostosowanego środowiska pracy, aby 
skuteczniej reagować na zagrożenia 
zdrowia związane ze zmieniającymi się 
formami pracy i na potrzeby starzejącej się 
siły roboczej.

zapewniania intensywnych, odpowiednio 
ukierunkowanych usług poradnictwa 
pedagogiczno-psychologicznego i
zawodowego w okresie szukania pracy i
przechodzenia do etapu zatrudnienia, a
także ich zdolność do stymulowania 
mobilności pracowników. EFS+ powinien 
promować uczestnictwo kobiet w rynku 
pracy za pomocą środków mających na 
celu zapewnienie, między innymi, lepszej 
równowagi między życiem zawodowym a
prywatnym i lepszego dostępu do opieki 
nad dziećmi. EFS+ powinien też dążyć do 
zapewnienia zdrowego i dobrze 
dostosowanego środowiska pracy, aby 
skuteczniej reagować na zagrożenia 
zdrowia związane ze zmieniającymi się 
formami pracy i na potrzeby starzejącej się 
siły roboczej.

Or. fr

Poprawka 78
Ulrike Trebesius

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) EFS+ powinien mieć na celu 
wspieranie zatrudnienia za pomocą 
aktywnych interwencji umożliwiających
(re)integrację na rynku pracy, w
szczególności osób młodych, długotrwale 
bezrobotnych i biernych zawodowo, a
także przez promowanie samozatrudnienia 
i gospodarki społecznej. Celem EFS+ 
powinno być usprawnienie funkcjonowania 
rynków pracy przez wspieranie 
modernizacji instytucji rynku pracy, takich 
jak publiczne służby zatrudnienia, aby 
poprawić ich zdolność do zapewniania 
intensywnych, odpowiednio 
ukierunkowanych usług poradnictwa 
pedagogiczno-psychologicznego i
zawodowego w okresie szukania pracy i

(13) EFS+ powinien, w ścisłej 
współpracy z państwami członkowskimi,
mieć na celu wspieranie zatrudnienia za 
pomocą aktywnych interwencji 
umożliwiających (re)integrację na rynku 
pracy, w szczególności osób młodych, 
długotrwale bezrobotnych i biernych 
zawodowo, a także przez promowanie 
samozatrudnienia i gospodarki społecznej. 
Celem EFS+ powinno być usprawnienie 
funkcjonowania rynków pracy przez 
wspieranie modernizacji instytucji rynku 
pracy, takich jak publiczne służby 
zatrudnienia, aby poprawić ich zdolność do 
zapewniania intensywnych, odpowiednio 
ukierunkowanych usług poradnictwa 
pedagogiczno-psychologicznego i
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przechodzenia do etapu zatrudnienia, a
także ich zdolność do stymulowania 
mobilności pracowników. EFS+ powinien 
promować uczestnictwo kobiet w rynku 
pracy za pomocą środków mających na 
celu zapewnienie, między innymi, lepszej 
równowagi między życiem zawodowym a
prywatnym i lepszego dostępu do opieki 
nad dziećmi. EFS+ powinien też dążyć do 
zapewnienia zdrowego i dobrze 
dostosowanego środowiska pracy, aby 
skuteczniej reagować na zagrożenia 
zdrowia związane ze zmieniającymi się 
formami pracy i na potrzeby starzejącej się 
siły roboczej.

zawodowego w okresie szukania pracy i
przechodzenia do etapu zatrudnienia, a
także ich zdolność do stymulowania 
mobilności pracowników. EFS+ powinien 
promować uczestnictwo kobiet w rynku 
pracy za pomocą środków mających na 
celu zapewnienie, między innymi, lepszej 
równowagi między życiem zawodowym a
prywatnym i lepszego dostępu do opieki 
nad dziećmi. EFS+ powinien też dążyć do 
zapewnienia zdrowego i dobrze 
dostosowanego środowiska pracy, aby 
skuteczniej reagować na zagrożenia 
zdrowia związane ze zmieniającymi się 
formami pracy i na potrzeby starzejącej się 
siły roboczej.

Or. en

Poprawka 79
Jasenko Selimovic, António Marinho e Pinto, Yana Toom, Nathalie Griesbeck

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) EFS+ powinien mieć na celu 
wspieranie zatrudnienia za pomocą 
aktywnych interwencji umożliwiających
(re)integrację na rynku pracy, w
szczególności osób młodych, długotrwale 
bezrobotnych i biernych zawodowo, a
także przez promowanie samozatrudnienia 
i gospodarki społecznej. Celem EFS+ 
powinno być usprawnienie funkcjonowania 
rynków pracy przez wspieranie 
modernizacji instytucji rynku pracy, takich 
jak publiczne służby zatrudnienia, aby 
poprawić ich zdolność do zapewniania 
intensywnych, odpowiednio 
ukierunkowanych usług poradnictwa 
pedagogiczno-psychologicznego i
zawodowego w okresie szukania pracy i
przechodzenia do etapu zatrudnienia, a
także ich zdolność do stymulowania 
mobilności pracowników. EFS+ powinien 

(13) EFS+ powinien mieć na celu 
wspieranie zatrudnienia za pomocą 
aktywnych interwencji umożliwiających
(re)integrację na rynku pracy, w
szczególności osób młodych, długotrwale 
bezrobotnych, biernych zawodowo i 
migrantów, a także przez promowanie 
samozatrudnienia i gospodarki społecznej. 
Celem EFS+ powinno być usprawnienie 
funkcjonowania rynków pracy przez 
wspieranie modernizacji instytucji rynku 
pracy, takich jak publiczne służby 
zatrudnienia, aby poprawić ich zdolność do 
zapewniania intensywnych, odpowiednio 
ukierunkowanych usług poradnictwa 
pedagogiczno-psychologicznego i
zawodowego w okresie szukania pracy i
przechodzenia do etapu zatrudnienia, a
także ich zdolność do stymulowania 
mobilności pracowników. EFS+ powinien 
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promować uczestnictwo kobiet w rynku 
pracy za pomocą środków mających na 
celu zapewnienie, między innymi, lepszej 
równowagi między życiem zawodowym a
prywatnym i lepszego dostępu do opieki 
nad dziećmi. EFS+ powinien też dążyć do 
zapewnienia zdrowego i dobrze 
dostosowanego środowiska pracy, aby 
skuteczniej reagować na zagrożenia 
zdrowia związane ze zmieniającymi się 
formami pracy i na potrzeby starzejącej się 
siły roboczej.

promować uczestnictwo kobiet w rynku 
pracy za pomocą środków mających na 
celu zapewnienie, między innymi, lepszej 
równowagi między życiem zawodowym a
prywatnym i lepszego dostępu do opieki 
nad dziećmi. EFS+ powinien też dążyć do 
zapewnienia zdrowego i dobrze 
dostosowanego środowiska pracy, aby 
skuteczniej reagować na zagrożenia 
zdrowia związane ze zmieniającymi się 
formami pracy i na potrzeby starzejącej się 
siły roboczej.

Or. en

Poprawka 80
Jasenko Selimovic, António Marinho e Pinto, Yana Toom, Nathalie Griesbeck

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) EFS+ powinien mieć na celu 
wspieranie zatrudnienia za pomocą 
aktywnych interwencji umożliwiających
(re)integrację na rynku pracy, w
szczególności osób młodych, długotrwale 
bezrobotnych i biernych zawodowo, a
także przez promowanie samozatrudnienia 
i gospodarki społecznej. Celem EFS+ 
powinno być usprawnienie funkcjonowania 
rynków pracy przez wspieranie 
modernizacji instytucji rynku pracy, takich 
jak publiczne służby zatrudnienia, aby 
poprawić ich zdolność do zapewniania 
intensywnych, odpowiednio 
ukierunkowanych usług poradnictwa 
pedagogiczno-psychologicznego i
zawodowego w okresie szukania pracy i
przechodzenia do etapu zatrudnienia, a
także ich zdolność do stymulowania 
mobilności pracowników. EFS+ powinien 
promować uczestnictwo kobiet w rynku 
pracy za pomocą środków mających na 
celu zapewnienie, między innymi, lepszej 
równowagi między życiem zawodowym a

(13) EFS+ powinien mieć na celu 
wspieranie zatrudnienia za pomocą 
aktywnych interwencji umożliwiających
(re)integrację na rynku pracy, w
szczególności osób młodych, długotrwale 
bezrobotnych, biernych zawodowo, a także 
przez promowanie samozatrudnienia, 
przedsiębiorczości i gospodarki społecznej. 
Celem EFS+ powinno być usprawnienie 
funkcjonowania rynków pracy przez 
wspieranie modernizacji instytucji rynku 
pracy, takich jak publiczne służby 
zatrudnienia, aby poprawić ich zdolność do 
zapewniania intensywnych, odpowiednio 
ukierunkowanych usług poradnictwa 
pedagogiczno-psychologicznego i
zawodowego w okresie szukania pracy i
przechodzenia do etapu zatrudnienia, a
także ich zdolność do stymulowania 
mobilności pracowników. EFS+ powinien 
promować uczestnictwo kobiet w rynku 
pracy za pomocą środków mających na 
celu zapewnienie, między innymi, lepszej 
równowagi między życiem zawodowym a
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prywatnym i lepszego dostępu do opieki 
nad dziećmi. EFS+ powinien też dążyć do 
zapewnienia zdrowego i dobrze 
dostosowanego środowiska pracy, aby 
skuteczniej reagować na zagrożenia 
zdrowia związane ze zmieniającymi się 
formami pracy i na potrzeby starzejącej się 
siły roboczej.

prywatnym i lepszego dostępu do opieki 
nad dziećmi oraz innych usług opieki i 
wsparcia. EFS+ powinien też dążyć do 
zapewnienia zdrowego i dobrze 
dostosowanego środowiska pracy, aby 
skuteczniej reagować na zagrożenia 
zdrowia związane ze zmieniającymi się 
formami pracy i na potrzeby starzejącej się 
siły roboczej.

Or. en

Poprawka 81
Verónica Lope Fontagné

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 13 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13a) Mając na celu wsparcie i 
uwolnienie potencjału w zakresie 
tworzenia miejsc pracy, jaki występuje w 
gospodarce społecznej, EFS+ powinien 
przyczynić się do lepszego uwzględnienia 
przedsiębiorstw gospodarki społecznej w 
krajowych planach na rzecz zatrudnienia i 
innowacji społecznych, jak również w jego
krajowych programach reform. Za 
przedsiębiorstwa gospodarki społecznej 
uznaje się przedsiębiorstwa gospodarki 
społecznej ustanowione na mocy 
przepisów dotyczących gospodarki 
społecznej różnych państw członkowskich 
oraz konkluzji Rady 15071/15 w sprawie 
propagowania gospodarki społecznej jako 
siły napędowej rozwoju gospodarczego i 
społecznego w Europie.

Or. es

Poprawka 82
Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Lynn Boylan
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 13 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13a) Państwa członkowskie powinny 
być zobowiązane do sporządzania budżetu 
z uwzględnieniem aspektu płci z 
ustalonymi wartościami docelowymi 
(udział środków na poziomie programu 
przeznaczony dla kobiet) w ramach 
zarządzania budżetem i oceny ich 
programów operacyjnych. Sporządzanie 
budżetu z uwzględnieniem aspektu płci 
jest ważnym instrumentem polityki 
równych szans, aby zapewnić w EFS+ 
przejrzystość w odniesieniu do 
zróżnicowania sytuacji kobiet i mężczyzn, 
jeśli chodzi o równe uczestnictwo, 
wzmacniając tym samym 
równouprawnienie płci w EFS+.

Or. en

Poprawka 83
Terry Reintke
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) EFS+ powinien zapewniać 
wsparcie na poprawę jakości i
efektywności systemów kształcenia i 
szkolenia oraz ich przydatności na rynku 
pracy, aby sprzyjać nabywaniu 
kompetencji kluczowych, zwłaszcza 
umiejętności cyfrowych, których każda 
osoba potrzebuje do osobistego rozwoju i 
spełnienia, a także zatrudnienia, włączenia 
społecznego i aktywnej postawy 
obywatelskiej. EFS+ powinien wspomagać 
systemy kształcenia i szkolenia oraz proces 
przechodzenia do zatrudnienia, wspierać 
uczenie się przez całe życie i możliwości 

(14) EFS+ powinien zapewniać 
wsparcie na poprawę jakości, dostępności i
niedyskryminującego charakteru
systemów kształcenia i szkolenia, aby 
sprzyjać nabywaniu kompetencji 
kluczowych, zwłaszcza umiejętności 
cyfrowych, z uwzględnieniem ochrony 
danych i zarządzania informacjami oraz 
umiejętności przekrojowych, których 
każda osoba potrzebuje do osobistego 
rozwoju i spełnienia, a także zatrudnienia, 
włączenia społecznego i aktywnej postawy 
obywatelskiej. EFS+ powinien wspomagać 
systemy kształcenia i szkolenia oraz proces 



AM\1164117PL.docx 53/162 PE626.995v02-00

PL

zatrudnienia oraz przyczyniać się do
konkurencyjności i innowacji społecznych 
i gospodarczych, udzielając wsparcia 
skalowalnym i trwałym inicjatywom w 
tych obszarach. Można to osiągnąć na 
przykład za pomocą uczenia się w miejscu 
pracy i przyuczania do zawodu, 
poradnictwa przez całe życie, 
przewidywania potrzeb w zakresie 
umiejętności we współpracy z 
przedsiębiorstwami, aktualnych materiałów 
szkoleniowych, prognozowania i 
monitorowania losów absolwentów,
szkolenia edukatorów, walidacji efektów 
uczenia się oraz uznawania kwalifikacji.

przechodzenia do zatrudnienia oraz 
elastyczność w tym zakresie, wspierać 
uczenie się przez całe życie oraz 
przyczyniać się do spójności społecznej, 
ograniczania segregacji poziomej oraz 
pionowej i innowacji społecznych i 
gospodarczych, udzielając wsparcia 
skalowalnym i trwałym inicjatywom w 
tych obszarach. Można to osiągnąć na 
przykład za pomocą wysokiej jakości
uczenia się w miejscu pracy i przyuczania 
do zawodu, poradnictwa przez całe życie, 
przewidywania potrzeb w zakresie 
umiejętności we współpracy z 
przedsiębiorstwami, aktualnych materiałów 
szkoleniowych, szkolenia edukatorów,
wspierania uczenia się pozaformalnego i 
nieformalnego, walidacji efektów uczenia 
się oraz uznawania kwalifikacji i i 
dotychczasowych efektów uczenia się i 
nabytych umiejętności.

Or. en

Poprawka 84
Anne Sander, Jérôme Lavrilleux, Geoffroy Didier, Elisabeth Morin-Chartier

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) EFS+ powinien zapewniać 
wsparcie na poprawę jakości i
efektywności systemów kształcenia i
szkolenia oraz ich przydatności na rynku 
pracy, aby sprzyjać nabywaniu 
kompetencji kluczowych, zwłaszcza 
umiejętności cyfrowych, których każda 
osoba potrzebuje do osobistego rozwoju i
spełnienia, a także zatrudnienia, włączenia 
społecznego i aktywnej postawy 
obywatelskiej. EFS+ powinien wspomagać 
systemy kształcenia i szkolenia oraz proces 
przechodzenia do zatrudnienia, wspierać 
uczenie się przez całe życie i możliwości 
zatrudnienia oraz przyczyniać się do 

(14) Jako główny instrument europejski 
skupiający się na zatrudnieniu i 
kompetencjach EFS+ powinien móc 
wspomagać spójność społeczną, 
gospodarczą i terytorialną w całej 
Europie. W tym celu musi zapewniać 
wsparcie na poprawę jakości i
efektywności systemów kształcenia i
szkolenia oraz ich przydatności na rynku 
pracy, aby sprzyjać nabywaniu 
kompetencji kluczowych, zwłaszcza 
umiejętności cyfrowych, których każda 
osoba potrzebuje do osobistego rozwoju i
spełnienia, a także zatrudnienia, włączenia 
społecznego i aktywnej postawy 
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konkurencyjności i innowacji społecznych 
i gospodarczych, udzielając wsparcia 
skalowalnym i trwałym inicjatywom w 
tych obszarach. Można to osiągnąć na 
przykład za pomocą uczenia się w miejscu 
pracy i przyuczania do zawodu, 
poradnictwa przez całe życie, 
przewidywania potrzeb w zakresie 
umiejętności we współpracy z 
przedsiębiorstwami, aktualnych materiałów 
szkoleniowych, prognozowania i 
monitorowania losów absolwentów, 
szkolenia edukatorów, walidacji efektów 
uczenia się oraz uznawania kwalifikacji.

obywatelskiej. EFS+ musi wspomagać 
systemy kształcenia i szkolenia oraz proces 
przechodzenia do zatrudnienia, wspierać 
uczenie się przez całe życie i możliwości 
zatrudnienia oraz przyczyniać się do 
konkurencyjności i innowacji społecznych 
i gospodarczych, udzielając wsparcia 
skalowalnym i trwałym inicjatywom w 
tych obszarach. Cel ten może zostać 
osiągnięty na przykład za pomocą uczenia 
się w miejscu pracy i przyuczania do 
zawodu, poradnictwa przez całe życie, 
przewidywania potrzeb w zakresie 
umiejętności we współpracy z 
przedsiębiorstwami, aktualnych materiałów 
szkoleniowych, prognozowania i 
monitorowania losów absolwentów, 
szkolenia edukatorów, walidacji efektów 
uczenia się oraz uznawania kwalifikacji.

Or. fr

Poprawka 85
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Silvia Costa, Soraya 
Post, Miapetra Kumpula-Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, 
Javi López

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) EFS+ powinien zapewniać 
wsparcie na poprawę jakości i 
efektywności systemów kształcenia i
szkolenia oraz ich przydatności na rynku 
pracy, aby sprzyjać nabywaniu 
kompetencji kluczowych, zwłaszcza 
umiejętności cyfrowych, których każda 
osoba potrzebuje do osobistego rozwoju i 
spełnienia, a także zatrudnienia, włączenia 
społecznego i aktywnej postawy 
obywatelskiej. EFS+ powinien wspomagać 
systemy kształcenia i szkolenia oraz proces 
przechodzenia do zatrudnienia, wspierać 
uczenie się przez całe życie i możliwości 
zatrudnienia oraz przyczyniać się do 

(14) EFS+ powinien zapewniać 
wsparcie na poprawę jakości, 
niedyskryminującego i sprzyjającego 
włączeniu społecznemu charakteru, 
dostępności i efektywności systemów 
kształcenia i szkolenia oraz ich 
przydatności na rynku pracy, aby sprzyjać 
nabywaniu kompetencji kluczowych, 
zwłaszcza umiejętności językowych i
cyfrowych, z uwzględnieniem ochrony 
danych i zarządzania informacjami,
których każda osoba potrzebuje do 
osobistego rozwoju i spełnienia, a także 
zatrudnienia, włączenia społecznego i 
aktywnej postawy obywatelskiej. W 
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konkurencyjności i innowacji społecznych 
i gospodarczych, udzielając wsparcia 
skalowalnym i trwałym inicjatywom w 
tych obszarach. Można to osiągnąć na 
przykład za pomocą uczenia się w miejscu 
pracy i przyuczania do zawodu,
poradnictwa przez całe życie,
przewidywania potrzeb w zakresie 
umiejętności we współpracy z
przedsiębiorstwami, aktualnych 
materiałów szkoleniowych, 
prognozowania i monitorowania losów 
absolwentów, szkolenia edukatorów,
walidacji efektów uczenia się oraz
uznawania kwalifikacji.

przypadku długotrwale bezrobotnych i 
osób wywodzących się ze środowisk 
społecznych znajdujących się w 
niekorzystnej sytuacji należy zwrócić 
szczególną uwagę na wzmocnienie ich 
pozycji oraz ich pewności siebie i 
zdolności do dostępu do swoich praw i ich 
egzekwowania. EFS+ powinien 
wspomagać systemy kształcenia i
szkolenia oraz proces przechodzenia do 
zatrudnienia, wspierać uczenie się przez 
całe życie i możliwości zatrudnienia dla 
wszystkich oraz przyczyniać się do
włączenia społecznego, konkurencyjności i
innowacji społecznych i gospodarczych, 
udzielając wsparcia skalowalnym i
trwałym inicjatywom w tych obszarach. 
Można to osiągnąć na przykład za pomocą
inwestycji w kształcenie zawodowe, w tym 
kształcenie dualne, uczenie się w miejscu 
pracy i przyuczanie do zawodu,
poradnictwo przez całe życie,
przewidywanie potrzeb w zakresie 
umiejętności we współpracy z partnerami 
społecznymi, aktualne materiały 
szkoleniowe, prognozowanie i 
monitorowanie losów absolwentów,
szkolenie edukatorów, walidację efektów 
uczenia się oraz uznawanie kwalifikacji.

Or. en

Poprawka 86
Elena Gentile

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) EFS+ powinien zapewniać 
wsparcie na poprawę jakości i 
efektywności systemów kształcenia i 
szkolenia oraz ich przydatności na rynku 
pracy, aby sprzyjać nabywaniu 
kompetencji kluczowych, zwłaszcza 
umiejętności cyfrowych, których każda 

(14) EFS+ jako główny unijny 
instrument inwestowania w kapitał ludzki 
i umiejętności odgrywa kluczową rolę w 
promowaniu spójności społecznej, 
gospodarczej i terytorialnej. EFS+
powinien zapewniać wsparcie na poprawę 
jakości i efektywności systemów 
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osoba potrzebuje do osobistego rozwoju i 
spełnienia, a także zatrudnienia, włączenia 
społecznego i aktywnej postawy 
obywatelskiej. EFS+ powinien wspomagać 
systemy kształcenia i szkolenia oraz proces 
przechodzenia do zatrudnienia, wspierać 
uczenie się przez całe życie i możliwości 
zatrudnienia oraz przyczyniać się do 
konkurencyjności i innowacji społecznych 
i gospodarczych, udzielając wsparcia 
skalowalnym i trwałym inicjatywom w 
tych obszarach. Można to osiągnąć na 
przykład za pomocą uczenia się w miejscu 
pracy i przyuczania do zawodu, 
poradnictwa przez całe życie, 
przewidywania potrzeb w zakresie 
umiejętności we współpracy z 
przedsiębiorstwami, aktualnych materiałów 
szkoleniowych, prognozowania i 
monitorowania losów absolwentów, 
szkolenia edukatorów, walidacji efektów 
uczenia się oraz uznawania kwalifikacji.

kształcenia i szkolenia oraz ich 
przydatności na rynku pracy, aby sprzyjać 
nabywaniu kompetencji kluczowych, 
zwłaszcza umiejętności cyfrowych, 
których każda osoba potrzebuje do 
osobistego rozwoju i spełnienia, a także 
zatrudnienia, włączenia społecznego i 
aktywnej postawy obywatelskiej. EFS+ 
powinien wspomagać systemy kształcenia i 
szkolenia oraz proces przechodzenia do 
zatrudnienia, wspierać uczenie się przez 
całe życie i możliwości zatrudnienia oraz 
przyczyniać się do konkurencyjności i 
innowacji społecznych i gospodarczych, 
udzielając wsparcia skalowalnym i 
trwałym inicjatywom w tych obszarach. 
Można to osiągnąć na przykład za pomocą 
uczenia się w miejscu pracy i przyuczania 
do zawodu, poradnictwa przez całe życie, 
przewidywania potrzeb w zakresie 
umiejętności we współpracy z 
przedsiębiorstwami, aktualnych materiałów 
szkoleniowych, prognozowania i 
monitorowania losów absolwentów, 
szkolenia edukatorów, walidacji efektów 
uczenia się oraz uznawania kwalifikacji.

Or. en

Poprawka 87
Laura Agea, Tiziana Beghin, Rosa D'Amato, Marco Valli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) EFS+ powinien zapewniać 
wsparcie na poprawę jakości i 
efektywności systemów kształcenia i 
szkolenia oraz ich przydatności na rynku 
pracy, aby sprzyjać nabywaniu 
kompetencji kluczowych, zwłaszcza 
umiejętności cyfrowych, których każda 
osoba potrzebuje do osobistego rozwoju i 
spełnienia, a także zatrudnienia, włączenia 
społecznego i aktywnej postawy 

(14) Jako główny unijny instrument 
inwestowania w kapitał ludzki i 
umiejętności EFS+ odgrywa kluczową rolę 
w promowaniu spójności społecznej i 
terytorialnej. EFS+ powinien zapewniać 
wsparcie na poprawę jakości i 
efektywności systemów kształcenia i 
szkolenia oraz ich przydatności na rynku 
pracy, aby sprzyjać nabywaniu 
kompetencji kluczowych, zwłaszcza 
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obywatelskiej. EFS+ powinien wspomagać 
systemy kształcenia i szkolenia oraz proces 
przechodzenia do zatrudnienia, wspierać 
uczenie się przez całe życie i możliwości 
zatrudnienia oraz przyczyniać się do 
konkurencyjności i innowacji społecznych 
i gospodarczych, udzielając wsparcia 
skalowalnym i trwałym inicjatywom w 
tych obszarach. Można to osiągnąć na 
przykład za pomocą uczenia się w miejscu 
pracy i przyuczania do zawodu, 
poradnictwa przez całe życie, 
przewidywania potrzeb w zakresie 
umiejętności we współpracy z 
przedsiębiorstwami, aktualnych materiałów 
szkoleniowych, prognozowania i 
monitorowania losów absolwentów, 
szkolenia edukatorów, walidacji efektów 
uczenia się oraz uznawania kwalifikacji.

umiejętności cyfrowych, których każda 
osoba potrzebuje do osobistego rozwoju i 
spełnienia, a także zatrudnienia, włączenia 
społecznego i aktywnej postawy 
obywatelskiej. EFS+ powinien wspomagać 
systemy kształcenia i szkolenia oraz proces 
przechodzenia do zatrudnienia, wspierać 
uczenie się przez całe życie i możliwości 
zatrudnienia oraz przyczyniać się do 
konkurencyjności i innowacji społecznych 
i gospodarczych, udzielając wsparcia 
skalowalnym i trwałym inicjatywom w 
tych obszarach. Można to osiągnąć na 
przykład za pomocą uczenia się w miejscu 
pracy i przyuczania do zawodu, 
poradnictwa przez całe życie, 
przewidywania potrzeb w zakresie 
umiejętności we współpracy z 
przedsiębiorstwami, aktualnych materiałów 
szkoleniowych, prognozowania i 
monitorowania losów absolwentów, 
szkolenia edukatorów, walidacji efektów 
uczenia się oraz uznawania kwalifikacji.

Or. en

Poprawka 88
Edouard Martin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) EFS+ powinien zapewniać 
wsparcie na poprawę jakości i 
efektywności systemów kształcenia i 
szkolenia oraz ich przydatności na rynku 
pracy, aby sprzyjać nabywaniu 
kompetencji kluczowych, zwłaszcza 
umiejętności cyfrowych, których każda 
osoba potrzebuje do osobistego rozwoju i 
spełnienia, a także zatrudnienia, włączenia 
społecznego i aktywnej postawy 
obywatelskiej. EFS+ powinien wspomagać 
systemy kształcenia i szkolenia oraz proces 
przechodzenia do zatrudnienia, wspierać 

(14) EFS+ powinien zapewniać 
wsparcie na poprawę jakości i 
efektywności systemów kształcenia i 
szkolenia oraz ich przydatności na rynku 
pracy, aby sprzyjać nabywaniu lub 
utrzymaniu kompetencji kluczowych, 
zwłaszcza umiejętności cyfrowych oraz 
tych związanych ze sprawiedliwym 
przechodzeniem na gospodarkę 
niskoemisyjną, których każda osoba 
potrzebuje do osobistego rozwoju i 
spełnienia, a także zatrudnienia, włączenia 
społecznego i aktywnej postawy 
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uczenie się przez całe życie i możliwości 
zatrudnienia oraz przyczyniać się do 
konkurencyjności i innowacji społecznych 
i gospodarczych, udzielając wsparcia 
skalowalnym i trwałym inicjatywom w 
tych obszarach. Można to osiągnąć na 
przykład za pomocą uczenia się w miejscu 
pracy i przyuczania do zawodu, 
poradnictwa przez całe życie, 
przewidywania potrzeb w zakresie 
umiejętności we współpracy z 
przedsiębiorstwami, aktualnych materiałów 
szkoleniowych, prognozowania i 
monitorowania losów absolwentów, 
szkolenia edukatorów, walidacji efektów 
uczenia się oraz uznawania kwalifikacji.

obywatelskiej. EFS+ powinien wspomagać 
systemy kształcenia i szkolenia oraz proces
sprawiedliwego przechodzenia do 
zatrudnienia, wspierać uczenie się przez 
całe życie i możliwości zatrudnienia oraz 
przyczyniać się do konkurencyjności i 
innowacji społecznych i gospodarczych, 
udzielając wsparcia skalowalnym i 
trwałym inicjatywom w tych obszarach. 
Można to osiągnąć na przykład za pomocą 
uczenia się w miejscu pracy i przyuczania 
do zawodu, poradnictwa przez całe życie, 
przewidywania potrzeb w zakresie 
umiejętności we współpracy z 
przedsiębiorstwami i związkami 
zawodowymi, aktualnych materiałów 
szkoleniowych, prognozowania i 
monitorowania losów absolwentów, 
szkolenia edukatorów, walidacji efektów 
uczenia się oraz uznawania kwalifikacji.

Or. en

Poprawka 89
Heinz K. Becker

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) EFS+ powinien zapewniać 
wsparcie na poprawę jakości i
efektywności systemów kształcenia i
szkolenia oraz ich przydatności na rynku 
pracy, aby sprzyjać nabywaniu 
kompetencji kluczowych, zwłaszcza 
umiejętności cyfrowych, których każda 
osoba potrzebuje do osobistego rozwoju i
spełnienia, a także zatrudnienia, włączenia 
społecznego i aktywnej postawy 
obywatelskiej. EFS+ powinien wspomagać 
systemy kształcenia i szkolenia oraz proces 
przechodzenia do zatrudnienia, wspierać 
uczenie się przez całe życie i możliwości 
zatrudnienia oraz przyczyniać się do 
konkurencyjności i innowacji społecznych 

(14) EFS+ powinien zapewniać 
wsparcie na poprawę jakości i
efektywności systemów kształcenia i
szkolenia oraz ich przydatności na rynku 
pracy, aby sprzyjać nabywaniu 
kompetencji kluczowych, zwłaszcza 
umiejętności cyfrowych, których każda 
osoba potrzebuje do osobistego rozwoju i
spełnienia, a także zatrudnienia, włączenia 
społecznego i aktywnej postawy 
obywatelskiej. EFS+ powinien wspomagać 
systemy kształcenia i szkolenia oraz proces 
przechodzenia do zatrudnienia, wspierać 
uczenie się przez całe życie i możliwości 
zatrudnienia oraz przyczyniać się do 
konkurencyjności i innowacji społecznych 
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i gospodarczych, udzielając wsparcia 
skalowalnym i trwałym inicjatywom w 
tych obszarach. Można to osiągnąć na 
przykład za pomocą uczenia się w miejscu 
pracy i przyuczania do zawodu, 
poradnictwa przez całe życie, 
przewidywania potrzeb w zakresie 
umiejętności we współpracy z 
przedsiębiorstwami, aktualnych materiałów 
szkoleniowych, prognozowania i 
monitorowania losów absolwentów, 
szkolenia edukatorów, walidacji efektów 
uczenia się oraz uznawania kwalifikacji.

i gospodarczych, udzielając wsparcia 
skalowalnym i trwałym inicjatywom w 
tych obszarach. Można to osiągnąć na 
przykład za pomocą uczenia się w miejscu 
pracy i przyuczania do zawodu, ze 
szczególnym naciskiem na odnoszącą 
sukcesy koncepcję kształcenia dualnego,
poradnictwa przez całe życie, 
przewidywania potrzeb w zakresie 
umiejętności we współpracy z 
przedsiębiorstwami, aktualnych materiałów 
szkoleniowych, prognozowania i 
monitorowania losów absolwentów, 
szkolenia edukatorów, walidacji efektów 
uczenia się oraz uznawania kwalifikacji.

Or. de

Poprawka 90
Verónica Lope Fontagné

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) EFS+ powinien zapewniać 
wsparcie na poprawę jakości i
efektywności systemów kształcenia i
szkolenia oraz ich przydatności na rynku 
pracy, aby sprzyjać nabywaniu 
kompetencji kluczowych, zwłaszcza 
umiejętności cyfrowych, których każda 
osoba potrzebuje do osobistego rozwoju i
spełnienia, a także zatrudnienia, włączenia 
społecznego i aktywnej postawy 
obywatelskiej. EFS+ powinien wspomagać 
systemy kształcenia i szkolenia oraz proces 
przechodzenia do zatrudnienia, wspierać 
uczenie się przez całe życie i możliwości 
zatrudnienia oraz przyczyniać się do 
konkurencyjności i innowacji społecznych 
i gospodarczych, udzielając wsparcia 
skalowalnym i trwałym inicjatywom w 
tych obszarach. Można to osiągnąć na 
przykład za pomocą uczenia się w miejscu 
pracy i przyuczania do zawodu, 

(14) EFS+ powinien zapewniać 
wsparcie na poprawę jakości, 
niedyskryminacyjnego charakteru, 
dostępności i efektywności systemów 
kształcenia i szkolenia oraz ich 
przydatności na rynku pracy, aby sprzyjać 
nabywaniu kompetencji kluczowych, 
zwłaszcza umiejętności cyfrowych, 
których każda osoba potrzebuje do 
osobistego rozwoju i spełnienia, a także 
zatrudnienia, włączenia społecznego i
aktywnej postawy obywatelskiej. EFS+ 
powinien wspomagać systemy kształcenia i 
szkolenia oraz proces przechodzenia do 
zatrudnienia, wspierać uczenie się przez 
całe życie i możliwości zatrudnienia oraz 
przyczyniać się do konkurencyjności i 
innowacji społecznych i gospodarczych, 
udzielając wsparcia skalowalnym i 
trwałym inicjatywom w tych obszarach. 
Można to osiągnąć na przykład za pomocą 
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poradnictwa przez całe życie, 
przewidywania potrzeb w zakresie 
umiejętności we współpracy z
przedsiębiorstwami, aktualnych materiałów 
szkoleniowych, prognozowania i
monitorowania losów absolwentów, 
szkolenia edukatorów, walidacji efektów 
uczenia się oraz uznawania kwalifikacji.

uczenia się w miejscu pracy i przyuczania 
do zawodu, poradnictwa przez całe życie, 
przewidywania potrzeb w zakresie 
umiejętności we współpracy z
przedsiębiorstwami, aktualnych materiałów 
szkoleniowych, prognozowania i
monitorowania losów absolwentów, 
szkolenia edukatorów, walidacji efektów
uczenia się oraz uznawania kwalifikacji.

