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POPRAWKI

Komisja Kontroli Budżetowej zwraca się do Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, jako 
do komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących 
poprawek:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Zgodnie ze strategią „Europa 2020” 
Program powinien opierać się na spójnym 
podejściu do promowania zatrudnienia 
oraz walki z ubóstwem i wykluczeniem 
społecznym. Należy usprawnić i uprościć 
proces wdrażania Programu, głównie 
poprzez opracowanie zestawu wspólnych 
przepisów obejmujących, między innymi, 
cele ogólne, rodzaje działań oraz ustalenia 
dotyczące monitorowania i oceny. Program 
powinien koncentrować się również na 
dużych projektach o wyraźnej wartości 
dodanej dla UE, aby osiągnąć masę 
krytyczną i zmniejszyć obciążenie 
administracyjne zarówno w przypadku 
beneficjentów, jak i Komisji. Ponadto 
należy w większym stopniu stosować 
uproszczone opcje kosztów (finansowanie 
w postaci płatności ryczałtowych i według 
zryczałtowanej stawki), w szczególności 
przy realizacji programów wspierania 
mobilności. Program powinien stanowić 
punkt kompleksowej obsługi dostawców 
mikrokredytów, w którym zapewnia się 
wsparcie w zakresie finansowania 
mikrokredytów, budowania potencjału i 
pomocy technicznej. Co więcej, w ramach 
Programu należy zapewnić elastyczność 
budżetową poprzez ustanowienie rezerwy, 
która będzie przydzielana co roku na 
realizację działań stanowiących priorytety 
polityki.

(5) Zgodnie ze strategią „Europa 2020” 
Program powinien opierać się na spójnym 
podejściu do promowania zatrudnienia 
oraz walki z ubóstwem i wykluczeniem 
społecznym. Należy usprawnić i uprościć 
proces wdrażania Programu, głównie 
poprzez opracowanie zestawu wspólnych 
przepisów obejmujących, między innymi, 
cele ogólne, rodzaje działań oraz ustalenia 
dotyczące monitorowania i oceny. Program 
powinien koncentrować się na dużych 
projektach o wyraźnie wzorcowym 
charakterze i wartości dodanej dla UE, aby 
osiągnąć masę krytyczną i zmniejszyć 
obciążenie administracyjne zarówno w 
przypadku beneficjentów, jak i Komisji.
Ponadto należy w większym stopniu 
stosować uproszczone opcje kosztów
(finansowanie w postaci płatności
ryczałtowych i według zryczałtowanej 
stawki), w szczególności przy realizacji 
programów wspierania mobilności.
Program powinien stanowić punkt 
kompleksowej obsługi dostawców 
mikrokredytów, w którym zapewnia się 
wsparcie w zakresie finansowania 
mikrokredytów, budowania potencjału i 
pomocy technicznej. W ograniczonym 
zakresie w ramach Programu należy 
zapewnić elastyczność budżetową poprzez 
ustanowienie rezerwy, która będzie 
przydzielana co roku na realizację działań 
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stanowiących priorytety polityki.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 5 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5a) Mając na uwadze, że fundusze 
przeznaczone na ten program i na jego 
poszczególne osie są ograniczone, 
priorytetowo należy finansować 
budowanie struktur o wyraźnym efekcie 
mnożnikowym, które będą korzystne dla 
dalszych działań i inicjatyw. Ponadto 
należy wprowadzić odpowiednie środki 
pozwalające uniknąć powielania lub 
podwójnego finansowania w ramach 
innych funduszy lub programów, 
zwłaszcza w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 5 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5b) Dalekosiężne cele i duże znaczenie 
przypisywane temu programowi pozostają 
w sprzeczności z bardzo ograniczonymi 
środkami finansowymi na niego 
przeznaczonymi, które mogą uniemożliwić 
sprostanie oczekiwaniom podmiotów 
zainteresowanych tym programem. 

Poprawka 4
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Zakres działań sieci EURES powinien 
objąć również cele rozwoju i wspomagania 
programów wspierania mobilności na 
poziomie Unii, aby obsadzać wolne 
miejsca pracy w tych obszarach rynku, w 
których zidentyfikowano braki. Zgodnie z 
art. 47 Traktatu program powinien 
zwiększać mobilność wśród młodych 
pracowników.

(12) Zakres działań sieci EURES powinien 
objąć również cele rozwoju i wspomagania 
programów wspierania mobilności na 
poziomie Unii, aby obsadzać wolne 
miejsca pracy w tych obszarach rynku, w 
których zidentyfikowano braki. Zgodnie z 
art. 47 Traktatu program powinien 
zwiększać mobilność wśród młodych 
pracowników. Aby umożliwić osiągnięcie 
przez EURES wyznaczonych celów, 
wszystkie trzy osie tworzące program 
powinny zachować pewną niezależność 
finansową.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 16 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Przedsiębiorstwa społeczne są jednym 
z filarów pluralistycznej społecznej 
gospodarki rynkowej Europy. Oferując 
innowacyjne rozwiązania, mogą 
funkcjonować jako siła napędowa 
przemian społecznych i w związku z tym w 
znacznym stopniu przyczyniać się do 
realizacji celów strategii „Europa 2020”.
Program powinien zwiększyć dostępność 
do finansowania wśród przedsiębiorstw 
społecznych i tym samym przyczynić się 
do realizacji Inicjatywy na rzecz 
przedsiębiorczości społecznej podjętej 
przez Komisję.

