
AM\864346PL.doc PE462.830v01-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

PARLAMENT EUROPEJSKI 2009 - 2014

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych

2011/2035(INI)

27.4.2011

POPRAWKI
1 - 99

Projekt opinii
Veronica Lope Fontagné
(PE462.594v01-00)

w sprawie piątego sprawozdania Komisji Europejskiej na temat spójności oraz 
strategii w dziedzinie polityki spójności po 2013 r.
(2011/2035(INI))



PE462.830v01-00 2/54 AM\864346PL.doc

PL

AM_Com_NonLegOpinion



AM\864346PL.doc 3/54 PE462.830v01-00

PL

Poprawka 1
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Projekt opinii
Odniesienie 1 (nowe)

Projekt opinii Poprawka

– uwzględniając art. 2 Traktatu o Unii 
Europejskiej (Traktatu UE) i art. 3 ust. 3, 
punkt drugi, w którym podkreślono, że 
równość kobiet i mężczyzn jest 
podstawową zasadą Unii Europejskiej 
oraz celem Unii,

Or. en

Poprawka 2
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Projekt opinii
Odniesienie 1a (nowe)

Projekt opinii Poprawka

– uwzględniając komunikat Komisji w 
sprawie strategii „Europa 2020”: Strategii 
na rzecz inteligentnego i zrównoważonego 
rozwoju sprzyjającego włączeniu 
społecznemu (COM(2010)2020) oraz jej 
cele i projekty przewodnie,

Or. en

Poprawka 3
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Projekt opinii
Odniesienie 1b (nowe)
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Projekt opinii Poprawka

– uwzględniając komunikat Komisji pt. 
„Europejska platforma współpracy w 
zakresie walki z ubóstwem i wykluczeniem 
społecznym: europejskie ramy na rzecz 
spójności społecznej i terytorialnej” 
(COM(2010)758),

Or. en

Poprawka 4
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Projekt opinii
Odniesienie 1c (nowe)

Projekt opinii Poprawka

– uwzględniając Konwencję ONZ o 
prawach osób niepełnosprawnych, która 
weszła w życie w dniu 21 stycznia 2011 r. 
na mocy decyzji Rady z dnia 26 listopada 
2009 r. w sprawie zawarcia przez 
Wspólnotę Europejską Konwencji 
Narodów Zjednoczonych o prawach osób 
niepełnosprawnych (2010/48/WE),

Or. en

Poprawka 5
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Projekt opinii
Odniesienie 1d (nowe)

Projekt opinii Poprawka

– uwzględniając konkluzje Rady 
Europejskiej z dnia 6 grudnia 2010 r. 
„Polityka zatrudnienia na rzecz 
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konkurencyjnej, niskoemisyjnej, 
efektywnej pod względem zasobów i 
ekologicznej gospodarki”,

Or. en

Poprawka 6
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Projekt opinii
Odniesienie 1e (nowe)

Projekt opinii Poprawka

– uwzględniając opinię Europejskiego 
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z 
dnia 14 lipca 2010 r. pt. „Jak wspierać 
skuteczne partnerstwa dotyczące 
gospodarowania programami w zakresie 
polityki spójności w oparciu o dobre 
praktyki z cyklu 2007–2013” (ECO/258),

Or. en

Poprawka 7
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Projekt opinii
Odniesienie 1f (nowe)

Projekt opinii Poprawka

– uwzględniając badanie z dnia 
24 stycznia 2011 r., opublikowane przez 
Komisję Europejską, Dyrekcję Generalną 
ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i 
Włączenia Społecznego, pt. „Ocena 
wsparcia Europejskiego Funduszu 
Społecznego na rzecz równouprawnienia 
płci”,

Or. en
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Poprawka 8
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Projekt opinii
Odniesienie 1g (nowe)

Projekt opinii Poprawka

– uwzględniając prace prowadzone w 
ramach Europejskiej Społeczności 
Praktyków: Uwzględnianie Aspektu Płci, 
finansowane przez Komisję Europejską i 
poświęcone włączeniu wymiaru płci do
programów w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego,

Or. en

Poprawka 9
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. z zadowoleniem przyjmuje piąte 
sprawozdanie Komisji Europejskiej w 
sprawie spójności gospodarczej, społecznej 
i terytorialnej, które zawiera propozycje 
przyszłych działań, jakie należy podjąć w 
ramach wspomnianej polityki, szczególnie 
poprzez powiązanie jej ze strategią Europa 
2020, ze wspólnymi ramami 
strategicznymi, dzięki którym cele strategii 
Europa 2020 zostałyby przekształcone w 
priorytety inwestycyjne;

1. z zadowoleniem przyjmuje piąte 
sprawozdanie Komisji Europejskiej w 
sprawie spójności gospodarczej, społecznej 
i terytorialnej, które zawiera propozycje 
przyszłych działań, jakie należy podjąć w 
ramach wspomnianej polityki; podkreśla, 
że EFS jest najważniejszym instrumentem 
służącym wdrożeniu społecznego wymiaru 
strategii „UE 2020” oraz może istotnie 
przyczynić się do osiągnięcia głównych 
celów strategii „UE 2020”, a mianowicie 
celów dotyczących zatrudnienia, przejścia 
na zrównoważoną gospodarkę, 
zmniejszenia liczby osób przedwcześnie 
kończących naukę oraz walki z ubóstwem, 
dyskryminacją i wykluczeniem 
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społecznym; podkreśla, że w związku z tym 
szereg działań i środków musi 
kwalifikować się do uzyskania wsparcia w 
ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego, tak aby instrument ten mógł 
maksymalnie przyczynić się do 
osiągnięcia celów określonych w strategii 
„UE 2020” w poszczególnych państwach 
członkowskich, co pomogłoby znaleźć 
odpowiedzi na różne sytuacje społeczne; 
podkreśla w tym kontekście, że samo PKB 
nie jest w stanie dokładnie i odpowiednio 
odzwierciedlić rozwoju regionalnego, 
ignorując istotne czynniki społeczne, takie 
jak różnice w dochodach i bezrobocie; w 
związku z tym wzywa do uwzględnienia w 
analizie SWOT dodatkowych wskaźników 
społecznych i ich oceny oraz do ustalenia 
w ramach DIC liczby potrzeb 
wymagających udziału EFS;

Or. en

Poprawka 10
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst, Thomas Händel

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. z zadowoleniem przyjmuje piąte 
sprawozdanie Komisji Europejskiej w 
sprawie spójności gospodarczej, społecznej 
i terytorialnej, które zawiera propozycje 
przyszłych działań, jakie należy podjąć w 
ramach wspomnianej polityki, szczególnie 
poprzez powiązanie jej ze strategią Europa 
2020, ze wspólnymi ramami 
strategicznymi, dzięki którym cele strategii 
Europa 2020 zostałyby przekształcone w 
priorytety inwestycyjne;

1. przyjmuje do wiadomości piąte 
sprawozdanie Komisji Europejskiej w 
sprawie spójności gospodarczej, społecznej 
i terytorialnej; podkreśla, że polityka 
spójności jest polityką horyzontalną, 
zapisaną w Traktacie o funkcjonowaniu 
UE i niepodporządkowaną strategii 
Europa 2020; podkreśla, że niezależna 
polityka spójności jest warunkiem 
wstępnym zmniejszenia różnic w rozwoju 
regionalnym oraz osiągnięcia spójności 
gospodarczej, społecznej i terytorialnej w 
Unii Europejskiej;

Or. de
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Poprawka 11
Nadja Hirsch

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. z zadowoleniem przyjmuje piąte 
sprawozdanie Komisji Europejskiej w 
sprawie spójności gospodarczej, społecznej 
i terytorialnej, które zawiera propozycje 
przyszłych działań, jakie należy podjąć w 
ramach wspomnianej polityki, szczególnie 
poprzez powiązanie jej ze strategią Europa 
2020, ze wspólnymi ramami 
strategicznymi, dzięki którym cele strategii 
Europa 2020 zostałyby przekształcone w 
priorytety inwestycyjne;

1. z zadowoleniem przyjmuje piąte 
sprawozdanie Komisji Europejskiej w 
sprawie spójności gospodarczej, społecznej 
i terytorialnej, które zawiera propozycje 
przyszłych działań, jakie należy podjąć w 
ramach wspomnianej polityki, szczególnie 
poprzez powiązanie jej ze strategią Europa 
2020, ze wspólnymi ramami 
strategicznymi, dzięki którym cele strategii 
Europa 2020 zostałyby przekształcone w 
priorytety inwestycyjne; wyraźnie 
wskazuje, że we wszystkich państwach 
członkowskich występują grupy osób, 
które są dyskryminowane na rynku pracy 
i których sytuację trzeba poprawić poprzez 
wykorzystanie Funduszu Spójności, tak 
aby osiągnąć wskaźnik zatrudnienia 
wynoszący 75%;