Or. es

Poprawka 91
Marian Harkin, Olga Sehnalová, Helga Stevens, Ádám Kósa, Martina Anderson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) EFS+ powinien zapewniać 
wsparcie na poprawę jakości i 
efektywności systemów kształcenia i 
szkolenia oraz ich przydatności na rynku 
pracy, aby sprzyjać nabywaniu 
kompetencji kluczowych, zwłaszcza 
umiejętności cyfrowych, których każda 
osoba potrzebuje do osobistego rozwoju i 
spełnienia, a także zatrudnienia, włączenia 
społecznego i aktywnej postawy 
obywatelskiej. EFS+ powinien wspomagać
systemy kształcenia i szkolenia oraz proces 
przechodzenia do zatrudnienia, wspierać 
uczenie się przez całe życie i możliwości 
zatrudnienia oraz przyczyniać się do 
konkurencyjności i innowacji społecznych 
i gospodarczych, udzielając wsparcia 
skalowalnym i trwałym inicjatywom w 
tych obszarach. Można to osiągnąć na 
przykład za pomocą uczenia się w miejscu 
pracy i przyuczania do zawodu, 
poradnictwa przez całe życie, 
przewidywania potrzeb w zakresie 
umiejętności we współpracy z 
przedsiębiorstwami, aktualnych materiałów 
szkoleniowych, prognozowania i 
monitorowania losów absolwentów, 

(14) EFS+ powinien zapewniać 
wsparcie na poprawę jakości i 
efektywności systemów kształcenia i 
szkolenia oraz ich przydatności na rynku 
pracy, aby sprzyjać nabywaniu 
kompetencji kluczowych, zwłaszcza 
umiejętności cyfrowych, których każda 
osoba potrzebuje do osobistego rozwoju i 
spełnienia, a także zatrudnienia, włączenia 
społecznego i aktywnej postawy 
obywatelskiej. EFS+ powinien wspomagać 
systemy kształcenia i szkolenia oraz proces 
przechodzenia do zatrudnienia i powrotu 
na rynek pracy, wspierać uczenie się przez 
całe życie i możliwości zatrudnienia oraz 
przyczyniać się do konkurencyjności i 
innowacji społecznych i gospodarczych, 
udzielając wsparcia skalowalnym i 
trwałym inicjatywom w tych obszarach. 
Można to osiągnąć na przykład za pomocą 
uczenia się w miejscu pracy i przyuczania 
do zawodu, poradnictwa przez całe życie, 
przewidywania potrzeb w zakresie 
umiejętności we współpracy z 
przedsiębiorstwami, aktualnych materiałów 
szkoleniowych, prognozowania i 
monitorowania losów absolwentów, 



AM\1164117PL.docx 61/162 PE626.995v02-00

PL

szkolenia edukatorów, walidacji efektów 
uczenia się oraz uznawania kwalifikacji.

szkolenia edukatorów, walidacji efektów 
uczenia się oraz uznawania kwalifikacji.

Or. en

Poprawka 92
Krzysztof Hetman, Marek Plura, Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) EFS+ powinien zapewniać 
wsparcie na poprawę jakości i 
efektywności systemów kształcenia i 
szkolenia oraz ich przydatności na rynku 
pracy, aby sprzyjać nabywaniu 
kompetencji kluczowych, zwłaszcza 
umiejętności cyfrowych, których każda 
osoba potrzebuje do osobistego rozwoju i 
spełnienia, a także zatrudnienia, włączenia 
społecznego i aktywnej postawy 
obywatelskiej. EFS+ powinien wspomagać 
systemy kształcenia i szkolenia oraz proces 
przechodzenia do zatrudnienia, wspierać 
uczenie się przez całe życie i możliwości 
zatrudnienia oraz przyczyniać się do 
konkurencyjności i innowacji społecznych 
i gospodarczych, udzielając wsparcia 
skalowalnym i trwałym inicjatywom w 
tych obszarach. Można to osiągnąć na 
przykład za pomocą uczenia się w miejscu 
pracy i przyuczania do zawodu, 
poradnictwa przez całe życie, 
przewidywania potrzeb w zakresie 
umiejętności we współpracy z 
przedsiębiorstwami, aktualnych materiałów 
szkoleniowych, prognozowania i 
monitorowania losów absolwentów, 
szkolenia edukatorów, walidacji efektów 
uczenia się oraz uznawania kwalifikacji.

(14) EFS+ powinien zapewniać 
wsparcie na poprawę jakości i 
efektywności systemów kształcenia i 
szkolenia oraz ich przydatności na rynku 
pracy, aby sprzyjać nabywaniu 
kompetencji kluczowych, zwłaszcza 
umiejętności z zakresu przedsiębiorczości i 
umiejętności cyfrowych, których każda 
osoba potrzebuje do osobistego rozwoju i 
spełnienia, a także zatrudnienia, włączenia 
społecznego i aktywnej postawy 
obywatelskiej. EFS+ powinien wspomagać 
systemy kształcenia i szkolenia oraz proces 
przechodzenia do zatrudnienia, wspierać 
uczenie się przez całe życie i możliwości 
zatrudnienia oraz przyczyniać się do 
konkurencyjności i innowacji społecznych 
i gospodarczych, udzielając wsparcia 
skalowalnym i trwałym inicjatywom w 
tych obszarach. Można to osiągnąć na 
przykład za pomocą uczenia się w miejscu 
pracy i przyuczania do zawodu, 
poradnictwa przez całe życie, 
przewidywania potrzeb w zakresie 
umiejętności we współpracy z 
przedsiębiorstwami, aktualnych materiałów 
szkoleniowych, prognozowania i 
monitorowania losów absolwentów, 
szkolenia edukatorów, walidacji efektów 
uczenia się oraz uznawania kwalifikacji.

Or. en
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Poprawka 93
Terry Reintke
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14a) EFS+ powinien zapewniać 
wsparcie w likwidacji ubóstwa 
energetycznego i promowaniu dostępu do 
odpowiednich i efektywnych energetycznie 
budynków, w tym mieszkań socjalnych, 
zgodnie z komunikatem Komisji 
„Europejska platforma współpracy w 
zakresie walki z ubóstwem i wykluczeniem 
społecznym: europejskie ramy na rzecz 
spójności społecznej i terytorialnej” oraz 
rozporządzeniem (XX/XX) Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie 
zarządzania unią energetyczną oraz 
dyrektywą (XX/XX) Parlamentu 
Europejskiego i Rady zmieniającą 
dyrektywę 2012/27/UE w sprawie 
efektywności energetycznej.

Or. en

Poprawka 94
Heinz K. Becker

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14a) Środki z EFS+ dla państw 
członkowskich powinny zostać powiązane 
w przyszłości z jednoczesnym wykazaniem 
efektywnej pracy nad projektami 
dotyczącymi wprowadzenia bądź 
wzmocnienia kształcenia dualnego w 
ramach gwarancji zatrudnienia 
młodzieży.

Or. de
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Poprawka 95
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Soraya Post, Silvia 
Costa, Miapetra Kumpula-Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, 
Javi López, Elena Gentile

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Wsparcie za pośrednictwem EFS+ 
powinno być wykorzystywane do 
promowania równego dostępu dla 
wszystkich, zwłaszcza grup 
defaworyzowanych, do sprzyjającego 
włączeniu społecznemu systemu 
kształcenia i szkolenia, w którym nie ma 
segregacji, od wczesnej edukacji i opieki 
nad dzieckiem poprzez ogólne i zawodowe 
kształcenie i szkolenie, po wykształcenie 
wyższe, a także do edukacji i uczenia się 
dorosłych, sprzyjając tym samym 
przenikaniu się sektorów edukacji i 
szkolenia, zapobiegając wczesnemu 
kończeniu nauki, podnosząc poziom 
kompetencji zdrowotnych, wzmacniając 
powiązania z kształceniem pozaformalnym 
i nieformalnym oraz ułatwiając mobilność 
edukacyjną dla wszystkich. W tym 
kontekście wspierać należy efekt synergii z
programem Erasmus, w szczególności w
celu ułatwienia uczestnictwa osób z grup 
defaworyzowanych w mobilności 
edukacyjnej.

(15) Wsparcie za pośrednictwem EFS+ 
powinno być wykorzystywane do 
promowania równego dostępu dla 
wszystkich, zwłaszcza grup 
defaworyzowanych, do sprzyjającego
włączeniu społecznemu systemu 
kształcenia i szkolenia, w którym nie ma 
segregacji, od wczesnej edukacji i opieki 
nad dzieckiem, ze zwróceniem szczególnej 
uwagi na dzieci wywodzące się ze 
środowisk społecznych znajdujących się w 
niekorzystnej sytuacji, takie jak dzieci 
umieszczone w placówce i dzieci 
doświadczające bezdomności, poprzez 
ogólne i zawodowe kształcenie i szkolenie, 
po wykształcenie wyższe i reintegrację 
edukacyjną, a także do edukacji i uczenia 
się dorosłych, tym samym zapobiegając 
międzypokoleniowemu dziedziczeniu 
ubóstwa, sprzyjając przenikaniu się 
sektorów edukacji i szkolenia, 
zapobiegając wczesnemu kończeniu nauki
i wykluczeniu społecznemu, podnosząc 
poziom kompetencji zdrowotnych, 
wzmacniając powiązania z kształceniem 
pozaformalnym i nieformalnym oraz 
ułatwiając mobilność edukacyjną dla 
wszystkich. W tym kontekście uzyskać
należy efekt synergii z programem 
Erasmus w celu odpowiedniego i 
aktywnego dotarcia do osób z grup 
defaworyzowanych i przygotowania ich na 
doświadczenie mobilności za granicą oraz 
zwiększenia ich uczestnictwa w
transgranicznej mobilności edukacyjnej.

Or. en
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Poprawka 96
Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Wsparcie za pośrednictwem EFS+ 
powinno być wykorzystywane do 
promowania równego dostępu dla 
wszystkich, zwłaszcza grup 
defaworyzowanych, do sprzyjającego 
włączeniu społecznemu systemu 
kształcenia i szkolenia, w którym nie ma 
segregacji, od wczesnej edukacji i opieki 
nad dzieckiem poprzez ogólne i zawodowe 
kształcenie i szkolenie, po wykształcenie 
wyższe, a także do edukacji i uczenia się 
dorosłych, sprzyjając tym samym 
przenikaniu się sektorów edukacji i
szkolenia, zapobiegając wczesnemu 
kończeniu nauki, podnosząc poziom 
kompetencji zdrowotnych, wzmacniając 
powiązania z kształceniem pozaformalnym 
i nieformalnym oraz ułatwiając mobilność 
edukacyjną dla wszystkich. W tym 
kontekście wspierać należy efekt synergii z
programem Erasmus, w szczególności w
celu ułatwienia uczestnictwa osób z grup 
defaworyzowanych w mobilności 
edukacyjnej.

(15) Wsparcie za pośrednictwem EFS+ 
powinno być wykorzystywane do 
promowania równego dostępu dla 
wszystkich do sprzyjającego włączeniu 
społecznemu systemu kształcenia i
szkolenia, w którym nie ma segregacji, od 
wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem 
poprzez ogólne i zawodowe kształcenie i
szkolenie, po wykształcenie wyższe, a
także do edukacji i uczenia się dorosłych, 
sprzyjając tym samym przenikaniu się 
sektorów edukacji i szkolenia, 
zapobiegając wczesnemu kończeniu nauki, 
podnosząc poziom kompetencji 
zdrowotnych, wzmacniając powiązania z
kształceniem pozaformalnym i
nieformalnym oraz ułatwiając mobilność 
edukacyjną dla wszystkich. W tym 
kontekście wspierać należy efekt synergii z
programem Erasmus, w szczególności w
celu ułatwienia uczestnictwa osób z grup 
defaworyzowanych w mobilności 
edukacyjnej.

Or. it

Poprawka 97
Terry Reintke
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Wsparcie za pośrednictwem EFS+ (15) Wsparcie za pośrednictwem EFS+ 
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powinno być wykorzystywane do 
promowania równego dostępu dla 
wszystkich, zwłaszcza grup 
defaworyzowanych, do sprzyjającego 
włączeniu społecznemu systemu 
kształcenia i szkolenia, w którym nie ma 
segregacji, od wczesnej edukacji i opieki 
nad dzieckiem poprzez ogólne i zawodowe 
kształcenie i szkolenie, po wykształcenie 
wyższe, a także do edukacji i uczenia się 
dorosłych, sprzyjając tym samym 
przenikaniu się sektorów edukacji i 
szkolenia, zapobiegając wczesnemu 
kończeniu nauki, podnosząc poziom 
kompetencji zdrowotnych, wzmacniając 
powiązania z kształceniem pozaformalnym 
i nieformalnym oraz ułatwiając mobilność 
edukacyjną dla wszystkich. W tym 
kontekście wspierać należy efekt synergii z
programem Erasmus, w szczególności w
celu ułatwienia uczestnictwa osób z grup 
defaworyzowanych w mobilności 
edukacyjnej.

powinno być wykorzystywane do 
promowania równego dostępu dla 
wszystkich, zwłaszcza grup 
defaworyzowanych, do wysokiej jakości,
sprzyjającego włączeniu społecznemu 
systemu kształcenia i szkolenia, w którym 
nie ma segregacji, od wczesnej edukacji i 
opieki nad dzieckiem poprzez ogólne i 
zawodowe kształcenie i szkolenie, po
wykształcenie wyższe, a także do edukacji 
i uczenia się dorosłych, ze zwróceniem 
szczególnej uwagi na dzieci i osoby młode 
wywodzące się ze środowisk znajdujących 
się w niekorzystnej sytuacji, takie jak 
dzieci umieszczone w placówce i dzieci 
doświadczające bezdomności lub 
deprywacji mieszkaniowej, sprzyjając tym 
samym przenikaniu się sektorów edukacji i 
szkolenia, zapobiegając wczesnemu 
kończeniu nauki, podnosząc poziom 
kompetencji zdrowotnych, wzmacniając 
powiązania z kształceniem pozaformalnym 
i nieformalnym oraz ułatwiając mobilność 
edukacyjną dla wszystkich. W tym 
kontekście wspierać należy efekt synergii z
programem Erasmus, w celu rozwijania 
innowacyjnych praktyk, a w szczególności 
w celu ułatwienia uczestnictwa osób z grup 
defaworyzowanych i osób młodych 
znajdujących się w niekorzystnej sytuacji 
w mobilności edukacyjnej. Spójność 
polityki i komplementarność programu 
Erasmus i EFS+ powinny zapewniać 
dobre wsparcie w projektowaniu i 
wdrażaniu środków, takich jak mobilność 
edukacyjna dla osób z grup 
defaworyzowanych, w szczególności 
dorosłych uczących się oraz osób 
niepełnosprawnych lub cierpiących na 
choroby przewlekłe.

Or. en

Poprawka 98
Terry Reintke
w imieniu grupy Verts/ALE
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 15 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15a) Komisja i państwa członkowskie 
powinny zagwarantować, by 
równouprawnienie płci i uwzględnianie 
perspektywy płci było wiążącą zasadą we 
wszystkich fazach programowania, od 
kształtowania priorytetów programów 
operacyjnych po wdrażanie, 
monitorowanie i ocenę, oraz by wspierane 
były kluczowe działania na rzecz 
uwzględniania aspektu płci.

Or. en

Poprawka 99
Silvia Costa

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 15 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15a) Wsparcie udzielane za 
pośrednictwem EFS+ powinno być 
wykorzystywane do promowania 
szerokiego dostępu do kultury, 
uczestnictwa w życiu kulturalnym i 
wspierania działalności artystycznej i 
twórczej, w szczególności przez 
opracowanie synergii z programem 
Kreatywna Europa.

Or. it

Poprawka 100
Rosa Estaràs Ferragut, Santiago Fisas Ayxelà

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 15 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15a) EFS+ może wspierać innowacyjne 
działania, które przez sport i aktywność 
fizyczną służą promowaniu włączenia 
społecznego, w szczególności w przypadku 
grup znajdujących w niekorzystnej 
sytuacji, a także promocji zdrowia i 
zapobieganiu chorobom.

Or. es

Poprawka 101
Rosa Estaràs Ferragut, Santiago Fisas Ayxelà

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 15 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15a) EFS+ może wspierać innowacyjne 
działania, które przez sport i aktywność 
fizyczną służą promowaniu włączenia 
społecznego, w szczególności w przypadku 
grup znajdujących w niekorzystnej 
sytuacji, a także promocji zdrowia i 
zapobieganiu chorobom.

Or. es

Poprawka 102
Terry Reintke
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 15 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15b) Synergie z Funduszem Azylu, 
Migracji i Integracji powinny 
zagwarantować, by EFS+ mógł 
uwzględniać i zwiększać równy dostęp do 
wysokiej jakości, sprzyjającego włączeniu 
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społecznemu systemu kształcenia i 
szkolenia, w którym nie ma segregacji, a 
także włączenie społeczne, integrację na 
rynku pracy i dostęp do opieki zdrowotnej 
dla obywateli państw trzecich ze 
szczególnym uwzględnieniem potrzeb 
kobiet i dzieci.

Or. en

Poprawka 103
Brando Benifei, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Silvia Costa, Soraya Post, Miapetra 
Kumpula-Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) EFS+ powinien promować 
elastyczne możliwości podnoszenia i
zmiany kwalifikacji dla wszystkich, 
zwłaszcza jeżeli chodzi o umiejętności 
cyfrowe i kluczowe technologie 
prorozwojowe, w celu wyposażenia ludzi 
w umiejętności dostosowane do cyfryzacji, 
transformacji technologicznej, innowacji i
przemian społecznych i gospodarczych, 
ułatwienia im zmiany kariery i mobilności 
oraz wspierania w szczególności osób
dorosłych o niskich kwalifikacjach lub 
słabo wykształconych, zgodnie z
europejskim programem na rzecz 
umiejętności.

(16) EFS+ powinien promować 
elastyczne możliwości podnoszenia i
zmiany kwalifikacji dla wszystkich, biorąc 
pod uwagę wyzwania stojące przed 
różnymi defaworyzowanymi grupami 
społecznymi, zwłaszcza jeżeli chodzi o
umiejętności cyfrowe i kluczowe 
technologie prorozwojowe, w celu 
wyposażenia ludzi w umiejętności 
dostosowane do cyfryzacji, transformacji 
technologicznej, innowacji i przemian 
społecznych i gospodarczych, jak te 
wynikające z przejścia na gospodarkę 
niskoemisyjną, ułatwienia im zmiany 
kariery i mobilności oraz wspierania w
szczególności osób o niskich 
kwalifikacjach, osób niepełnosprawnych
lub słabo wykształconych osób dorosłych, 
zgodnie z europejskim programem na rzecz 
umiejętności oraz przy zapewnieniu 
koordynacji i komplementarności z 
programem „Cyfrowa Europa”.

Or. en
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Poprawka 104
Terry Reintke
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) EFS+ powinien promować 
elastyczne możliwości podnoszenia i
zmiany kwalifikacji dla wszystkich,
zwłaszcza jeżeli chodzi o umiejętności
cyfrowe i kluczowe technologie 
prorozwojowe, w celu wyposażenia ludzi 
w umiejętności dostosowane do cyfryzacji, 
transformacji technologicznej, innowacji i
przemian społecznych i gospodarczych, 
ułatwienia im zmiany kariery i mobilności 
oraz wspierania w szczególności osób
dorosłych o niskich kwalifikacjach lub 
słabo wykształconych, zgodnie z
europejskim programem na rzecz 
umiejętności.

(16) EFS+ powinien promować 
elastyczne możliwości podnoszenia i
zmiany kwalifikacji dla wszystkich za 
pośrednictwem podmiotów 
zapewniających kształcenie formalne i 
pozaformalne, w tym przez rozwijanie
umiejętności cyfrowych i kluczowych 
technologii prorozwojowych, w celu 
wyposażenia ludzi w umiejętności 
dostosowane do cyfryzacji, transformacji 
technologicznej, innowacji i przemian 
społecznych i gospodarczych, ułatwienia 
im przejścia od kształcenia do 
zatrudnienia, zmiany kariery i mobilności 
oraz wspierania w szczególności osób o
niskich kwalifikacjach, osób 
niepełnosprawnych lub cierpiących na 
choroby przewlekłe lub słabo 
wykształconych osób dorosłych, zgodnie z
europejskim programem na rzecz 
umiejętności.

Or. en

Poprawka 105
Edouard Martin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) EFS+ powinien promować 
elastyczne możliwości podnoszenia i
zmiany kwalifikacji dla wszystkich, 
zwłaszcza jeżeli chodzi o umiejętności 
cyfrowe i kluczowe technologie 
prorozwojowe, w celu wyposażenia ludzi 

(16) EFS+ powinien promować 
elastyczne możliwości podnoszenia i
zmiany kwalifikacji dla wszystkich, 
zwłaszcza jeżeli chodzi o umiejętności 
cyfrowe i kluczowe technologie 
prorozwojowe, w celu wyposażenia ludzi i 
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w umiejętności dostosowane do cyfryzacji, 
transformacji technologicznej, innowacji i
przemian społecznych i gospodarczych, 
ułatwienia im zmiany kariery i mobilności 
oraz wspierania w szczególności osób 
dorosłych o niskich kwalifikacjach lub 
słabo wykształconych, zgodnie z
europejskim programem na rzecz 
umiejętności.

lokalnych społeczności w umiejętności 
dostosowane do cyfryzacji, transformacji 
technologicznej, innowacji i przemian 
społecznych i gospodarczych, w 
szczególności te wynikające z przejścia na 
gospodarkę niskoemisyjną, ułatwienia im 
zmiany kariery i mobilności oraz 
wspierania w szczególności osób dorosłych 
o niskich kwalifikacjach lub słabo 
wykształconych, zgodnie z europejskim 
programem na rzecz umiejętności.

Or. en

Poprawka 106
Marian Harkin, Olga Sehnalová, Martina Anderson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) EFS+ powinien promować 
elastyczne możliwości podnoszenia i
zmiany kwalifikacji dla wszystkich, 
zwłaszcza jeżeli chodzi o umiejętności 
cyfrowe i kluczowe technologie 
prorozwojowe, w celu wyposażenia ludzi 
w umiejętności dostosowane do cyfryzacji, 
transformacji technologicznej, innowacji i
przemian społecznych i gospodarczych, 
ułatwienia im zmiany kariery i mobilności 
oraz wspierania w szczególności osób
dorosłych o niskich kwalifikacjach lub 
słabo wykształconych, zgodnie z
europejskim programem na rzecz 
umiejętności.

(16) EFS+ powinien promować 
elastyczne możliwości podnoszenia i
zmiany kwalifikacji dla wszystkich, 
zwłaszcza jeżeli chodzi o umiejętności 
cyfrowe i kluczowe technologie 
prorozwojowe, w celu wyposażenia ludzi 
w umiejętności dostosowane do cyfryzacji, 
transformacji technologicznej, innowacji i
przemian społecznych i gospodarczych, 
ułatwienia im zmiany kariery i mobilności 
oraz wspierania w szczególności osób o
niskich kwalifikacjach, osób 
niepełnosprawnych lub słabo 
wykształconych osób dorosłych, zgodnie z
europejskim programem na rzecz 
umiejętności.

Or. en

Poprawka 107
Rosa Estaràs Ferragut
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) EFS+ powinien promować 
elastyczne możliwości podnoszenia i
zmiany kwalifikacji dla wszystkich, 
zwłaszcza jeżeli chodzi o umiejętności 
cyfrowe i kluczowe technologie 
prorozwojowe, w celu wyposażenia ludzi 
w umiejętności dostosowane do cyfryzacji, 
transformacji technologicznej, innowacji i
przemian społecznych i gospodarczych, 
ułatwienia im zmiany kariery i mobilności 
oraz wspierania w szczególności osób
dorosłych o niskich kwalifikacjach lub 
słabo wykształconych, zgodnie z
europejskim programem na rzecz 
umiejętności.

(16) EFS+ powinien promować 
elastyczne możliwości podnoszenia i
zmiany kwalifikacji dla wszystkich, 
zwłaszcza jeżeli chodzi o umiejętności 
cyfrowe i kluczowe technologie 
prorozwojowe, w celu wyposażenia ludzi 
w umiejętności dostosowane do cyfryzacji, 
transformacji technologicznej, innowacji i
przemian społecznych i gospodarczych, 
ułatwienia im zmiany kariery i mobilności 
oraz wspierania w szczególności osób o
niskich kwalifikacjach, osób 
niepełnosprawnych lub słabo 
wykształconych osób dorosłych, zgodnie z
europejskim programem na rzecz 
umiejętności.

Or. en

Poprawka 108
Krzysztof Hetman, Marek Plura, Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) EFS+ powinien promować 
elastyczne możliwości podnoszenia i
zmiany kwalifikacji dla wszystkich, 
zwłaszcza jeżeli chodzi o umiejętności 
cyfrowe i kluczowe technologie 
prorozwojowe, w celu wyposażenia ludzi 
w umiejętności dostosowane do cyfryzacji, 
transformacji technologicznej, innowacji i
przemian społecznych i gospodarczych, 
ułatwienia im zmiany kariery i mobilności 
oraz wspierania w szczególności osób 
dorosłych o niskich kwalifikacjach lub 
słabo wykształconych, zgodnie z
europejskim programem na rzecz 
umiejętności.

(16) EFS+ powinien promować 
elastyczne możliwości podnoszenia i
zmiany kwalifikacji dla wszystkich, 
zwłaszcza jeżeli chodzi o umiejętności z 
zakresu przedsiębiorczości i umiejętności
cyfrowe i kluczowe technologie 
prorozwojowe, w celu wyposażenia ludzi 
w umiejętności dostosowane do cyfryzacji, 
transformacji technologicznej, innowacji i
przemian społecznych i gospodarczych, 
ułatwienia im zmiany kariery i mobilności 
oraz wspierania w szczególności osób 
dorosłych o niskich kwalifikacjach lub 
słabo wykształconych, zgodnie z
europejskim programem na rzecz 
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umiejętności.

Or. en

Poprawka 109
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Claudiu Ciprian 
Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Efekt synergii z programem
„Horyzont Europa” powinien umożliwić 
EFS+ upowszechnianie i rozwijanie 
innowacyjnych programów nauczania 
opracowanych przy wsparciu programu
„Horyzont Europa”, aby wyposażać osoby 
uczące się w umiejętności i kompetencje 
potrzebne na stanowiskach pracy w 
przyszłości.

(17) Efekt synergii z programem
„Horyzont Europa” powinien umożliwić 
EFS+ upowszechnianie i rozwijanie 
innowacyjnych programów nauczania 
opracowanych przy wsparciu programu
„Horyzont Europa”, aby wyposażać osoby 
uczące się w umiejętności i kompetencje 
potrzebne do ich rozwoju osobistego i 
zawodowego oraz na stanowiskach pracy w 
przyszłości. Komisja powinna zapewnić 
synergię między komponentem „Zdrowie” 
a programem „Horyzont Europa”, aby 
poprawić wyniki osiągane w dziedzinie 
ochrony zdrowia i profilaktyki chorób.

Or. en

Poprawka 110
Terry Reintke
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Efekt synergii z programem
„Horyzont Europa” powinien umożliwić 
EFS+ upowszechnianie i rozwijanie 
innowacyjnych programów nauczania 
opracowanych przy wsparciu programu
„Horyzont Europa”, aby wyposażać osoby 

(17) Efekt synergii z programem
„Horyzont Europa” powinien umożliwić 
EFS+ upowszechnianie i rozwijanie 
innowacyjnych programów nauczania 
opracowanych przy wsparciu programu
„Horyzont Europa”, aby wyposażać osoby 
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uczące się w umiejętności i kompetencje 
potrzebne na stanowiskach pracy w 
przyszłości.

uczące się w umiejętności i kompetencje 
potrzebne na stanowiskach pracy w 
przyszłości oraz pokonywać obecne i 
przyszłe wyzwania społeczne.

Or. en

Poprawka 111
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Silvia Costa, Miapetra 
Kumpula-Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López, Elena 
Gentile

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) EFS+ powinien wspierać wysiłki 
państw członkowskich w walce z 
ubóstwem, aby przerwać cykl 
marginalizacji przekazywany z pokolenia 
na pokolenie oraz promować włączenie 
społeczne przez zapewnienie wszystkim 
równych szans, zwalczanie dyskryminacji i 
przeciwdziałanie nierównościom pod 
względem stanu zdrowia i dostępu do 
opieki zdrowotnej. Oznacza to 
zmobilizowanie szeregu strategii 
skierowanych do osób znajdujących się w 
najtrudniejszej sytuacji, bez względu na 
wiek, w tym do dzieci, 
zmarginalizowanych społeczności, takich 
jak Romowie, oraz ubogich pracujących. 
EFS+ powinien promować aktywne 
włączenie osób pozostających daleko poza 
rynkiem pracy, aby zapewnić ich integrację 
społeczno-ekonomiczną. Należy również 
wykorzystać EFS+ do zwiększenia 
szybkiego i równego dostępu do 
przystępnych cenowo, trwałych i wysokiej 
jakości usług, takich jak opieka zdrowotna 
i opieka długoterminowa, zwłaszcza usług 
opieki rodzinnej i środowiskowej. EFS+ 
powinien się przyczyniać do modernizacji 
systemów zabezpieczenia społecznego, w
szczególności celem zwiększenia ich 

(18) EFS+ powinien wspierać wysiłki 
państw członkowskich na wszystkich 
szczeblach sprawowania rządów, w tym 
na szczeblu regionalnym i lokalnym, w 
celu wyeliminowania ubóstwa, w tym 
ubóstwa energetycznego, jak przewidziano 
w nowo uzgodnionych zasadach 
dotyczących zarządzania unią 
energetyczną, aby przerwać cykl 
marginalizacji przekazywany z pokolenia 
na pokolenie oraz promować włączenie 
społeczne przez zapewnienie wszystkim 
równych szans, zwalczanie dyskryminacji i 
przeciwdziałanie nierównościom pod 
względem społecznym, pod względem
stanu zdrowia i dostępu do opieki 
zdrowotnej. Oznacza to zmobilizowanie 
szeregu proaktywnych i reaktywnych
strategii skierowanych do osób 
znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji, 
bez względu na wiek, w tym do dzieci,
zgodnie z zasadą 11 Europejskiego filaru 
praw socjalnych, zmarginalizowanych 
społeczności, takich jak Romowie, osób 
niepełnosprawnych, osób 
doświadczających bezdomności i 
obywateli państw trzecich oraz ubogich 
pracujących. EFS+ powinien promować 
aktywne włączenie osób pozostających 
daleko poza rynkiem pracy, aby zapewnić 



PE626.995v02-00 74/162 AM\1164117PL.docx

PL

dostępności. ich integrację społeczno-ekonomiczną, w 
tym przez ukierunkowane wspieranie 
gospodarki społecznej i opartej na 
solidarności. Należy stymulować projekty 
promujące zintegrowane podejścia 
zakładające aktywne włączenie społeczne, 
oparte na trzech filarach – dostępie do 
usług, wsparciu dochodów oraz 
sprzyjających włączeniu społecznemu 
rynkach pracy. Należy wspierać synergie 
między działaniami finansowanymi w 
ramach EFS+ i krajowymi strategiami w 
zakresie wsparcia dochodów, w postaci 
minimalnego dochodu lub strukturalnych 
środków wspierających dochody łączących 
wsparcie dochodów ze środkami 
aktywizującymi oraz ze wzmocnieniem 
usług lub świadczeń społecznych, tak aby 
zwiększać wpływ na końcowych 
beneficjentów. Należy również 
wykorzystać EFS+ do zwiększenia 
szybkiego i równego dostępu do
bezpłatnych lub przystępnych cenowo, 
trwałych i wysokiej jakości usług, takich 
jak opieka zdrowotna i opieka 
długoterminowa, zwłaszcza usług opieki 
rodzinnej i środowiskowej i usług 
ukierunkowanych na zapewnienie dostępu 
do odpowiedniego socjalnego lub 
przystępnego cenowo mieszkalnictwa. 
EFS+ powinien się przyczyniać do 
modernizacji systemów zabezpieczenia 
społecznego, w szczególności celem 
zwiększenia ich dostępności.