(16) Przedsiębiorstwa społeczne są jednym 
z filarów pluralistycznej społecznej 
gospodarki rynkowej Europy. Oferując 
innowacyjne rozwiązania, mogą 
funkcjonować jako siła napędowa 
przemian społecznych i w związku z tym w 
znacznym stopniu przyczyniać się do 
realizacji celów strategii „Europa 2020”. W 
ograniczonych ramach budżetowych
Program powinien zwiększyć dostępność 
do finansowania wśród przedsiębiorstw 
społecznych i tym samym przyczynić się 
do realizacji Inicjatywy na rzecz 
przedsiębiorczości społecznej podjętej 
przez Komisję.
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Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja może korzystać ze środków, o 
których mowa w ust. 1, w celu 
finansowania pomocy technicznej lub 
administracyjnej, w szczególności w 
odniesieniu do audytu, zlecania tłumaczeń, 
organizowania spotkań ekspertów i działań 
o charakterze informacyjno-
komunikacyjnym z wzajemną korzyścią 
dla Komisji i beneficjentów.

3. Komisja może korzystać z maksymalnie 
3% środków, o których mowa w ust. 1, w 
celu finansowania pomocy technicznej lub 
administracyjnej, w szczególności w 
odniesieniu do audytu, zlecania tłumaczeń, 
organizowania spotkań ekspertów, 
współpracy z krajami trzecimi i działań o 
charakterze informacyjno-
komunikacyjnym z wzajemną korzyścią 
dla Komisji i beneficjentów.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – punkt 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) organizowanie wydarzeń, konferencji i 
seminariów w ramach prezydencji Rady;

b) wydarzenia, konferencje i seminaria;

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – punkt 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Działania na rzecz promowania 
mobilności osób w Unii, obejmujące w 
szczególności opracowanie wielojęzycznej 
platformy cyfrowej do zestawiania 
wolnych miejsc pracy i wniosków o 
zatrudnienie, a także ukierunkowanych 
programów wspierania mobilności 
mających na celu zapełnienie wolnych 
miejsc pracy w przypadku stwierdzenia 

4. Wykonalne finansowo działania na 
rzecz promowania mobilności osób w Unii, 
obejmujące w szczególności opracowanie 
wielojęzycznej platformy cyfrowej do 
zestawiania wolnych miejsc pracy i 
wniosków o zatrudnienie, a także 
ukierunkowanych programów wspierania 
mobilności mających na celu zapełnienie 
wolnych miejsc pracy w przypadku 
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braków na rynku pracy lub udzielenie 
pomocy określonym grupom
pracowników, na przykład młodzieży.

stwierdzenia braków na rynku pracy lub 
udzielenie pomocy określonym grupom 
pracowników, na przykład młodzieży.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – punkt 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Wsparcie na rzecz mikrofinansów i 
przedsiębiorstw społecznych w 
szczególności przez instrumenty finansowe 
określone w tytule VIII części pierwszej 
rozporządzenia XXX/2012 [nowe 
rozporządzenie finansowe] w sprawie reguł 
finansowych mających zastosowanie do 
budżetu rocznego Unii, oraz przez dotacje.

5. Wsparcie na rzecz mikrofinansów i 
przedsiębiorstw społecznych w 
szczególności przez instrumenty finansowe 
określone w rozporządzeniu XXX/2012 
[nowe rozporządzenie finansowe] w 
sprawie reguł finansowych mających 
zastosowanie do budżetu rocznego Unii, 
oraz przez dotacje.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Można stosować płatności ryczałtowe, 
taryfy kosztów jednostkowych oraz 
finansowanie według zryczałtowanej 
stawki w odniesieniu do wsparcia 
przyznanego uczestnikom Programu, w 
szczególności w odniesieniu do 
programów wspierania mobilności, o 
których mowa w art. 6 ust. 4.

W umowie o udzieleniu dotacji określa 
się, która część wkładu finansowego Unii 
będzie opierała się na zwrocie 
kwalifikowalnych kosztów, a która na 
zryczałtowanych stawkach (obejmujących 
wysokość kosztów jednostkowych) lub 
płatnościach ryczałtowych w odniesieniu 
do wsparcia przyznanego uczestnikom 
Programu, w szczególności w odniesieniu 
do programów wspierania mobilności, o 
których mowa w art. 6 ust. 4.
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Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W trakcie realizacji działań 
finansowanych na mocy niniejszej decyzji 
Komisja zapewnia ochronę interesów 
finansowych Unii przez stosowanie 
środków zapobiegających nadużyciom 
finansowym, korupcji i innym nielegalnym 
działaniom, przez skuteczne kontrole, a 
także, w przypadku stwierdzenia 
nieprawidłowości, przez odzyskiwanie 
niewłaściwie wypłaconych kwot oraz, w 
razie potrzeby, stosowanie skutecznych, 
proporcjonalnych i odstraszających kar, 
zgodnie z art. 325 Traktatu, 
rozporządzeniem Rady (WE, Euratom) nr 
2988/95 z dnia 18 grudnia 1995 r. w 
sprawie ochrony interesów finansowych 
Wspólnot Europejskich oraz zgodnie z 
rozporządzeniem finansowym.