Or. de

Poprawka 12
Jean-Luc Bennahmias

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. z zadowoleniem przyjmuje piąte 
sprawozdanie Komisji Europejskiej w 
sprawie spójności gospodarczej, społecznej 
i terytorialnej, które zawiera propozycje 
przyszłych działań, jakie należy podjąć w 

1. z zadowoleniem przyjmuje piąte 
sprawozdanie Komisji Europejskiej w 
sprawie spójności gospodarczej, społecznej 
i terytorialnej, które zawiera propozycje 
przyszłych działań, jakie należy podjąć w 
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ramach wspomnianej polityki, szczególnie 
poprzez powiązanie jej ze strategią Europa 
2020, ze wspólnymi ramami 
strategicznymi, dzięki którym cele strategii 
Europa 2020 zostałyby przekształcone w 
priorytety inwestycyjne;

ramach wspomnianej polityki, szczególnie 
poprzez powiązanie jej ze strategią Europa 
2020, ze wspólnymi ramami 
strategicznymi, dzięki którym cele strategii 
Europa 2020 zostałyby przekształcone w 
priorytety inwestycyjne; podkreśla, że trzy 
filary strategii „Europa 2020” 
(inteligentny i zrównoważony rozwój 
sprzyjający włączeniu społecznemu) 
muszą mieć charakter uzupełniający;

Or. fr

Poprawka 13
Thomas Mann

Projekt opinii
Ustęp 1a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. z zadowoleniem przyjmuje propozycję 
Komisji Europejskiej, by poprzez 
zastosowanie wspólnych ram 
strategicznych zwiększyć harmonizację 
pomiędzy Funduszem Spójności i 
Europejskim Funduszem Społecznym; 
uznaje jednak za szczególnie ważne, aby 
nie ograniczać szczegółowych celów i 
elastyczności poszczególnych funduszy na 
etapie ich wdrażania oraz aby znacznie 
ograniczyć wszystkie wydatki 
administracyjne;

Or. de

Poprawka 14
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst, Thomas Händel

Projekt opinii
Ustęp 1a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

1a. nie zgadza się na to, aby wypłata 
środków z funduszy strukturalnych, a w 
szczególności z Europejskiego Funduszu 
Strukturalnego, była uzależniona od 
warunków związanych z realizacją 
strategii „Europa 2020” i innych strategii 
politycznych UE;

Or. de

Poprawka 15
Thomas Mann

Projekt opinii
Ustęp 1b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1b. jest zdania, że wspólne ramy 
strategiczne są bardzo dobrym 
instrumentem sprzyjającym stworzeniu 
połączenia z innymi głównymi obszarami 
politycznymi Unii Europejskiej, w 
szczególności ze zintegrowanymi 
wytycznymi w sprawie wzrostu 
gospodarczego i zatrudnienia;

Or. de

Poprawka 16
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst, Thomas Händel

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. popiera inicjatywę opracowania nowych 
strategii makroregionalnych i domaga się 

2. popiera inicjatywę opracowania nowych 
strategii makroregionalnych na rzecz 
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przyjęcia środków, które umożliwiłyby 
rozpoznanie i wyeliminowanie różnic 
regionalnych, na przykład w zakresie 
dostępu do rynku pracy i edukacji;

koniecznej zmiany społecznej i 
ekologicznej organizacji UE i domaga się 
przyjęcia środków, które umożliwiłyby 
rozpoznanie i wyeliminowanie różnic 
regionalnych, na przykład ubóstwa i 
wykluczenia społecznego, a także różnic w 
zakresie dostępu do wysokiej jakości rynku 
pracy, skrócenia średniego tygodniowego 
wymiaru czasu pracy i wieku 
produkcyjnego, edukacji i bezpłatnego 
dostępu do wysokiej jakości usług;

Or. de

Poprawka 17
Veronica Lope Fontagné

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. popiera inicjatywę opracowania nowych 
strategii makroregionalnych i domaga się 
przyjęcia środków, które umożliwiłyby 
rozpoznanie i wyeliminowanie różnic 
regionalnych, na przykład w zakresie 
dostępu do rynku pracy i edukacji;

2. popiera inicjatywę opracowania nowych 
strategii makroregionalnych, ponieważ są 
one skutecznym sposobem 
wyeliminowania różnic regionalnych i 
wsparcia współpracy w dziedzinach 
objętych tymi strategiami, zwłaszcza w 
dziedzinie zatrudnienia, edukacji czy usług 
publicznych;

Or. es

Poprawka 18
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. popiera inicjatywę opracowania nowych 2. popiera inicjatywę opracowania nowych 
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strategii makroregionalnych i domaga się 
przyjęcia środków, które umożliwiłyby 
rozpoznanie i wyeliminowanie różnic 
regionalnych, na przykład w zakresie
dostępu do rynku pracy i edukacji;

strategii makroregionalnych oraz zachęca 
Komisję Europejską i państwa 
członkowskie do uwzględnienia w 
większym stopniu terytorialnego wymiaru 
Europejskiego Funduszu Społecznego, 
zwłaszcza w odniesieniu do dostępu do 
rynku pracy;

Or. en

Poprawka 19
Jean-Luc Bennahmias

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. popiera inicjatywę opracowania nowych 
strategii makroregionalnych i domaga się 
przyjęcia środków, które umożliwiłyby 
rozpoznanie i wyeliminowanie różnic 
regionalnych, na przykład w zakresie 
dostępu do rynku pracy i edukacji;

2. popiera inicjatywę opracowania nowych 
strategii makroregionalnych i domaga się 
przyjęcia środków, które umożliwiłyby 
rozpoznanie i wyeliminowanie różnic 
regionalnych, zwłaszcza w zakresie 
dostępu do rynku pracy, edukacji oraz 
kształcenia i doskonalenia zawodowego;

Or. fr

Poprawka 20
Philippe Boulland

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. popiera inicjatywę opracowania nowych 
strategii makroregionalnych i domaga się 
przyjęcia środków, które umożliwiłyby 
rozpoznanie i wyeliminowanie różnic 
regionalnych, na przykład w zakresie 
dostępu do rynku pracy i edukacji;

2. popiera inicjatywę opracowania nowych 
strategii makroregionalnych i domaga się 
przyjęcia środków, które umożliwiłyby 
rozpoznanie i wyeliminowanie różnic 
regionalnych, na przykład w zakresie 
dostępu do kształcenia, rynku pracy i 
edukacji;
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Or. fr

Poprawka 21
Kinga Göncz

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. popiera inicjatywę opracowania nowych 
strategii makroregionalnych i domaga się 
przyjęcia środków, które umożliwiłyby 
rozpoznanie i wyeliminowanie różnic 
regionalnych, na przykład w zakresie 
dostępu do rynku pracy i edukacji;

2. popiera inicjatywę opracowania nowych 
strategii makroregionalnych i domaga się 
przyjęcia środków, które umożliwiłyby 
rozpoznanie i wyeliminowanie różnic 
regionalnych, na przykład w zakresie 
dostępu do rynku pracy i edukacji, ze 
szczególnym uwzględnieniem 
znajdujących się w najbardziej 
niekorzystnym położeniu mikroregionów 
położonych w ramach makroregionów;

Or. en

Poprawka 22
Ilda Figueiredo

Projekt opinii
Ustęp 2a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. zwraca uwagę, że europejska polityka 
regionalna jest niezbędnym instrumentem 
sprzyjającym zwiększeniu spójności 
gospodarczej i społecznej, który umożliwia 
Unii podejmowanie działań mających na 
celu zmniejszenie różnic regionalnych, 
promowanie prawdziwej konwergencji 
oraz stymulowanie rozwoju, wysokiej 
jakości zatrudnienia i postępu 
społecznego, a także który przynosi 
korzyści regionom mniej rozwiniętym;

Or. pt
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Poprawka 23
Thomas Mann

Projekt opinii
Ustęp 2a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. wyraźnie podkreśla, że Europejski 
Fundusz Społeczny musi pozostać 
elementem polityki spójności; tylko w ten 
sposób można opracować i wdrożyć 
całościowe strategie na rzecz 
przezwyciężenia problemów 
gospodarczych i społecznych;