Or. en

Poprawka 112
Terry Reintke
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) EFS+ powinien wspierać wysiłki (18) EFS+ powinien wspierać wysiłki 
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państw członkowskich w walce z 
ubóstwem, aby przerwać cykl 
marginalizacji przekazywany z pokolenia 
na pokolenie oraz promować włączenie 
społeczne przez zapewnienie wszystkim 
równych szans, zwalczanie dyskryminacji i 
przeciwdziałanie nierównościom pod 
względem stanu zdrowia i dostępu do 
opieki zdrowotnej. Oznacza to 
zmobilizowanie szeregu strategii 
skierowanych do osób znajdujących się w 
najtrudniejszej sytuacji, bez względu na 
wiek, w tym do dzieci, 
zmarginalizowanych społeczności, takich 
jak Romowie, oraz ubogich pracujących. 
EFS+ powinien promować aktywne 
włączenie osób pozostających daleko poza 
rynkiem pracy, aby zapewnić ich integrację 
społeczno-ekonomiczną. Należy również 
wykorzystać EFS+ do zwiększenia
szybkiego i równego dostępu do 
przystępnych cenowo, trwałych i wysokiej 
jakości usług, takich jak opieka zdrowotna 
i opieka długoterminowa, zwłaszcza usług 
opieki rodzinnej i środowiskowej. EFS+ 
powinien się przyczyniać do modernizacji 
systemów zabezpieczenia społecznego, w
szczególności celem zwiększenia ich 
dostępności.

państw członkowskich na wszystkich 
szczeblach sprawowania rządów, w tym 
na szczeblu regionalnym i lokalnym, w
walce z ubóstwem, aby przerwać cykl 
marginalizacji przekazywany z pokolenia 
na pokolenie oraz promować włączenie 
społeczne przez zapewnienie wszystkim 
równych szans, zwalczanie dyskryminacji i 
przeciwdziałanie nierównościom pod 
względem stanu zdrowia i dostępu do 
opieki zdrowotnej oraz deprywacji 
mieszkaniowej, w tym bezdomności, ze 
zwróceniem szczególnej uwagi na 
zwalczanie feminizacji ubóstwa. Oznacza 
to zmobilizowanie szeregu strategii 
skierowanych do osób znajdujących się w 
najtrudniejszej sytuacji, bez względu na 
wiek, w tym do dzieci, 
zmarginalizowanych społeczności, takich 
jak Romowie, osób niepełnosprawnych, 
chorych lub przewlekle chorych oraz 
ubogich pracujących, bezdomnych, 
obywateli państw trzecich, w tym 
uchodźców, osób ubiegających się o azyl, 
migrantów nieposiadających dokumentów 
i bezpaństwowców, oraz wszystkich innych 
osób borykających się z wieloma 
wyzwaniami społecznymi i wieloma 
formami dyskryminacji jednocześnie. 
EFS+ powinien promować aktywne 
włączenie osób pozostających daleko poza 
rynkiem pracy, aby zapewnić ich integrację 
społeczno-ekonomiczną oraz pełne 
uczestnictwo w społeczeństwie. Należy 
również wykorzystać EFS+ do
wzmocnienia praw socjalnych przez 
zapewnienie szybkiego i równego dostępu 
do przystępnych cenowo, trwałych i
wysokiej jakości usług, takich jak
poradnictwo, opieka zdrowotna, opieka 
nad dziećmi i wczesna edukacja oraz
opieka długoterminowa, zwłaszcza usług 
opieki rodzinnej i środowiskowej, oraz 
dostępu do godnego, efektywnego 
energetycznie i przystępnego cenowo 
mieszkalnictwa, w tym mieszkalnictwa 
socjalnego. EFS+ powinien się 
przyczyniać do modernizacji systemów 
zabezpieczenia społecznego i usług 
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społecznych, w szczególności celem 
zwiększenia ich dostępności i zasięgu.

Or. en

Poprawka 113
Marian Harkin, Martina Anderson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) EFS+ powinien wspierać wysiłki 
państw członkowskich w walce z 
ubóstwem, aby przerwać cykl 
marginalizacji przekazywany z pokolenia 
na pokolenie oraz promować włączenie 
społeczne przez zapewnienie wszystkim 
równych szans, zwalczanie dyskryminacji i 
przeciwdziałanie nierównościom pod 
względem stanu zdrowia i dostępu do 
opieki zdrowotnej. Oznacza to 
zmobilizowanie szeregu strategii 
skierowanych do osób znajdujących się w 
najtrudniejszej sytuacji, bez względu na 
wiek, w tym do dzieci, 
zmarginalizowanych społeczności, takich 
jak Romowie, oraz ubogich pracujących. 
EFS+ powinien promować aktywne 
włączenie osób pozostających daleko poza 
rynkiem pracy, aby zapewnić ich integrację 
społeczno-ekonomiczną. Należy również 
wykorzystać EFS+ do zwiększenia 
szybkiego i równego dostępu do 
przystępnych cenowo, trwałych i wysokiej 
jakości usług, takich jak opieka zdrowotna 
i opieka długoterminowa, zwłaszcza usług 
opieki rodzinnej i środowiskowej. EFS+ 
powinien się przyczyniać do modernizacji 
systemów zabezpieczenia społecznego, w
szczególności celem zwiększenia ich 
dostępności.

(18) EFS+ powinien wspierać wysiłki 
państw członkowskich na wszystkich 
szczeblach w walce z ubóstwem, aby 
przerwać cykl marginalizacji 
przekazywany z pokolenia na pokolenie 
oraz promować włączenie społeczne przez 
zapewnienie wszystkim równych szans, 
zwalczanie dyskryminacji i 
przeciwdziałanie nierównościom pod 
względem stanu zdrowia i dostępu do 
opieki zdrowotnej oraz bezdomności. 
Oznacza to zmobilizowanie szeregu 
strategii skierowanych do osób 
znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji, 
bez względu na wiek, w tym do dzieci,
osób niepełnosprawnych,
zmarginalizowanych społeczności, takich 
jak Romowie, oraz ubogich pracujących. 
EFS+ powinien promować aktywne 
włączenie osób pozostających daleko poza 
rynkiem pracy, aby zapewnić ich integrację 
społeczno-ekonomiczną. Należy
stymulować projekty promujące aktywne 
włączenie społeczne i integrację oparte na 
trzech filarach – dostępie do usług, 
wsparciu dochodów i sprzyjających 
włączeniu społecznemu rynkach pracy. 
Należy wspierać synergie między 
działaniami finansowanymi w ramach 
EFS+ a wsparciem dochodu w formie 
minimalnego dochodu i świadczeń 
socjalnych, które należy do kompetencji 
krajowych, a zatem nie kwalifikuje się do 
wydatków w ramach EFS +, aby 
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wzmocnić ich wpływ na beneficjentów 
końcowych. Należy również wykorzystać 
EFS+ do zwiększenia szybkiego i równego 
dostępu do przystępnych cenowo, trwałych 
i wysokiej jakości usług, takich jak opieka 
zdrowotna i opieka długoterminowa, 
zwłaszcza usług opieki rodzinnej i
środowiskowej. EFS+ powinien się 
przyczyniać do modernizacji systemów 
zabezpieczenia społecznego, w
szczególności celem zwiększenia ich 
dostępności.

Or. en

Poprawka 114
Laura Agea, Tiziana Beghin, Rosa D'Amato, Marco Valli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) EFS+ powinien wspierać wysiłki 
państw członkowskich w walce z 
ubóstwem, aby przerwać cykl 
marginalizacji przekazywany z pokolenia 
na pokolenie oraz promować włączenie 
społeczne przez zapewnienie wszystkim 
równych szans, zwalczanie dyskryminacji i 
przeciwdziałanie nierównościom pod 
względem stanu zdrowia i dostępu do 
opieki zdrowotnej. Oznacza to 
zmobilizowanie szeregu strategii 
skierowanych do osób znajdujących się w 
najtrudniejszej sytuacji, bez względu na 
wiek, w tym do dzieci, 
zmarginalizowanych społeczności, takich 
jak Romowie, oraz ubogich pracujących. 
EFS+ powinien promować aktywne 
włączenie osób pozostających daleko poza 
rynkiem pracy, aby zapewnić ich integrację 
społeczno-ekonomiczną. Należy również 
wykorzystać EFS+ do zwiększenia 
szybkiego i równego dostępu do 
przystępnych cenowo, trwałych i wysokiej 
jakości usług, takich jak opieka zdrowotna 

(18) EFS+ powinien wspierać wysiłki 
państw członkowskich w walce z 
ubóstwem, aby przerwać cykl 
marginalizacji przekazywany z pokolenia 
na pokolenie, w tym przez systemy 
minimalnego dochodu zgodnie z zasadą 
14 Europejskiego filaru praw socjalnych,
oraz promować włączenie społeczne przez 
zapewnienie wszystkim równych szans, 
zwalczanie dyskryminacji i 
przeciwdziałanie nierównościom pod 
względem stanu zdrowia i dostępu do 
opieki zdrowotnej. Oznacza to 
zmobilizowanie szeregu strategii 
skierowanych do osób znajdujących się w 
najtrudniejszej sytuacji, bez względu na 
wiek, w tym do dzieci, 
zmarginalizowanych społeczności, takich 
jak Romowie, ubogich pracujących, 
bezdomnych oraz wszystkich innych osób 
borykających się z wieloma wyzwaniami 
społecznymi jednocześnie. EFS+ powinien 
promować aktywne włączenie osób 
pozostających daleko poza rynkiem pracy, 
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i opieka długoterminowa, zwłaszcza usług 
opieki rodzinnej i środowiskowej. EFS+ 
powinien się przyczyniać do modernizacji 
systemów zabezpieczenia społecznego, w
szczególności celem zwiększenia ich 
dostępności.

aby zapewnić ich integrację społeczno-
ekonomiczną. Należy również wykorzystać 
EFS+ do zwiększenia szybkiego i równego 
dostępu do przystępnych cenowo, trwałych 
i wysokiej jakości usług, takich jak opieka 
zdrowotna i opieka długoterminowa, 
zwłaszcza usług opieki rodzinnej i
środowiskowej. EFS+ powinien się 
przyczyniać do modernizacji systemów 
zabezpieczenia społecznego, w
szczególności celem zwiększenia ich 
dostępności i zasięgu, w tym dla osób 
znajdujących się w nietypowych 
sytuacjach.

Or. en

Poprawka 115
Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Lynn Boylan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) EFS+ powinien wspierać wysiłki 
państw członkowskich w walce z 
ubóstwem, aby przerwać cykl 
marginalizacji przekazywany z pokolenia 
na pokolenie oraz promować włączenie 
społeczne przez zapewnienie wszystkim 
równych szans, zwalczanie dyskryminacji i 
przeciwdziałanie nierównościom pod 
względem stanu zdrowia i dostępu do 
opieki zdrowotnej. Oznacza to 
zmobilizowanie szeregu strategii 
skierowanych do osób znajdujących się w 
najtrudniejszej sytuacji, bez względu na 
wiek, w tym do dzieci, 
zmarginalizowanych społeczności, takich 
jak Romowie, oraz ubogich pracujących. 
EFS+ powinien promować aktywne 
włączenie osób pozostających daleko poza 
rynkiem pracy, aby zapewnić ich integrację 
społeczno-ekonomiczną. Należy również 
wykorzystać EFS+ do zwiększenia 
szybkiego i równego dostępu do 

(18) EFS+ powinien wspierać wysiłki 
państw członkowskich w walce z 
ubóstwem, aby przerwać cykl 
marginalizacji przekazywany z pokolenia 
na pokolenie oraz promować włączenie 
społeczne przez zapewnienie wszystkim 
równych szans, zwalczanie dyskryminacji i 
przeciwdziałanie nierównościom pod 
względem stanu zdrowia i dostępu do 
opieki zdrowotnej. Oznacza to 
zmobilizowanie szeregu strategii 
skierowanych do osób znajdujących się w 
najtrudniejszej sytuacji, bez względu na 
wiek, w tym do dzieci, 
zmarginalizowanych społeczności, takich 
jak Romowie, ubogich pracujących, osób 
bezdomnych, osób niepełnosprawnych, 
obywateli państw trzecich, osób 
ubiegających się o azyl i uchodźców oraz 
wszystkich innych osób borykających się z 
wieloma wyzwaniami społecznymi 
jednocześnie. EFS+ powinien promować 
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przystępnych cenowo, trwałych i wysokiej 
jakości usług, takich jak opieka zdrowotna 
i opieka długoterminowa, zwłaszcza usług 
opieki rodzinnej i środowiskowej. EFS+ 
powinien się przyczyniać do modernizacji 
systemów zabezpieczenia społecznego, w
szczególności celem zwiększenia ich 
dostępności.

aktywne włączenie osób pozostających 
daleko poza rynkiem pracy, aby zapewnić 
ich integrację społeczno-ekonomiczną. 
Należy również wykorzystać EFS+ do 
zwiększenia szybkiego i równego dostępu 
do przystępnych cenowo, trwałych i
wysokiej jakości usług, takich jak opieka 
zdrowotna i opieka długoterminowa, 
zwłaszcza usług opieki rodzinnej i
środowiskowej. EFS+ powinien się 
przyczyniać do modernizacji systemów 
zabezpieczenia społecznego, w
szczególności celem zwiększenia ich 
dostępności, sprzyjającego włączeniu 
społecznemu charakteru oraz 
kompleksowego zasięgu.

Or. en

Poprawka 116
Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) EFS+ powinien wspierać wysiłki 
państw członkowskich w walce z
ubóstwem, aby przerwać cykl 
marginalizacji przekazywany z pokolenia 
na pokolenie oraz promować włączenie 
społeczne przez zapewnienie wszystkim 
równych szans, zwalczanie dyskryminacji i
przeciwdziałanie nierównościom pod 
względem stanu zdrowia i dostępu do 
opieki zdrowotnej. Oznacza to 
zmobilizowanie szeregu strategii 
skierowanych do osób znajdujących się w
najtrudniejszej sytuacji, bez względu na 
wiek, w tym do dzieci, 
zmarginalizowanych społeczności, takich 
jak Romowie, oraz ubogich pracujących. 
EFS+ powinien promować aktywne 
włączenie osób pozostających daleko poza 
rynkiem pracy, aby zapewnić ich integrację 
społeczno-ekonomiczną. Należy również 

(18) EFS+ powinien wspierać wysiłki 
państw członkowskich w walce z
ubóstwem, aby przerwać cykl 
marginalizacji przekazywany z pokolenia 
na pokolenie oraz promować włączenie 
społeczne przez zapewnienie wszystkim 
równych szans, zwalczanie dyskryminacji i
przeciwdziałanie nierównościom pod 
względem stanu zdrowia i dostępu do 
opieki zdrowotnej. Oznacza to 
zmobilizowanie szeregu strategii 
skierowanych do osób znajdujących się w
najtrudniejszej sytuacji, bez względu na 
wiek, w tym do dzieci oraz ubogich 
pracujących. EFS+ powinien promować 
aktywne włączenie osób pozostających 
daleko poza rynkiem pracy, aby zapewnić 
ich integrację społeczno-ekonomiczną. 
Należy również wykorzystać EFS+ do 
zwiększenia szybkiego i równego dostępu 
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wykorzystać EFS+ do zwiększenia 
szybkiego i równego dostępu do 
przystępnych cenowo, trwałych i wysokiej 
jakości usług, takich jak opieka zdrowotna 
i opieka długoterminowa, zwłaszcza usług 
opieki rodzinnej i środowiskowej. EFS+ 
powinien się przyczyniać do modernizacji
systemów zabezpieczenia społecznego, w
szczególności celem zwiększenia ich 
dostępności.

do przystępnych cenowo, trwałych i
wysokiej jakości usług, takich jak opieka 
zdrowotna i opieka długoterminowa, 
zwłaszcza usług opieki rodzinnej i
środowiskowej. EFS+ powinien się 
przyczyniać do rozpowszechniania
systemów zabezpieczenia społecznego, w
szczególności celem zwiększenia ich 
dostępności.

Or. it

Poprawka 117
Krzysztof Hetman, Marek Plura, Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) EFS+ powinien wspierać wysiłki 
państw członkowskich w walce z 
ubóstwem, aby przerwać cykl 
marginalizacji przekazywany z pokolenia 
na pokolenie oraz promować włączenie 
społeczne przez zapewnienie wszystkim 
równych szans, zwalczanie dyskryminacji i 
przeciwdziałanie nierównościom pod 
względem stanu zdrowia i dostępu do 
opieki zdrowotnej. Oznacza to 
zmobilizowanie szeregu strategii 
skierowanych do osób znajdujących się w 
najtrudniejszej sytuacji, bez względu na 
wiek, w tym do dzieci, 
zmarginalizowanych społeczności, takich 
jak Romowie, oraz ubogich pracujących. 
EFS+ powinien promować aktywne 
włączenie osób pozostających daleko poza 
rynkiem pracy, aby zapewnić ich integrację 
społeczno-ekonomiczną. Należy również 
wykorzystać EFS+ do zwiększenia 
szybkiego i równego dostępu do 
przystępnych cenowo, trwałych i wysokiej 
jakości usług, takich jak opieka zdrowotna 
i opieka długoterminowa, zwłaszcza usług 
opieki rodzinnej i środowiskowej. EFS+ 

(18) EFS+ powinien wspierać wysiłki 
państw członkowskich w walce z 
ubóstwem, aby przerwać cykl 
marginalizacji przekazywany z pokolenia 
na pokolenie oraz promować włączenie 
społeczne przez zapewnienie wszystkim 
równych szans, zwalczanie dyskryminacji i 
przeciwdziałanie nierównościom pod 
względem stanu zdrowia i dostępu do 
opieki zdrowotnej. Oznacza to 
zmobilizowanie szeregu polityk i strategii 
skierowanych do osób znajdujących się w 
najtrudniejszej sytuacji, bez względu na 
wiek, w tym do dzieci, osób 
niepełnosprawnych, zmarginalizowanych 
społeczności, takich jak Romowie, oraz 
ubogich pracujących. EFS+ powinien 
promować aktywne włączenie osób 
pozostających daleko poza rynkiem pracy, 
aby zapewnić ich integrację społeczno-
ekonomiczną. Należy również wykorzystać 
EFS+ do zwiększenia szybkiego i równego 
dostępu do przystępnych cenowo, trwałych 
i wysokiej jakości usług, takich jak opieka 
zdrowotna i opieka długoterminowa, 
zwłaszcza usług opieki rodzinnej i
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powinien się przyczyniać do modernizacji 
systemów zabezpieczenia społecznego, w
szczególności celem zwiększenia ich 
dostępności.

środowiskowej. EFS+ powinien się 
przyczyniać do modernizacji instytucji 
zabezpieczenia społecznego i publicznych 
służb zatrudnienia oraz systemów 
zabezpieczenia społecznego, w
szczególności celem zwiększenia ich 
dostępności i skuteczności w reagowaniu 
na zmieniające się realia świata pracy.

Or. en

Poprawka 118
Jasenko Selimovic, António Marinho e Pinto, Yana Toom, Martina Dlabajová, Nathalie 
Griesbeck

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) EFS+ powinien wspierać wysiłki 
państw członkowskich w walce z 
ubóstwem, aby przerwać cykl 
marginalizacji przekazywany z pokolenia 
na pokolenie oraz promować włączenie 
społeczne przez zapewnienie wszystkim 
równych szans, zwalczanie dyskryminacji i 
przeciwdziałanie nierównościom pod 
względem stanu zdrowia i dostępu do 
opieki zdrowotnej. Oznacza to 
zmobilizowanie szeregu strategii 
skierowanych do osób znajdujących się w 
najtrudniejszej sytuacji, bez względu na
wiek, w tym do dzieci, 
zmarginalizowanych społeczności, takich 
jak Romowie, oraz ubogich pracujących. 
EFS+ powinien promować aktywne 
włączenie osób pozostających daleko poza 
rynkiem pracy, aby zapewnić ich integrację 
społeczno-ekonomiczną. Należy również 
wykorzystać EFS+ do zwiększenia 
szybkiego i równego dostępu do 
przystępnych cenowo, trwałych i wysokiej 
jakości usług, takich jak opieka zdrowotna 
i opieka długoterminowa, zwłaszcza usług 
opieki rodzinnej i środowiskowej. EFS+ 
powinien się przyczyniać do modernizacji 

(18) EFS+ powinien wspierać wysiłki 
państw członkowskich na wszystkich 
szczeblach sprawowania rządów, w tym 
na szczeblu lokalnym i regionalnym, w
walce z ubóstwem, aby przerwać cykl 
marginalizacji przekazywany z pokolenia 
na pokolenie oraz promować włączenie 
społeczne przez zapewnienie wszystkim 
równych szans, zwalczanie dyskryminacji i 
przeciwdziałanie nierównościom pod 
względem stanu zdrowia i dostępu do 
opieki zdrowotnej oraz bezdomności. 
Oznacza to zmobilizowanie szeregu 
strategii skierowanych do osób 
znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji, 
bez względu na wiek, w tym do dzieci,
osób niepełnosprawnych,
zmarginalizowanych społeczności, takich 
jak Romowie, oraz ubogich pracujących. 
EFS+ powinien promować aktywne 
włączenie osób pozostających daleko poza 
rynkiem pracy, aby zapewnić ich integrację 
społeczno-ekonomiczną. Należy również 
wykorzystać EFS+ do zwiększenia 
szybkiego i równego dostępu do 
przystępnych cenowo, trwałych i wysokiej 
jakości usług, takich jak opieka zdrowotna 
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systemów zabezpieczenia społecznego, w
szczególności celem zwiększenia ich 
dostępności.

i opieka długoterminowa, zwłaszcza usług 
opieki rodzinnej i środowiskowej. EFS+ 
powinien się przyczyniać do modernizacji 
systemów zabezpieczenia społecznego, w
szczególności celem zwiększenia ich 
dostępności.

Or. en

Poprawka 119
Edouard Martin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) EFS+ powinien wspierać wysiłki 
państw członkowskich w walce z 
ubóstwem, aby przerwać cykl 
marginalizacji przekazywany z pokolenia 
na pokolenie oraz promować włączenie 
społeczne przez zapewnienie wszystkim 
równych szans, zwalczanie dyskryminacji i 
przeciwdziałanie nierównościom pod 
względem stanu zdrowia i dostępu do 
opieki zdrowotnej. Oznacza to 
zmobilizowanie szeregu strategii 
skierowanych do osób znajdujących się w 
najtrudniejszej sytuacji, bez względu na
wiek, w tym do dzieci, 
zmarginalizowanych społeczności, takich 
jak Romowie, oraz ubogich pracujących. 
EFS+ powinien promować aktywne 
włączenie osób pozostających daleko poza 
rynkiem pracy, aby zapewnić ich integrację 
społeczno-ekonomiczną. Należy również 
wykorzystać EFS+ do zwiększenia 
szybkiego i równego dostępu do 
przystępnych cenowo, trwałych i wysokiej 
jakości usług, takich jak opieka zdrowotna 
i opieka długoterminowa, zwłaszcza usług 
opieki rodzinnej i środowiskowej. EFS+ 
powinien się przyczyniać do modernizacji 
systemów zabezpieczenia społecznego, w
szczególności celem zwiększenia ich 

(18) EFS+ powinien wspierać wysiłki 
państw członkowskich w walce z 
ubóstwem, w tym ubóstwem 
energetycznym, jak przewidziano w nowo 
uzgodnionych zasadach dotyczących 
zarządzania unią energetyczną, aby 
przerwać cykl marginalizacji 
przekazywany z pokolenia na pokolenie 
oraz promować włączenie społeczne przez 
zapewnienie wszystkim równych szans, 
zwalczanie dyskryminacji i 
przeciwdziałanie nierównościom pod 
względem stanu zdrowia i dostępu do 
opieki zdrowotnej. Oznacza to 
zmobilizowanie szeregu strategii 
skierowanych do osób znajdujących się w 
najtrudniejszej sytuacji, bez względu na 
wiek, w tym do dzieci, 
zmarginalizowanych społeczności, takich 
jak Romowie, oraz ubogich pracujących. 
EFS+ powinien promować aktywne 
włączenie osób pozostających daleko poza 
rynkiem pracy, aby zapewnić ich integrację 
społeczno-ekonomiczną. Należy również 
wykorzystać EFS+ do zwiększenia 
szybkiego i równego dostępu do 
przystępnych cenowo, trwałych i wysokiej 
jakości usług, takich jak opieka zdrowotna 
i opieka długoterminowa, zwłaszcza usług 
opieki rodzinnej i środowiskowej. EFS+ 
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dostępności. powinien się przyczyniać do modernizacji 
systemów zabezpieczenia społecznego, w
szczególności celem zwiększenia ich 
dostępności.

Or. en

Poprawka 120
Verónica Lope Fontagné

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) EFS+ powinien wspierać wysiłki 
państw członkowskich w walce z
ubóstwem, aby przerwać cykl 
marginalizacji przekazywany z pokolenia 
na pokolenie oraz promować włączenie 
społeczne przez zapewnienie wszystkim 
równych szans, zwalczanie dyskryminacji i
przeciwdziałanie nierównościom pod 
względem stanu zdrowia i dostępu do 
opieki zdrowotnej. Oznacza to 
zmobilizowanie szeregu strategii 
skierowanych do osób znajdujących się w
najtrudniejszej sytuacji, bez względu na 
wiek, w tym do dzieci, 
zmarginalizowanych społeczności, takich 
jak Romowie, oraz ubogich pracujących. 
EFS+ powinien promować aktywne 
włączenie osób pozostających daleko poza 
rynkiem pracy, aby zapewnić ich integrację 
społeczno-ekonomiczną. Należy również 
wykorzystać EFS+ do zwiększenia 
szybkiego i równego dostępu do 
przystępnych cenowo, trwałych i wysokiej 
jakości usług, takich jak opieka zdrowotna 
i opieka długoterminowa, zwłaszcza usług 
opieki rodzinnej i środowiskowej. EFS+ 
powinien się przyczyniać do modernizacji 
systemów zabezpieczenia społecznego, w
szczególności celem zwiększenia ich 
dostępności.

(18) EFS+ powinien wspierać wysiłki 
państw członkowskich oraz społeczności 
lokalnych i regionalnych w walce z
ubóstwem, aby przerwać cykl 
marginalizacji przekazywany z pokolenia 
na pokolenie oraz promować włączenie 
społeczne przez zapewnienie wszystkim 
równych szans, zwalczanie dyskryminacji i
przeciwdziałanie nierównościom pod 
względem stanu zdrowia i dostępu do 
opieki zdrowotnej. Oznacza to 
zmobilizowanie szeregu strategii 
skierowanych do osób znajdujących się w
najtrudniejszej sytuacji, bez względu na 
wiek, w tym do dzieci, 
zmarginalizowanych społeczności, takich 
jak Romowie, oraz ubogich pracujących. 
EFS+ powinien promować aktywne 
włączenie osób pozostających daleko poza 
rynkiem pracy, aby zapewnić ich integrację 
społeczno-ekonomiczną. Należy również 
wykorzystać EFS+ do zwiększenia 
szybkiego i równego dostępu do 
przystępnych cenowo, trwałych i wysokiej 
jakości usług, takich jak opieka zdrowotna 
i opieka długoterminowa, zwłaszcza usług 
opieki rodzinnej i środowiskowej. EFS+ 
powinien się przyczyniać do modernizacji 
systemów zabezpieczenia społecznego, w
szczególności celem zwiększenia ich 
dostępności.
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Or. es

Poprawka 121
Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 18 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18a) Biorąc pod uwagę zróżnicowanie 
poziomu rozwoju w regionach i różne 
realia społeczne w całej Europie, stopień 
elastyczności EFS+ powinien być 
wystarczający, aby uwzględnić specyfikę 
regionalną i terytorialną.

Or. en

Poprawka 122
Theodoros Zagorakis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 18 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18a) Biorąc pod uwagę zróżnicowanie 
poziomu rozwoju w regionach i różne 
realia społeczne w całej Europie, stopień 
elastyczności EFS+ powinien być 
wystarczający, aby uwzględnić specyfikę 
regionalną i terytorialną.

Or. en

Uzasadnienie

Konieczna jest większa elastyczność w obszarach interwencji EFS+.

Poprawka 123
Anne Sander, Jérôme Lavrilleux, Geoffroy Didier, Elisabeth Morin-Chartier



AM\1164117PL.docx 85/162 PE626.995v02-00

PL

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 18 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18a) Ze względu na zróżnicowany 
poziom rozwoju w UE finansowanie w 
ramach EFS+ musi być dostatecznie 
elastyczny, aby móc uwzględnić 
szczególne cechy regionalne i terytorialne.

Or. fr

Poprawka 124
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Soraya Post, Miapetra 
Kumpula-Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López, Maria 
João Rodrigues

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 19

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) EFS+ powinien się przyczyniać do
ograniczenia ubóstwa przez wspieranie 
krajowych systemów mających na celu 
łagodzenie niedoboru żywności i
deprywacji materialnej, a także promować 
integrację społeczną osób zagrożonych 
ryzykiem ubóstwa lub wykluczenia 
społecznego oraz osób najbardziej 
potrzebujących. Mając na uwadze cel, aby 
na poziomie Unii co najmniej 4 % 
środków z komponentu EFS+ objętego 
zarządzaniem dzielonym przeznaczano na 
wsparcie osób najbardziej potrzebujących,
państwa członkowskie powinny przydzielić 
co najmniej 2 % swoich krajowych 
środków z komponentu EFS+ objętego 
zarządzaniem dzielonym na zwalczanie
form skrajnego ubóstwa, które mają 
największy wpływ na wykluczenie 
społeczne, takich jak bezdomność, 
ubóstwo dzieci i niedobór żywności. Z 
uwagi na charakter tych operacji i 
odbiorców końcowych konieczne jest 
zastosowanie prostszych przepisów do tego 

(19) EFS+ powinien się przyczyniać do
eliminacji ubóstwa przez wspieranie 
krajowych systemów mających na celu 
łagodzenie niedoboru żywności i
deprywacji materialnej, a także promować 
integrację społeczną osób
doświadczających ubóstwa lub
zagrożonych ryzykiem ubóstwa lub 
wykluczenia społecznego oraz osób 
najbardziej potrzebujących. Państwa 
członkowskie powinny przydzielić co 
najmniej 4 % swoich krajowych środków z
komponentu „Spójność społeczna i prawa 
socjalne” objętego zarządzaniem 
dzielonym na eliminację form skrajnego 
ubóstwa, które mają największy wpływ na 
wykluczenie społeczne, takich jak 
bezdomność, ubóstwo dzieci i niedobór 
żywności. Z uwagi na charakter tych 
operacji i odbiorców końcowych konieczne 
jest zastosowanie jak najprostszych
przepisów do tego rodzaju wsparcia, które 
przeznacza się na zwalczanie deprywacji 
materialnej osób najbardziej 
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rodzaju wsparcia, które przeznacza się na 
zwalczanie deprywacji materialnej osób 
najbardziej potrzebujących.

potrzebujących.

Or. en

Poprawka 125
Terry Reintke
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 19

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) EFS+ powinien się przyczyniać do 
ograniczenia ubóstwa przez wspieranie 
krajowych systemów mających na celu 
łagodzenie niedoboru żywności i
deprywacji materialnej, a także promować
integrację społeczną osób zagrożonych 
ryzykiem ubóstwa lub wykluczenia 
społecznego oraz osób najbardziej 
potrzebujących. Mając na uwadze cel, aby 
na poziomie Unii co najmniej 4 % 
środków z komponentu EFS+ objętego 
zarządzaniem dzielonym przeznaczano na 
wsparcie osób najbardziej potrzebujących,
państwa członkowskie powinny przydzielić 
co najmniej 2 % swoich krajowych 
środków z komponentu EFS+ objętego 
zarządzaniem dzielonym na zwalczanie 
form skrajnego ubóstwa, które mają 
największy wpływ na wykluczenie 
społeczne, takich jak bezdomność, 
ubóstwo dzieci i niedobór żywności. Z 
uwagi na charakter tych operacji i 
odbiorców końcowych konieczne jest 
zastosowanie prostszych przepisów do tego 
rodzaju wsparcia, które przeznacza się na 
zwalczanie deprywacji materialnej osób 
najbardziej potrzebujących.

(19) EFS+ powinien się przyczyniać do 
ograniczenia ubóstwa przez wspieranie 
krajowych systemów mających na celu 
łagodzenie niedoboru żywności i
deprywacji materialnej, a także promować
włączenie społeczne osób zagrożonych 
ryzykiem ubóstwa lub wykluczenia 
społecznego oraz osób najbardziej 
potrzebujących. Państwa członkowskie 
powinny przydzielić co najmniej 4 %
swoich krajowych środków z komponentu 
EFS+ objętego zarządzaniem dzielonym na 
zwalczanie form skrajnego ubóstwa, które 
mają największy wpływ na wykluczenie 
społeczne, takich jak bezdomność, 
ubóstwo dzieci i niedobór żywności. Z 
uwagi na charakter tych operacji i 
odbiorców końcowych konieczne jest 
zastosowanie prostszych przepisów do tego 
rodzaju wsparcia, które przeznacza się na 
zwalczanie deprywacji materialnej osób 
najbardziej potrzebujących.

Or. en
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Poprawka 126
Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Lynn Boylan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 19

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) EFS+ powinien się przyczyniać do 
ograniczenia ubóstwa przez wspieranie 
krajowych systemów mających na celu
łagodzenie niedoboru żywności i
deprywacji materialnej, a także promować 
integrację społeczną osób zagrożonych 
ryzykiem ubóstwa lub wykluczenia 
społecznego oraz osób najbardziej 
potrzebujących. Mając na uwadze cel, aby 
na poziomie Unii co najmniej 4 % 
środków z komponentu EFS+ objętego 
zarządzaniem dzielonym przeznaczano na 
wsparcie osób najbardziej potrzebujących,
państwa członkowskie powinny przydzielić 
co najmniej 2 % swoich krajowych 
środków z komponentu EFS+ objętego 
zarządzaniem dzielonym na zwalczanie 
form skrajnego ubóstwa, które mają 
największy wpływ na wykluczenie 
społeczne, takich jak bezdomność, 
ubóstwo dzieci i niedobór żywności. Z 
uwagi na charakter tych operacji i 
odbiorców końcowych konieczne jest 
zastosowanie prostszych przepisów do tego
rodzaju wsparcia, które przeznacza się na 
zwalczanie deprywacji materialnej osób 
najbardziej potrzebujących.