1. W trakcie realizacji działań 
finansowanych na mocy niniejszej decyzji 
Komisja zapewnia ochronę interesów
finansowych Unii przez stosowanie 
środków zapobiegających nadużyciom 
finansowym, korupcji i innym nielegalnym 
działaniom oraz poprzez prowadzenie
skutecznych kontroli.

1a. W przypadku stwierdzenia 
nieprawidłowości niewłaściwie wypłacone 
kwoty są odzyskiwane głównie w ramach 
kompensacji oraz, w razie potrzeby, 
ochrona interesów finansowych Unii 
może obejmować stosowanie skutecznych, 
proporcjonalnych i odstraszających kar, 
zgodnie z art. 325 Traktatu, 
rozporządzeniem Rady (WE, Euratom) nr 
2988/95 z dnia 18 grudnia 1995 r. w 
sprawie ochrony interesów finansowych 
Wspólnot Europejskich oraz zgodnie z 
rozporządzeniem finansowym.
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Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Nie naruszając przepisów zawartych w 
ust. 1 i 2, decyzje, umowy i zamówienia 
wynikające z wdrożenia niniejszego 
rozporządzenia zawierają wyraźne 
upoważnienie dla Komisji, w tym dla 
OLAF, i Trybunału Obrachunkowego, do 
przeprowadzania takich audytów, kontroli 
na miejscu i inspekcji.

3. Nie naruszając przepisów zawartych w 
ust. 1 i 2, decyzje, umowy i zamówienia 
wynikające z wdrożenia niniejszego 
rozporządzenia zawierają wyraźne 
upoważnienie dla Komisji, w tym dla 
OLAF, i Trybunału Obrachunkowego, do 
przeprowadzania takich audytów, kontroli 
na miejscu i inspekcji nie później niż w 
cztery lata po dokonaniu ostatniej 
płatności.

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do celów regularnego monitorowania 
Programu oraz wprowadzania wszelkich 
koniecznych dostosowań jego priorytetów 
w zakresie polityki i finansowania, 
Komisja sporządza co dwa lata
sprawozdania z monitorowania, które 
przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i 
Radzie. Sprawozdania te obejmują wyniki 
Programu oraz zakres, w jakim kwestie 
równości płci i walki z dyskryminacją, w 
tym kwestie dostępności, zostały podjęte w 
ramach działań objętych Programem.

Do celów regularnego monitorowania 
Programu oraz wprowadzania wszelkich 
koniecznych dostosowań jego priorytetów 
w zakresie polityki i finansowania, 
Komisja sporządza co roku sprawozdania z 
monitorowania, które przedstawia 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.
Sprawozdania te obejmują wyniki 
Programu oraz zakres, w jakim kwestie 
równości płci i walki z dyskryminacją, w 
tym kwestie dostępności, zostały podjęte w 
ramach działań objętych Programem.

Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Ocenę śródokresową Programu 
przeprowadza się w terminie do końca 
2017 r., aby zmierzyć postępy w osiąganiu 
ustanowionych celów, sprawdzić, czy 
udostępnione środki zostały wykorzystane 
w wydajny sposób oraz oszacować 
wniesioną wartość dodaną dla Unii.

1. Ocenę śródokresową Programu 
przeprowadza się w terminie do końca 
2017 r., aby zmierzyć postępy w osiąganiu 
ustanowionych celów, sprawdzić, czy 
udostępnione środki zostały wykorzystane 
w wydajny sposób oraz oszacować 
wniesioną wartość dodaną dla Unii.
Wyniki tej oceny mogą być uwzględniane 
przy opracowywaniu nowych programów 
w dziedzinie zatrudnienia i spraw 
społecznych.

Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Informacje przedstawiane w 
powyższych rocznych sprawozdaniach z 
realizacji działań są włącząne do 
sporządzanych co dwa lata sprawozdań z 
monitorowania, o których mowa art. 13.
Sprawozdania z monitorowania obejmują 
informacje zawarte w rocznych 
sprawozdaniach, o których mowa w art. 8 
ust. 2 decyzji nr 283/2010/UE.

2. Informacje przedstawiane w 
powyższych rocznych sprawozdaniach z 
realizacji działań są włączane do 
sporządzanych co roku sprawozdań z 
monitorowania, o których mowa art. 13.
Sprawozdania z monitorowania obejmują 
informacje zawarte w rocznych 
sprawozdaniach, o których mowa w art. 8 
ust. 2 decyzji nr 283/2010/UE.
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