Or. de

Poprawka 24
Ilda Figueiredo

Projekt opinii
Ustęp 2b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2b. podkreśla potrzebę uwzględnienia 
kwestii płci w przepisach i w ramach 
wykorzystywania wszystkich funduszy 
wspólnotowych oraz zwraca szczególną 
uwagę na Europejski Fundusz Społeczny, 
który musi dysponować odpowiednimi 
możliwościami promowania strategii 
politycznych dotyczących równości, 
wysokiej jakości stałego zatrudnienia i 
sprawiedliwego podziału wtórnego 
dochodów;

Or. pt

Poprawka 25
Thomas Mann
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Projekt opinii
Ustęp 2b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2b. jest przekonany, że harmonizacja 
planów i programów pomiędzy szczeblami 
regionalnym, krajowym i europejskim 
sprawdziła się oraz opowiada się za 
zachowaniem takiej harmonizacji;

Or. de

Poprawka 26
Ilda Figueiredo

Projekt opinii
Ustęp 2c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2c. uprzedza, że polityka spójności i 
związane z nią wydatki powinny być 
wykorzystywane w celu zapewnienia 
zrównoważonego rozwoju gospodarczego, 
społecznego, środowiskowego i 
terytorialnego oraz że polityki spójności 
nie należy traktować jako instrumentu 
finansowego, zapewniając w ten sposób 
osiągnięcie celów w ramach polityki 
spójności oraz unikając negatywnych 
konsekwencji wpływających na spójność 
gospodarczą i społeczną;

Or. pt

Poprawka 27
Thomas Mann

Projekt opinii
Ustęp 2c (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

2c. podkreśla, że wyznaczone cele muszą 
być dostosowane do poszczególnych 
funduszy i programów operacyjnych; 
zdecydowanie odrzuca rozdrobnienie 
celów europejskich bez uwzględnienia 
konkretnych warunków i problemów;

Or. de

Poprawka 28
Thomas Mann

Projekt opinii
Ustęp 2d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2d. z zadowoleniem przyjmuje to, że w 
niektórych państwach członkowskich na 
okres finansowania 2007–2013 po raz 
pierwszy opracowano również na szczeblu 
krajowym program operacyjny (PO), 
obejmujący cały obszar docelowy, na rzecz 
Europejskiego Funduszu Społecznego;

Or. de

Poprawka 29
Thomas Mann

Projekt opinii
Ustęp 2e (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2e. podkreśla, że państwom członkowskim 
i regionom należy przyznać wystarczającą 
swobodę działania w celu dostosowania w 
ramach programu operacyjnego swoich 
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instrumentów, z uwzględnieniem specyfiki 
krajowej i regionalnej, również do swoich 
szczególnych problemów i 
długoterminowych strategii rozwoju 
regionalnego;

Or. de

Poprawka 30
Thomas Mann

Projekt opinii
Ustęp 2f (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2f. domaga się istotnego zwiększenia 
inwestycji w trójkąt wiedzy obejmujący 
edukację, badania i innowacje, biorąc pod 
uwagę to, że inwestycje podtrzymują i 
zwiększają konkurencyjność europejską; 
w tym kontekście z zadowoleniem 
przyjmuje to, że w wielu państwach 
członkowskich inwestycje w trójkąt wiedzy 
są już zasadniczo finansowane z EFS i 
EFRR;

Or. de

Poprawka 31
Jean-Luc Bennahmias

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla, że Europejski Fundusz
Społeczny stanowi kluczowe wsparcie dla 
strategii politycznych dotyczących rynku 
pracy i odgrywa ważną rolę w zwiększaniu 
integracji społecznej;

3. podkreśla, że Europejski Fundusz 
Społeczny stanowi kluczowe wsparcie dla 
strategii politycznych dotyczących rynku 
pracy, a zwłaszcza tych, które pomagają 
młodym ludziom wejść na rynek pracy, 
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zwalczają bezrobocie i promują 
przekwalifikowanie zawodowe; podkreśla, 
że Europejski Fundusz Społeczny 
odgrywa ważną rolę w zwalczaniu 
ubóstwa oraz zwiększaniu równych szans i
integracji społecznej; zwraca uwagę, że 
Europejski Fundusz Społeczny częściowo 
ma na celu przyniesienie korzyści tym 
grupom społecznym, które znajdują się w 
niekorzystnej sytuacji (młodym ludziom, 
kobietom, migrantom, osobom 
niepełnosprawnym, osobom starszym i 
osobom posiadającym nikłe możliwości 
wejścia na rynek pracy); w związku z tym 
podkreśla istotną rolę Europejskiego 
Funduszu Społecznego w utrzymywaniu 
spójności społeczeństw europejskich;

Or. fr

Poprawka 32
Thomas Mann

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla, że Europejski Fundusz 
Społeczny stanowi kluczowe wsparcie dla 
strategii politycznych dotyczących rynku 
pracy i odgrywa ważną rolę w zwiększaniu 
integracji społecznej;

3. podkreśla, że Europejski Fundusz 
Społeczny stanowi kluczowe wsparcie dla 
strategii politycznych dotyczących rynku 
pracy, że państwa członkowskie powinny 
wykorzystywać Europejski Fundusz 
Społeczny w celu inwestowania w rozwój 
kompetencji, zatrudnienie, kształcenie i
działania ukierunkowane na 
przekwalifikowanie oraz że Europejski 
Fundusz Społeczny odgrywa ważną rolę w 
zwiększaniu integracji społecznej;

Or. de
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Poprawka 33
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst, Thomas Händel

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla, że Europejski Fundusz 
Społeczny stanowi kluczowe wsparcie dla 
strategii politycznych dotyczących rynku 
pracy i odgrywa ważną rolę w zwiększaniu 
integracji społecznej;

3. podkreśla, że Europejski Fundusz 
Społeczny stanowi kluczowe wsparcie dla 
strategii politycznych dotyczących rynku 
pracy i dla polityki społecznej i odgrywa 
ważną rolę w zwiększaniu integracji 
społecznej oraz w związku z tym wzywa do 
istotnego zwiększenia środków 
finansowych w ramach Europejskiego 
Funduszu Spójności;

Or. de

Poprawka 34
Heinz K. Becker

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla, że Europejski Fundusz 
Społeczny stanowi kluczowe wsparcie dla 
strategii politycznych dotyczących rynku 
pracy i odgrywa ważną rolę w zwiększaniu 
integracji społecznej;

3. podkreśla, że Europejski Fundusz 
Społeczny stanowi kluczowe wsparcie dla 
strategii politycznych dotyczących rynku 
pracy, w szczególności dla strategii o 
charakterze zapobiegawczym i 
ukierunkowanych na działalność 
zakładową, i odgrywa ważną rolę w 
zwiększaniu integracji społecznej;

Or. de

Poprawka 35
Kinga Göncz
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Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla, że Europejski Fundusz 
Społeczny stanowi kluczowe wsparcie dla 
strategii politycznych dotyczących rynku 
pracy i odgrywa ważną rolę w zwiększaniu
integracji społecznej;

3. podkreśla, że Europejski Fundusz 
Społeczny stanowi kluczowe wsparcie dla 
strategii politycznych dotyczących rynku 
pracy i odgrywa ważną rolę w czynieniu 
postępów we wszystkich wymiarach 
integracji społecznej;

Or. en

Poprawka 36
Philippe Boulland

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla, że Europejski Fundusz 
Społeczny stanowi kluczowe wsparcie dla 
strategii politycznych dotyczących rynku 
pracy i odgrywa ważną rolę w zwiększaniu 
integracji społecznej;

3. podkreśla, że Europejski Fundusz 
Społeczny stanowi kluczowe wsparcie dla 
strategii politycznych dotyczących rynku 
pracy i odgrywa ważną rolę w zwiększaniu 
integracji społecznej, zwłaszcza grup 
znajdujących się w najtrudniejszej 
sytuacji, takich jak Romowie;

Or. fr

Poprawka 37
Ilda Figueiredo

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla, że Europejski Fundusz 
Społeczny stanowi kluczowe wsparcie dla 
strategii politycznych dotyczących rynku 
pracy i odgrywa ważną rolę w zwiększaniu 

3. podkreśla, że Europejski Fundusz 
Społeczny stanowi kluczowe wsparcie dla 
strategii politycznych dotyczących rynku 
pracy i odgrywa ważną rolę w zwiększaniu 
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integracji społecznej; integracji społecznej, co oznacza, że należy 
znacznie zwiększyć środki finansowe 
przyznawane na zaspokojenie odnośnych 
potrzeb;

Or. pt

Poprawka 38
Tadeusz Cymański

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla, że Europejski Fundusz 
Społeczny stanowi kluczowe wsparcie dla 
strategii politycznych dotyczących rynku 
pracy i odgrywa ważną rolę w zwiększaniu 
integracji społecznej;