(19) EFS+ powinien się przyczyniać do 
ograniczenia ubóstwa przez wspieranie 
krajowych systemów mających na celu 
łagodzenie niedoboru żywności i
deprywacji materialnej, a także promować 
integrację społeczną osób zagrożonych 
ryzykiem ubóstwa lub wykluczenia 
społecznego oraz osób najbardziej 
potrzebujących. Państwa członkowskie 
powinny przydzielić co najmniej 4 % 
swoich krajowych środków z komponentu 
EFS+ objętego zarządzaniem dzielonym na 
zwalczanie form skrajnego ubóstwa, które 
mają największy wpływ na wykluczenie 
społeczne, takich jak bezdomność, 
ubóstwo dzieci i niedobór żywności. Z 
uwagi na charakter tych operacji i 
odbiorców końcowych konieczne jest 
zastosowanie prostszych przepisów do tego 
rodzaju wsparcia, które przeznacza się na 
zwalczanie deprywacji materialnej osób 
najbardziej potrzebujących.

Or. en

Poprawka 127
Laura Agea, Tiziana Beghin, Rosa D'Amato, Marco Valli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 19

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) EFS+ powinien się przyczyniać do (19) EFS+ powinien się przyczyniać do 
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ograniczenia ubóstwa przez wspieranie 
krajowych systemów mających na celu 
łagodzenie niedoboru żywności i
deprywacji materialnej, a także promować 
integrację społeczną osób zagrożonych 
ryzykiem ubóstwa lub wykluczenia 
społecznego oraz osób najbardziej 
potrzebujących. Mając na uwadze cel, aby 
na poziomie Unii co najmniej 4 % 
środków z komponentu EFS+ objętego 
zarządzaniem dzielonym przeznaczano na 
wsparcie osób najbardziej potrzebujących,
państwa członkowskie powinny przydzielić 
co najmniej 2 % swoich krajowych 
środków z komponentu EFS+ objętego 
zarządzaniem dzielonym na zwalczanie 
form skrajnego ubóstwa, które mają 
największy wpływ na wykluczenie 
społeczne, takich jak bezdomność, 
ubóstwo dzieci i niedobór żywności. Z 
uwagi na charakter tych operacji i 
odbiorców końcowych konieczne jest 
zastosowanie prostszych przepisów do tego 
rodzaju wsparcia, które przeznacza się na 
zwalczanie deprywacji materialnej osób 
najbardziej potrzebujących.

ograniczenia ubóstwa przez wspieranie 
krajowych systemów mających na celu 
łagodzenie niedoboru żywności i
deprywacji materialnej, a także promować 
integrację społeczną osób zagrożonych 
ryzykiem ubóstwa lub wykluczenia 
społecznego oraz osób najbardziej 
potrzebujących. Państwa członkowskie 
powinny przydzielić co najmniej 4 %
swoich krajowych środków z komponentu 
EFS+ objętego zarządzaniem dzielonym na 
zwalczanie form skrajnego ubóstwa, które 
mają największy wpływ na wykluczenie 
społeczne, takich jak bezdomność, 
ubóstwo dzieci i niedobór żywności. Z 
uwagi na charakter tych operacji i 
odbiorców końcowych konieczne jest 
zastosowanie prostszych przepisów do tego 
rodzaju wsparcia, które przeznacza się na 
zwalczanie deprywacji materialnej osób 
najbardziej potrzebujących.

Or. en

Poprawka 128
Heinz K. Becker

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 19

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) EFS+ powinien się przyczyniać do 
ograniczenia ubóstwa przez wspieranie 
krajowych systemów mających na celu 
łagodzenie niedoboru żywności i
deprywacji materialnej, a także promować 
integrację społeczną osób zagrożonych 
ryzykiem ubóstwa lub wykluczenia 
społecznego oraz osób najbardziej 
potrzebujących. Mając na uwadze cel, aby 
na poziomie Unii co najmniej 4 % środków 

(19) EFS+ powinien się przyczyniać do 
ograniczenia ubóstwa przez wspieranie 
krajowych systemów mających na celu 
łagodzenie niedoboru żywności i
deprywacji materialnej, a także promować 
integrację społeczną osób zagrożonych 
ryzykiem ubóstwa lub wykluczenia 
społecznego oraz osób najbardziej 
potrzebujących. Mając na uwadze cel, aby 
na poziomie Unii co najmniej 4 % środków 
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z komponentu EFS+ objętego 
zarządzaniem dzielonym przeznaczano na 
wsparcie osób najbardziej potrzebujących, 
państwa członkowskie powinny przydzielić 
co najmniej 2 % swoich krajowych 
środków z komponentu EFS+ objętego 
zarządzaniem dzielonym na zwalczanie 
form skrajnego ubóstwa, które mają 
największy wpływ na wykluczenie 
społeczne, takich jak bezdomność, 
ubóstwo dzieci i niedobór żywności. Z 
uwagi na charakter tych operacji i 
odbiorców końcowych konieczne jest 
zastosowanie prostszych przepisów do tego 
rodzaju wsparcia, które przeznacza się na 
zwalczanie deprywacji materialnej osób 
najbardziej potrzebujących.

z komponentu EFS+ objętego 
zarządzaniem dzielonym przeznaczano na 
wsparcie osób najbardziej potrzebujących, 
państwa członkowskie powinny przydzielić 
co najmniej 2 % swoich krajowych 
środków z komponentu EFS+ objętego 
zarządzaniem dzielonym na zwalczanie 
form skrajnego ubóstwa, które mają 
największy wpływ na wykluczenie 
społeczne, takich jak bezdomność, 
ubóstwo dzieci, ubóstwo osób starszych i
niedobór żywności. Z uwagi na charakter 
tych operacji i odbiorców końcowych 
konieczne jest zastosowanie prostszych 
przepisów do tego rodzaju wsparcia, które 
przeznacza się na zwalczanie deprywacji 
materialnej osób najbardziej 
potrzebujących.

Or. de

Poprawka 129
Heinz K. Becker

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 19 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19a) Podkreśla się w tym kontekście, że 
ubóstwo osób starszych jest problemem 
europejskim i dotyczy głównie kobiet. W 
2014 r. w UE różnica w świadczeniach 
emerytalnych między kobietami a 
mężczyznami, którą można zdefiniować 
jako różnicę między średnim 
wynagrodzeniem (brutto) pobieranym 
przez kobiety z tytułu świadczeń 
emerytalnych w stosunku do takiego 
samego wynagrodzenia pobieranego przez 
mężczyzn, wynosiła 39,4 % w przedziale 
wiekowym osób mających 65 lat i więcej i 
w ciągu ostatnich pięciu lat zwiększyła się 
w połowie państw członkowskich. Kryzys 
finansowy i gospodarczy minionych lat 
miał negatywny wpływ na dochód wielu 
kobiet i w perspektywie długoterminowej 
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ma przeciętnie większy wpływ na dochód 
kobiet niż mężczyzn. W niektórych 
państwach członkowskich od 11 do 36 % 
kobiet w ogóle nie ma dostępu do 
świadczeń emerytalnych.

Or. de

Poprawka 130
Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Lynn Boylan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 19 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19a) Aby zlikwidować ubóstwo i 
zwiększyć włączenie społeczne, EFS+ 
powinien wspierać aktywne uczestnictwo 
wyspecjalizowanych społecznych 
organizacji pozarządowych, 
reprezentujących osoby żyjące w ubóstwie 
i pracujących z takimi osobami, przy 
opracowywaniu, realizacji i ocenie 
poświęconych tej kwestii programów.

Or. en

Poprawka 131
Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 20

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) W świetle nieustającej potrzeby 
zwiększenia wysiłków na rzecz 
usprawnienia zarządzania przepływami 
migracyjnymi w całej Unii oraz aby 
zapewnić spójne, mocne i konsekwentne 
wsparcie działaniom na rzecz solidarności 
i podziału odpowiedzialności, EFS+ 
powinien zapewniać wsparcie na rzez 
integracji społeczno-ekonomicznej 

skreśla się
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obywateli państw trzecich w uzupełnieniu 
do działań Funduszu Azylu i Migracji.

Or. it

Poprawka 132
Ulrike Trebesius

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 20

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) W świetle nieustającej potrzeby 
zwiększenia wysiłków na rzecz 
usprawnienia zarządzania przepływami 
migracyjnymi w całej Unii oraz aby 
zapewnić spójne, mocne i konsekwentne 
wsparcie działaniom na rzecz solidarności 
i podziału odpowiedzialności, EFS+ 
powinien zapewniać wsparcie na rzez 
integracji społeczno-ekonomicznej 
obywateli państw trzecich w uzupełnieniu 
do działań Funduszu Azylu i Migracji.

skreśla się

Or. en

Poprawka 133
Terry Reintke
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 20

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) W świetle nieustającej potrzeby 
zwiększenia wysiłków na rzecz 
usprawnienia zarządzania przepływami 
migracyjnymi w całej Unii oraz aby 
zapewnić spójne, mocne i konsekwentne 
wsparcie działaniom na rzecz solidarności i
podziału odpowiedzialności, EFS+ 
powinien zapewniać wsparcie na rzez 
integracji społeczno-ekonomicznej

(20) W świetle nieustającej potrzeby 
zwiększenia wysiłków na rzecz 
usprawnienia zarządzania przepływami 
migracyjnymi w całej Unii oraz aby 
zapewnić spójne, mocne i konsekwentne 
wsparcie działaniom na rzecz solidarności i
podziału odpowiedzialności, EFS+ 
powinien zapewniać wsparcie na rzecz 
włączenia społeczno-ekonomicznego
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obywateli państw trzecich w uzupełnieniu 
do działań Funduszu Azylu i Migracji.

obywateli państw trzecich, w tym 
uchodźców i osób ubiegających się o azyl, 
w uzupełnieniu do działań Funduszu Azylu 
i Migracji. Państwa członkowskie powinny 
przydzielić 2 % swoich zasobów z EFS+ 
na włączanie społeczne obywateli państw 
trzecich lub społeczności 
marginalizowanych na szczeblu lokalnym.

Or. en

Poprawka 134
Brando Benifei, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Silvia Costa, Miapetra Kumpula-Natri, 
Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López, Elena Gentile

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 20

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) W świetle nieustającej potrzeby 
zwiększenia wysiłków na rzecz 
usprawnienia zarządzania przepływami 
migracyjnymi w całej Unii oraz aby 
zapewnić spójne, mocne i konsekwentne 
wsparcie działaniom na rzecz solidarności i
podziału odpowiedzialności, EFS+ 
powinien zapewniać wsparcie na rzez 
integracji społeczno-ekonomicznej 
obywateli państw trzecich w uzupełnieniu 
do działań Funduszu Azylu i Migracji.

(20) W świetle nieustającej potrzeby 
zwiększenia wysiłków na rzecz 
usprawnienia zarządzania przepływami 
migracyjnymi w całej Unii oraz aby 
zapewnić spójne, mocne i konsekwentne 
wsparcie działaniom na rzecz solidarności i
sprawiedliwego podziału 
odpowiedzialności, EFS+ powinien 
zapewniać wsparcie na rzez integracji 
społeczno-ekonomicznej obywateli państw 
trzecich w uzupełnieniu do działań 
Funduszu Azylu i Migracji, EFRR oraz 
funduszy, które wywierają pozytywny 
wpływ na włączenie społeczne obywateli 
państw trzecich. Państwa członkowskie 
powinny przydzielić odpowiednią kwotę 
środków z komponentu EFS+ organom 
lokalnym na spełnienie potrzeb w zakresie 
integracji obywateli państw trzecich na 
szczeblu lokalnym.

Or. en

Poprawka 135
Jasenko Selimovic, António Marinho e Pinto, Yana Toom, Nathalie Griesbeck
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 20

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) W świetle nieustającej potrzeby 
zwiększenia wysiłków na rzecz 
usprawnienia zarządzania przepływami 
migracyjnymi w całej Unii oraz aby 
zapewnić spójne, mocne i konsekwentne 
wsparcie działaniom na rzecz solidarności i
podziału odpowiedzialności, EFS+ 
powinien zapewniać wsparcie na rzez 
integracji społeczno-ekonomicznej 
obywateli państw trzecich w uzupełnieniu 
do działań Funduszu Azylu i Migracji.

(20) W świetle nieustającej potrzeby 
zwiększenia wysiłków na rzecz 
usprawnienia zarządzania przepływami 
migracyjnymi w całej Unii oraz aby 
zapewnić spójne, mocne i konsekwentne 
wsparcie działaniom na rzecz solidarności i
podziału odpowiedzialności, EFS+ 
powinien zapewniać wsparcie na rzez 
integracji społeczno-ekonomicznej 
obywateli państw trzecich w uzupełnieniu 
do działań Funduszu Azylu i Migracji.
Państwa członkowskie powinny 
przydzielić odpowiednie środki organom 
lokalnym na integrację migrantów na 
szczeblu lokalnym.

Or. en

Poprawka 136
Brando Benifei

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 20 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20a) Zarządzanie przepływami 
migracyjnymi ma wyraźny miejski i 
lokalny wymiar oraz implikacje. Miasta, 
organy lokalne i regionalne, partnerzy 
społeczni, podmioty społeczno-
gospodarcze, organizacje społeczeństwa 
obywatelskiego okazały się zdolne do 
opracowania skutecznych i 
innowacyjnych strategii, projektów i 
inicjatyw służących rozwiązywaniu 
krótkoterminowych i długoterminowych 
wyzwań związanych z przyjmowaniem, 
włączeniem społecznym i integracją 
obywateli państw trzecich ze 
społeczeństwem i rynkiem pracy. EFS+ 
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powinien zapewniać bezpośrednie 
wsparcie dla miast i lokalnych 
zainteresowanych stron w celu 
zwiększenia skali lokalnych projektów w 
tej dziedzinie, aby oferować szybkie, 
ukierunkowane i skuteczne wsparcie 
uwzględniające lokalne potrzeby.

Or. en

Poprawka 137
Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 20 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20a) W żadnym wypadku EFS+ nie 
powinien być wykorzystywany do 
bezpośredniego lub pośredniego 
wspierania nowych nielegalnych 
przepływów migracyjnych do UE, 
powinien natomiast pozostać przydatnym 
narzędziem promowania integracji 
społeczno-gospodarczej oraz zatrudnienia 
obywateli UE, zwłaszcza młodych ludzi, 
którzy legalnie przebywając w Unii, 
doświadczają ubóstwa, deprywacji 
materialnej, wykluczenia społecznego i 
trudności z trwałym utrzymaniem się na 
europejskim rynku pracy.

Or. it

Poprawka 138
Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Lynn Boylan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 21

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) EFS+ powinien wspierać reformy 
polityczne i systemowe w dziedzinie 

skreśla się
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zatrudnienia, włączenia społecznego, 
ochrony zdrowia i opieki długoterminowej 
oraz kształcenia i szkolenia. Aby 
zwiększyć zgodność z europejskim 
semestrem, państwa członkowskie 
powinny przeznaczyć odpowiednią kwotę 
swoich środków z komponentu EFS+ 
objętego zarządzaniem dzielonym na 
wdrażanie właściwych zaleceń związanych 
z problemami strukturalnymi, które należy 
rozwiązywać za pomocą wieloletnich 
inwestycji wchodzących w zakres EFS+. 
Komisja i państwa członkowskie powinny 
zapewniać spójność, koordynację i
komplementarność między komponentem 
objętym zarządzaniem dzielonym i
komponentem „Zdrowie” EFS+ a
programem wspierania reform, w tym 
Narzędziem Realizacji Reform i
Instrumentem Wsparcia Technicznego. W
szczególności Komisja i państwa 
członkowskie powinny zapewnić, na 
wszystkich etapach procesu, efektywną 
koordynację w celu zachowania spójności, 
komplementarności i synergii różnych 
źródeł finansowania, w tym pomocy 
technicznej.

Or. en

Poprawka 139
Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 21

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) EFS+ powinien wspierać reformy 
polityczne i systemowe w dziedzinie 
zatrudnienia, włączenia społecznego, 
ochrony zdrowia i opieki długoterminowej 
oraz kształcenia i szkolenia. Aby zwiększyć 
zgodność z europejskim semestrem, 
państwa członkowskie powinny 
przeznaczyć odpowiednią kwotę swoich 
środków z komponentu EFS+ objętego 

(21) EFS+ powinien wspierać reformy 
polityczne i systemowe państw 
członkowskich w dziedzinie zatrudnienia, 
włączenia społecznego, ochrony zdrowia i
opieki długoterminowej oraz kształcenia i
szkolenia.
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zarządzaniem dzielonym na wdrażanie 
właściwych zaleceń związanych z
problemami strukturalnymi, które należy 
rozwiązywać za pomocą wieloletnich 
inwestycji wchodzących w zakres EFS+. 
Komisja i państwa członkowskie powinny 
zapewniać spójność, koordynację i
komplementarność między komponentem 
objętym zarządzaniem dzielonym i
komponentem „Zdrowie” EFS+ a
programem wspierania reform, w tym 
Narzędziem Realizacji Reform i
Instrumentem Wsparcia Technicznego. W
szczególności Komisja i państwa 
członkowskie powinny zapewnić, na 
wszystkich etapach procesu, efektywną 
koordynację w celu zachowania spójności, 
komplementarności i synergii różnych 
źródeł finansowania, w tym pomocy 
technicznej.

Or. it

Poprawka 140
Claude Rolin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 21

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) EFS+ powinien wspierać reformy 
polityczne i systemowe w dziedzinie 
zatrudnienia, włączenia społecznego, 
ochrony zdrowia i opieki długoterminowej 
oraz kształcenia i szkolenia. Aby zwiększyć 
zgodność z europejskim semestrem, 
państwa członkowskie powinny 
przeznaczyć odpowiednią kwotę swoich 
środków z komponentu EFS+ objętego 
zarządzaniem dzielonym na wdrażanie 
właściwych zaleceń związanych z
problemami strukturalnymi, które należy 
rozwiązywać za pomocą wieloletnich 
inwestycji wchodzących w zakres EFS+. 
Komisja i państwa członkowskie powinny 
zapewniać spójność, koordynację i

(21) EFS+ powinien wspierać reformy 
polityczne i systemowe w dziedzinie 
zatrudnienia, włączenia społecznego, 
ochrony zdrowia i opieki długoterminowej 
oraz kształcenia i szkolenia. W
szczególności Komisja i państwa 
członkowskie powinny zapewnić, na 
wszystkich etapach procesu, efektywną 
koordynację w celu zachowania spójności, 
komplementarności i synergii różnych 
źródeł finansowania, w tym pomocy 
technicznej.
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komplementarność między komponentem 
objętym zarządzaniem dzielonym i
komponentem „Zdrowie” EFS+ a
programem wspierania reform, w tym 
Narzędziem Realizacji Reform i
Instrumentem Wsparcia Technicznego. W
szczególności Komisja i państwa 
członkowskie powinny zapewnić, na 
wszystkich etapach procesu, efektywną 
koordynację w celu zachowania spójności, 
komplementarności i synergii różnych 
źródeł finansowania, w tym pomocy 
technicznej.

Or. fr

Poprawka 141
Laura Agea, Tiziana Beghin, Rosa D'Amato, Marco Valli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 21

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) EFS+ powinien wspierać reformy 
polityczne i systemowe w dziedzinie 
zatrudnienia, włączenia społecznego, 
ochrony zdrowia i opieki długoterminowej 
oraz kształcenia i szkolenia. Aby zwiększyć 
zgodność z europejskim semestrem,
państwa członkowskie powinny 
przeznaczyć odpowiednią kwotę swoich 
środków z komponentu EFS+ objętego 
zarządzaniem dzielonym na wdrażanie 
właściwych zaleceń związanych z
problemami strukturalnymi, które należy 
rozwiązywać za pomocą wieloletnich 
inwestycji wchodzących w zakres EFS+. 
Komisja i państwa członkowskie powinny 
zapewniać spójność, koordynację i
komplementarność między komponentem 
objętym zarządzaniem dzielonym i
komponentem „Zdrowie” EFS+ a
programem wspierania reform, w tym 
Narzędziem Realizacji Reform i
Instrumentem Wsparcia Technicznego. W
szczególności Komisja i państwa 

(21) EFS+ powinien wspierać reformy 
polityczne i systemowe w dziedzinie 
zatrudnienia, włączenia społecznego, 
ochrony zdrowia i opieki długoterminowej 
oraz kształcenia i szkolenia. Państwa 
członkowskie powinny przeznaczyć 
odpowiednią kwotę swoich środków z
komponentu EFS+ objętego zarządzaniem 
dzielonym na te właściwe zalecenia, które
są zgodne z logiką EFS+. Komisja i
państwa członkowskie powinny zapewniać 
spójność, koordynację i komplementarność 
między komponentem objętym 
zarządzaniem dzielonym i komponentem
„Zdrowie” EFS+ a programem wspierania 
reform. W szczególności Komisja i
państwa członkowskie powinny zapewnić, 
na wszystkich etapach procesu, efektywną 
koordynację w celu zachowania spójności, 
komplementarności i synergii różnych 
źródeł finansowania, w tym pomocy 
technicznej, zawsze biorąc pod uwagę cele 
spójności gospodarczej, społecznej i 
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członkowskie powinny zapewnić, na 
wszystkich etapach procesu, efektywną 
koordynację w celu zachowania spójności, 
komplementarności i synergii różnych 
źródeł finansowania, w tym pomocy 
technicznej.

terytorialnej określone w art. 174 TFUE.

Or. en

Poprawka 142
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 21

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) EFS+ powinien wspierać reformy 
polityczne i systemowe w dziedzinie 
zatrudnienia, włączenia społecznego, 
ochrony zdrowia i opieki długoterminowej
oraz kształcenia i szkolenia. Aby zwiększyć 
zgodność z europejskim semestrem,
państwa członkowskie powinny 
przeznaczyć odpowiednią kwotę swoich 
środków z komponentu EFS+ objętego 
zarządzaniem dzielonym na wdrażanie 
właściwych zaleceń związanych z
problemami strukturalnymi, które należy 
rozwiązywać za pomocą wieloletnich 
inwestycji wchodzących w zakres EFS+. 
Komisja i państwa członkowskie powinny
zapewniać spójność, koordynację i
komplementarność między komponentem 
objętym zarządzaniem dzielonym i
komponentem „Zdrowie” EFS+ a
programem wspierania reform, w tym
Narzędziem Realizacji Reform i
Instrumentem Wsparcia Technicznego. W
szczególności Komisja i państwa 
członkowskie powinny zapewnić, na 
wszystkich etapach procesu, efektywną 
koordynację w celu zachowania spójności, 
komplementarności i synergii różnych 
źródeł finansowania, w tym pomocy 

(21) EFS+ powinien wspierać reformy 
polityczne i systemowe w dziedzinie 
zatrudnienia, włączenia społecznego, 
ochrony zdrowia i opieki długoterminowej,
kształcenia i szkolenia oraz eliminacji 
ubóstwa, w powiązaniu z wyzwaniami 
wskazanymi w tablicy wskaźników 
społecznych w ramach europejskiego 
semestru. Państwa członkowskie powinny 
przeznaczyć odpowiednią kwotę swoich 
środków z komponentu „Spójność 
społeczna i prawa socjalne” na wdrażanie 
właściwych zaleceń związanych z
problemami strukturalnymi, które należy 
rozwiązywać za pomocą wieloletnich 
inwestycji wchodzących w zakres EFS+. 
Komisja i państwa członkowskie powinny
włączać organy lokalne i regionalne do 
procesu w celu zapewnienia spójności, 
koordynacji i komplementarności między
wszystkimi szczeblami rządowymi i między
komponentem objętym zarządzaniem 
dzielonym i komponentem objętym 
zarządzaniem bezpośrednim i pośrednim
EFS+, a także między nimi a programem 
wspierania reform, w tym Narzędziem 
Realizacji Reform i Instrumentem 
Wsparcia Technicznego. W szczególności 
Komisja i państwa członkowskie powinny 
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technicznej. zapewnić, na wszystkich etapach procesu, 
efektywną koordynację w celu zachowania 
spójności, komplementarności i synergii 
różnych źródeł finansowania, w tym 
pomocy technicznej.

Or. en

Poprawka 143
Terry Reintke
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 21

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) EFS+ powinien wspierać reformy 
polityczne i systemowe w dziedzinie 
zatrudnienia, włączenia społecznego, 
ochrony zdrowia i opieki długoterminowej 
oraz kształcenia i szkolenia. Aby 
zwiększyć zgodność z europejskim 
semestrem, państwa członkowskie 
powinny przeznaczyć odpowiednią kwotę 
swoich środków z komponentu EFS+ 
objętego zarządzaniem dzielonym na 
wdrażanie właściwych zaleceń związanych 
z problemami strukturalnymi, które należy 
rozwiązywać za pomocą wieloletnich 
inwestycji wchodzących w zakres EFS+. 
Komisja i państwa członkowskie powinny
zapewniać spójność, koordynację i
komplementarność między komponentem 
objętym zarządzaniem dzielonym i
komponentem „Zdrowie” EFS+ a
programem wspierania reform, w tym 
Narzędziem Realizacji Reform i
Instrumentem Wsparcia Technicznego. W
szczególności Komisja i państwa 
członkowskie powinny zapewnić, na 
wszystkich etapach procesu, efektywną 
koordynację w celu zachowania spójności, 
komplementarności i synergii różnych 
źródeł finansowania, w tym pomocy 
technicznej.

(21) EFS+ powinien wspierać reformy 
polityczne i systemowe w dziedzinie 
zatrudnienia, włączenia społecznego, 
ochrony zdrowia i opieki długoterminowej 
oraz kształcenia i szkolenia. Aby 
zwiększyć zgodność z europejskim 
semestrem, państwa członkowskie 
powinny przeznaczyć odpowiednią kwotę 
swoich środków z komponentu EFS+ 
objętego zarządzaniem dzielonym na 
wdrażanie właściwych zaleceń związanych 
z problemami strukturalnymi, które należy 
rozwiązywać za pomocą wieloletnich 
inwestycji wchodzących w zakres EFS+. 
Komisja powinna dokonać przeglądu 
programów operacyjnych, aby ocenić, czy 
w wystarczającym stopniu odnoszą się do 
zaleceń dla poszczególnych krajów. 
Komisja i państwa członkowskie powinny
w znaczący sposób włączać organy 
lokalne i regionalne do procesu w celu 
zapewnienia spójności, koordynacji i
komplementarności między wszystkimi 
szczeblami sprawowania rządów i między
komponentem objętym zarządzaniem 
dzielonym, EaSI i komponentem
„Zdrowie” EFS+ a programem wspierania 
reform, w tym Narzędziem Realizacji 
Reform i Instrumentem Wsparcia 
Technicznego. W szczególności Komisja i
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państwa członkowskie powinny zapewnić, 
na wszystkich etapach procesu, efektywną 
koordynację w celu zachowania spójności, 
komplementarności i synergii różnych 
źródeł finansowania, w tym pomocy 
technicznej przy poszanowaniu zasady 
partnerstwa.

Or. en

Poprawka 144
Edouard Martin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 21

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) EFS+ powinien wspierać reformy 
polityczne i systemowe w dziedzinie 
zatrudnienia, włączenia społecznego, 
ochrony zdrowia i opieki długoterminowej 
oraz kształcenia i szkolenia. Aby 
zwiększyć zgodność z europejskim 
semestrem, państwa członkowskie 
powinny przeznaczyć odpowiednią kwotę 
swoich środków z komponentu EFS+ 
objętego zarządzaniem dzielonym na 
wdrażanie właściwych zaleceń związanych 
z problemami strukturalnymi, które należy 
rozwiązywać za pomocą wieloletnich 
inwestycji wchodzących w zakres EFS+. 
Komisja i państwa członkowskie powinny 
zapewniać spójność, koordynację i
komplementarność między komponentem 
objętym zarządzaniem dzielonym i
komponentem „Zdrowie” EFS+ a
programem wspierania reform, w tym 
Narzędziem Realizacji Reform i
Instrumentem Wsparcia Technicznego. W
szczególności Komisja i państwa 
członkowskie powinny zapewnić, na 
wszystkich etapach procesu, efektywną 
koordynację w celu zachowania spójności, 
komplementarności i synergii różnych 
źródeł finansowania, w tym pomocy 

(21) EFS+ powinien wspierać reformy 
polityczne i systemowe w dziedzinie 
zatrudnienia, włączenia społecznego, 
ochrony zdrowia i opieki długoterminowej 
oraz kształcenia i szkolenia. Aby 
zwiększyć zgodność z europejskim 
semestrem oraz nowymi zasadami 
dotyczącymi zarządzania unią 
energetyczną, państwa członkowskie 
powinny przeznaczyć odpowiednią kwotę 
swoich środków z komponentu EFS+ 
objętego zarządzaniem dzielonym na 
wdrażanie w sposób oparty na 
sprawiedliwej transformacji właściwych 
zaleceń związanych z problemami 
strukturalnymi, w tym związanymi z 
klimatem i energią, które należy 
rozwiązywać za pomocą wieloletnich 
inwestycji wchodzących w zakres EFS+. 
Komisja i państwa członkowskie powinny 
zapewniać spójność, koordynację i
komplementarność między komponentem 
objętym zarządzaniem dzielonym i
komponentem „Zdrowie” EFS+ a
programem wspierania reform, w tym 
Narzędziem Realizacji Reform i
Instrumentem Wsparcia Technicznego. W
szczególności Komisja i państwa 
członkowskie powinny zapewnić, na 
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technicznej. wszystkich etapach procesu, efektywną 
koordynację w celu zachowania spójności, 
komplementarności i synergii różnych 
źródeł finansowania, w tym pomocy 
technicznej.

Or. en

Poprawka 145
Heinz K. Becker

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 21

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) EFS+ powinien wspierać reformy 
polityczne i systemowe w dziedzinie 
zatrudnienia, włączenia społecznego, 
ochrony zdrowia i opieki długoterminowej 
oraz kształcenia i szkolenia. Aby 
zwiększyć zgodność z europejskim 
semestrem, państwa członkowskie 
powinny przeznaczyć odpowiednią kwotę 
swoich środków z komponentu EFS+ 
objętego zarządzaniem dzielonym na 
wdrażanie właściwych zaleceń związanych 
z problemami strukturalnymi, które należy 
rozwiązywać za pomocą wieloletnich 
inwestycji wchodzących w zakres EFS+. 
Komisja i państwa członkowskie powinny 
zapewniać spójność, koordynację i 
komplementarność między komponentem 
objętym zarządzaniem dzielonym i 
komponentem „Zdrowie” EFS+ a 
programem wspierania reform, w tym 
Narzędziem Realizacji Reform i 
Instrumentem Wsparcia Technicznego. W 
szczególności Komisja i państwa 
członkowskie powinny zapewnić, na 
wszystkich etapach procesu, efektywną 
koordynację w celu zachowania spójności, 
komplementarności i synergii różnych 
źródeł finansowania, w tym pomocy 
technicznej.

(21) EFS+ powinien wspierać reformy 
polityczne i systemowe w dziedzinie 
zatrudnienia, włączenia społecznego, 
ochrony zdrowia i opieki długoterminowej 
oraz kształcenia i szkolenia. Aby 
zwiększyć zgodność z europejskim 
semestrem, państwa członkowskie 
powinny przeznaczyć odpowiednią kwotę 
swoich środków z komponentu EFS+ 
objętego zarządzaniem dzielonym na 
wdrażanie właściwych zaleceń związanych 
z problemami strukturalnymi, które należy 
rozwiązywać za pomocą wieloletnich 
inwestycji wchodzących w zakres EFS+. 
Komisja i państwa członkowskie powinny 
zapewniać spójność, koordynację i 
komplementarność między komponentem 
objętym zarządzaniem dzielonym i 
komponentem „Zdrowie” EFS+ a 
programem wspierania reform, w tym 
Narzędziem Realizacji Reform i 
Instrumentem Wsparcia Technicznego, 
oraz przestrzeganie celów Europejskiego 
filaru praw socjalnych w zakresie 
zrównoważonego rozwoju. W
szczególności Komisja i państwa 
członkowskie powinny zapewnić, na 
wszystkich etapach procesu, efektywną 
koordynację w celu zachowania spójności, 
komplementarności i synergii różnych 
źródeł finansowania, w tym pomocy 
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technicznej.

Or. de

Poprawka 146
Jasenko Selimovic, António Marinho e Pinto, Yana Toom, Martina Dlabajová, Nathalie 
Griesbeck

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 21

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) EFS+ powinien wspierać reformy 
polityczne i systemowe w dziedzinie 
zatrudnienia, włączenia społecznego, 
ochrony zdrowia i opieki długoterminowej 
oraz kształcenia i szkolenia. Aby 
zwiększyć zgodność z europejskim 
semestrem, państwa członkowskie 
powinny przeznaczyć odpowiednią kwotę 
swoich środków z komponentu EFS+ 
objętego zarządzaniem dzielonym na 
wdrażanie właściwych zaleceń związanych 
z problemami strukturalnymi, które należy 
rozwiązywać za pomocą wieloletnich 
inwestycji wchodzących w zakres EFS+. 
Komisja i państwa członkowskie powinny
zapewniać spójność, koordynację i
komplementarność między komponentem 
objętym zarządzaniem dzielonym i
komponentem „Zdrowie” EFS+ a
programem wspierania reform, w tym 
Narzędziem Realizacji Reform i
Instrumentem Wsparcia Technicznego. W
szczególności Komisja i państwa 
członkowskie powinny zapewnić, na 
wszystkich etapach procesu, efektywną 
koordynację w celu zachowania spójności, 
komplementarności i synergii różnych 
źródeł finansowania, w tym pomocy 
technicznej.