3. podkreśla, że Europejski Fundusz 
Społeczny stanowi kluczowe wsparcie dla 
strategii politycznych dotyczących rynku 
pracy i odgrywa ważną rolę w zwiększaniu 
integracji społecznej; w tym zakresie 
wskazuje na potrzebę kontynuacji polityki 
spójności;

Or. pl

Poprawka 39
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla, że Europejski Fundusz 
Społeczny stanowi kluczowe wsparcie dla 
strategii politycznych dotyczących rynku 
pracy i odgrywa ważną rolę w zwiększaniu 
integracji społecznej;

3. podkreśla, że Europejski Fundusz 
Społeczny stanowi kluczowe wsparcie dla 
celów dotyczących zatrudnienia 
określonych w strategii „UE 2020” i 
wytycznych dotyczących zatrudnienia oraz 
odgrywa ważną rolę w zwiększaniu 
integracji społecznej; podkreśla, że w celu 
powiązania celów określonych w strategii 
„UE 2020” i wytycznych dotyczących 
zatrudnienia z Europejskim Funduszem 
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Społecznym przyszłe regulacje muszą 
zapewniać możliwość dostosowania 
programów operacyjnych do wytycznych 
dotyczących zatrudnienia bez 
konieczności podejmowania 
biurokratycznych wysiłków; wzywa 
Komisję do ułatwienia przyjęcia tego 
programu, ustalenia prostych i 
skutecznych procedur współpracy 
pomiędzy departamentami spraw 
politycznych i departamentami kontroli 
budżetowej;

Or. en

Poprawka 40
Sergio Gaetano Cofferati

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla, że Europejski Fundusz 
Społeczny stanowi kluczowe wsparcie dla 
strategii politycznych dotyczących rynku 
pracy i odgrywa ważną rolę w zwiększaniu 
integracji społecznej;

3. podkreśla, że Europejski Fundusz 
Społeczny stanowi kluczowe wsparcie dla 
strategii politycznych dotyczących rynku 
pracy i odgrywa ważną rolę w zwiększaniu 
integracji społecznej; uważa, że w celu 
pożytecznego wykorzystania 
Europejskiego Funduszu Społecznego 
musi on skupiać się na inwestowaniu w 
umiejętności, uczenie się przez całe życie –
również z uwzględnieniem nowych 
kompetencji kluczowych związanych ze 
zrównoważonym rozwojem – i zmianę 
profilu zawodowego, płynne 
funkcjonowanie rynku pracy, tworzenie 
możliwości zatrudnienia i warunków 
społecznych, badania i innowacje 
ułatwiające przejście na zrównoważoną 
gospodarkę w celu promowania 
możliwości zatrudnienia, wydajności, 
rozwoju, uczciwego wynagrodzenia, 
jakości życia i zatrudnienia w Europie, a 
także działań mających na celu 
zwalczanie ubóstwa i osiągnięcie 
włączenia społecznego;
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Or. it

Poprawka 41
Veronica Lope Fontagné

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla, że Europejski Fundusz 
Społeczny stanowi kluczowe wsparcie dla 
strategii politycznych dotyczących rynku 
pracy i odgrywa ważną rolę w zwiększaniu 
integracji społecznej;

3. podkreśla, że Europejski Fundusz 
Społeczny stanowi kluczowe wsparcie dla 
strategii politycznych dotyczących rynku 
pracy i odgrywa ważną rolę w zwiększaniu 
integracji społecznej; jest zdania, że EFS 
należy włączyć we wspólne ramy
strategiczne, nie zmieniając przy tym jego 
szczególnych zasad działania i przepisów; 
wzywa Komisję do wzmocnienia roli EFS 
i zwiększenia jego widoczności;

Or. es

Poprawka 42
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Projekt opinii
Ustęp 3a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. uważa, że zwalczanie dyskryminacji na 
rynku pracy, czy to dyskryminacji ze 
względu na płeć, orientację seksualną, 
przynależność etniczną, wiek, 
niepełnosprawność czy też miejsce 
zamieszkania, ma kluczowe znaczenie dla 
promowania prawdziwej równości szans; 
zwraca uwagę, że zwiększenie wskaźnika 
zatrudnienia kobiet ma kluczowe 
znaczenie dla osiągnięcia celu 
dotyczącego zatrudnienia określonego w 
strategii „UE 2020” oraz że w związku z 
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tym należy w pełni uwzględnić przeszkody 
utrudniające kobietom udział w rynku 
pracy; podkreśla, że EFS powinien 
udostępnić odpowiednie zasoby 
umożliwiające zajęcie się nierównym 
traktowaniem płci na rynku pracy oraz że 
Europejski Fundusz Rozwoju 
Regionalnego musi udostępnić 
odpowiednie finansowanie infrastruktury 
związanej z opieką;

Or. en

Poprawka 43
Sergio Gaetano Cofferati

Projekt opinii
Ustęp 3a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. podkreśla, że kryzys gospodarczy 
przyczynił się do dalszego zwiększenia 
pilnej potrzeby podjęcia działań w 
sektorach podlegających Europejskiemu 
Funduszowi Społecznemu, w 
szczególności w celu promowania 
zatrudnienia, zmiany profilu zawodowego, 
włączenia społecznego i zmniejszenia 
ubóstwa;

Or. it

Poprawka 44
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst, Thomas Händel

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. wzywa do zwiększenia skuteczności 
Europejskiego Funduszu Społecznego 
przez podejmowanie działań 
ukierunkowanych na wyniki i uważa, że 
aby to osiągnąć, konieczne jest określenie 

4. wzywa do zwiększenia skuteczności 
Europejskiego Funduszu Społecznego 
przez podejmowanie działań 
ukierunkowanych na wyniki i uważa, że 
aby to osiągnąć, konieczne jest określenie 
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jasnych i wymiernych celów i wskaźników 
wyników ex ante;

jasnych i wymiernych celów i wskaźników 
wyników ex ante, które oceniają przede 
wszystkim postępy w zwalczaniu ubóstwa i 
wykluczenia społecznego oraz w integracji 
na wysokiej jakości rynku pracy; 
podkreśla, że ukierunkowanie na wyniki 
nie może prowadzić do dyskryminacji 
drobnych wykonawców ani do powstania 
nowych przeszkód utrudniających 
wykonawcom dostęp bądź nowych 
zagrożeń;

Or. de

Poprawka 45
Thomas Mann

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. wzywa do zwiększenia skuteczności 
Europejskiego Funduszu Społecznego 
przez podejmowanie działań 
ukierunkowanych na wyniki i uważa, że 
aby to osiągnąć, konieczne jest określenie 
jasnych i wymiernych celów i wskaźników 
wyników ex ante;

4. wzywa do zwiększenia skuteczności 
Europejskiego Funduszu Społecznego 
przez podejmowanie działań 
ukierunkowanych na wyniki i uważa, że 
aby to osiągnąć, konieczne jest określenie 
jasnych i wymiernych celów i wskaźników 
wyników ex ante bezpośrednio związanych 
ze wsparciem finansowym (tak zwanych 
wskaźników rezultatu); wymienione cele i 
wskaźniki należy zdefiniować w 
odpowiednim czasie jeszcze przed 
rozpoczęciem udzielania wsparcia 
finansowego, tak aby zarówno państwa 
członkowskie, jak i Komisja UE mogła 
wypowiedzieć się na temat wyników 
wsparcia finansowego;

Or. de

Poprawka 46
Jean-Luc Bennahmias
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Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. wzywa do zwiększenia skuteczności 
Europejskiego Funduszu Społecznego 
przez podejmowanie działań 
ukierunkowanych na wyniki i uważa, że 
aby to osiągnąć, konieczne jest określenie 
jasnych i wymiernych celów i wskaźników 
wyników ex ante;

4. wzywa do zwiększenia skuteczności 
Europejskiego Funduszu Społecznego 
przez podejmowanie działań 
ukierunkowanych na wyniki; wzywa do 
określenia jasnych i wymiernych celów i 
wskaźników wdrożenia ex ante; uważa, że 
podmioty zainteresowane działające na 
wszystkich szczeblach sprawowania 
rządów należy zaangażować w określanie 
tych celów i wskaźników; jest przekonany, 
że przyjęcie takiego podejścia przez 
wskazane podmioty zainteresowane jest 
ważnym warunkiem wstępnym jego 
pomyślnego zastosowania;

Or. fr

Poprawka 47
Elisabeth Schroedter

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. wzywa do zwiększenia skuteczności 
Europejskiego Funduszu Społecznego 
przez podejmowanie działań 
ukierunkowanych na wyniki i uważa, że 
aby to osiągnąć, konieczne jest określenie 
jasnych i wymiernych celów i wskaźników 
wyników ex ante;

4. wzywa do zwiększenia skuteczności 
Europejskiego Funduszu Społecznego 
przez podejmowanie działań 
ukierunkowanych na wyniki i uważa, że 
aby to osiągnąć, konieczne jest określenie 
jasnych i wymiernych celów i wskaźników 
wyników ex ante; popiera propozycję 
Komisji Europejskiej, by uzależnić 
przydział środków z Europejskiego 
Funduszu Społecznego od warunkowości 
ex ante, w tym od warunku wstępnego 
dotyczącego transpozycji prawodawstwa 
UE i celów UE, które są niezbędne dla 
pomyślnego wykorzystania środków z 
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Europejskiego Funduszu Społecznego 
oraz przeprowadzenia reform 
strukturalnych, a także dla zapewnienia 
odpowiednich zdolności 
administracyjnych;

Or. en

Poprawka 48
Tadeusz Cymański

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. wzywa do zwiększenia skuteczności 
Europejskiego Funduszu Społecznego 
przez podejmowanie działań 
ukierunkowanych na wyniki i uważa, że 
aby to osiągnąć, konieczne jest określenie 
jasnych i wymiernych celów i wskaźników 
wyników ex ante;

4. wzywa do zwiększenia skuteczności i 
transparentności Europejskiego Funduszu 
Społecznego przez podejmowanie działań 
ukierunkowanych na wyniki i uważa, że 
aby to osiągnąć, konieczne jest określenie 
jasnych i wymiernych celów i wskaźników 
wyników ex ante;

Or. pl

Poprawka 49
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Projekt opinii
Ustęp 4a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. podkreśla, że nieocenione 
doświadczenie związane z inicjatywą 
wspólnotową EQUAL jest w dalszym 
ciągu istotne, zwłaszcza w odniesieniu do 
połączenia środków lokalnych i 
regionalnych oraz ogólnounijnej wymiany 
najlepszych praktyk; dlatego też jest 
zdania, że to doświadczenie należy 
uwzględnić w ramach działalności 
finansowanej z Europejskiego Funduszu 
Społecznego, ze szczególnym naciskiem 
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na następujące aspekty: udział grup 
docelowych, integrację migrantów, w tym 
osób ubiegających się o azyl, zwalczanie 
dyskryminacji, określenie i uwzględnienie 
istotnych wyzwań politycznych, 
innowacyjnych i eksperymentalnych 
metod, procedur współpracy 
transnarodowej i procedur 
administracyjnych pod kierownictwem 
podmiotów pozarządowych;

Or. en

Poprawka 50
Thomas Mann

Projekt opinii
Ustęp 4a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. jest zdania, że wydajność 
Europejskiego Funduszu Społecznego 
należy zwiększyć przede wszystkim poprzez 
zastosowanie zachęt, a nie sankcji;

Or. de

Poprawka 51
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Projekt opinii
Ustęp 4b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4b. podkreśla konieczność uznania 
uwzględniania aspektu płci i sporządzania 
budżetu z uwzględnieniem aspektu płci za 
horyzontalne zasady wszystkich funduszy 
strukturalnych i inwestycji; twierdzi, że w 
związku z tym statystyki uwzględniające 
aspekt płci powinny być warunkiem 
wstępnym przyszłego finansowania oraz 
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powinny zostać wyraźnie ustalone w 
ramach DIC;

Or. en

Poprawka 52
Jean-Luc Bennahmias

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. wzywa Komisję do poprawy 
widoczności działań podejmowanych przez 
Europejski Fundusz Społeczny oraz do 
zwiększenia jego dostępności i możliwości 
wspierania integracji na rynku pracy, 
szczególnie przez realizowanie koncepcji 
uczenia się przez całe życie, co sprzyja 
dostosowywaniu kompetencji 
pracowników do wymagań rynku pracy;

5. wzywa Komisję do poprawy 
widoczności działań podejmowanych przez 
Europejski Fundusz Społeczny oraz do 
zwiększenia jego dostępności i możliwości 
wspierania integracji na rynku pracy, 
szczególnie integracji młodych ludzi, a 
także tworzenia godnych miejsc pracy i 
udzielania wskazówek przedsiębiorcom; 
wzywa Komisję do umożliwienia wsparcia 
i promowania uczenia się przez całe życie 
za pośrednictwem Europejskiego 
Funduszu Społecznego; podkreśla, że 
kształcenie, czy to kształcenie podstawowe 
i zawodowe czy też doskonalenie 
zawodowe, pomaga pracownikom 
dostosować swoje kompetencje i 
kwalifikacje do wymagań rynku pracy, co 
jest absolutnie konieczne, biorąc pod 
uwagę jego stale zmieniający się 
charakter;

Or. fr

Poprawka 53
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Projekt opinii
Ustęp 5
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Projekt opinii Poprawka

5. wzywa Komisję do poprawy 
widoczności działań podejmowanych przez 
Europejski Fundusz Społeczny oraz do 
zwiększenia jego dostępności i możliwości 
wspierania integracji na rynku pracy, 
szczególnie przez realizowanie koncepcji
uczenia się przez całe życie, co sprzyja 
dostosowywaniu kompetencji 
pracowników do wymagań rynku pracy;

5. wzywa Komisję do poprawy 
widoczności działań podejmowanych przez 
Europejski Fundusz Społeczny oraz do 
zwiększenia jego dostępności i możliwości 
wspierania integracji na rynku pracy grup 
znajdujących się w najbardziej 
niekorzystnym położeniu, szczególnie 
przez umożliwianie udziału w szkoleniach 
i uczenia się przez całe życie, co sprzyja 
promowaniu lepszego powiązania 
kompetencji pracowników z faktycznymi 
potrzebami w celu umożliwienia im 
dostępu do zrównoważonych miejsc pracy
wysokiej jakości; podkreśla pilną potrzebę 
udostępnienia odpowiednich zasobów na 
rzecz przedsięwzięcia działań mających na 
celu poprawę wyników osiąganych w 
szkołach, zwiększenie dostępu do rynku 
pracy oraz zwalczanie bezrobocia, 
dyskryminacji i wykluczenia społecznego;

Or. en

Poprawka 54
Nadja Hirsch

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. wzywa Komisję do poprawy 
widoczności działań podejmowanych przez 
Europejski Fundusz Społeczny oraz do 
zwiększenia jego dostępności i możliwości 
wspierania integracji na rynku pracy, 
szczególnie przez realizowanie koncepcji 
uczenia się przez całe życie, co sprzyja 
dostosowywaniu kompetencji 
pracowników do wymagań rynku pracy;

5. wzywa Komisję do poprawy 
widoczności działań podejmowanych przez 
Europejski Fundusz Społeczny oraz do 
zwiększenia jego dostępności i możliwości 
wspierania integracji na rynku pracy, 
szczególnie przez realizowanie koncepcji 
uczenia się przez całe życie, co sprzyja 
dostosowywaniu kompetencji 
pracowników do wymagań rynku pracy 
poprzez podejmowanie działań mających 
na celu zwalczanie bezrobocia wśród 
młodych ludzi w UE oraz programy 
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przeznaczone dla grup osób znajdujących 
się w niekorzystnym położeniu, takich jak 
migrantów, osób niepełnosprawnych i 
osób przedwcześnie kończących naukę;

Or. de

Poprawka 55
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst, Thomas Händel

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. wzywa Komisję do poprawy 
widoczności działań podejmowanych przez 
Europejski Fundusz Społeczny oraz do 
zwiększenia jego dostępności i możliwości 
wspierania integracji na rynku pracy, 
szczególnie przez realizowanie koncepcji 
uczenia się przez całe życie, co sprzyja 
dostosowywaniu kompetencji 
pracowników do wymagań rynku pracy;

5. wzywa Komisję do poprawy 
widoczności działań podejmowanych przez 
Europejski Fundusz Społeczny oraz do 
zwiększenia jego dostępności i możliwości 
wspierania integracji na rynku pracy, 
szczególnie przez realizowanie koncepcji 
uczenia się przez całe życie, co przyczynia 
się do zapewnienia pracownikom dostępu 
do wysokiej jakości miejsc pracy i tym 
samym do zwalczania „ubóstwa 
występującego wśród osób mających 
pracę”;

Or. de

Poprawka 56
Sergio Gaetano Cofferati

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. wzywa Komisję do poprawy 
widoczności działań podejmowanych przez 
Europejski Fundusz Społeczny oraz do 
zwiększenia jego dostępności i możliwości 