(21) EFS+ powinien wspierać reformy 
polityczne i systemowe w dziedzinie 
zatrudnienia, włączenia społecznego, 
ochrony zdrowia i opieki długoterminowej 
oraz kształcenia i szkolenia. Aby 
zwiększyć zgodność z europejskim 
semestrem, państwa członkowskie 
powinny przeznaczyć odpowiednią kwotę 
swoich środków z komponentu EFS+ 
objętego zarządzaniem dzielonym na 
wdrażanie właściwych zaleceń związanych 
z problemami strukturalnymi, które należy 
rozwiązywać za pomocą wieloletnich 
inwestycji wchodzących w zakres EFS+. 
Komisja i państwa członkowskie powinny
włączać organy lokalne i regionalne do 
procesu w celu zapewnienia spójności, 
koordynacji i komplementarności między 
komponentem objętym zarządzaniem 
dzielonym i komponentem „Zdrowie” 
EFS+ a programem wspierania reform, w
tym Narzędziem Realizacji Reform i
Instrumentem Wsparcia Technicznego. W
szczególności Komisja i państwa 
członkowskie powinny zapewnić, na 
wszystkich etapach procesu, efektywną 
koordynację w celu zachowania spójności, 
komplementarności i synergii różnych 
źródeł finansowania, w tym pomocy 
technicznej.

Or. en
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Poprawka 147
Jérôme Lavrilleux, Elisabeth Morin-Chartier, Anne Sander, Geoffroy Didier

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 21

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) EFS+ powinien wspierać reformy 
polityczne i systemowe w dziedzinie 
zatrudnienia, włączenia społecznego, 
ochrony zdrowia i opieki długoterminowej 
oraz kształcenia i szkolenia. Aby 
zwiększyć zgodność z europejskim 
semestrem, państwa członkowskie 
powinny przeznaczyć odpowiednią kwotę 
swoich środków z komponentu EFS+ 
objętego zarządzaniem dzielonym na 
wdrażanie właściwych zaleceń związanych 
z problemami strukturalnymi, które należy
rozwiązywać za pomocą wieloletnich 
inwestycji wchodzących w zakres EFS+. 
Komisja i państwa członkowskie powinny 
zapewniać spójność, koordynację i
komplementarność między komponentem 
objętym zarządzaniem dzielonym i
komponentem „Zdrowie” EFS+ a
programem wspierania reform, w tym 
Narzędziem Realizacji Reform i
Instrumentem Wsparcia Technicznego. W
szczególności Komisja i państwa 
członkowskie powinny zapewnić, na 
wszystkich etapach procesu, efektywną 
koordynację w celu zachowania spójności, 
komplementarności i synergii różnych 
źródeł finansowania, w tym pomocy 
technicznej.

(21) EFS+ powinien wspierać reformy 
polityczne i systemowe w dziedzinie 
zatrudnienia, włączenia społecznego, 
ochrony zdrowia i opieki długoterminowej 
oraz kształcenia i szkolenia. Aby 
zwiększyć zgodność z europejskim 
semestrem, państwa członkowskie 
powinny przeznaczyć odpowiednią kwotę 
swoich środków z komponentu EFS+ 
objętego zarządzaniem dzielonym na 
wdrażanie właściwych zaleceń związanych 
z problemami strukturalnymi, które należy 
rozwiązywać za pomocą wieloletnich 
inwestycji wchodzących w zakres EFS+. 
Komisja i państwa członkowskie powinny 
zapewniać spójność, koordynację i
komplementarność między komponentem 
objętym zarządzaniem dzielonym i
komponentem „Zdrowie” EFS+ a
programem wspierania reform, w tym 
Narzędziem Realizacji Reform i
Instrumentem Wsparcia Technicznego, a 
także Europejskim filarem praw 
socjalnych. W szczególności Komisja i
państwa członkowskie powinny zapewnić, 
na wszystkich etapach procesu, efektywną 
koordynację w celu zachowania spójności, 
komplementarności i synergii różnych 
źródeł finansowania, w tym pomocy 
technicznej.

Or. fr

Poprawka 148
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Soraya Post, Silvia 
Costa, Miapetra Kumpula-Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, 
Javi López
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 22

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) Aby zapewnić należytą realizację 
wymiaru socjalnego Europy zgodnie z
zasadami zapisanymi w Europejskim 
filarze praw socjalnych oraz 
zagwarantować minimalną kwotę środków 
na pomoc osobom najbardziej 
potrzebującym, państwa członkowskie 
powinny przydzielić co najmniej 25 %
swoich krajowych środków z komponentu
EFS+ objętego zarządzaniem dzielonym
na wspieranie włączenia społecznego.

(22) Aby zapewnić należytą realizację 
wymiaru socjalnego Europy zgodnie z
zasadami zapisanymi w Europejskim 
filarze praw socjalnych oraz 
zagwarantować minimalną kwotę środków 
na pomoc osobom najbardziej 
potrzebującym, państwa członkowskie 
powinny przydzielić co najmniej 30 %
swoich krajowych środków z komponentu
„Spójność społeczna i prawa socjalne” na 
wspieranie włączenia społecznego i 
eliminację ubóstwa. Ta wartość 
procentowa powinna stanowić 
uzupełnienie krajowych środków na 
zwalczanie skrajnego ubóstwa.

Or. en

Poprawka 149
Terry Reintke
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 22

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) Aby zapewnić należytą realizację 
wymiaru socjalnego Europy zgodnie z
zasadami zapisanymi w Europejskim 
filarze praw socjalnych oraz 
zagwarantować minimalną kwotę środków 
na pomoc osobom najbardziej 
potrzebującym, państwa członkowskie 
powinny przydzielić co najmniej 25 %
swoich krajowych środków z komponentu 
EFS+ objętego zarządzaniem dzielonym na 
wspieranie włączenia społecznego.

(22) Aby zapewnić należytą realizację 
wymiaru socjalnego Europy zgodnie z
zasadami zapisanymi w Europejskim 
filarze praw socjalnych oraz 
zagwarantować minimalną kwotę środków 
na pomoc osobom najbardziej 
potrzebującym, państwa członkowskie 
powinny przydzielić co najmniej 30 %
swoich krajowych środków z komponentu 
EFS+ objętego zarządzaniem dzielonym na 
wspieranie włączenia społecznego i
zwalczanie ubóstwa. Państwa 
członkowskie powinny wykorzystać ten 
przydział na pokonanie wyzwań 
wykraczających poza problem bezrobocia 
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przy pomocy środków innych niż środki 
na rzecz aktywizacji rynku pracy, aby 
wesprzeć walkę z ubóstwem i włączenie 
społeczne.

Or. en

Poprawka 150
Jasenko Selimovic, António Marinho e Pinto, Yana Toom, Nathalie Griesbeck

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 22

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) Aby zapewnić należytą realizację 
wymiaru socjalnego Europy zgodnie z
zasadami zapisanymi w Europejskim 
filarze praw socjalnych oraz 
zagwarantować minimalną kwotę środków 
na pomoc osobom najbardziej 
potrzebującym, państwa członkowskie 
powinny przydzielić co najmniej 25 % 
swoich krajowych środków z komponentu 
EFS+ objętego zarządzaniem dzielonym na 
wspieranie włączenia społecznego.

(22) Aby zapewnić należytą realizację 
wymiaru socjalnego Europy zgodnie z
zasadami zapisanymi w Europejskim 
filarze praw socjalnych oraz 
zagwarantować minimalną kwotę środków 
na pomoc osobom najbardziej 
potrzebującym, państwa członkowskie 
powinny przydzielić co najmniej 30 % 
swoich krajowych środków z komponentu 
EFS+ objętego zarządzaniem dzielonym na 
wspieranie włączenia społecznego i 
zwalczanie ubóstwa bezwzględnego.

Or. en

Poprawka 151
Laura Agea, Tiziana Beghin, Rosa D'Amato, Marco Valli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 22

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) Aby zapewnić należytą realizację 
wymiaru socjalnego Europy zgodnie z
zasadami zapisanymi w Europejskim 
filarze praw socjalnych oraz 
zagwarantować minimalną kwotę środków 
na pomoc osobom najbardziej 
potrzebującym, państwa członkowskie 

(22) Aby zapewnić należytą realizację 
wymiaru socjalnego Europy zgodnie z
zasadami zapisanymi w Europejskim 
filarze praw socjalnych oraz 
zagwarantować minimalną kwotę środków 
na pomoc osobom najbardziej 
potrzebującym, państwa członkowskie 
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powinny przydzielić co najmniej 25 %
swoich krajowych środków z komponentu 
EFS+ objętego zarządzaniem dzielonym na 
wspieranie włączenia społecznego.

powinny przydzielić co najmniej 30 %
swoich krajowych środków z komponentu 
EFS+ objętego zarządzaniem dzielonym na 
wspieranie włączenia społecznego.

Or. en

Poprawka 152
Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Lynn Boylan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 22

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) Aby zapewnić należytą realizację 
wymiaru socjalnego Europy zgodnie z
zasadami zapisanymi w Europejskim 
filarze praw socjalnych oraz 
zagwarantować minimalną kwotę środków 
na pomoc osobom najbardziej 
potrzebującym, państwa członkowskie 
powinny przydzielić co najmniej 25 % 
swoich krajowych środków z komponentu 
EFS+ objętego zarządzaniem dzielonym na 
wspieranie włączenia społecznego.

(22) Aby zapewnić należytą realizację 
wymiaru socjalnego Europy zgodnie z
zasadami zapisanymi w Europejskim 
filarze praw socjalnych oraz 
zagwarantować minimalną kwotę środków 
na pomoc osobom najbardziej 
potrzebującym, państwa członkowskie 
powinny przydzielić co najmniej 30 % 
swoich krajowych środków z komponentu 
EFS+ objętego zarządzaniem dzielonym na 
wspieranie włączenia społecznego.

Or. en

Poprawka 153
Ádám Kósa

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 22

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) Aby zapewnić należytą realizację 
wymiaru socjalnego Europy zgodnie z
zasadami zapisanymi w Europejskim 
filarze praw socjalnych oraz 
zagwarantować minimalną kwotę środków 
na pomoc osobom najbardziej 
potrzebującym, państwa członkowskie 
powinny przydzielić co najmniej 25 %

(22) Aby zapewnić należytą realizację 
wymiaru socjalnego Europy zgodnie z
zasadami zapisanymi w Europejskim 
filarze praw socjalnych oraz 
zagwarantować minimalną kwotę środków 
na pomoc osobom najbardziej 
potrzebującym, państwa członkowskie 
powinny przydzielić co najmniej 20 %
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swoich krajowych środków z komponentu 
EFS+ objętego zarządzaniem dzielonym na 
wspieranie włączenia społecznego.

swoich krajowych środków z komponentu 
EFS+ objętego zarządzaniem dzielonym na 
wspieranie włączenia społecznego.

Or. hu

Poprawka 154
Ulrike Trebesius

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 22

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) Aby zapewnić należytą realizację 
wymiaru socjalnego Europy zgodnie z
zasadami zapisanymi w Europejskim 
filarze praw socjalnych oraz 
zagwarantować minimalną kwotę środków 
na pomoc osobom najbardziej 
potrzebującym, państwa członkowskie 
powinny przydzielić co najmniej 25 % 
swoich krajowych środków z komponentu 
EFS+ objętego zarządzaniem dzielonym na 
wspieranie włączenia społecznego.

(22) Aby zapewnić należytą realizację 
wymiaru socjalnego Europy zgodnie z
zasadami zapisanymi w Europejskim 
filarze praw socjalnych oraz 
zagwarantować minimalną kwotę środków 
na pomoc osobom najbardziej 
potrzebującym, państwa członkowskie 
powinny przydzielić co najmniej 20 %
swoich krajowych środków z komponentu 
EFS+ objętego zarządzaniem dzielonym na 
wspieranie włączenia społecznego.

Or. en

Poprawka 155
Martina Dlabajová, Michaela Šojdrová, Renate Weber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 22

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) Aby zapewnić należytą realizację 
wymiaru socjalnego Europy zgodnie z
zasadami zapisanymi w Europejskim 
filarze praw socjalnych oraz 
zagwarantować minimalną kwotę środków 
na pomoc osobom najbardziej 
potrzebującym, państwa członkowskie 
powinny przydzielić co najmniej 25 %
swoich krajowych środków z komponentu 
EFS+ objętego zarządzaniem dzielonym na 

(22) Aby zapewnić należytą realizację 
wymiaru socjalnego Europy zgodnie z
zasadami zapisanymi w Europejskim 
filarze praw socjalnych oraz 
zagwarantować minimalną kwotę środków 
na pomoc osobom najbardziej 
potrzebującym, państwa członkowskie 
powinny przydzielić co najmniej 20 %
swoich krajowych środków z komponentu 
EFS+ objętego zarządzaniem dzielonym na 
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wspieranie włączenia społecznego. wspieranie włączenia społecznego.

Or. en

Uzasadnienie

Obecna koncentracja tematyczna okresu programowania 2014–2020 na włączeniu
społecznym w ramach EFS (20 %) zapewnia państwom członkowskim wystarczającą 
elastyczność do inwestowania w ich priorytety w oparciu o potrzeby wynikające zarówno z 
Europejskiego filaru praw socjalnych, jak i zaleceń dla poszczególnych krajów.

Poprawka 156
Heinz K. Becker

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 22

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) Aby zapewnić należytą realizację 
wymiaru socjalnego Europy zgodnie z
zasadami zapisanymi w Europejskim 
filarze praw socjalnych oraz 
zagwarantować minimalną kwotę środków 
na pomoc osobom najbardziej 
potrzebującym, państwa członkowskie 
powinny przydzielić co najmniej 25 % 
swoich krajowych środków z komponentu 
EFS+ objętego zarządzaniem dzielonym na 
wspieranie włączenia społecznego.

(22) Aby zapewnić należytą realizację 
wymiaru socjalnego Europy zgodnie z
zasadami zapisanymi w Europejskim 
filarze praw socjalnych oraz 
zagwarantować minimalną kwotę środków 
na pomoc osobom najbardziej 
potrzebującym, państwa członkowskie 
powinny przydzielić co najmniej 25 % 
swoich krajowych środków z komponentu 
EFS+ objętego zarządzaniem dzielonym na 
wspieranie włączenia społecznego i 
skutecznie walczyć z ubóstwem osób 
starszych.

Or. de

Poprawka 157
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Silvia Costa, Elena 
Gentile, Miapetra Kumpula-Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, 
Javi López, Maria João Rodrigues

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 22 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22a) Wszystkie państwa członkowskie 
ratyfikowały Konwencję o prawach 
dziecka, która stanowi standard w 
promowaniu i ochronie praw dziecka. 
Promowanie praw dziecka jest wyraźnym 
celem polityki UE (art. 3 Traktatu z 
Lizbony), a Karta praw podstawowych 
Unii Europejskiej wymaga, by we 
wszystkich działaniach unijnych 
uwzględniać przede wszystkim najlepszy 
interes dziecka. UE i państwa 
członkowskie powinny odpowiednio 
wykorzystywać EFS+, aby przerwać cykl 
marginalizacji dzieci żyjących w ubóstwie 
i wykluczeniu społecznym, zgodnie z 
zaleceniem Komisji Europejskiej z 2013 r. 
„Inwestowanie w dzieci”. EFS+ powinien 
wspierać działania promujące skuteczne 
interwencje, które przyczyniają się do 
realizacji praw dziecka.

Or. en

Poprawka 158
Terry Reintke
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 22 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22a) Wszystkie państwa członkowskie 
ratyfikowały Konwencję o prawach 
dziecka, która stanowi standard w 
promowaniu i ochronie praw dziecka. 
Promowanie praw dziecka jest wyraźnym 
celem polityki Unii, a Karta praw 
podstawowych Unii Europejskiej wymaga, 
by we wszystkich działaniach unijnych 
uwzględniać przede wszystkim najlepszy 
interes dziecka. EFS+ powinien wspierać 
działania promujące skuteczne 
interwencje, które przyczyniają się do 
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realizacji praw dziecka.

Or. en

Poprawka 159
Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Brando Benifei

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 22 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22a) Ubóstwo pozbawia dzieci godnych 
warunków życia, możliwości kształcenia, 
dostępu do zdrowego odżywiania i opieki 
zdrowotnej, co w dłuższej perspektywie 
prowadzi do większego ryzyka bezrobocia, 
ubóstwa międzypokoleniowego, 
niedożywienia, chorób, bezdomności, 
porzucania nauki i wykluczenia 
społecznego. Dorastanie w ubóstwie może 
radykalnie zmienić szanse dzieci na 
korzystanie z ich praw – jak zapisano w 
Konwencji o prawach dziecka. Problem 
ubóstwa dzieci należy rozwiązywać z 
perspektywy praw dziecka i przy przyjęciu 
przekrojowego i zintegrowanego 
podejścia.

Or. en

Poprawka 160
Terry Reintke
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 22 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22b) Biorąc pod uwagę utrzymujący się 
wysoki poziom ubóstwa dzieci i 
wykluczenia społecznego w Unii oraz 
uwzględniając zasadę 11 Europejskiego 
filaru praw socjalnych, zgodnie z którą 
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dzieci mają prawo do ochrony przed 
ubóstwem, a dzieci ze środowisk 
znajdujących się w niekorzystnej sytuacji 
mają prawo do szczególnych środków 
służących zwiększeniu równości szans, 
państwa członkowskie powinny 
przeznaczyć 10 % swoich zasobów z 
komponentu EFS+ objętego zarządzaniem 
dzielonym na zwalczanie ubóstwa i 
wykluczenia społecznego wśród dzieci. 
Inwestowanie w dzieci na wczesnym 
etapie przynosi znaczące zyski dla dzieci i 
całego społeczeństwa oraz jest kluczowe 
dla przerwania cyklu marginalizacji w 
pierwszych latach życia i dla zmniejszenia 
ryzyka ubóstwa i wykluczenia społecznego 
dla całego społeczeństwa. Wspieranie 
dzieci w rozwijaniu umiejętności i 
zdolności pozwala im rozwinąć pełny 
potencjał, zapewniając najlepsze efekty 
edukacyjne i zdrowotne, stać się 
aktywnymi członkami społeczeństwa oraz 
zwiększyć szanse na rynku pracy.

Or. en

Poprawka 161
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Silvia Costa, Maria 
João Rodrigues

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 22 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22b) W świetle utrzymującego się 
wysokiego poziomu ubóstwa dzieci i 
wykluczenia społecznego w UE (26 % w 
2017 r.) oraz w kontekście Europejskiego 
filaru praw socjalnych, w którym 
stwierdza się, że dzieci mają prawo do 
ochrony przed ubóstwem, a dzieci ze 
środowisk znajdujących się w 
niekorzystnej sytuacji mają prawo do 
szczególnych środków służących 
zwiększeniu równości szans, państwa 
członkowskie powinny przeznaczyć co 
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najmniej 10 % zasobów z komponentu 
EFS+ objętego zarządzaniem dzielonym 
na europejski program gwarancji dla 
dzieci w celu zwalczania ubóstwa i 
wykluczenia społecznego wśród dzieci. 
Inwestowanie w dzieci na wczesnym 
etapie przynosi znaczące zyski dla dzieci i 
całego społeczeństwa. Wspieranie dzieci w 
rozwijaniu umiejętności i zdolności 
pozwala im rozwinąć pełny potencjał, stać 
się aktywnymi członkami społeczeństwa 
oraz zwiększyć szanse na rynku pracy, gdy 
będą na niego wchodzić jako młodzi 
ludzie.

Or. en

Poprawka 162
Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Brando Benifei

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 22 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22b) Możliwości życiowe dzieci, 
zwłaszcza najuboższych, zależą od 
kombinacji zaspokojenia podstawowych 
potrzeb (żywienie i zakwaterowanie), 
dostępu do wysokiej jakości usług 
publicznych (zdrowie i kształcenie) oraz 
stabilnych warunków dla rodziców, aby 
mogli zapewniać dobre wychowanie 
(włączenie społeczne i integracja na rynku 
pracy). W związku z tym europejska 
reakcja na potrzebę poprawy warunków 
życia ubogich dzieci musi być 
wielopłaszczyznowa, oparta na prawach i 
zintegrowana, ukierunkowana na 
zapewnienie dzieciom i ich rodzinom 
dostępu do odpowiednich zasobów i 
wysokiej jakości usług. Europejska 
gwarancja dla dzieci to nowe 
zintegrowane podejście do rozwiązywania 
wielowymiarowych aspektów ubóstwa 
wśród dzieci, które powinno 
zagwarantować, by każde europejskie 
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dziecko zagrożone ubóstwem miało dostęp 
do bezpłatnej opieki zdrowotnej, 
bezpłatnej edukacji wysokiej jakości, 
bezpłatnej opieki wysokiej jakości, 
godziwych warunków mieszkaniowych i 
odpowiedniego żywienia. Uwzględnienie
tych pięciu dziedzin w europejskich i 
krajowych planach działania znacznie 
poprawiłoby warunki życia i możliwości 
milionów dzieci w Europie w perspektywie 
długoterminowej. Gwarancja dla dzieci to 
obecnie kluczowa reforma strukturalna i 
należy ją postrzegać jako inwestycję w 
stabilność i dobrobyt Unii Europejskiej, 
niezbędną, aby utrzymać potencjał UE w 
zakresie wzrostu gospodarczego. 
Inwestowanie w małe dzieci jest 
najważniejszym środkiem służącym 
zwiększeniu dobrobytu gospodarczego i 
społecznego.

Or. en

Poprawka 163
Ulrike Trebesius

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 23

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23) Zważywszy na utrzymujące się 
wysokie poziomy bezrobocia i bierności 
zawodowej osób młodych w szeregu 
państw członkowskich i regionów, w 
szczególności wśród młodzieży 
niekształcącej się, niepracującej ani 
nieszkolącej się, konieczne jest, aby te 
państwa nadal inwestowały wystarczające 
zasoby z komponentu EFS+ objętego 
zarządzaniem dzielonym w działania 
promujące zatrudnienie osób młodych, w 
tym za pomocą gwarancji dla młodzieży. 
W oparciu o działania wspierane z 
Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi 
młodych w okresie programowania 2014–
2020, skierowane do indywidualnych osób, 

(23) Zważywszy na utrzymujące się 
wysokie poziomy bezrobocia i bierności 
zawodowej osób młodych w szeregu 
państw członkowskich i regionów, w 
szczególności wśród młodzieży 
niekształcącej się, niepracującej ani 
nieszkolącej się, konieczne jest, aby te 
państwa nadal inwestowały wystarczające 
zasoby z komponentu EFS+ objętego 
zarządzaniem dzielonym w działania 
promujące zatrudnienie osób młodych, w 
tym za pomocą gwarancji dla młodzieży, 
jeżeli programy te okazały się skuteczne 
według oceny zewnętrznych kontrolerów.
Monitorowanie programów i wymiana 
najlepszych praktyk powinny stanowić 
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państwa członkowskie powinny dalej 
wspierać zatrudnienie, edukację, ścieżki 
reintegracji i działania środowiskowe dla 
młodych ludzi, w stosownych przypadkach 
priorytetowo traktując młode osoby 
długotrwale bezrobotne, bierne zawodowo 
i znajdujące się w niekorzystnej sytuacji, w 
tym za pomocą pracy z młodzieżą. Państwa 
członkowskie powinny też inwestować w 
środki mające na celu ułatwienie przejścia 
od etapu nauki szkolnej do etapu 
zatrudnienia, a także reformę i 
dostosowanie służb zatrudnienia, aby 
zapewniały młodym ludziom stosowną do 
potrzeb pomoc. Państwa te powinny zatem 
przydzielić co najmniej 10 % swoich 
krajowych zasobów z komponentu EFS+ 
objętego zarządzaniem dzielonym na 
wsparcie zdolności do zatrudnienia 
młodych ludzi.

centralny punkt EFS+, tak aby 
zmaksymalizować efektywność 
finansowania. W oparciu o działania 
wspierane z Inicjatywy na rzecz
zatrudnienia ludzi młodych w okresie 
programowania 2014–2020, skierowane do 
indywidualnych osób, państwa 
członkowskie powinny dalej wspierać 
zatrudnienie, edukację, ścieżki reintegracji 
i działania środowiskowe dla młodych 
ludzi, w stosownych przypadkach 
priorytetowo traktując młode osoby 
długotrwale bezrobotne, bierne zawodowo 
i znajdujące się w niekorzystnej sytuacji, w 
tym za pomocą pracy z młodzieżą. Państwa 
członkowskie powinny też inwestować w 
środki mające na celu ułatwienie przejścia 
od etapu nauki szkolnej do etapu 
zatrudnienia, a także reformę i 
dostosowanie służb zatrudnienia, aby 
zapewniały młodym ludziom stosowną do 
potrzeb pomoc.

Or. en

Poprawka 164
Brando Benifei, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Soraya Post, Silvia Costa, Elena 
Gentile, Miapetra Kumpula-Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, 
Javi López

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 23

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23) Zważywszy na utrzymujące się 
wysokie poziomy bezrobocia i bierności 
zawodowej osób młodych w szeregu 
państw członkowskich i regionów, w 
szczególności wśród młodzieży 
niekształcącej się, niepracującej ani 
nieszkolącej się, konieczne jest, aby te 
państwa nadal inwestowały wystarczające
zasoby z komponentu EFS+ objętego 
zarządzaniem dzielonym w działania 
promujące zatrudnienie osób młodych, w
tym za pomocą gwarancji dla młodzieży. 

(23) Zważywszy na utrzymujące się 
wysokie poziomy bezrobocia i bierności 
zawodowej osób młodych w szeregu 
państw członkowskich i regionów, w
szczególności wśród młodzieży 
niekształcącej się, niepracującej ani 
nieszkolącej się (młodzież NEET), które to 
poziomy są jeszcze wyższe w przypadku 
osób młodych wywodzących się ze 
środowisk społecznych znajdujących się w 
niekorzystnej sytuacji, konieczne jest, aby 
te państwa nadal inwestowały odpowiednie
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W oparciu o działania wspierane z 
Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi 
młodych w okresie programowania 2014–
2020, skierowane do indywidualnych osób, 
państwa członkowskie powinny dalej 
wspierać zatrudnienie, edukację, ścieżki 
reintegracji i działania środowiskowe dla 
młodych ludzi, w stosownych przypadkach 
priorytetowo traktując młode osoby 
długotrwale bezrobotne, bierne zawodowo 
i znajdujące się w niekorzystnej sytuacji, w 
tym za pomocą pracy z młodzieżą. Państwa 
członkowskie powinny też inwestować w 
środki mające na celu ułatwienie przejścia 
od etapu nauki szkolnej do etapu 
zatrudnienia, a także reformę i 
dostosowanie służb zatrudnienia, aby 
zapewniały młodym ludziom stosowną do 
potrzeb pomoc. Państwa te powinny zatem 
przydzielić co najmniej 10 % swoich 
krajowych zasobów z komponentu EFS+ 
objętego zarządzaniem dzielonym na 
wsparcie zdolności do zatrudnienia 
młodych ludzi.

zasoby z komponentu „Spójność społeczna 
i prawa socjalne” w działania promujące 
zatrudnienie osób młodych, w
szczególności za pomocą gwarancji dla 
młodzieży. W oparciu o działania 
wspierane z Inicjatywy na rzecz 
zatrudnienia ludzi młodych w okresie 
programowania 2014–2020, skierowane do 
indywidualnych osób, państwa 
członkowskie powinny dalej wspierać
wysokiej jakości zatrudnienie, edukację, 
ścieżki reintegracji i skuteczne działania 
środowiskowe dla młodych ludzi, w
stosownych przypadkach priorytetowo 
traktując młode osoby długotrwale 
bezrobotne, bierne zawodowo i znajdujące 
się w niekorzystnej sytuacji, w tym za 
pomocą pracy z młodzieżą. Państwa 
członkowskie powinny też inwestować w
środki mające na celu ułatwienie przejścia 
od etapu nauki szkolnej do etapu 
zatrudnienia, a także reformę i
dostosowanie służb zatrudnienia, aby 
zapewniały młodym ludziom stosowną do 
potrzeb pomoc, oraz świadczenie usług 
bez żadnej formy dyskryminacji. Państwa
członkowskie powinny zatem przydzielić 
co najmniej 5 % swoich krajowych 
zasobów z komponentu „Spójność 
społeczna i prawa socjalne” lub 15 % 
swoich krajowych zasobów z komponentu 
„Spójność społeczna i prawa socjalne”, 
jeśli wskaźnik NEET jest zbyt wysoki, tak 
aby wesprzeć polityki w dziedzinie
zdolności do zatrudnienia młodych ludzi, 
kształcenia ustawicznego, wysokiej jakości 
zatrudnienia, przygotowania zawodowego 
i staży.

Or. en

Poprawka 165
Claude Rolin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 23
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23) Zważywszy na utrzymujące się 
wysokie poziomy bezrobocia i bierności 
zawodowej osób młodych w szeregu 
państw członkowskich i regionów, w 
szczególności wśród młodzieży 
niekształcącej się, niepracującej ani 
nieszkolącej się, konieczne jest, aby te 
państwa nadal inwestowały wystarczające 
zasoby z komponentu EFS+ objętego 
zarządzaniem dzielonym w działania 
promujące zatrudnienie osób młodych, w 
tym za pomocą gwarancji dla młodzieży. 
W oparciu o działania wspierane z
Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi 
młodych w okresie programowania 2014–
2020, skierowane do indywidualnych osób, 
państwa członkowskie powinny dalej 
wspierać zatrudnienie, edukację, ścieżki 
reintegracji i działania środowiskowe dla 
młodych ludzi, w stosownych przypadkach 
priorytetowo traktując młode osoby 
długotrwale bezrobotne, bierne zawodowo 
i znajdujące się w niekorzystnej sytuacji, w
tym za pomocą pracy z młodzieżą. Państwa 
członkowskie powinny też inwestować w
środki mające na celu ułatwienie przejścia 
od etapu nauki szkolnej do etapu 
zatrudnienia, a także reformę i
dostosowanie służb zatrudnienia, aby 
zapewniały młodym ludziom stosowną do 
potrzeb pomoc. Państwa te powinny zatem 
przydzielić co najmniej 10 % swoich 
krajowych zasobów z komponentu EFS+ 
objętego zarządzaniem dzielonym na 
wsparcie zdolności do zatrudnienia 
młodych ludzi.

(23) Zważywszy na utrzymujące się 
wysokie poziomy bezrobocia i bierności 
zawodowej osób młodych w szeregu 
państw członkowskich i regionów, w 
szczególności wśród młodzieży 
niekształcącej się, niepracującej ani 
nieszkolącej się, konieczne jest, aby te 
państwa nadal inwestowały wystarczające 
zasoby z komponentu EFS+ objętego 
zarządzaniem dzielonym w działania 
promujące zatrudnienie osób młodych, w 
tym za pomocą gwarancji dla młodzieży. 
W oparciu o działania wspierane z
Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi 
młodych w okresie programowania 2014–
2020, skierowane do indywidualnych osób, 
państwa członkowskie powinny dalej 
wspierać zatrudnienie, edukację, ścieżki 
reintegracji i działania środowiskowe dla 
młodych ludzi, w stosownych przypadkach 
priorytetowo traktując młode osoby 
długotrwale bezrobotne, bierne zawodowo 
i znajdujące się w niekorzystnej sytuacji, w
tym za pomocą pracy z młodzieżą. Państwa 
członkowskie powinny też inwestować w
środki mające na celu ułatwienie przejścia 
od etapu nauki szkolnej do etapu 
zatrudnienia, a także reformę i
dostosowanie służb zatrudnienia, aby 
zapewniały młodym ludziom stosowną do 
potrzeb pomoc. Państwa te powinny zatem, 
na odpowiednim szczeblu terytorialnym 
oraz zgodnie ze swymi ramami 
instytucjonalnymi, prawnymi i 
finansowymi, przydzielić co najmniej
15 % swoich krajowych zasobów z
komponentu EFS+ objętego zarządzaniem 
dzielonym na wsparcie zdolności do 
zatrudnienia młodych ludzi.

Or. fr

Poprawka 166
Verónica Lope Fontagné
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 23

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23) Zważywszy na utrzymujące się 
wysokie poziomy bezrobocia i bierności 
zawodowej osób młodych w szeregu 
państw członkowskich i regionów, w 
szczególności wśród młodzieży 
niekształcącej się, niepracującej ani 
nieszkolącej się, konieczne jest, aby te 
państwa nadal inwestowały wystarczające 
zasoby z komponentu EFS+ objętego 
zarządzaniem dzielonym w działania 
promujące zatrudnienie osób młodych, w 
tym za pomocą gwarancji dla młodzieży. 
W oparciu o działania wspierane z
Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi 
młodych w okresie programowania 2014–
2020, skierowane do indywidualnych osób, 
państwa członkowskie powinny dalej 
wspierać zatrudnienie, edukację, ścieżki 
reintegracji i działania środowiskowe dla 
młodych ludzi, w stosownych przypadkach 
priorytetowo traktując młode osoby 
długotrwale bezrobotne, bierne zawodowo 
i znajdujące się w niekorzystnej sytuacji, w
tym za pomocą pracy z młodzieżą. Państwa 
członkowskie powinny też inwestować w
środki mające na celu ułatwienie przejścia 
od etapu nauki szkolnej do etapu 
zatrudnienia, a także reformę i
dostosowanie służb zatrudnienia, aby 
zapewniały młodym ludziom stosowną do 
potrzeb pomoc. Państwa te powinny zatem 
przydzielić co najmniej 10 % swoich 
krajowych zasobów z komponentu EFS+ 
objętego zarządzaniem dzielonym na 
wsparcie zdolności do zatrudnienia 
młodych ludzi.