5. wzywa Komisję do poprawy 
widoczności działań podejmowanych przez 
Europejski Fundusz Społeczny oraz do 
zwiększenia jego dostępności i możliwości 
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wspierania integracji na rynku pracy, 
szczególnie przez realizowanie koncepcji 
uczenia się przez całe życie, co sprzyja 
dostosowywaniu kompetencji 
pracowników do wymagań rynku pracy;

wspierania integracji na rynku pracy, 
szczególnie przez realizowanie koncepcji 
uczenia się przez całe życie, co sprzyja 
dostosowywaniu kompetencji 
pracowników do zmian na rynku pracy w 
celu promowania skutecznego rozwoju 
sprzyjającego włączeniu społecznemu oraz 
takiej Europy, której konkurencyjność 
opiera się na wiedzy;

Or. it

Poprawka 57
Philippe Boulland

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. wzywa Komisję do poprawy 
widoczności działań podejmowanych przez 
Europejski Fundusz Społeczny oraz do 
zwiększenia jego dostępności i możliwości 
wspierania integracji na rynku pracy, 
szczególnie przez realizowanie koncepcji 
uczenia się przez całe życie, co sprzyja 
dostosowywaniu kompetencji 
pracowników do wymagań rynku pracy;

5. wzywa Komisję do poprawy 
widoczności działań podejmowanych przez 
Europejski Fundusz Społeczny oraz do 
zwiększenia jego dostępności i możliwości 
wspierania integracji na rynku pracy, 
szczególnie przez wprowadzenie 
poradnictwa szkolnego opierającego się 
na lokalnych i regionalnych 
możliwościach zatrudnienia oraz
koncepcji uczenia się przez całe życie, co 
sprzyja dostosowywaniu kompetencji 
pracowników do wymagań rynku pracy;

Or. fr

Poprawka 58
Veronica Lope Fontagné

Projekt opinii
Ustęp 5
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Projekt opinii Poprawka

5. wzywa Komisję do poprawy 
widoczności działań podejmowanych przez 
Europejski Fundusz Społeczny oraz do 
zwiększenia jego dostępności i możliwości 
wspierania integracji na rynku pracy, 
szczególnie przez realizowanie koncepcji 
uczenia się przez całe życie, co sprzyja 
dostosowywaniu kompetencji 
pracowników do wymagań rynku pracy;

5. wzywa Komisję do zintensyfikowania 
działań podejmowanych przez Europejski 
Fundusz Społeczny mających na celu
promowanie integracji na rynku pracy, 
szczególnie przez realizowanie koncepcji 
uczenia się przez całe życie, co sprzyja 
dostosowywaniu kompetencji 
pracowników do wymagań rynku pracy;

Or. es

Poprawka 59
Thomas Mann

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. wzywa Komisję do poprawy 
widoczności działań podejmowanych przez 
Europejski Fundusz Społeczny oraz do 
zwiększenia jego dostępności i możliwości 
wspierania integracji na rynku pracy, 
szczególnie przez realizowanie koncepcji 
uczenia się przez całe życie, co sprzyja 
dostosowywaniu kompetencji 
pracowników do wymagań rynku pracy;

5. wzywa Komisję do poprawy 
widoczności działań podejmowanych przez 
Europejski Fundusz Społeczny, bardziej 
przejrzystego kształtowania Europejskiego 
Funduszu Społecznego w odniesieniu do 
przydziału środków oraz do zwiększenia 
jego dostępności i możliwości wspierania 
integracji na rynku pracy, szczególnie 
przez realizowanie koncepcji uczenia się 
przez całe życie, co sprzyja 
dostosowywaniu kompetencji 
pracowników do wymagań rynku pracy;

Or. de

Poprawka 60
Heinz K. Becker
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Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. wzywa Komisję do poprawy 
widoczności działań podejmowanych przez 
Europejski Fundusz Społeczny oraz do 
zwiększenia jego dostępności i możliwości 
wspierania integracji na rynku pracy, 
szczególnie przez realizowanie koncepcji 
uczenia się przez całe życie, co sprzyja 
dostosowywaniu kompetencji 
pracowników do wymagań rynku pracy;

5. wzywa Komisję do poprawy 
widoczności działań podejmowanych przez 
Europejski Fundusz Społeczny oraz do 
zwiększenia jego dostępności i możliwości 
wspierania integracji na rynku pracy, 
szczególnie przez realizowanie koncepcji 
uczenia się przez całe życie, co sprzyja 
dostosowywaniu kompetencji 
pracowników i przedsiębiorstw do 
wymagań rynku pracy;

Or. de

Poprawka 61
Kinga Göncz

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. wzywa Komisję do poprawy 
widoczności działań podejmowanych przez 
Europejski Fundusz Społeczny oraz do 
zwiększenia jego dostępności i możliwości 
wspierania integracji na rynku pracy, 
szczególnie przez realizowanie koncepcji 
uczenia się przez całe życie, co sprzyja 
dostosowywaniu kompetencji 
pracowników do wymagań rynku pracy;

5. wzywa Komisję do poprawy 
widoczności działań podejmowanych przez 
Europejski Fundusz Społeczny oraz do 
zwiększenia jego dostępności i możliwości 
wspierania integracji na rynku pracy, 
szczególnie przez realizowanie koncepcji 
uczenia się przez całe życie, co sprzyja 
dostosowywaniu kompetencji 
pracowników do wymagań rynku pracy; 
podkreśla potrzebę udzielenia grupom 
znajdującym się w najbardziej 
niekorzystnej sytuacji dopasowanej do 
potrzeb pomocy w celu zwiększenia 
możliwości zatrudnienia tych grup;

Or. en
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Poprawka 62
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst, Thomas Händel

Projekt opinii
Ustęp 5a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. domaga się pełnego uwzględnienia 
doświadczeń zdobytych przez partnerów 
społecznych, a zwłaszcza związki 
zawodowe, i społeczne organizacje 
pozarządowe oraz obowiązkowego 
zaangażowania ich na wszystkich etapach 
planowania, wdrażania i oceniania 
Europejskiego Funduszu Społecznego i 
innych funduszy strukturalnych;

Or. de

Poprawka 63
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Projekt opinii
Ustęp 5a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5b. uważa, że EFS ma kluczowe znaczenie 
dla polityki spójności i może przyczynić się 
do zwiększenia jej wkładu w osiągnięcie 
celów określonych w strategii „Europa 
2020”, w tym w dziedzinie 
zrównoważonego wzrostu poprzez 
wsparcie MŚP w tworzeniu zielonych 
miejsc pracy;

Or. en

Poprawka 64
Thomas Mann

Projekt opinii
Ustęp 5b (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

5b. nie zgadza się na określenie 
wskaźników wyników, ponieważ 
prawdziwe wyniki są widoczne dopiero po 
zakończeniu przeprowadzania działań i w 
związku z tym ich ocena jest trudna;

Or. de

Poprawka 65
Thomas Mann

Projekt opinii
Ustęp 5c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5c. odrzuca nakładanie sankcji za 
niewystarczającą realizację celów w 
formie zmniejszenia środków, które to 
sankcje mogłoby doprowadzić do 
ustalania nierealnie niskich wartości 
docelowych lub uniemożliwić wsparcie 
grup ryzyka; w finansowaniu w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego 
dostrzega na przykład konkretne ryzyko, 
że działania służące integracji społecznej 
będą się koncentrowały wyłącznie na tych 
grupach osób, w przypadku których 
istnieje wysokie prawdopodobieństwo 
powodzenia integracji;

Or. de

Poprawka 66
Thomas Mann

Projekt opinii
Ustęp 5d (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

5d. jest zdania, że zasady dotyczące 
możliwości finansowania nadal muszą być 
określane na szczeblu krajowym;

Or. de

Poprawka 67
Kinga Göncz

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. uważa, że należy zwiększyć 
harmonizację poszczególnych funduszy 
strukturalnych, a w szczególności poprawić 
synergię między EFS a EFRR;

6. uważa, że należy zwiększyć 
harmonizację poszczególnych funduszy 
strukturalnych, a w szczególności poprawić 
synergię między EFS a EFRR, zwłaszcza 
ze względu na wdrożenie złożonych 
programów mających na celu zwalczanie 
wykluczenia grup społecznych 
znajdujących się w najtrudniejszej 
sytuacji;

Or. en

Poprawka 68

Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. uważa, że należy zwiększyć 
harmonizację poszczególnych funduszy 
strukturalnych, a w szczególności poprawić 
synergię między EFS a EFRR;