(23) Zważywszy na utrzymujące się 
wysokie poziomy bezrobocia i bierności 
zawodowej osób młodych w szeregu 
państw członkowskich i regionów, w 
szczególności wśród młodzieży 
niekształcącej się, niepracującej ani 
nieszkolącej się, konieczne jest, aby te 
państwa nadal inwestowały wystarczające 
zasoby z komponentu EFS+ objętego 
zarządzaniem dzielonym w działania 
promujące zatrudnienie osób młodych, w 
tym za pomocą gwarancji dla młodzieży. 
W oparciu o działania wspierane z
Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi 
młodych w okresie programowania 2014–
2020, skierowane do indywidualnych osób, 
państwa członkowskie powinny dalej 
wspierać zatrudnienie, edukację, ścieżki 
reintegracji i działania środowiskowe dla 
młodych ludzi, w stosownych przypadkach 
priorytetowo traktując młode osoby 
długotrwale bezrobotne, bierne zawodowo 
i znajdujące się w niekorzystnej sytuacji, w
tym za pomocą pracy z młodzieżą. Państwa 
członkowskie powinny też inwestować w
środki mające na celu ułatwienie przejścia 
od etapu nauki szkolnej do etapu 
zatrudnienia, a także reformę i
dostosowanie służb zatrudnienia, aby 
zapewniały młodym ludziom stosowną do 
potrzeb pomoc, zwracając szczególną 
uwagę na tych młodych ludzi, do których 
najtrudniej dotrzeć. Państwa te powinny 
zatem przydzielić co najmniej 15 % swoich 
krajowych zasobów z komponentu EFS+ 
objętego zarządzaniem dzielonym na 
wsparcie zdolności do zatrudnienia 
młodych ludzi.

Or. es



PE626.995v02-00 118/162 AM\1164117PL.docx

PL

Poprawka 167
Laura Agea, Tiziana Beghin, Rosa D'Amato, Marco Valli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 23

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23) Zważywszy na utrzymujące się 
wysokie poziomy bezrobocia i bierności 
zawodowej osób młodych w szeregu 
państw członkowskich i regionów, w 
szczególności wśród młodzieży 
niekształcącej się, niepracującej ani 
nieszkolącej się, konieczne jest, aby te 
państwa nadal inwestowały wystarczające 
zasoby z komponentu EFS+ objętego 
zarządzaniem dzielonym w działania 
promujące zatrudnienie osób młodych, w 
tym za pomocą gwarancji dla młodzieży. 
W oparciu o działania wspierane z 
Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi 
młodych w okresie programowania 2014–
2020, skierowane do indywidualnych osób, 
państwa członkowskie powinny dalej 
wspierać zatrudnienie, edukację, ścieżki 
reintegracji i działania środowiskowe dla 
młodych ludzi, w stosownych przypadkach 
priorytetowo traktując młode osoby 
długotrwale bezrobotne, bierne zawodowo 
i znajdujące się w niekorzystnej sytuacji, w 
tym za pomocą pracy z młodzieżą. Państwa 
członkowskie powinny też inwestować w 
środki mające na celu ułatwienie przejścia 
od etapu nauki szkolnej do etapu 
zatrudnienia, a także reformę i 
dostosowanie służb zatrudnienia, aby 
zapewniały młodym ludziom stosowną do 
potrzeb pomoc. Państwa te powinny zatem 
przydzielić co najmniej 10 % swoich 
krajowych zasobów z komponentu EFS+ 
objętego zarządzaniem dzielonym na 
wsparcie zdolności do zatrudnienia 
młodych ludzi.

(23) Zważywszy na utrzymujące się 
wysokie poziomy bezrobocia i bierności 
zawodowej osób młodych w szeregu 
państw członkowskich i regionów, w 
szczególności wśród młodzieży 
niekształcącej się, niepracującej ani 
nieszkolącej się, konieczne jest, aby te 
państwa nadal inwestowały wystarczające 
zasoby z komponentu EFS+ objętego 
zarządzaniem dzielonym w działania 
promujące zatrudnienie osób młodych, w 
tym za pomocą gwarancji dla młodzieży. 
W oparciu o działania wspierane z 
Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi 
młodych w okresie programowania 2014–
2020, skierowane do indywidualnych osób, 
państwa członkowskie powinny dalej 
wspierać zatrudnienie, edukację, ścieżki 
reintegracji i działania środowiskowe dla 
młodych ludzi, w stosownych przypadkach 
priorytetowo traktując młode osoby 
długotrwale bezrobotne, bierne zawodowo 
i znajdujące się w niekorzystnej sytuacji, w 
tym za pomocą pracy z młodzieżą. Państwa 
członkowskie powinny też inwestować w 
środki mające na celu ułatwienie przejścia 
od etapu nauki szkolnej do etapu 
zatrudnienia, a także reformę i 
dostosowanie służb zatrudnienia, aby 
zapewniały młodym ludziom stosowną do 
potrzeb pomoc. Państwa te powinny zatem 
przydzielić co najmniej 12 % swoich 
krajowych zasobów z komponentu EFS+ 
objętego zarządzaniem dzielonym na 
wsparcie zdolności do zatrudnienia 
młodych ludzi.

Or. en
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Poprawka 168
Terry Reintke
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 23

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23) Zważywszy na utrzymujące się 
wysokie poziomy bezrobocia i bierności 
zawodowej osób młodych w szeregu 
państw członkowskich i regionów, w 
szczególności wśród młodzieży 
niekształcącej się, niepracującej ani 
nieszkolącej się, konieczne jest, aby te 
państwa nadal inwestowały wystarczające 
zasoby z komponentu EFS+ objętego 
zarządzaniem dzielonym w działania 
promujące zatrudnienie osób młodych, w 
tym za pomocą gwarancji dla młodzieży. 
W oparciu o działania wspierane z 
Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi 
młodych w okresie programowania 2014–
2020, skierowane do indywidualnych osób, 
państwa członkowskie powinny dalej 
wspierać zatrudnienie, edukację, ścieżki 
reintegracji i działania środowiskowe dla 
młodych ludzi, w stosownych przypadkach 
priorytetowo traktując młode osoby 
długotrwale bezrobotne, bierne zawodowo 
i znajdujące się w niekorzystnej sytuacji, w 
tym za pomocą pracy z młodzieżą. Państwa 
członkowskie powinny też inwestować w 
środki mające na celu ułatwienie przejścia
od etapu nauki szkolnej do etapu 
zatrudnienia, a także reformę i 
dostosowanie służb zatrudnienia, aby 
zapewniały młodym ludziom stosowną do 
potrzeb pomoc. Państwa te powinny zatem 
przydzielić co najmniej 10 % swoich 
krajowych zasobów z komponentu EFS+ 
objętego zarządzaniem dzielonym na 
wsparcie zdolności do zatrudnienia 
młodych ludzi.

(23) Zważywszy na utrzymujące się 
wysokie poziomy bezrobocia i bierności 
zawodowej osób młodych w szeregu 
państw członkowskich i regionów, w 
szczególności wśród młodzieży 
niekształcącej się, niepracującej ani 
nieszkolącej się, konieczne jest, aby te 
państwa nadal inwestowały wystarczające 
zasoby z komponentu EFS+ objętego 
zarządzaniem dzielonym w działania 
promujące zatrudnienie osób młodych oraz 
dostęp osób młodych do wysokiej jakości 
zatrudnienia, w tym za pomocą gwarancji 
dla młodzieży. W oparciu o działania 
wspierane z Inicjatywy na rzecz 
zatrudnienia ludzi młodych w okresie 
programowania 2014–2020, skierowane do 
indywidualnych osób, państwa 
członkowskie powinny dalej wspierać 
zatrudnienie, edukację, ścieżki reintegracji 
i działania środowiskowe dla młodych 
ludzi, w stosownych przypadkach 
priorytetowo traktując młode osoby 
długotrwale bezrobotne, bierne zawodowo 
i znajdujące się w niekorzystnej sytuacji, w 
tym za pomocą pracy z młodzieżą. Państwa 
członkowskie powinny też inwestować w 
środki mające na celu ułatwienie przejścia 
od etapu nauki szkolnej do etapu 
zatrudnienia, a także reformę i 
dostosowanie służb zatrudnienia, aby 
zapewniały młodym ludziom stosowną do 
potrzeb pomoc, w szczególności tym 
znajdującym się w niekorzystnej sytuacji. 
Państwa te powinny zatem przydzielić co 
najmniej 10 % swoich krajowych zasobów 
z komponentu EFS+ objętego 
zarządzaniem dzielonym na wsparcie 
zdolności do zatrudnienia młodych ludzi.
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Poprawka 169
Heinz K. Becker

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 23 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23a) Odnoszący sukcesy austriacki 
model kształcenia dualnego obejmującego 
naukę zawodu i praktykę w zakładzie 
pracy stanowi efektywną możliwość 
aktywnej walki z bezrobociem młodzieży. 
W związku z tym państwa członkowskie 
powinny ustanowić system kształcenia 
dualnego o ugruntowanej czołowej pozycji 
w UE.

Or. de

Poprawka 170
Geoffroy Didier, Jérôme Lavrilleux, Elisabeth Morin-Chartier, Anne Sander

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 23 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23a) Należy mieć na uwadze, że rosną 
dysproporcje subregionalne, w tym w 
zamożniejszych regionach, w których 
występują enklawy ubóstwa.

Or. fr

Poprawka 171
Heinz K. Becker

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 23 b (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23b) Należy trwale wzmocnić EURES, 
szczególnie przez kompleksową rozbudowę 
platformy internetowej i aktywny udział 
państw członkowskich. Państwa 
członkowskie powinny bardziej efektywnie 
korzystać z już istniejącego modelu i 
ogłaszać w systemie EURES wszystkie 
wolne miejsca pracy w państwach 
członkowskich.

Or. de

Poprawka 172
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 24

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24) Państwa członkowskie powinny 
zapewnić koordynację i komplementarność 
działań wspieranych z tych funduszy.

(24) Państwa członkowskie i Komisja
powinny zapewnić koordynację i
komplementarność działań wspieranych z
EFS+ oraz innych unijnych programów i 
instrumentów takich jak Europejski 
Fundusz Dostosowania do Globalizacji, 
Europejski Fundusz Rozwoju 
Regionalnego, Europejski Fundusz 
Morski i Rybacki, Erasmus, Fundusz 
Azylu, Migracji i Integracji, program 
„Horyzont Europa”, Europejski Fundusz 
Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich, program „Cyfrowa Europa”.

Or. en

Poprawka 173
Silvia Costa

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 24
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24) Państwa członkowskie powinny 
zapewnić koordynację i komplementarność 
działań wspieranych z tych funduszy.

(24) Państwa członkowskie powinny 
zapewnić koordynację i komplementarność 
działań wspieranych z tych funduszy, 
takich jak, między innymi, Erasmus, 
Kreatywna Europa i Europejski Korpus 
Solidarności.

Or. it

Poprawka 174
Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 24

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24) Państwa członkowskie powinny 
zapewnić koordynację i komplementarność 
działań wspieranych z tych funduszy.

(24) Państwa członkowskie we 
współpracy z właściwymi organami 
regionalnymi i lokalnymi powinny 
zapewnić koordynację i komplementarność 
działań wspieranych z tych funduszy.

Or. it

Poprawka 175
Elisabeth Morin-Chartier

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 24 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24a) W świetle utrzymującego się 
wysokiego poziomu ubóstwa dzieci i 
wykluczenia społecznego w UE (26 % w 
2017 r.) oraz Europejskiego filaru praw 
socjalnych, w którym stwierdza się, że 
dzieci mają prawo do ochrony przed 
ubóstwem, a dzieci ze środowisk 
znajdujących się w niekorzystnej sytuacji 
mają prawo do szczególnych środków 
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służących zwiększeniu równości szans, 
państwa członkowskie powinny 
przeznaczyć odpowiednią kwotę środków z 
komponentu EFS+ objętego zarządzaniem 
dzielonym na ograniczanie ubóstwa i 
wykluczenia społecznego wśród dzieci. 
Inwestowanie w dzieci na wczesnym 
etapie przynosi znaczące zyski dla dzieci i 
całego społeczeństwa. Wspieranie dzieci w 
rozwijaniu umiejętności i zdolności 
pozwala im rozwinąć pełny potencjał, stać 
się aktywnymi członkami społeczeństwa 
oraz zwiększyć szanse na rynku pracy, gdy 
będą na niego wchodzić jako młodzi 
ludzie.

Or. en

Poprawka 176
Theodoros Zagorakis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 25

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25) Zgodnie z art. 349 TFUE i art. 2 
protokołu nr 6 do Aktu przystąpienia z
1994 r. regiony najbardziej oddalone oraz
północne słabo zaludnione regiony są 
uprawnione do specyficznych środków w
ramach wspólnej polityki i programów UE. 
Z uwagi na stałe ograniczenia regiony te 
wymagają specjalnego wsparcia.

(25) Zgodnie z art. 349 i 174 TFUE i
art. 2 protokołu nr 6 do Aktu przystąpienia 
z 1994 r. regiony najbardziej oddalone,
północne słabo zaludnione regiony i wyspy
są uprawnione do specyficznych środków 
w ramach wspólnej polityki i programów 
UE. Z uwagi na stałe ograniczenia regiony 
te wymagają specjalnego wsparcia.

Or. el

Uzasadnienie

Należy jasno określić zakres geograficzny EFS+.

Poprawka 177
Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 25
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25) Zgodnie z art. 349 TFUE i art. 2 
protokołu nr 6 do Aktu przystąpienia z
1994 r. regiony najbardziej oddalone oraz 
północne słabo zaludnione regiony są 
uprawnione do specyficznych środków w
ramach wspólnej polityki i programów UE. 
Z uwagi na stałe ograniczenia regiony te 
wymagają specjalnego wsparcia.

(25) Zgodnie z art. 349 i 174 TFUE i
art. 2 protokołu nr 6 do Aktu przystąpienia 
z 1994 r. regiony najbardziej oddalone, 
wyspy oraz północne słabo zaludnione 
regiony są uprawnione do specyficznych 
środków w ramach wspólnej polityki i
programów UE. Z uwagi na stałe 
ograniczenia regiony te wymagają 
specjalnego wsparcia.

Or. it

Poprawka 178
Laura Agea, Tiziana Beghin, Rosa D'Amato, Marco Valli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 25

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25) Zgodnie z art. 349 TFUE i art. 2 
protokołu nr 6 do Aktu przystąpienia z
1994 r. regiony najbardziej oddalone oraz 
północne słabo zaludnione regiony są 
uprawnione do specyficznych środków w
ramach wspólnej polityki i programów UE. 
Z uwagi na stałe ograniczenia regiony te 
wymagają specjalnego wsparcia.

(25) Zgodnie z art. 174 i art. 349 TFUE 
i art. 2 protokołu nr 6 do Aktu 
przystąpienia z 1994 r. regiony najbardziej 
oddalone oraz północne słabo zaludnione 
regiony są uprawnione do specyficznych 
środków w ramach wspólnej polityki i
programów UE. Z uwagi na stałe 
ograniczenia regiony te wymagają 
specjalnego wsparcia.

Or. en

Poprawka 179
Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 25 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25a) Specyficzne warunki strukturalne 
obszarów wiejskich, górskich i 



AM\1164117PL.docx 125/162 PE626.995v02-00

PL

wyspiarskich wymagają ukierunkowanego 
i specyficznego zaangażowania EFS+ w 
celu promowania na tych obszarach 
zatrudnienia i szkolenia, w ścisłej 
współpracy z organami krajowymi, 
regionalnymi i lokalnymi oraz 
podmiotami społeczno-gospodarczymi i 
partnerami społecznymi, aby wspierać 
konkurencyjność tych obszarów i 
zapobiegać ich wyludnianiu.

Or. it

Poprawka 180
Dominique Martin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 26

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26) Sprawna i skuteczna realizacja 
działań wspieranych z EFS+ zależy od 
dobrego zarządzania i partnerstwa między 
wszystkimi podmiotami na właściwych 
szczeblach władzy terytorialnej a
podmiotami społeczno-ekonomicznymi, w
szczególności partnerami społecznymi i
społeczeństwem obywatelskim. Niezbędne 
jest zatem, aby państwa członkowskie 
zachęcały partnerów społecznych i
społeczeństwo obywatelskie do 
uczestnictwa we wdrażaniu EFS+ 
objętego zarządzaniem dzielonym.

skreśla się

Or. fr

Poprawka 181
Javi López

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 26
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26) Sprawna i skuteczna realizacja 
działań wspieranych z EFS+ zależy od 
dobrego zarządzania i partnerstwa między
wszystkimi podmiotami na właściwych
szczeblach władzy terytorialnej a
podmiotami społeczno-ekonomicznymi, w
szczególności partnerami społecznymi i
społeczeństwem obywatelskim. Niezbędne 
jest zatem, aby państwa członkowskie
zachęcały partnerów społecznych i
społeczeństwo obywatelskie do 
uczestnictwa we wdrażaniu EFS+ 
objętego zarządzaniem dzielonym.

(26) Sprawna i skuteczna realizacja 
działań wspieranych z EFS+ zależy od 
dobrego zarządzania i partnerstwa między
instytucjami UE oraz organami 
krajowymi, regionalnymi i lokalnymi na 
ich odpowiednich szczeblach władzy 
terytorialnej, a także podmiotami 
społeczno-ekonomicznymi, w 
szczególności partnerami społecznymi i
organizacjami pozarządowymi. Niezbędne 
jest zatem, aby państwa członkowskie
włączyły organy regionalne i lokalne we 
wdrażanie EFS+ objęte zarządzaniem 
dzielonym, ponieważ są one w stanie lepiej 
zrozumieć potrzeby społeczne i 
gospodarcze na szczeblu niższym niż 
krajowy oraz wspierać zaangażowanie
partnerów społecznych i społeczeństwa 
obywatelskiego.

Or. es

Poprawka 182
Mara Bizzotto

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 26

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26) Sprawna i skuteczna realizacja 
działań wspieranych z EFS+ zależy od 
dobrego zarządzania i partnerstwa między
wszystkimi podmiotami na właściwych 
szczeblach władzy terytorialnej a
podmiotami społeczno-ekonomicznymi, w
szczególności partnerami społecznymi i
społeczeństwem obywatelskim. Niezbędne 
jest zatem, aby państwa członkowskie 
zachęcały partnerów społecznych i
społeczeństwo obywatelskie do 
uczestnictwa we wdrażaniu EFS+ objętego 
zarządzaniem dzielonym.

(26) Sprawna i skuteczna realizacja 
działań wspieranych z EFS+ zależy od 
dobrego zarządzania i partnerstwa między
instytucjami UE oraz organami 
lokalnymi, regionalnymi i krajowymi wraz 
z podmiotami społeczno-ekonomicznymi, 
partnerami społecznymi i społeczeństwem 
obywatelskim. Niezbędne jest zatem, aby 
państwa członkowskie zachęcały organy 
regionalne i lokalne oraz partnerów 
społecznych i społeczeństwo obywatelskie 
do uczestnictwa we wdrażaniu EFS+ 
objętego zarządzaniem dzielonym.
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Or. it

Poprawka 183
Terry Reintke
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 26

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26) Sprawna i skuteczna realizacja 
działań wspieranych z EFS+ zależy od 
dobrego zarządzania i partnerstwa między 
wszystkimi podmiotami na właściwych 
szczeblach władzy terytorialnej a
podmiotami społeczno-ekonomicznymi, w
szczególności partnerami społecznymi i
społeczeństwem obywatelskim. Niezbędne 
jest zatem, aby państwa członkowskie
zachęcały partnerów społecznych i
społeczeństwo obywatelskie do 
uczestnictwa we wdrażaniu EFS+ objętego 
zarządzaniem dzielonym.

(26) Sprawna i skuteczna realizacja 
działań wspieranych z EFS+ zależy od 
dobrego zarządzania i partnerstwa między 
wszystkimi podmiotami na właściwych 
szczeblach władzy terytorialnej a
podmiotami społeczno-ekonomicznymi, w
szczególności organami regionalnymi i 
lokalnymi, partnerami społecznymi i
społeczeństwem obywatelskim, ze 
szczególnym naciskiem na organizacje 
pozarządowe świadczące usługi 
zatrudnienia, opieki, edukacyjne i 
społeczne oraz pracujące w obszarze 
przeciwdziałania dyskryminacji lub 
obrony praw człowieka. Niezbędne jest 
zatem, aby państwa członkowskie
zapewniły znaczące uczestnictwo organów 
regionalnych i lokalnych, partnerów 
społecznych i społeczeństwa 
obywatelskiego w strategicznym 
zarządzaniu EFS+ objętego zarządzaniem 
dzielonym, od kształtowania priorytetów 
programów operacyjnych po wdrażanie, 
monitorowanie i ocenę rezultatów i 
oddziaływania. Ponadto w celu 
zagwarantowania niedyskryminacji i 
równych szans kluczowe znaczenie ma 
także angażowanie na każdym etapie 
organów ds. równości i krajowych 
instytucji praw człowieka.

Or. en
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Poprawka 184
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López, Maria João 
Rodrigues

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 26

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26) Sprawna i skuteczna realizacja 
działań wspieranych z EFS+ zależy od 
dobrego zarządzania i partnerstwa między 
wszystkimi podmiotami na właściwych 
szczeblach władzy terytorialnej a
podmiotami społeczno-ekonomicznymi, w
szczególności partnerami społecznymi i
społeczeństwem obywatelskim. Niezbędne 
jest zatem, aby państwa członkowskie
zachęcały partnerów społecznych i
społeczeństwo obywatelskie do 
uczestnictwa we wdrażaniu EFS+ objętego 
zarządzaniem dzielonym.

(26) Sprawna i skuteczna realizacja 
działań wspieranych z EFS+ zależy od 
dobrego zarządzania i partnerstwa między 
wszystkimi podmiotami na właściwych 
szczeblach władzy terytorialnej a
podmiotami społeczno-ekonomicznymi, w
szczególności partnerami społecznymi i
społeczeństwem obywatelskim. Niezbędne 
jest zatem, aby państwa członkowskie
angażowały partnerów społecznych i
społeczeństwo obywatelskie w 
przygotowywanie, monitorowanie, 
wdrażanie i ocenę programów EFS+.

Or. en

Poprawka 185
Anne Sander, Jérôme Lavrilleux, Geoffroy Didier, Elisabeth Morin-Chartier

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 26

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26) Sprawna i skuteczna realizacja 
działań wspieranych z EFS+ zależy od 
dobrego zarządzania i partnerstwa między
wszystkimi podmiotami na właściwych 
szczeblach władzy terytorialnej a
podmiotami społeczno-ekonomicznymi, w
szczególności partnerami społecznymi i
społeczeństwem obywatelskim. Niezbędne 
jest zatem, aby państwa członkowskie 
zachęcały partnerów społecznych i
społeczeństwo obywatelskie do 
uczestnictwa we wdrażaniu EFS+ 
objętego zarządzaniem dzielonym.

(26) Sprawna i skuteczna realizacja 
działań wspieranych z EFS+ zależy od 
dobrego zarządzania i partnerstwa między
instytucjami europejskimi a krajowymi, 
regionalnymi i lokalnymi organami
władzy oraz podmiotami społeczno-
ekonomicznymi, w szczególności 
partnerami społecznymi i społeczeństwem 
obywatelskim. Niezbędne jest zatem, aby 
państwa członkowskie angażowały władze 
regionalne i lokalne we wdrażanie EFS+ 
oraz zachęcały do uczestnictwa w nim
partnerów społecznych i społeczeństwo 
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obywatelskie.

Or. fr

Uzasadnienie

Konieczne jest zachowanie wymiaru terytorialnego EFS+ przez pełne angażowanie organów 
regionalnych i lokalnych w jego wdrażanie.

Poprawka 186
Theodoros Zagorakis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 26

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26) Sprawna i skuteczna realizacja 
działań wspieranych z EFS+ zależy od 
dobrego zarządzania i partnerstwa między
wszystkimi podmiotami na właściwych 
szczeblach władzy terytorialnej a
podmiotami społeczno-ekonomicznymi, w
szczególności partnerami społecznymi i
społeczeństwem obywatelskim. Niezbędne 
jest zatem, aby państwa członkowskie 
zachęcały partnerów społecznych i
społeczeństwo obywatelskie do 
uczestnictwa we wdrażaniu EFS+ 
objętego zarządzaniem dzielonym.

(26) Sprawna i skuteczna realizacja 
działań wspieranych z EFS+ zależy od 
dobrego zarządzania i partnerstwa między
instytucjami UE oraz organami 
lokalnymi, regionalnymi i krajowymi na
odnośnych właściwych szczeblach władzy 
terytorialnej, a także podmiotami 
społeczno-ekonomicznymi, partnerami 
społecznymi i społeczeństwem 
obywatelskim. Niezbędne jest zatem, aby 
państwa członkowskie angażowały organy 
lokalne i regionalne we wdrażanie EFS+ 
objętego zarządzaniem dzielonym, 
ponieważ posiadają największą wiedzę na 
temat społecznych i ekonomicznych 
potrzeb na szczeblu niższym niż krajowy, 
oraz zachęcały partnerów społecznych i
społeczeństwo obywatelskie do 
uczestnictwa.

Or. en

Uzasadnienie

Zapewnienie wielopoziomowego sprawowania rządów oraz udziału organów lokalnych i 
regionalnych we wdrażaniu EFS+.
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Poprawka 187
Edouard Martin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 26

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26) Sprawna i skuteczna realizacja 
działań wspieranych z EFS+ zależy od 
dobrego zarządzania i partnerstwa między 
wszystkimi podmiotami na właściwych 
szczeblach władzy terytorialnej a
podmiotami społeczno-ekonomicznymi, w
szczególności partnerami społecznymi i
społeczeństwem obywatelskim. Niezbędne 
jest zatem, aby państwa członkowskie
zachęcały partnerów społecznych i
społeczeństwo obywatelskie do 
uczestnictwa we wdrażaniu EFS+ objętego 
zarządzaniem dzielonym.

(26) Sprawna i skuteczna realizacja 
działań wspieranych z EFS+ zależy od 
dobrego zarządzania i partnerstwa między 
wszystkimi podmiotami na właściwych 
szczeblach władzy terytorialnej a
podmiotami społeczno-ekonomicznymi, w
szczególności partnerami społecznymi i
społeczeństwem obywatelskim. Niezbędne 
jest zatem, aby państwa członkowskie
przewidziały jasne i wiążące zasady 
dotyczące uczestnictwa partnerów 
społecznych i społeczeństwa 
obywatelskiego we wdrażaniu EFS+ 
objętego zarządzaniem dzielonym, aby 
ustanowić bardziej strategiczną wizję 
wyzwań i rozwiązań na poziomie 
lokalnych rynków pracy i obszarów 
zamieszkałych.

Or. en

Poprawka 188
Jasenko Selimovic, António Marinho e Pinto, Yana Toom, Martina Dlabajová, Nathalie 
Griesbeck

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 26

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26) Sprawna i skuteczna realizacja 
działań wspieranych z EFS+ zależy od 
dobrego zarządzania i partnerstwa między 
wszystkimi podmiotami na właściwych 
szczeblach władzy terytorialnej a
podmiotami społeczno-ekonomicznymi, w
szczególności partnerami społecznymi i
społeczeństwem obywatelskim. Niezbędne 
jest zatem, aby państwa członkowskie 

(26) Sprawna i skuteczna realizacja 
działań wspieranych z EFS+ zależy od 
dobrego zarządzania i partnerstwa między 
wszystkimi podmiotami na właściwych 
szczeblach władzy terytorialnej a
podmiotami społeczno-ekonomicznymi, w
szczególności partnerami społecznymi i
społeczeństwem obywatelskim. Niezbędne 
jest zatem, aby państwa członkowskie 
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zachęcały partnerów społecznych i
społeczeństwo obywatelskie do 
uczestnictwa we wdrażaniu EFS+ objętego 
zarządzaniem dzielonym.

zachęcały organy lokalne i regionalne,
partnerów społecznych i społeczeństwo 
obywatelskie do uczestnictwa we 
wdrażaniu EFS+ objętego zarządzaniem 
dzielonym.

Or. en

Poprawka 189
Marian Harkin, Olga Sehnalová, Helga Stevens, Martina Anderson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 26 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26a) Dobre zarządzanie i partnerstwo 
między organami zarządzającymi a 
partnerami wymaga skutecznego i 
efektywnego wykorzystywania budowania 
zdolności dla zainteresowanych stron, 
którym państwa członkowskie powinny 
przydzielić odpowiednią kwotę z zasobów 
EFS+. Jako że inwestycje w zdolności 
instytucjonalne i efektywność 
administracji publicznej i usług 
publicznych na szczeblu krajowym, 
regionalnym i lokalnym mające na celu 
zapewnienie reform, lepszego stanowienia 
prawa i dobrego zarządzania nie są już 
uwzględniane jako cel operacyjny EFS+ 
objętego zarządzaniem dzielonym, lecz
zostały włączone do programu wspierania 
reform strukturalnych, konieczne jest, aby 
Komisja i państwa członkowskie 
zapewniły skuteczną koordynację między 
tymi dwoma instrumentami.

Or. en

Poprawka 190
Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 26 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26a) Realizacja celów EFS+ i dostęp do 
jego zasobów w państwach członkowskich 
są nadal bardzo utrudnione, co znacznie 
zmniejsza jego wpływ. Należy zatem 
jeszcze bardziej uprościć obciążenia oraz 
złożone procedury administracyjne i 
biurokratyczne utrudniające korzystanie z 
EFS+ w państwach członkowskich, 
zwłaszcza w przypadku MŚP i lokalnych 
organów administracyjnych.

Or. it

Poprawka 191
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 27

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(27) Aby lepiej przygotować politykę na 
zmiany społeczne oraz wspierać innowacje 
społeczne i do nich zachęcać, niezwykle 
istotne jest wsparcie dla innowacji 
społecznych. W szczególności testowanie i 
ocena innowacyjnych rozwiązań jeszcze 
przed zastosowaniem ich na dużą skalę ma 
kluczowe znaczenie dla poprawy 
skuteczności polityk, a zatem uzasadnia 
szczególne wsparcie ze strony EFS+.

(27) Aby lepiej przygotować politykę na 
zmiany społeczne oraz wspierać innowacje 
społeczne i do nich zachęcać, w tym na 
szczeblu lokalnym, niezwykle istotne jest 
wsparcie dla innowacji społecznych. W 
szczególności testowanie i ocena 
innowacyjnych rozwiązań jeszcze przed 
zastosowaniem ich na dużą skalę ma 
kluczowe znaczenie dla poprawy 
skuteczności polityk, a zatem uzasadnia 
szczególne wsparcie ze strony EFS+ oraz 
wymaga dobrej koordynacji między 
komponentem „Spójność społeczna i 
prawa socjalne” a komponentem 
„Zatrudnienie i innowacje społeczne”.

Or. en

Poprawka 192
Elena Gentile
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 27

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(27) Aby lepiej przygotować politykę na 
zmiany społeczne oraz wspierać innowacje 
społeczne i do nich zachęcać, niezwykle 
istotne jest wsparcie dla innowacji 
społecznych. W szczególności testowanie i 
ocena innowacyjnych rozwiązań jeszcze 
przed zastosowaniem ich na dużą skalę ma 
kluczowe znaczenie dla poprawy 
skuteczności polityk, a zatem uzasadnia 
szczególne wsparcie ze strony EFS+.

(27) Aby lepiej przygotować politykę na 
zmiany społeczne oraz wspierać innowacje 
społeczne i do nich zachęcać, niezwykle 
istotne jest wsparcie dla innowacji 
społecznych. W szczególności
opracowywanie innowacyjnych rozwiązań 
i eksperymentowanie z nimi oraz ich
testowanie i ocena jeszcze przed 
zastosowaniem na dużą skalę ma kluczowe 
znaczenie dla poprawy skuteczności 
polityk, a zatem uzasadnia szczególne 
wsparcie ze strony EFS+.

Or. en

Poprawka 193
Verónica Lope Fontagné

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 27

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(27) Aby lepiej przygotować politykę na 
zmiany społeczne oraz wspierać innowacje 
społeczne i do nich zachęcać, niezwykle 
istotne jest wsparcie dla innowacji 
społecznych. W szczególności testowanie i 
ocena innowacyjnych rozwiązań jeszcze 
przed zastosowaniem ich na dużą skalę ma 
kluczowe znaczenie dla poprawy 
skuteczności polityk, a zatem uzasadnia 
szczególne wsparcie ze strony EFS+.

(27) Aby lepiej przygotować politykę na 
zmiany społeczne oraz wspierać innowacje 
społeczne i do nich zachęcać, niezwykle 
istotne jest wsparcie dla innowacji 
społecznych i gospodarki społecznej. W 
szczególności testowanie i ocena 
innowacyjnych rozwiązań jeszcze przed 
zastosowaniem ich na dużą skalę ma 
kluczowe znaczenie dla poprawy 
skuteczności polityk, a zatem uzasadnia 
szczególne wsparcie ze strony EFS+.

Or. es

Poprawka 194
Terry Reintke
w imieniu grupy Verts/ALE
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 27

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(27) Aby lepiej przygotować politykę na 
zmiany społeczne oraz wspierać innowacje 
społeczne i do nich zachęcać, niezwykle 
istotne jest wsparcie dla innowacji 
społecznych. W szczególności testowanie i 
ocena innowacyjnych rozwiązań jeszcze 
przed zastosowaniem ich na dużą skalę ma 
kluczowe znaczenie dla poprawy 
skuteczności polityk, a zatem uzasadnia 
szczególne wsparcie ze strony EFS+.

(27) Aby lepiej przygotować politykę na 
zmiany społeczne oraz wspierać innowacje 
społeczne i do nich zachęcać, niezwykle 
istotne jest wsparcie dla innowacji 
społecznych. W szczególności testowanie i 
ocena innowacyjnych rozwiązań na 
szczeblu lokalnym jeszcze przed 
zastosowaniem ich na dużą skalę ma 
kluczowe znaczenie dla poprawy 
skuteczności polityk, a zatem uzasadnia 
szczególne wsparcie ze strony EFS+.

Or. en

Poprawka 195
Brando Benifei, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Elena Gentile, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 27 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(27a) W celu pełnego wykorzystania 
potencjału współpracy międzysektorowej 
oraz poprawy synergii i spójności z innymi 
obszarami polityki, aby osiągnąć ogólne 
cele EFS+, jako narzędzie w działaniach 
EFS+, ukierunkowanych w szczególności 
na walkę z bezrobociem osób młodych, 
poprawę włączenia społecznego 
zmarginalizowanych społeczności, 
promocję zdrowia i profilaktyki chorób, 
powinny być wykorzystywane sport i 
aktywność fizyczna.

Or. en
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Poprawka 196
Terry Reintke
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 27 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(27a) W celu pełnego wykorzystania 
potencjału współpracy międzysektorowej 
oraz poprawy synergii i spójności z innymi 
obszarami polityki, aby osiągnąć ogólne 
cele EFS+, jako narzędzie w działaniach 
EFS+, ukierunkowanych w szczególności 
na walkę z bezrobociem osób młodych, 
poprawę włączenia społecznego grup 
zmarginalizowanych, promocję zdrowia i 
profilaktyki chorób, powinny być 
wykorzystywane sport i aktywność 
fizyczna.

Or. en

Poprawka 197
Terry Reintke
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 28

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28) Państwa członkowskie i Komisja 
powinny zapewnić, aby EFS+ przyczyniał 
się do promowania równości kobiet i 
mężczyzn zgodnie z art. 8 TFUE, aby 
zwiększać równe traktowanie i szanse 
kobiet i mężczyzn we wszystkich 
obszarach, w tym pod względem 
uczestnictwa w rynku pracy, zasad i 
warunków zatrudnienia oraz przebiegu 
kariery zawodowej. Powinny też 
zagwarantować, aby EFS+ wspierał równe 
szanse dla wszystkich bez dyskryminacji, 
zgodnie z art. 10 TFUE, oraz promował 
włączenie społeczne osób 

(28) Państwa członkowskie i Komisja
powinny zapewnić, aby EFS+ przyczyniał 
się do promowania równości kobiet i 
mężczyzn zgodnie z art. 8 TFUE, aby 
zwiększać równe traktowanie i szanse 
kobiet i mężczyzn we wszystkich 
obszarach, w tym pod względem 
uczestnictwa w rynku pracy, zasad i 
warunków zatrudnienia oraz przebiegu 
kariery zawodowej, a także ekonomicznej 
niezależności kobiet, podnoszenia 
poziomu edukacji i umiejętności oraz 
reintegracji kobiet będących ofiarami 
przemocy ze społeczeństwem i rynkiem 
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niepełnosprawnych na równi z innymi 
osobami, a także przyczyniał się do 
wdrożenia Konwencji o prawach osób 
niepełnosprawnych ONZ. Zasady te należy 
brać pod uwagę we wszystkich wymiarach 
i na wszystkich etapach przygotowania, 
monitorowania, realizacji i oceny 
programów, w sposób terminowy i spójny, 
a jednocześnie zapewniać podejmowanie 
działań szczególnych promujących 
równość płci i równe szanse. EFS+ 
powinien też promować przechodzenie od 
opieki rezydencjalnej lub instytucjonalnej 
do opieki opartej na rodzinie i
społeczności, zwłaszcza w przypadku 
osób, które spotykają się z dyskryminacją z
wielu przyczyn jednocześnie. EFS+ nie 
powinien wspierać żadnych działań 
przyczyniających się do segregacji lub 
wykluczenia społecznego. Rozporządzenie
(UE) nr [przyszłe rozporządzenie w
sprawie wspólnych przepisów] przewiduje, 
że zasady kwalifikowalności wydatków 
mają być ustalane na szczeblu krajowym, z
pewnymi wyjątkami wymagającymi 
określenia przepisów szczegółowych w
odniesieniu do komponentu EFS+ objętego 
zarządzaniem dzielonym.

pracy. Synergie i spójność polityki z 
programem „Prawa i Wartości” powinny
zagwarantować, by EFS+ mógł 
uwzględniać i upowszechniać działania. 
Komisja i państwa członkowskie powinny
też zagwarantować, aby EFS+ wspierał 
równe szanse dla wszystkich bez 
dyskryminacji, zgodnie z art. 10 TFUE, 
oraz promował włączenie społeczne osób 
niepełnosprawnych i przewlekle chorych
na równi z innymi osobami, a także 
przyczyniał się do wdrożenia Konwencji o
prawach osób niepełnosprawnych ONZ w 
odniesieniu, między innymi, do edukacji, 
pracy, zatrudnienia i dostępności. Zasady 
te należy brać pod uwagę we wszystkich 
wymiarach i na wszystkich etapach 
przygotowania, monitorowania, realizacji i
oceny programów, w sposób terminowy i
spójny, a jednocześnie zapewniać 
podejmowanie działań szczególnych 
promujących równość płci i równe szanse. 
EFS+ powinien też promować dostępność 
zgodnie z Konwencją o prawach osób 
niepełnosprawnych ONZ oraz
przechodzenie od opieki instytucjonalnej 
do opieki opartej na rodzinie i
społeczności, zwłaszcza w przypadku 
osób, które spotykają się z dyskryminacją z
wielu przyczyn jednocześnie. Należy 
wdrażać środki służące przechodzeniu od 
opieki instytucjonalnej do opieki opartej 
na rodzinie i społeczności w ramach 
krajowych strategii i planów działania w 
zakresie deinstytucjonalizacji. EFS+ nie 
powinien wspierać żadnych działań, które 
nie uwzględniają poszanowania praw 
podstawowych określonych w Karcie praw 
podstawowych Unii Europejskiej, a w 
szczególności działań przyczyniających się 
do segregacji lub wykluczenia społecznego
lub powielania stereotypów dotyczących 
płci. Rozporządzenie (UE) nr [przyszłe 
rozporządzenie w sprawie wspólnych 
przepisów] przewiduje, że zasady 
kwalifikowalności wydatków mają być 
ustalane na szczeblu krajowym, z pewnymi 
wyjątkami wymagającymi określenia 
przepisów szczegółowych w odniesieniu 
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do komponentu EFS+ objętego 
zarządzaniem dzielonym.

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z wytycznymi ONZ dotyczącymi alternatywnej opieki nad dziećmi państwa powinny 
zagwarantować, by w przypadku gdy dziecko jest pozbawione lub zagrożone utratą opieki 
rodzicielskiej, „zostały zidentyfikowane i zapewnione najbardziej odpowiednie formy 
alternatywnej opieki w warunkach, które promują pełny i harmonijny rozwój dziecka”. Taka 
opieka obejmuje: sprawowanie opieki nad dzieckiem przez członków rodziny, opiekę opartą 
na rodzinie, rodzinne formy opieki lub opiekę wzorowaną na rodzinie, opiekę rezydencjalną, 
która zakłada także opiekę opartą na społeczności.

Poprawka 198
Brando Benifei, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Soraya Post, Elena Gentile, Miapetra 
Kumpula-Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 28

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28) Państwa członkowskie i Komisja 
powinny zapewnić, aby EFS+ przyczyniał 
się do promowania równości kobiet i 
mężczyzn zgodnie z art. 8 TFUE, aby 
zwiększać równe traktowanie i szanse 
kobiet i mężczyzn we wszystkich 
obszarach, w tym pod względem 
uczestnictwa w rynku pracy, zasad i 
warunków zatrudnienia oraz przebiegu 
kariery zawodowej. Powinny też 
zagwarantować, aby EFS+ wspierał równe 
szanse dla wszystkich bez dyskryminacji, 
zgodnie z art. 10 TFUE, oraz promował 
włączenie społeczne osób 
niepełnosprawnych na równi z innymi 
osobami, a także przyczyniał się do 
wdrożenia Konwencji o prawach osób 
niepełnosprawnych ONZ. Zasady te należy 
brać pod uwagę we wszystkich wymiarach 
i na wszystkich etapach przygotowania, 
monitorowania, realizacji i oceny 
programów, w sposób terminowy i spójny, 
a jednocześnie zapewniać podejmowanie 

(28) Zgodnie z Kartą praw 
podstawowych Unii Europejskiej państwa 
członkowskie i Komisja powinny 
zapewnić, aby EFS+ przyczyniał się do 
promowania równości kobiet i mężczyzn 
zgodnie z art. 8 TFUE, aby zwiększać 
równe traktowanie i szanse kobiet i 
mężczyzn we wszystkich obszarach, w tym 
pod względem uczestnictwa w rynku 
pracy, zasad i warunków zatrudnienia oraz 
przebiegu kariery zawodowej. Aspekt płci 
powinien być uwzględniany we wszystkich 
wymiarach oraz na wszystkich etapach 
planowania i wdrażania programów. 
Państwa członkowskie i Komisja powinny 
też zagwarantować, aby EFS+ wspierał 
równe szanse dla wszystkich bez 
dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub 
pochodzenie etniczne, religię lub 
światopogląd, niepełnosprawność, wiek, 
orientację seksualną, cechy płciowe lub 
tożsamość płciową, zgodnie z art. 10 
TFUE, oraz promował włączenie społeczne 
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działań szczególnych promujących 
równość płci i równe szanse. EFS+ 
powinien też promować przechodzenie od 
opieki rezydencjalnej lub instytucjonalnej 
do opieki opartej na rodzinie i
społeczności, zwłaszcza w przypadku 
osób, które spotykają się z dyskryminacją z
wielu przyczyn jednocześnie. EFS+ nie 
powinien wspierać żadnych działań 
przyczyniających się do segregacji lub 
wykluczenia społecznego. Rozporządzenie
(UE) nr [przyszłe rozporządzenie w
sprawie wspólnych przepisów] przewiduje, 
że zasady kwalifikowalności wydatków 
mają być ustalane na szczeblu krajowym, z
pewnymi wyjątkami wymagającymi 
określenia przepisów szczegółowych w
odniesieniu do komponentu EFS+ 
objętego zarządzaniem dzielonym.

osób niepełnosprawnych na równi z innymi 
osobami, a także przyczyniał się do 
wdrożenia Konwencji o prawach osób 
niepełnosprawnych ONZ w odniesieniu, 
między innymi, do edukacji, pracy, 
zatrudnienia i dostępności. Zasady te 
należy brać pod uwagę we wszystkich 
wymiarach i na wszystkich etapach 
przygotowania, monitorowania, realizacji i
oceny programów, w sposób terminowy i
spójny, a jednocześnie zapewniać 
podejmowanie działań szczególnych 
promujących równość płci i równe szanse. 
EFS+ powinien też promować 
przechodzenie od opieki instytucjonalnej 
do opieki opartej na rodzinie i
społeczności, zwłaszcza w przypadku 
osób, które spotykają się z dyskryminacją z
wielu przyczyn jednocześnie i 
dyskryminacją krzyżową. EFS+ nie 
powinien wspierać żadnych działań 
przyczyniających się do segregacji lub 
wykluczenia społecznego. Rozporządzenie
(UE) nr [przyszłe rozporządzenie w
sprawie wspólnych przepisów] przewiduje, 
że zasady kwalifikowalności wydatków 
mają być ustalane na szczeblu krajowym, z
pewnymi wyjątkami wymagającymi 
określenia przepisów szczegółowych w
odniesieniu do komponentu „Spójność 
społeczna i prawa socjalne”.

Or. en

Poprawka 199
Verónica Lope Fontagné

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 28

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28) Państwa członkowskie i Komisja 
powinny zapewnić, aby EFS+ przyczyniał 
się do promowania równości kobiet i
mężczyzn zgodnie z art. 8 TFUE, aby 
zwiększać równe traktowanie i szanse 

(28) Państwa członkowskie i Komisja 
powinny zapewnić, aby EFS+ przyczyniał 
się do promowania równości kobiet i
mężczyzn zgodnie z art. 8 TFUE, aby 
zwiększać równe traktowanie i szanse 
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kobiet i mężczyzn we wszystkich 
obszarach, w tym pod względem 
uczestnictwa w rynku pracy, zasad i
warunków zatrudnienia oraz przebiegu 
kariery zawodowej. Powinny też 
zagwarantować, aby EFS+ wspierał równe 
szanse dla wszystkich bez dyskryminacji, 
zgodnie z art. 10 TFUE, oraz promował 
włączenie społeczne osób 
niepełnosprawnych na równi z innymi 
osobami, a także przyczyniał się do 
wdrożenia Konwencji o prawach osób 
niepełnosprawnych ONZ. Zasady te należy 
brać pod uwagę we wszystkich wymiarach 
i na wszystkich etapach przygotowania,
monitorowania, realizacji i oceny 
programów, w sposób terminowy i spójny, 
a jednocześnie zapewniać podejmowanie 
działań szczególnych promujących 
równość płci i równe szanse. EFS+ 
powinien też promować przechodzenie od 
opieki rezydencjalnej lub instytucjonalnej 
do opieki opartej na rodzinie i
społeczności, zwłaszcza w przypadku 
osób, które spotykają się z dyskryminacją z
wielu przyczyn jednocześnie. EFS+ nie 
powinien wspierać żadnych działań 
przyczyniających się do segregacji lub 
wykluczenia społecznego. Rozporządzenie
(UE) nr [przyszłe rozporządzenie w
sprawie wspólnych przepisów] przewiduje, 
że zasady kwalifikowalności wydatków 
mają być ustalane na szczeblu krajowym, z
pewnymi wyjątkami wymagającymi 
określenia przepisów szczegółowych w
odniesieniu do komponentu EFS+ objętego 
zarządzaniem dzielonym.

kobiet i mężczyzn we wszystkich 
obszarach, w tym pod względem 
uczestnictwa w rynku pracy, zasad i
warunków zatrudnienia oraz przebiegu 
kariery zawodowej. Powinny też 
zagwarantować, aby EFS+ wspierał równe 
szanse dla wszystkich bez dyskryminacji, 
zgodnie z art. 10 TFUE, oraz promował 
włączenie społeczne osób 
niepełnosprawnych na równi z innymi 
osobami, a także przyczyniał się do 
wdrożenia Konwencji o prawach osób 
niepełnosprawnych ONZ w odniesieniu do 
m.in. kształcenia, szkolenia, zatrudnienia 
i dostępności dla osób niepełnosprawnych.
Zasady te należy brać pod uwagę we 
wszystkich wymiarach i na wszystkich 
etapach przygotowania, monitorowania, 
realizacji i oceny programów, w sposób 
terminowy i spójny, a jednocześnie 
zapewniać podejmowanie działań 
szczególnych promujących równość płci i
równe szanse. EFS+ powinien też 
promować przechodzenie od opieki 
rezydencjalnej lub instytucjonalnej do 
opieki opartej na rodzinie i społeczności, 
zwłaszcza w przypadku osób, które 
spotykają się z dyskryminacją z wielu 
przyczyn jednocześnie. EFS+ nie powinien 
wspierać żadnych działań 
przyczyniających się do segregacji lub 
wykluczenia społecznego. Rozporządzenie
(UE) nr [przyszłe rozporządzenie w
sprawie wspólnych przepisów] przewiduje, 
że zasady kwalifikowalności wydatków 
mają być ustalane na szczeblu krajowym, z
pewnymi wyjątkami wymagającymi 
określenia przepisów szczegółowych w
odniesieniu do komponentu EFS+ objętego 
zarządzaniem dzielonym.

Or. es

Poprawka 200
Marian Harkin, Martina Anderson
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 28

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28) Państwa członkowskie i Komisja 
powinny zapewnić, aby EFS+ przyczyniał 
się do promowania równości kobiet i 
mężczyzn zgodnie z art. 8 TFUE, aby 
zwiększać równe traktowanie i szanse 
kobiet i mężczyzn we wszystkich 
obszarach, w tym pod względem 
uczestnictwa w rynku pracy, zasad i 
warunków zatrudnienia oraz przebiegu 
kariery zawodowej. Powinny też 
zagwarantować, aby EFS+ wspierał równe 
szanse dla wszystkich bez dyskryminacji, 
zgodnie z art. 10 TFUE, oraz promował 
włączenie społeczne osób 
niepełnosprawnych na równi z innymi 
osobami, a także przyczyniał się do 
wdrożenia Konwencji o prawach osób 
niepełnosprawnych ONZ. Zasady te należy 
brać pod uwagę we wszystkich wymiarach 
i na wszystkich etapach przygotowania, 
monitorowania, realizacji i oceny 
programów, w sposób terminowy i spójny, 
a jednocześnie zapewniać podejmowanie 
działań szczególnych promujących 
równość płci i równe szanse. EFS+ 
powinien też promować przechodzenie od 
opieki rezydencjalnej lub instytucjonalnej 
do opieki opartej na rodzinie i
społeczności, zwłaszcza w przypadku 
osób, które spotykają się z dyskryminacją z
wielu przyczyn jednocześnie. EFS+ nie 
powinien wspierać żadnych działań 
przyczyniających się do segregacji lub 
wykluczenia społecznego. Rozporządzenie
(UE) nr [przyszłe rozporządzenie w
sprawie wspólnych przepisów] przewiduje, 
że zasady kwalifikowalności wydatków 
mają być ustalane na szczeblu krajowym, z
pewnymi wyjątkami wymagającymi 
określenia przepisów szczegółowych w
odniesieniu do komponentu EFS+ objętego 
zarządzaniem dzielonym.

(28) Państwa członkowskie i Komisja 
powinny zapewnić, aby EFS+ przyczyniał 
się do promowania równości kobiet i 
mężczyzn zgodnie z art. 8 TFUE, aby 
zwiększać równe traktowanie i szanse 
kobiet i mężczyzn we wszystkich 
obszarach, w tym pod względem 
uczestnictwa w rynku pracy, zasad i 
warunków zatrudnienia oraz przebiegu 
kariery zawodowej. Powinny też 
zagwarantować, aby EFS+ wspierał równe 
szanse dla wszystkich bez dyskryminacji, 
zgodnie z art. 10 TFUE, oraz promował 
włączenie społeczne osób 
niepełnosprawnych na równi z innymi 
osobami, a także przyczyniał się do 
wdrożenia Konwencji o prawach osób 
niepełnosprawnych ONZ w odniesieniu, 
między innymi, do edukacji, pracy, 
zatrudnienia i powszechnej dostępności. 
Zasady te należy brać pod uwagę we 
wszystkich wymiarach i na wszystkich 
etapach przygotowania, monitorowania, 
realizacji i oceny programów, w sposób 
terminowy i spójny, a jednocześnie 
zapewniać podejmowanie działań 
szczególnych promujących równość płci i
równe szanse. EFS+ powinien też 
promować przechodzenie od opieki 
rezydencjalnej lub instytucjonalnej do 
opieki opartej na rodzinie i społeczności, 
zwłaszcza w przypadku osób, które 
spotykają się z dyskryminacją z wielu 
przyczyn jednocześnie. EFS+ nie powinien 
wspierać żadnych działań 
przyczyniających się do segregacji lub 
wykluczenia społecznego. Rozporządzenie
(UE) nr [przyszłe rozporządzenie w
sprawie wspólnych przepisów] przewiduje, 
że zasady kwalifikowalności wydatków 
mają być ustalane na szczeblu krajowym, z
pewnymi wyjątkami wymagającymi 
określenia przepisów szczegółowych w
odniesieniu do komponentu EFS+ objętego 
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zarządzaniem dzielonym.

Or. en

Poprawka 201
Rosa Estaràs Ferragut

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 28

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28) Państwa członkowskie i Komisja 
powinny zapewnić, aby EFS+ przyczyniał 
się do promowania równości kobiet i 
mężczyzn zgodnie z art. 8 TFUE, aby 
zwiększać równe traktowanie i szanse 
kobiet i mężczyzn we wszystkich 
obszarach, w tym pod względem 
uczestnictwa w rynku pracy, zasad i 
warunków zatrudnienia oraz przebiegu 
kariery zawodowej. Powinny też 
zagwarantować, aby EFS+ wspierał równe 
szanse dla wszystkich bez dyskryminacji, 
zgodnie z art. 10 TFUE, oraz promował 
włączenie społeczne osób 
niepełnosprawnych na równi z innymi 
osobami, a także przyczyniał się do 
wdrożenia Konwencji o prawach osób 
niepełnosprawnych ONZ. Zasady te należy 
brać pod uwagę we wszystkich wymiarach 
i na wszystkich etapach przygotowania, 
monitorowania, realizacji i oceny 
programów, w sposób terminowy i spójny, 
a jednocześnie zapewniać podejmowanie 
działań szczególnych promujących 
równość płci i równe szanse. EFS+ 
powinien też promować przechodzenie od 
opieki rezydencjalnej lub instytucjonalnej 
do opieki opartej na rodzinie i
społeczności, zwłaszcza w przypadku 
osób, które spotykają się z dyskryminacją z
wielu przyczyn jednocześnie. EFS+ nie 
powinien wspierać żadnych działań 
przyczyniających się do segregacji lub 
wykluczenia społecznego. Rozporządzenie
(UE) nr [przyszłe rozporządzenie w

(28) Państwa członkowskie i Komisja 
powinny zapewnić, aby EFS+ przyczyniał 
się do promowania równości kobiet i 
mężczyzn zgodnie z art. 8 TFUE, aby 
zwiększać równe traktowanie i szanse 
kobiet i mężczyzn we wszystkich 
obszarach, w tym pod względem 
uczestnictwa w rynku pracy, zasad i 
warunków zatrudnienia oraz przebiegu 
kariery zawodowej. Powinny też 
zagwarantować, aby EFS+ wspierał równe 
szanse dla wszystkich bez dyskryminacji, 
zgodnie z art. 10 TFUE, oraz promował 
włączenie społeczne osób 
niepełnosprawnych na równi z innymi 
osobami, a także przyczyniał się do 
wdrożenia Konwencji o prawach osób 
niepełnosprawnych ONZ w odniesieniu, 
między innymi, do edukacji, pracy, 
zatrudnienia i powszechnej dostępności. 
Zasady te należy brać pod uwagę we 
wszystkich wymiarach i na wszystkich 
etapach przygotowania, monitorowania, 
realizacji i oceny programów, w sposób 
terminowy i spójny, a jednocześnie 
zapewniać podejmowanie działań 
szczególnych promujących równość płci i
równe szanse. EFS+ powinien też 
promować przechodzenie od opieki 
rezydencjalnej lub instytucjonalnej do 
opieki opartej na rodzinie i społeczności, 
zwłaszcza w przypadku osób, które 
spotykają się z dyskryminacją z wielu 
przyczyn jednocześnie. EFS+ nie powinien 
wspierać żadnych działań 
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sprawie wspólnych przepisów] przewiduje, 
że zasady kwalifikowalności wydatków 
mają być ustalane na szczeblu krajowym, z
pewnymi wyjątkami wymagającymi 
określenia przepisów szczegółowych w
odniesieniu do komponentu EFS+ objętego 
zarządzaniem dzielonym.

przyczyniających się do segregacji lub 
wykluczenia społecznego. Rozporządzenie
(UE) nr [przyszłe rozporządzenie w
sprawie wspólnych przepisów] przewiduje, 
że zasady kwalifikowalności wydatków 
mają być ustalane na szczeblu krajowym, z
pewnymi wyjątkami wymagającymi 
określenia przepisów szczegółowych w
odniesieniu do komponentu EFS+ objętego 
zarządzaniem dzielonym.

Or. en

Poprawka 202
Elisabeth Morin-Chartier

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 28

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28) Państwa członkowskie i Komisja 
powinny zapewnić, aby EFS+ przyczyniał 
się do promowania równości kobiet i 
mężczyzn zgodnie z art. 8 TFUE, aby 
zwiększać równe traktowanie i szanse 
kobiet i mężczyzn we wszystkich 
obszarach, w tym pod względem 
uczestnictwa w rynku pracy, zasad i 
warunków zatrudnienia oraz przebiegu 
kariery zawodowej. Powinny też 
zagwarantować, aby EFS+ wspierał równe 
szanse dla wszystkich bez dyskryminacji, 
zgodnie z art. 10 TFUE, oraz promował 
włączenie społeczne osób 
niepełnosprawnych na równi z innymi 
osobami, a także przyczyniał się do 
wdrożenia Konwencji o prawach osób 
niepełnosprawnych ONZ. Zasady te należy 
brać pod uwagę we wszystkich wymiarach 
i na wszystkich etapach przygotowania, 
monitorowania, realizacji i oceny 
programów, w sposób terminowy i spójny, 
a jednocześnie zapewniać podejmowanie 
działań szczególnych promujących 
równość płci i równe szanse. EFS+ 
powinien też promować przechodzenie od 

(28) Państwa członkowskie i Komisja 
powinny zapewnić, aby EFS+ przyczyniał 
się do promowania równości kobiet i 
mężczyzn zgodnie z art. 8 TFUE, aby 
zwiększać równe traktowanie i szanse 
kobiet i mężczyzn we wszystkich 
obszarach, w tym pod względem 
uczestnictwa w rynku pracy, zasad i 
warunków zatrudnienia oraz przebiegu 
kariery zawodowej. Powinny też 
zagwarantować, aby EFS+ wspierał równe 
szanse dla wszystkich bez dyskryminacji, 
zgodnie z art. 10 TFUE, oraz promował 
włączenie społeczne osób 
niepełnosprawnych na równi z innymi 
osobami, a także przyczyniał się do 
wdrożenia Konwencji o prawach osób 
niepełnosprawnych ONZ. Zasady te należy 
brać pod uwagę we wszystkich wymiarach 
i na wszystkich etapach przygotowania, 
monitorowania, realizacji i oceny 
programów, w sposób terminowy i spójny, 
a jednocześnie zapewniać podejmowanie 
działań szczególnych promujących 
równość płci i równe szanse. EFS+ 
powinien też promować przechodzenie od 
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opieki rezydencjalnej lub instytucjonalnej 
do opieki opartej na rodzinie i
społeczności, zwłaszcza w przypadku 
osób, które spotykają się z dyskryminacją z
wielu przyczyn jednocześnie. EFS+ nie 
powinien wspierać żadnych działań 
przyczyniających się do segregacji lub 
wykluczenia społecznego. Rozporządzenie
(UE) nr [przyszłe rozporządzenie w
sprawie wspólnych przepisów] przewiduje, 
że zasady kwalifikowalności wydatków 
mają być ustalane na szczeblu krajowym, z
pewnymi wyjątkami wymagającymi 
określenia przepisów szczegółowych w
odniesieniu do komponentu EFS+ objętego 
zarządzaniem dzielonym.

opieki rezydencjalnej lub instytucjonalnej 
do opieki opartej na rodzinie i
społeczności, zwłaszcza w przypadku 
osób, które spotykają się z dyskryminacją z
wielu przyczyn jednocześnie. EFS+ nie 
powinien wspierać żadnych działań 
przyczyniających się do segregacji lub 
wykluczenia społecznego. Rozporządzenie
(UE) nr [przyszłe rozporządzenie w
sprawie wspólnych przepisów] przewiduje, 
że zasady kwalifikowalności wydatków 
mają być zgodne z Kartą praw 
podstawowych Unii Europejskiej i
ustalane na szczeblu krajowym, z pewnymi 
wyjątkami wymagającymi określenia 
przepisów szczegółowych w odniesieniu 
do komponentu EFS+ objętego 
zarządzaniem dzielonym.

Or. en

Poprawka 203
Verónica Lope Fontagné

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 28 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28a) EFS+ powinien wspierać działania 
mające na celu ochronę i wspieranie praw 
dziecka oraz zapewnienie równości szans, 
sprzyjające rozwojowi umiejętności 
niezbędnych do tego, aby stać się 
aktywnym członkiem społeczeństwa, 
zwiększyć możliwości wejścia na rynek 
pracy oraz przerwać spiralę ubóstwa i 
wykluczenia społecznego.

Or. es

Poprawka 204
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 31

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(31) Eksperymenty społeczne polegają
na testowaniu projektów o niewielkiej 
skali, co umożliwia zebranie dowodów 
sprawdzających wykonalność innowacji 
społecznych. Powinna istnieć możliwość 
rozwijania wykonalnych idei na szerszą 
skalę lub w innych kontekstach przy 
wsparciu finansowym z EFS+ oraz z
innych źródeł.

(31) Należy umożliwiać eksperymenty 
społeczne, aby rozwijać wykonalne idee na 
szerszą skalę lub w innych kontekstach 
przy wsparciu finansowym z EFS+ oraz z
innych źródeł.

Or. en

Poprawka 205
Terry Reintke
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 31

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(31) Eksperymenty społeczne polegają 
na testowaniu projektów o niewielkiej 
skali, co umożliwia zebranie dowodów 
sprawdzających wykonalność innowacji 
społecznych. Powinna istnieć możliwość 
rozwijania wykonalnych idei na szerszą 
skalę lub w innych kontekstach przy 
wsparciu finansowym z EFS+ oraz z
innych źródeł.

(31) Eksperymenty społeczne polegają 
na testowaniu projektów o niewielkiej 
skali, co umożliwia zebranie dowodów 
sprawdzających wykonalność innowacji 
społecznych. Powinna istnieć możliwość
testowania idei na szczeblu lokalnym i 
należy do tego zachęcać oraz należy 
zapewnić możliwość rozwijania 
wykonalnych idei na szerszą skalę lub ich 
przenoszenia do innych kontekstów w
różnych regionach lub państwach 
członkowskich przy wsparciu finansowym 
z EFS+ lub w połączeniu z innymi 
źródłami.

Or. en

Poprawka 206
Elena Gentile
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 31

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(31) Eksperymenty społeczne polegają 
na testowaniu projektów o niewielkiej 
skali, co umożliwia zebranie dowodów 
sprawdzających wykonalność innowacji 
społecznych. Powinna istnieć możliwość 
rozwijania wykonalnych idei na szerszą 
skalę lub w innych kontekstach przy 
wsparciu finansowym z EFS+ oraz z
innych źródeł.

(31) Eksperymenty społeczne polegają 
na testowaniu projektów o niewielkiej 
skali, co umożliwia zebranie dowodów 
sprawdzających wykonalność innowacji 
społecznych. Powinna istnieć możliwość 
rozwijania wykonalnych idei na szerszą 
skalę – w stosownych przypadkach – lub w
innych kontekstach przy wsparciu 
finansowym z EFS+ oraz z innych źródeł.

Or. en

Poprawka 207
Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Lynn Boylan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 32

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(32) W rozporządzeniu w sprawie EFS+ 
określono przepisy mające na celu 
umożliwienie pracownikom swobody 
przemieszczania się na 
niedyskryminacyjnych zasadach przez 
zagwarantowanie ścisłej współpracy 
centralnych służb zatrudnienia państw 
członkowskich oraz ich współpracy z 
Komisją. Europejska sieć służb 
zatrudnienia powinna promować lepsze 
funkcjonowanie rynków pracy przez 
ułatwianie transgranicznej mobilności
pracowników i zapewnianie większej 
przejrzystości informacji na rynkach 
pracy. W zakres EFS+ wchodzi również
rozwijanie i wspieranie ukierunkowanych 
programów mobilności mających na celu 
obsadzanie wolnych miejsc pracy w tych 
obszarach rynku, w których 
zidentyfikowano braki.

(32) W rozporządzeniu w sprawie EFS+ 
określono przepisy mające na celu 
umożliwienie pracownikom swobody 
przemieszczania się przy zapewnieniu 
wysokiej jakości warunków socjalnych i
na niedyskryminacyjnych zasadach. 
Publiczne służby zatrudnienia państw 
członkowskich, partnerzy społeczni i 
Komisja powinny ściśle z sobą 
współpracować. Europejska sieć służb 
zatrudnienia, wraz z partnerami 
społecznymi, powinna promować wysokiej 
jakości warunki socjalne oraz łatwy 
dostęp do informacji dla mobilnych
pracowników. W zakres EFS+ wchodzi 
rozwijanie i wspieranie ukierunkowanych 
programów mobilności mających na celu 
obsadzanie wysokiej jakości wolnych 
miejsc pracy w tych obszarach rynku, w
których zidentyfikowano braki. Ponadto 
zakres EFS+ obejmuje transgraniczne 
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partnerstwa między regionalnymi 
publicznymi służbami zatrudnienia i 
partnerami społecznymi oraz ich działania 
na rzecz promowania dobrowolnej i 
sprawiedliwej mobilności, a także 
przejrzystości i integracji 
transgranicznych rynków pracy przez 
informacje, porady i staże. W wielu 
regionach przygranicznych odgrywają one 
ważną rolę w rozwoju prawdziwego 
europejskiego rynku pracy.

Or. en

Poprawka 208
Terry Reintke
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 32

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(32) W rozporządzeniu w sprawie EFS+ 
określono przepisy mające na celu 
umożliwienie pracownikom swobody 
przemieszczania się na 
niedyskryminacyjnych zasadach przez 
zagwarantowanie ścisłej współpracy 
centralnych służb zatrudnienia państw 
członkowskich oraz ich współpracy z 
Komisją. Europejska sieć służb 
zatrudnienia powinna promować lepsze 
funkcjonowanie rynków pracy przez 
ułatwianie transgranicznej mobilności 
pracowników i zapewnianie większej 
przejrzystości informacji na rynkach pracy. 
W zakres EFS+ wchodzi również 
rozwijanie i wspieranie ukierunkowanych 
programów mobilności mających na celu 
obsadzanie wolnych miejsc pracy w tych 
obszarach rynku, w których 
zidentyfikowano braki.