6. popiera propozycję Komisji 
Europejskiej, by EFS nadal podlegał 
polityce spójności oraz został umieszczony 
w tej samej pozycji w budżecie co EFRR; 
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uważa, że należy zwiększyć harmonizację 
poszczególnych funduszy strukturalnych, 
a w szczególności poprawić synergię 
między EFS a EFRR; podkreśla jednak, że 
EFS jest najważniejszym instrumentem w 
odniesieniu do polityki zatrudnienia i 
promowania spójności społecznej we 
wszystkich regionach; podkreśla, że nie 
można tego osiągnąć przez 
zaangażowanie samych agencji 
rządowych oraz że kluczową rolę 
odgrywają podmioty pozarządowe, w tym 
gospodarka społeczna; w tym kontekście 
podkreśla ponadto znaczenie lokalnego i 
regionalnego wymiaru innowacyjnych 
podejść, takich jak terytorialne pakty na 
rzecz zatrudnienia;

Or. en

Poprawka 69
Sergio Gaetano Cofferati

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. uważa, że należy zwiększyć 
harmonizację poszczególnych funduszy 
strukturalnych, a w szczególności poprawić 
synergię między EFS a EFRR;

6. uważa, że należy zwiększyć 
harmonizację poszczególnych funduszy 
strukturalnych, a w szczególności poprawić 
synergię między EFS a EFRR; w świetle 
zdobytego doświadczenia utrzymuje, że 
istniejąca zasada pokrywania się EFRR i 
EFS jest odpowiednim sposobem 
ułatwienia przydziału funduszy, zwłaszcza 
na rzecz lokalnych przedsięwzięć o 
charakterze całościowym, oraz 
wzmocnienia synergii; ponadto uważa, że 
należy kontynuować stosowanie tej 
zasady; wzywa Komisję do wzmocnienia 
roli EFS w ramach przyszłej organizacji 
funduszy strukturalnych w celu poprawy 
wdrażania całościowych działań; w 
odniesieniu do przyszłej organizacji 
funduszy strukturalnych uważa, że EFS 
nadal powinien być zarządzany w ramach 
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wspólnych dla wszystkich funduszy, w 
oparciu o własne ustalenia, sposoby 
działania i zasady finansowania;

Or. it

Poprawka 70
Thomas Mann

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. uważa, że należy zwiększyć 
harmonizację poszczególnych funduszy 
strukturalnych, a w szczególności poprawić 
synergię między EFS a EFRR;

6. uważa, że należy zwiększyć 
harmonizację poszczególnych funduszy 
strukturalnych, a w szczególności poprawić 
synergię między EFS a EFRR; domaga się 
zatem zbliżenia przepisów dotyczących 
finansowania ze środków EFRR i EFS;

Or. de

Poprawka 71
Veronica Lope Fontagné

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. uważa, że należy zwiększyć
harmonizację poszczególnych funduszy 
strukturalnych, a w szczególności poprawić 
synergię między EFS a EFRR;

6. uważa, że należy zwiększyć
koordynację poszczególnych funduszy 
strukturalnych, a w szczególności poprawić 
synergię między EFS a EFRR; wzywa 
Komisję do zbadania możliwości 
stosowania zasad finansowania 
krzyżowego, łączącego obydwa fundusze;

Or. es
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Poprawka 72
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. uważa, że należy zwiększyć harmonizację 
poszczególnych funduszy strukturalnych, 
a w szczególności poprawić synergię między 
EFS a EFRR; 

6. uważa, że należy zwiększyć harmonizację 
poszczególnych funduszy strukturalnych, 
a w szczególności poprawić synergię między 
EFS a EFRR; lepsza koordynacja z EFRR 
oraz horyzontalnymi programami UE, takimi 
jak CIP, 7PR itp., również odgrywa istotną 
rolę, zwłaszcza w odniesieniu do szkolenia i 
kwalifikacji;

Or. en

Poprawka 73
Nadja Hirsch

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. uważa, że należy zwiększyć 
harmonizację poszczególnych funduszy 
strukturalnych, a w szczególności poprawić 
synergię między EFS a EFRR;

6. uważa, że należy zwiększyć 
harmonizację i elastyczność 
poszczególnych funduszy strukturalnych 
oraz przesuwanie pomiędzy nimi środków, 
a w szczególności poprawić synergię 
między EFS a EFRR;

Or. de

Poprawka 74
Veronica Lope Fontagné

Projekt opinii
Ustęp 6a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

6a. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do dopilnowania, aby 
informacje na temat dostępu do 
Europejskiego Funduszu Społecznego 
były rozpowszechniane wśród grup 
docelowych bardziej efektywnie oraz aby 
wyniki były publikowane na szerszą skalę;

Or. es

Poprawka 75
Konstantinos Poupakis, Veronica Lope Fontagné

Projekt opinii
Ustęp 6a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6α. podkreśla, że w celu zapewnienia 
maksymalnej skuteczności polityki 
spójności, zarówno pod względem 
rozwoju, jak i zwiększenia spójności 
społecznej, należy zrewidować poziom 
współfinansowania, tak aby lepiej 
odzwierciedlał on poziom opracowywania 
planów działania oraz szczególne cechy 
beneficjentów; 

Or. el

Poprawka 76
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Projekt opinii
Ustęp 6a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

6a. podkreśla, że finansowanie krzyżowe 
sprawdziło się w kontekście całościowych 
strategii rozwoju lokalnego i w związku z 
tym należy je kontynuować;

Or. en

Poprawka 77
Konstantinos Poupakis, Veronica Lope Fontagné

Projekt opinii
Ustęp 6b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6b. uważa, że w celu zwiększenia 
społecznej efektywności polityki spójności 
należy wzmocnić przedstawicielstwo 
lokalnych i regionalnych podmiotów 
zainteresowanych oraz partnerów 
społecznych, zarówno na etapie 
kształtowania, jak i wdrażania polityki 
spójności na szczeblu krajowym, a także 
zachęca państwa członkowskie do 
podjęcia w tym celu odpowiednich 
działań;

Or. el

Poprawka 78
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. podkreśla, że należy zwrócić szczególną 
uwagę na rozwój innowacji i możliwości 
tworzenia projektów małych i średnich 
przedsiębiorstw, które należą do głównych 

7. podkreśla, że należy zwrócić szczególną 
uwagę na zmniejszenie obciążenia 
administracyjnego beneficjentów oraz na 
rozwój innowacji i potencjału wśród 
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twórców miejsc pracy; wszystkich podmiotów, w tym małych i 
średnich przedsiębiorstw, które należą do 
głównych twórców miejsc pracy;
podkreśla w tym kontekście wpływ 
skutecznych partnerstw, w tym partnerów 
społecznych, organizacji społeczeństwa 
obywatelskiego reprezentujących grupy 
znajdujące się w niekorzystnym położeniu, 
dostawców usług socjalnych oraz 
podmiotów odpowiedzialnych za 
uwzględnianie aspektu płci, oraz to, że 
innowacjom i potencjałowi powinny 
towarzyszyć szkolenia i mobilizacja 
„podmiotów sprzyjających zmianom”; 
wzywa Komisję do przewidzenia 
ustalonego wkładu na rzecz pomocy 
technicznej mającej na celu mobilizację 
partnerów w każdym DIC;

Or. en

Poprawka 79
Jean-Luc Bennahmias

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. podkreśla, że należy zwrócić szczególną 
uwagę na rozwój innowacji i możliwości 
tworzenia projektów małych i średnich 
przedsiębiorstw, które należą do głównych 
twórców miejsc pracy;

7. podkreśla, że należy zwrócić szczególną 
uwagę na rozwój innowacji i możliwości 
tworzenia projektów małych i średnich 
przedsiębiorstw, które należą do głównych 
twórców miejsc pracy; dodaje, że MŚP 
ubolewają nad trudnościami, jakich 
doświadczają w kontekście dostępu do 
finansowania oraz wydatków, a zwłaszcza 
kosztów administracyjnych, jakie ponoszą 
w związku ze stosowaniem procedur;

Or. fr

Poprawka 80
Nadja Hirsch

Projekt opinii
Ustęp 7
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Projekt opinii Poprawka

7. podkreśla, że należy zwrócić szczególną 
uwagę na rozwój innowacji i możliwości 
tworzenia projektów małych i średnich 
przedsiębiorstw, które należą do głównych 
twórców miejsc pracy;

7. podkreśla, że należy zwrócić szczególną 
uwagę na rozwój innowacji i możliwości 
tworzenia projektów małych i średnich 
przedsiębiorstw, które należą do głównych 
twórców miejsc pracy lub wspierają 
niezależną przedsiębiorczość;

Or. de

Poprawka 81
Tadeusz Cymański

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. podkreśla, że należy zwrócić szczególną 
uwagę na rozwój innowacji i możliwości 
tworzenia projektów małych i średnich 
przedsiębiorstw, które należą do głównych 
twórców miejsc pracy;