(32) W rozporządzeniu w sprawie EFS+ 
określono przepisy mające na celu 
umożliwienie pracownikom swobody 
przemieszczania się na 
niedyskryminacyjnych zasadach. 
Publiczne służby zatrudnienia państw 
członkowskich, partnerzy społeczni i 
Komisja powinny ściśle z sobą 
współpracować. Europejska sieć służb 
zatrudnienia, przy zaangażowaniu 
partnerów społecznych i odpowiednich 
organizacji społeczeństwa obywatelskiego,
powinna promować lepsze funkcjonowanie 
rynków pracy przez ułatwianie 
transgranicznej mobilności pracowników
na sprawiedliwych warunkach i
zapewnianie większej przejrzystości – z 
danymi segregowanymi według kryterium 
płci – informacji na rynkach pracy oraz 
lepszego uznawania kwalifikacji. W
zakres EFS+ wchodzi również rozwijanie i
wspieranie ukierunkowanych programów 
mobilności mających na celu obsadzanie 
wolnych miejsc pracy w tych obszarach 
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rynku, w których zidentyfikowano braki.
Ponadto zakres EFS+ obejmuje 
transgraniczne partnerstwa między 
regionalnymi publicznymi służbami 
zatrudnienia i partnerami społecznymi 
oraz ich działania na rzecz promowania 
dobrowolnej i sprawiedliwej mobilności, a 
także przejrzystości i integracji 
transgranicznych rynków pracy przez 
informacje, porady i pośrednictwo. W 
wielu regionach przygranicznych 
odgrywają one ważną rolę w rozwoju 
prawdziwego europejskiego rynku pracy.

Or. en

Poprawka 209
Michael Detjen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 32

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(32) W rozporządzeniu w sprawie EFS+ 
określono przepisy mające na celu 
umożliwienie pracownikom swobody 
przemieszczania się na 
niedyskryminacyjnych zasadach przez 
zagwarantowanie ścisłej współpracy 
centralnych służb zatrudnienia państw 
członkowskich oraz ich współpracy z
Komisją. Europejska sieć służb 
zatrudnienia powinna promować lepsze 
funkcjonowanie rynków pracy przez 
ułatwianie transgranicznej mobilności 
pracowników i zapewnianie większej 
przejrzystości informacji na rynkach pracy. 
W zakres EFS+ wchodzi również
rozwijanie i wspieranie ukierunkowanych 
programów mobilności mających na celu 
obsadzanie wolnych miejsc pracy w tych 
obszarach rynku, w których 
zidentyfikowano braki.

(32) W rozporządzeniu w sprawie EFS+ 
określono przepisy mające na celu 
umożliwienie pracownikom swobody 
przemieszczania się na 
niedyskryminacyjnych zasadach. 
Centralne służby zatrudnienia państw 
członkowskich powinny ściśle 
współpracować między sobą oraz z
partnerami społecznymi i Komisją. 
Europejska sieć służb zatrudnienia 
powinna, włączając partnerów 
społecznych, promować lepsze 
funkcjonowanie rynków pracy przez 
ułatwianie transgranicznej mobilności 
pracowników na uczciwych warunkach i
zapewnianie większej przejrzystości 
informacji na rynkach pracy. W zakres 
EFS+ wchodzi rozwijanie i wspieranie 
ukierunkowanych programów mobilności 
mających na celu obsadzanie wolnych 
miejsc pracy wysokiej jakości w tych 
obszarach rynku, w których 
zidentyfikowano braki. Poza tym w zakres 
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EFS+ wchodzą partnerstwa 
transgraniczne regionalnych służb 
zatrudnienia i partnerów społecznych, a 
także ich działania mające na celu 
wspieranie dobrowolnej i uczciwej 
mobilności oraz przejrzystości i integracji 
transgranicznych rynków pracy przez 
informowanie, doradztwo i pośrednictwo. 
W wielu regionach przygranicznych 
odgrywają one ważną rolę dla rozwoju 
prawdziwego europejskiego rynku pracy.

Or. de

Poprawka 210
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 32

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(32) W rozporządzeniu w sprawie EFS+ 
określono przepisy mające na celu 
umożliwienie pracownikom swobody 
przemieszczania się na 
niedyskryminacyjnych zasadach przez 
zagwarantowanie ścisłej współpracy
centralnych służb zatrudnienia państw 
członkowskich oraz ich współpracy z 
Komisją. Europejska sieć służb 
zatrudnienia powinna promować lepsze 
funkcjonowanie rynków pracy przez 
ułatwianie transgranicznej mobilności 
pracowników i zapewnianie większej 
przejrzystości informacji na rynkach pracy. 
W zakres EFS+ wchodzi również 
rozwijanie i wspieranie ukierunkowanych 
programów mobilności mających na celu 
obsadzanie wolnych miejsc pracy w tych 
obszarach rynku, w których 
zidentyfikowano braki.

(32) W rozporządzeniu w sprawie EFS+ 
określono przepisy mające na celu 
umożliwienie pracownikom swobody 
przemieszczania się na 
niedyskryminacyjnych zasadach, przez 
zagwarantowanie ścisłej współpracy
publicznych służb zatrudnienia państw 
członkowskich, Komisji oraz partnerów 
społecznych. Europejska sieć służb 
zatrudnienia, przy zaangażowaniu 
partnerów społecznych, powinna 
promować lepsze funkcjonowanie rynków 
pracy przez ułatwianie transgranicznej 
mobilności pracowników na 
sprawiedliwych warunkach i zapewnianie 
większej przejrzystości informacji na 
rynkach pracy. W zakres EFS+ wchodzi 
również rozwijanie i wspieranie 
ukierunkowanych programów mobilności 
mających na celu obsadzanie wysokiej 
jakości wolnych miejsc pracy w tych 
obszarach rynku, w których 
zidentyfikowano braki.
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Or. en

Poprawka 211
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Elena Gentile, 
Miapetra Kumpula-Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi 
López

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 32 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(32a) EFS+ obejmuje transgraniczne 
partnerstwa między regionalnymi 
publicznymi służbami zatrudnienia i 
partnerami społecznymi oraz ich działania 
na rzecz promowania dobrowolnej i 
sprawiedliwej mobilności, a także 
przejrzystości i integracji 
transgranicznych rynków pracy przez 
informacje, porady i pośrednictwo. W 
wielu regionach przygranicznych 
odgrywają one ważną rolę w rozwoju 
prawdziwego europejskiego rynku pracy.

Or. en

Poprawka 212
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 33

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(33) Brak dostępu do finansowania dla 
mikroprzedsiębiorstw, gospodarki 
społecznej i przedsiębiorstw społecznych 
jest jedną z głównych przeszkód dla 
zakładania przedsiębiorstw, w
szczególności wśród osób najbardziej 
oddalonych od rynku pracy. W 
rozporządzeniu w sprawie EFS+ zawarto 
przepisy służące stworzeniu rynkowego 

(33) Brak dostępu do finansowania dla 
mikroprzedsiębiorstw, gospodarki 
społecznej i przedsiębiorstw społecznych 
jest jedną z głównych przeszkód dla 
zakładania przedsiębiorstw, w
szczególności wśród osób najbardziej 
oddalonych od rynku pracy. W
rozporządzeniu w sprawie EFS+ zawarto 
przepisy służące zwiększeniu źródeł i
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ekosystemu w celu zwiększenia źródeł i 
dostępności finansowania dla 
przedsiębiorstw społecznych, a także
zaspokojenia potrzeb osób, które tego 
najbardziej potrzebują, w szczególności 
osób bezrobotnych, kobiet i osób
wymagających szczególnego traktowania, 
które chcą założyć lub rozwijać 
mikroprzedsiębiorstwo. Ten cel będzie 
również realizowany za pomocą 
instrumentów finansowych i gwarancji 
budżetowych w ramach segmentu 
inwestycji społecznych i umiejętności 
Funduszu InvestEU.

dostępności finansowania oraz usług 
wsparcia dla przedsiębiorstw społecznych, 
a także zaspokojeniu potrzeb osób, które 
tego najbardziej potrzebują, w
szczególności osób bezrobotnych, kobiet i
osób w niekorzystnej sytuacji, które chcą 
założyć lub rozwijać 
mikroprzedsiębiorstwo.

Or. en

Poprawka 213
Heinz K. Becker

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 33

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(33) Brak dostępu do finansowania dla 
mikroprzedsiębiorstw, gospodarki 
społecznej i przedsiębiorstw społecznych 
jest jedną z głównych przeszkód dla 
zakładania przedsiębiorstw, w
szczególności wśród osób najbardziej 
oddalonych od rynku pracy. W
rozporządzeniu w sprawie EFS+ zawarto 
przepisy służące stworzeniu rynkowego 
ekosystemu w celu zwiększenia źródeł i
dostępności finansowania dla 
przedsiębiorstw społecznych, a także 
zaspokojenia potrzeb osób, które tego
najbardziej potrzebują, w szczególności 
osób bezrobotnych, kobiet i osób 
wymagających szczególnego traktowania,
które chcą założyć lub rozwijać 
mikroprzedsiębiorstwo. Ten cel będzie 
również realizowany za pomocą 
instrumentów finansowych i gwarancji 
budżetowych w ramach segmentu 
inwestycji społecznych i umiejętności 

(33) Brak dostępu do finansowania dla 
mikroprzedsiębiorstw, gospodarki 
społecznej i przedsiębiorstw społecznych 
jest jedną z głównych przeszkód dla 
zakładania przedsiębiorstw, w
szczególności wśród osób najbardziej 
oddalonych od rynku pracy. Należy 
zwrócić w tym kontekście uwagę na 
istniejące odpowiednie środki finansowe, 
takie jak Europejski Fundusz Rozwoju 
Regionalnego i Program Unii 
Europejskiej na rzecz przemian i 
innowacji społecznych. W związku z tym 
istotne jest efektywne wykorzystanie 
budżetu i konieczne jest ułatwienie 
dostępu do środków UE. W
rozporządzeniu w sprawie EFS+ zawarto 
przepisy służące stworzeniu rynkowego 
ekosystemu w celu zwiększenia źródeł i
dostępności finansowania dla 
przedsiębiorstw społecznych, a także 
zaspokojenia potrzeb osób, które tego 
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Funduszu InvestEU. potrzebują i które chcą założyć lub 
rozwijać mikroprzedsiębiorstwo. Ten cel 
będzie również realizowany za pomocą 
instrumentów finansowych i gwarancji 
budżetowych w ramach segmentu 
inwestycji społecznych i umiejętności 
Funduszu InvestEU.

Or. de

Poprawka 214
Elena Gentile

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 33

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(33) Brak dostępu do finansowania dla 
mikroprzedsiębiorstw, gospodarki 
społecznej i przedsiębiorstw społecznych 
jest jedną z głównych przeszkód dla 
zakładania przedsiębiorstw, w
szczególności wśród osób najbardziej 
oddalonych od rynku pracy. W 
rozporządzeniu w sprawie EFS+ zawarto 
przepisy służące stworzeniu rynkowego 
ekosystemu w celu zwiększenia źródeł i 
dostępności finansowania dla 
przedsiębiorstw społecznych, a także 
zaspokojenia potrzeb osób, które tego 
najbardziej potrzebują, w szczególności 
osób bezrobotnych, kobiet i osób 
wymagających szczególnego traktowania, 
które chcą założyć lub rozwijać 
mikroprzedsiębiorstwo. Ten cel będzie 
również realizowany za pomocą 
instrumentów finansowych i gwarancji 
budżetowych w ramach segmentu 
inwestycji społecznych i umiejętności 
Funduszu InvestEU.

(33) Brak dostępu do finansowania dla 
mikroprzedsiębiorstw, gospodarki 
społecznej i przedsiębiorstw społecznych 
jest jedną z głównych przeszkód dla 
zakładania przedsiębiorstw, w
szczególności wśród osób najbardziej 
oddalonych od rynku pracy. W 
rozporządzeniu w sprawie EFS+ zawarto 
przepisy służące stworzeniu rynkowego 
ekosystemu w celu zwiększenia źródeł i 
dostępności finansowania dla 
przedsiębiorstw gospodarki społecznej i 
przedsiębiorstw społecznych, a także 
zaspokojenia potrzeb osób, które tego 
najbardziej potrzebują, w szczególności 
osób bezrobotnych, kobiet i osób 
wymagających szczególnego traktowania, 
które chcą założyć lub rozwijać 
mikroprzedsiębiorstwo. Ten cel będzie 
również realizowany za pomocą 
instrumentów finansowych i gwarancji 
budżetowych w ramach segmentu 
inwestycji społecznych i umiejętności 
Funduszu InvestEU.

Or. en



PE626.995v02-00 152/162 AM\1164117PL.docx

PL

Poprawka 215
Verónica Lope Fontagné

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 33

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(33) Brak dostępu do finansowania dla 
mikroprzedsiębiorstw, gospodarki 
społecznej i przedsiębiorstw społecznych 
jest jedną z głównych przeszkód dla 
zakładania przedsiębiorstw, w
szczególności wśród osób najbardziej 
oddalonych od rynku pracy. W
rozporządzeniu w sprawie EFS+ zawarto 
przepisy służące stworzeniu rynkowego 
ekosystemu w celu zwiększenia źródeł i
dostępności finansowania dla 
przedsiębiorstw społecznych, a także 
zaspokojenia potrzeb osób, które tego 
najbardziej potrzebują, w szczególności 
osób bezrobotnych, kobiet i osób 
wymagających szczególnego traktowania, 
które chcą założyć lub rozwijać 
mikroprzedsiębiorstwo. Ten cel będzie 
również realizowany za pomocą 
instrumentów finansowych i gwarancji 
budżetowych w ramach segmentu 
inwestycji społecznych i umiejętności 
Funduszu InvestEU.

(33) Brak dostępu do finansowania dla 
mikroprzedsiębiorstw, gospodarki 
społecznej i przedsiębiorstw społecznych 
jest jedną z głównych przeszkód dla 
zakładania przedsiębiorstw, w
szczególności wśród osób najbardziej 
oddalonych od rynku pracy. W
rozporządzeniu w sprawie EFS+ zawarto 
przepisy służące stworzeniu rynkowego 
ekosystemu w celu zwiększenia źródeł i
dostępności finansowania dla 
przedsiębiorstw gospodarki społecznej, a
także zaspokojenia potrzeb osób, które 
tego najbardziej potrzebują, w
szczególności osób bezrobotnych, kobiet i
osób wymagających szczególnego 
traktowania, które chcą założyć lub 
rozwijać mikroprzedsiębiorstwo. Ten cel 
będzie również realizowany za pomocą 
instrumentów finansowych i gwarancji 
budżetowych w ramach segmentu 
inwestycji społecznych i umiejętności 
Funduszu InvestEU.

Or. es

Poprawka 216
Heinz K. Becker

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 33 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(33a) Komisja powinna wprowadzić na 
szczeblu unijnym „europejski znak 
gospodarki społecznej” dla 
przedsiębiorstw społecznych i 
przedsiębiorstw gospodarki solidarnej, 
mający na celu wyróżnienie – w oparciu o 
jasne kryteria – szczególnych cech tych 
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przedsiębiorstw i wywieranego przez nie 
oddziaływania społecznego, zwiększenie 
ich widoczności, zachęcanie do inwestycji, 
ułatwianie dostępu do finansowania i 
jednolitego rynku tym z nich, które 
zamierzają rozszerzyć działalność w kraju 
lub na inne państwa członkowskie, przy 
jednoczesnym przestrzeganiu różnych 
form prawnych i ram występujących w 
tym sektorze oraz w państwach 
członkowskich.

Or. de

Poprawka 217
Elena Gentile

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 34

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(34) Podmioty działające na rynku 
inwestycji społecznych, w tym organizacje 
charytatywne, mogą odgrywać decydującą 
rolę w osiąganiu kilku celów EFS+, 
ponieważ oferują one finansowanie, jak 
również innowacyjne i uzupełniające 
podejścia do walki z wykluczeniem 
społecznym i ubóstwem, ograniczając 
bezrobocie i przyczyniając się do 
wypełniania celów zrównoważonego 
rozwoju ONZ. Te podmioty charytatywne, 
takie jak fundacje i darczyńcy, powinny w
stosownych przypadkach być 
zaangażowane w działania EFS+, 
zwłaszcza mające na celu rozwijanie 
ekosystemu rynku inwestycji społecznych.

(34) Podmioty działające na rynku 
inwestycji społecznych, w tym organizacje 
charytatywne, mogą odgrywać decydującą 
rolę we wspieraniu osiągnięcia kilku 
celów EFS+, ponieważ oferują one 
finansowanie, jak również innowacyjne i 
uzupełniające podejścia do walki z 
wykluczeniem społecznym i ubóstwem, 
ograniczając bezrobocie i przyczyniając się 
do wypełniania celów zrównoważonego 
rozwoju ONZ. Te podmioty charytatywne, 
takie jak fundacje i darczyńcy, powinny w
stosownych przypadkach być 
zaangażowane w działania EFS+.

Or. en

Poprawka 218
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 34

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(34) Podmioty działające na rynku 
inwestycji społecznych, w tym organizacje 
charytatywne, mogą odgrywać decydującą 
rolę w osiąganiu kilku celów EFS+, 
ponieważ oferują one finansowanie, jak 
również innowacyjne i uzupełniające 
podejścia do walki z wykluczeniem 
społecznym i ubóstwem, ograniczając 
bezrobocie i przyczyniając się do 
wypełniania celów zrównoważonego 
rozwoju ONZ. Te podmioty charytatywne, 
takie jak fundacje i darczyńcy, powinny w
stosownych przypadkach być 
zaangażowane w działania EFS+, 
zwłaszcza mające na celu rozwijanie 
ekosystemu rynku inwestycji społecznych.

(34) Inwestorzy społeczni, w tym 
organizacje charytatywne, mogą odgrywać 
decydującą rolę w osiąganiu kilku celów 
EFS+, ponieważ oferują one finansowanie, 
jak również innowacyjne i uzupełniające 
podejścia do walki z wykluczeniem 
społecznym i ubóstwem, ograniczając 
bezrobocie i przyczyniając się do 
wypełniania celów zrównoważonego 
rozwoju ONZ. Te podmioty charytatywne, 
takie jak fundacje i darczyńcy, powinny w
stosownych przypadkach być 
zaangażowane w działania EFS+, 
zwłaszcza mające na celu stymulowanie
inwestycji społecznych.

Or. en

Poprawka 219
Heinz K. Becker

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 34 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(34a) Aby wesprzeć inicjatywy UE 
mające na celu przybliżenie Unii 
Europejskiej obywatelom Europy, wraz z 
biletem Interrail dla młodych ludzi 
finansowany powinien być drugi środek –
„bilet europejski za 99 euro” na samolot, 
pociąg lub autobus, dzięki któremu każdy 
obywatel będzie mógł po przystępnej cenie 
z każdego punktu Europy zwiedzić 
instytucje UE w Brukseli: Komisję 
Europejską, Parlament Europejski i Radę 
Europejską, a także stałe 
przedstawicielstwo swojego kraju, jak 
również Parlament Europejski w 
Strasburgu. Przedłożony musi zostać 
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dowód spotkania informacyjnego o 
ustalonej jakości.

Or. de

Poprawka 220
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Elena Gentile, 
Miapetra Kumpula-Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi 
López

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 34 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(34a) Współpraca ponadnarodowa 
przynosi znaczną wartość dodaną i 
dlatego powinna być wspierana przez 
wszystkie państwa członkowskie, z 
wyjątkiem należycie uzasadnionych 
przypadków z uwzględnieniem zasady 
proporcjonalności. Konieczne jest również 
zwiększenie roli Komisji w ułatwianiu 
wymiany doświadczeń i koordynacji 
wdrażania konkretnych inicjatyw.

Or. en

Poprawka 221
Terry Reintke
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 34 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(34a) Współpraca ponadnarodowa 
przynosi znaczną wartość dodaną i 
dlatego powinna być wspierana przez 
wszystkie państwa członkowskie, z 
wyjątkiem należycie uzasadnionych 
przypadków z uwzględnieniem zasady 
proporcjonalności. Konieczne jest również 
zwiększenie roli Komisji w ułatwianiu 
wymiany doświadczeń i koordynacji 
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wdrażania konkretnych inicjatyw.

Or. en

Poprawka 222
Marian Harkin, Martina Anderson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 34 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(34a) Współpraca ponadnarodowa 
przynosi znaczną wartość dodaną. Dlatego 
powinna być wspierana przez wszystkie 
państwa członkowskie, z wyjątkiem 
należycie uzasadnionych przypadków z 
uwzględnieniem zasady 
proporcjonalności. Konieczne jest również 
zwiększenie roli Komisji w ułatwianiu 
wymiany doświadczeń i koordynacji 
wdrażania konkretnych inicjatyw.

Or. en

Poprawka 223
Ulrike Trebesius

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 46

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(46) Mając na uwadze znaczenie 
przeciwdziałania zmianie klimatu zgodnie 
z zobowiązaniami Unii na rzecz realizacji 
porozumienia paryskiego i celów 
zrównoważonego rozwoju Organizacji 
Narodów Zjednoczonych, niniejsze 
rozporządzenie przyczyni się do 
uwzględnienia działań w dziedzinie 
klimatu w polityce Unii i do osiągnięcia 
celu ogólnego, w ramach którego wydatki 
na realizację celów klimatycznych w
budżecie UE mają sięgnąć 25 %. 

(46) Mając na uwadze znaczenie 
przeciwdziałania zmianie klimatu zgodnie 
z zobowiązaniami Unii na rzecz realizacji 
porozumienia paryskiego i celów 
zrównoważonego rozwoju Organizacji 
Narodów Zjednoczonych, niniejsze 
rozporządzenie przyczyni się do 
uwzględnienia działań w dziedzinie 
klimatu w polityce Unii. Stosowne 
działania zostaną określone na etapie 
przygotowania i realizacji oraz ponownie 
ocenione w kontekście oceny 
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Stosowne działania zostaną określone na 
etapie przygotowania i realizacji oraz 
ponownie ocenione w kontekście oceny 
śródokresowej.

śródokresowej.

Or. en

Poprawka 224
Edouard Martin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 46

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(46) Mając na uwadze znaczenie 
przeciwdziałania zmianie klimatu zgodnie 
z zobowiązaniami Unii na rzecz realizacji
porozumienia paryskiego i celów 
zrównoważonego rozwoju Organizacji 
Narodów Zjednoczonych, niniejsze 
rozporządzenie przyczyni się do 
uwzględnienia działań w dziedzinie 
klimatu w polityce Unii i do osiągnięcia 
celu ogólnego, w ramach którego wydatki 
na realizację celów klimatycznych w
budżecie UE mają sięgnąć 25 %. Stosowne 
działania zostaną określone na etapie 
przygotowania i realizacji oraz ponownie 
ocenione w kontekście oceny 
śródokresowej.

(46) Mając na uwadze znaczenie 
przeciwdziałania zmianie klimatu zgodnie 
z zobowiązaniami Unii na rzecz realizacji 
porozumienia paryskiego i celów 
zrównoważonego rozwoju Organizacji 
Narodów Zjednoczonych, niniejsze 
rozporządzenie przyczyni się do 
uwzględnienia działań w dziedzinie 
klimatu, aby zapewnić akceptowalne 
społecznie i sprawiedliwe przejście na 
zrównoważoną gospodarkę niskoemisyjną
w polityce Unii, i do osiągnięcia celu 
ogólnego, w ramach którego wydatki na 
realizację celów klimatycznych w budżecie 
UE mają sięgnąć 30 %. Stosowne działania 
zostaną określone na etapie przygotowania 
i realizacji oraz ponownie ocenione w
kontekście oceny śródokresowej.

Or. en

Poprawka 225
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 46
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(46) Mając na uwadze znaczenie 
przeciwdziałania zmianie klimatu zgodnie 
z zobowiązaniami Unii na rzecz realizacji 
porozumienia paryskiego i celów 
zrównoważonego rozwoju Organizacji 
Narodów Zjednoczonych, niniejsze 
rozporządzenie przyczyni się do 
uwzględnienia działań w dziedzinie 
klimatu w polityce Unii i do osiągnięcia 
celu ogólnego, w ramach którego wydatki 
na realizację celów klimatycznych w
budżecie UE mają sięgnąć 25 %. Stosowne 
działania zostaną określone na etapie 
przygotowania i realizacji oraz ponownie 
ocenione w kontekście oceny 
śródokresowej.

(46) Mając na uwadze znaczenie 
przeciwdziałania zmianie klimatu zgodnie 
z zobowiązaniami Unii na rzecz realizacji 
porozumienia paryskiego i celów 
zrównoważonego rozwoju Organizacji 
Narodów Zjednoczonych, niniejsze 
rozporządzenie przyczyni się do 
uwzględnienia działań w dziedzinie 
klimatu, aby zapewnić akceptowalne 
społecznie i sprawiedliwe przejście do 
zrównoważonej gospodarki 
niskoemisyjnej w polityce Unii, i do 
osiągnięcia celu ogólnego, w ramach 
którego wydatki na realizację celów 
klimatycznych w budżecie UE mają 
sięgnąć 25 %. Stosowne działania zostaną 
określone na etapie przygotowania i
realizacji oraz ponownie ocenione w
kontekście oceny śródokresowej.

Or. en

Poprawka 226
Terry Reintke
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 46

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(46) Mając na uwadze znaczenie 
przeciwdziałania zmianie klimatu zgodnie 
z zobowiązaniami Unii na rzecz realizacji 
porozumienia paryskiego i celów 
zrównoważonego rozwoju Organizacji 
Narodów Zjednoczonych, niniejsze 
rozporządzenie przyczyni się do 
uwzględnienia działań w dziedzinie 
klimatu w polityce Unii i do osiągnięcia 
celu ogólnego, w ramach którego wydatki 
na realizację celów klimatycznych w
budżecie UE mają sięgnąć 25 %. Stosowne 
działania zostaną określone na etapie 

(46) Mając na uwadze znaczenie 
przeciwdziałania zmianie klimatu i 
sprawiedliwej transformacji zgodnie z
zobowiązaniami Unii na rzecz realizacji 
porozumienia paryskiego i celów 
zrównoważonego rozwoju Organizacji 
Narodów Zjednoczonych, niniejsze 
rozporządzenie przyczyni się do 
uwzględnienia działań w dziedzinie 
klimatu w polityce Unii i do osiągnięcia 
celu ogólnego, w ramach którego wydatki 
na realizację celów klimatycznych w
budżecie UE mają sięgnąć 25 %. Stosowne 
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przygotowania i realizacji oraz ponownie 
ocenione w kontekście oceny 
śródokresowej.

działania zostaną określone na etapie 
przygotowania i realizacji oraz ponownie 
ocenione w kontekście oceny 
śródokresowej.

Or. en

Poprawka 227
Elisabeth Morin-Chartier, Maurice Ponga, Geoffroy Didier, Anne Sander, Jérôme 
Lavrilleux

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 47

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(47) Zgodnie z art. [94 decyzji Rady 
2013/755/UE19] osoby i podmioty mające 
siedzibę w krajach i terytoriach zamorskich
(KTZ) kwalifikują się do finansowania z
zastrzeżeniem zasad i celów komponentów
„Zatrudnienie i innowacje społeczne” i
„Zdrowie” oraz ewentualnych uzgodnień 
mających zastosowanie do państwa 
członkowskiego, z którym dane KTZ są 
powiązane.

(47) Zgodnie z art. [94 decyzji Rady 
2013/755/UE19] osoby i podmioty mające 
siedzibę w krajach i terytoriach zamorskich
(KTZ) kwalifikują się do finansowania z
zastrzeżeniem zasad i celów komponentów
„Zatrudnienie i innowacje społeczne” i
„Zdrowie” oraz ewentualnych uzgodnień 
mających zastosowanie do państwa 
członkowskiego, z którym dane KTZ są 
powiązane. Program powinien brać pod 
uwagę szczególne ograniczenia dotyczące 
osób i podmiotów mających siedzibę na 
tych terytoriach w celu umożliwienia im 
skutecznego dostępu do tych 
komponentów.

__________________ __________________

19 Decyzja Rady 2013/755/UE z dnia 25 
listopada 2013 r. w sprawie stowarzyszenia 
krajów i terytoriów zamorskich z Unią 
Europejską („decyzja o stowarzyszeniu 
zamorskim”) (Dz.U. L 344 z 19.12.2013, 
s. 1).

19 Decyzja Rady 2013/755/UE z dnia 25 
listopada 2013 r. w sprawie stowarzyszenia 
krajów i terytoriów zamorskich z Unią 
Europejską („decyzja o stowarzyszeniu 
zamorskim”) (Dz.U. L 344 z 19.12.2013, 
s. 1).

Or. fr

Poprawka 228
Laura Agea, Tiziana Beghin, Rosa D'Amato, Marco Valli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 50 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(50a) Biorąc pod uwagę zróżnicowanie 
poziomu rozwoju w regionach i różne 
realia społeczne w całej Europie, stopień 
elastyczności EFS+ powinien być 
wystarczający, aby uwzględnić specyfikę 
regionalną i terytorialną.

Or. en

Poprawka 229
Laura Agea, Tiziana Beghin, Rosa D'Amato, Marco Valli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 50 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(50b) Inwestycje współfinansowane z 
EFS+, w szczególności jeśli dotyczą 
działań na rzecz włączenia społecznego,
należy uznać za zwolnione z obliczeń 
deficytu i długu w celu zwiększenia 
zdolności inwestycyjnej państw 
członkowskich.

Or. en

Poprawka 230
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Miapetra Kumpula-Natri, Claudiu 
Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 51

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(51) Ponieważ cel niniejszego 
rozporządzenia, mianowicie zwiększanie 
efektywności rynków pracy i wspieranie 
dostępu do dobrej jakości zatrudnienia, 
poprawa dostępu do kształcenia i szkolenia 
i ich jakości, promowanie włączenia 

(51) Ponieważ cele niniejszego 
rozporządzenia w ramach komponentu 
„Spójność społeczna i prawa socjalne”, 
mianowicie zwiększanie efektywności i 
sprawiedliwości rynków pracy i wspieranie 
dostępu do dobrej jakości zatrudnienia, 
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społecznego i zdrowia oraz ograniczanie
ubóstwa, a także działania w ramach 
komponentu „Zatrudnienie i innowacje 
społeczne” oraz „Zdrowie” nie mogą 
zostać osiągnięte w sposób wystarczający 
przez państwa członkowskie, natomiast 
możliwe jest ich lepsze osiągnięcie na 
poziomie Unii, może ona podjąć działania 
zgodnie z zasadą pomocniczości określoną 
w art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej. 
Zgodnie z zasadą proporcjonalności 
określoną w tym artykule niniejsze 
rozporządzenie nie wykracza poza to, co 
jest konieczne do osiągnięcia tych celów.

poprawa dostępu do kształcenia i szkolenia 
i ich jakości, promowanie włączenia 
społecznego i zdrowia oraz eliminacja
ubóstwa, a także cele w ramach 
komponentu „Zatrudnienie i innowacje 
społeczne” oraz „Zdrowie” nie mogą 
zostać osiągnięte w sposób wystarczający 
przez państwa członkowskie, natomiast 
możliwe jest ich lepsze osiągnięcie na 
poziomie Unii, może ona podjąć działania 
zgodnie z zasadą pomocniczości określoną 
w art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej. 
Zgodnie z zasadą proporcjonalności,
określoną w tym artykule, niniejsze 
rozporządzenie nie wykracza poza to, co 
jest konieczne do osiągnięcia tych celów.

Or. en

Poprawka 231
Terry Reintke
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 51

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(51) Ponieważ cel niniejszego 
rozporządzenia, mianowicie zwiększanie 
efektywności rynków pracy i wspieranie 
dostępu do dobrej jakości zatrudnienia, 
poprawa dostępu do kształcenia i szkolenia 
i ich jakości, promowanie włączenia 
społecznego i zdrowia oraz ograniczanie 
ubóstwa, a także działania w ramach 
komponentu „Zatrudnienie i innowacje 
społeczne” oraz „Zdrowie” nie mogą 
zostać osiągnięte w sposób wystarczający 
przez państwa członkowskie, natomiast 
możliwe jest ich lepsze osiągnięcie na 
poziomie Unii, może ona podjąć działania 
zgodnie z zasadą pomocniczości określoną 
w art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej. 
Zgodnie z zasadą proporcjonalności 
określoną w tym artykule niniejsze 
rozporządzenie nie wykracza poza to, co 

(51) Ponieważ cel niniejszego 
rozporządzenia, mianowicie zwiększanie 
efektywności rynków pracy i wspieranie 
dostępu do dobrej jakości zatrudnienia, 
poprawa dostępu do kształcenia, szkolenia
oraz opieki i ich jakości, promowanie 
włączenia społecznego, równych szans i
zdrowia oraz ograniczanie ubóstwa, a także 
działania w ramach komponentu
„Zatrudnienie i innowacje społeczne” oraz
„Zdrowie” nie mogą zostać osiągnięte w
sposób wystarczający przez państwa 
członkowskie, natomiast możliwe jest ich 
lepsze osiągnięcie na poziomie Unii, może 
ona podjąć działania zgodnie z zasadą 
pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu 
o Unii Europejskiej. Zgodnie z zasadą 
proporcjonalności określoną w tym 
artykule niniejsze rozporządzenie nie 
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jest konieczne do osiągnięcia tych celów. wykracza poza to, co jest konieczne do 
osiągnięcia tych celów.

Or. en
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