7. podkreśla, że należy zwrócić szczególną 
uwagę na rozwój sektora badań i rozwoju 
oraz innowacji i możliwości tworzenia 
projektów małych i średnich 
przedsiębiorstw, które tworzą dominującą 
ilość miejsc pracy;

Or. pl

Poprawka 82
Philippe Boulland

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. podkreśla, że należy zwrócić szczególną 
uwagę na rozwój innowacji i możliwości 
tworzenia projektów małych i średnich 
przedsiębiorstw, które należą do głównych 
twórców miejsc pracy;

7. podkreśla, że należy zwrócić szczególną 
uwagę na rozwój innowacji i możliwości 
tworzenia projektów małych i średnich 
przedsiębiorstw i niezależnych 
przedsiębiorców, należących do głównych 
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twórców miejsc pracy;

Or. fr

Poprawka 83
Veronica Lope Fontagné

Projekt opinii
Ustęp 7a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7a. apeluje o wzmocnienie otwartej 
metody koordynacji oraz poprawę 
współpracy i wymiany informacji 
pomiędzy władzami krajowymi, 
regionalnymi i lokalnymi w odniesieniu 
do polityki spójności;

Or. es

Poprawka 84
Sergio Gaetano Cofferati

Projekt opinii
Ustęp 7a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7a. uważa, że w celu zwiększenia 
skuteczności przyszłej strategii 
wykorzystania funduszy należy 
uwzględnić regionalne i lokalne szczeble 
sprawowania rządów, które są zdolne 
dostosować cele strategiczne do 
szczególnych cech terytorialnych na 
podstawie zorganizowanego dialogu z 
podmiotami zainteresowanymi jako 
całości, organizacjami propagującymi 
prawa uwzględniające aspekt płci, 
partnerami społecznymi, organizacjami 
pozarządowymi, a także instytucjami 
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finansowymi i bankowymi; utrzymuje, że 
podczas ustalania celów politycznych 
należy pozostawić wystarczającą swobodę 
działania umożliwiającą uwzględnienie 
potrzeb regionalnych i lokalnych; uważa, 
że w celu zwiększenia skuteczności 
wykorzystania funduszy koniecznie należy 
zapewnić aktywne zaangażowanie 
partnerów społecznych poprzez 
prowadzenie stałego dialogu społecznego i 
terytorialnego;

Or. it

Poprawka 85
Ilda Figueiredo

Projekt opinii
Ustęp 7a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7a. uważa, że w celu dopilnowania, aby 
pomoc publiczna udzielana w ramach 
funduszy strukturalnych nie wpływała na 
przenoszenie zakładów na terytorium UE, 
musi być ona uzależniona od zawierania 
umów długoterminowych z
przedsiębiorstwami, obejmujących 
lokalizację, czas trwania i zatrudnienie;

Or. pt

Poprawka 86
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Projekt opinii
Ustęp 7a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7a. wzywa Komisję do zapewnienia 
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udostępnienia większej liczby środków 
sprzyjających budowaniu potencjału, 
łącznie z uwzględnieniem aspektu płci, 
oraz przedstawienia wytycznych i 
usprawnienia procedur dla właściwych 
władz administracyjnych, łącznie z tymi, 
które działają na poziomie wyboru 
projektów, w celu oceny wpływu aspektu 
płci na projekty;

Or. en

Poprawka 87
Ole Christensen

Projekt opinii
Ustęp 7a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7a. nie uważa, aby korporacje 
wielonarodowe lub duże przedsiębiorstwa 
powinny kwalifikować się do otrzymania 
wsparcia w ramach EFS lub EFRR i w 
związku z tym wzywa do zmiany przepisów 
dotyczących EFS lub EFRR, tak aby 
wsparcie przysługiwało wyłącznie małym i 
średnim przedsiębiorstwom;

Or. da

Poprawka 88
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. wzywa Komisję i państwa członkowskie 
do uproszczenia procedur i zmniejszenia 
nadmiernych obciążeń administracyjnych, 
jak również innych przeszkód 
utrudniających realizację celów Unii 

8. przypomina, że w odróżnieniu od 
innych funduszy strukturalnych 
specyficzność Europejskiego Funduszu 
Społecznego polega na jego ścisłym 
powiązaniu z grupami docelowymi, które 
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Europejskiej w zakresie wzrostu i 
tworzenia nowych miejsc pracy.

wspiera, oraz że należy go kształtować w 
sposób umożliwiający realizację wielu 
przedsięwzięć lokalnych zakrojonych na 
małą skalę; wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do uwzględnienia podczas 
ustalania obowiązków w zakresie kontroli 
i audytu zasady proporcjonalności 
odnośnie do czasu, wysiłków i wkładu 
finansowego oraz do uproszczenia 
procedur i zmniejszenia nadmiernych 
obciążeń administracyjnych, jak również 
innych przeszkód w celu ułatwienia 
realizacji przedsięwzięć oraz przyniesienia 
korzyści beneficjentom, tak aby osiągnąć 
cele Unii Europejskiej w zakresie wzrostu i 
tworzenia nowych miejsc pracy; wzywa 
Komisję do zwiększenia możliwości 
wyboru opcji finansowania na korzyść 
organów zarządzających i beneficjentów; 
wzywa Komisję do przedstawienia 
standardowych opcji kosztowych 
zgodnych z tradycyjną rachunkowością;

Or. en

Poprawka 89
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst, Thomas Händel

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. wzywa Komisję i państwa członkowskie 
do uproszczenia procedur i zmniejszenia 
nadmiernych obciążeń administracyjnych, 
jak również innych przeszkód 
utrudniających realizację celów Unii 
Europejskiej w zakresie wzrostu i 
tworzenia nowych miejsc pracy.

8. wzywa Komisję i państwa członkowskie 
do uproszczenia procedur i zmniejszenia 
nadmiernych obciążeń administracyjnych, 
jak również do zniesienia ogólnych 
przeszkód utrudniających realizację celów 
spójności społecznej pomiędzy regionami 
UE, do których to przeszkód zalicza się 
jednostronne dostosowanie strategii 
politycznych UE do wzrostu i 
konkurencyjności, środki oszczędnościowe 
służące ograniczeniu dorobku 
społecznego, podwyższenie wieku 
emerytalnego, wydłużenie tygodniowego 
wymiaru czasu pracy i wieku 
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produkcyjnego, deregulację rynków pracy, 
zniesienie systemów ochrony socjalnej i 
systemów redystrybucji środków 
socjalnych.

Or. de

Poprawka 90
Jean-Luc Bennahmias

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. wzywa Komisję i państwa członkowskie 
do uproszczenia procedur i zmniejszenia 
nadmiernych obciążeń administracyjnych, 
jak również innych przeszkód 
utrudniających realizację celów Unii 
Europejskiej w zakresie wzrostu i 
tworzenia nowych miejsc pracy.

8. wzywa Komisję i państwa członkowskie 
do uproszczenia procedur (przepisów 
dotyczących dostępu i zarządzania) i 
zmniejszenia nadmiernych obciążeń 
administracyjnych w celu zwiększenia 
dostępności EFS dla potencjalnych 
projektodawców, zwłaszcza MŚP, 
przyczyniając się tym samym do 
zwiększenia wkładu EFS na rzecz 
realizacji celów Unii Europejskiej w 
zakresie wzrostu i tworzenia nowych 
miejsc pracy.

Or. fr

Poprawka 91
Nadja Hirsch

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. wzywa Komisję i państwa członkowskie 
do uproszczenia procedur i zmniejszenia 
nadmiernych obciążeń administracyjnych, 
jak również innych przeszkód 
utrudniających realizację celów Unii 
Europejskiej w zakresie wzrostu i 

8. wzywa Komisję i państwa członkowskie 
do uproszczenia procedur i zmniejszenia 
nadmiernych obciążeń administracyjnych, 
jak również innych przeszkód 
utrudniających realizację celów Unii 
Europejskiej w zakresie wzrostu i 
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tworzenia nowych miejsc pracy. tworzenia nowych miejsc pracy; ponadto 
domaga się zobowiązania państw 
członkowskich do natychmiastowego 
przekierowywania środków na rzecz 
realizacji przedsięwzięć, tak aby również 
mniejsze stowarzyszenia mogły uniknąć 
problemów.

Or. de

Poprawka 92
Veronica Lope Fontagné

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. wzywa Komisję i państwa członkowskie 
do uproszczenia procedur i zmniejszenia 
nadmiernych obciążeń administracyjnych, 
jak również innych przeszkód 
utrudniających realizację celów Unii 
Europejskiej w zakresie wzrostu i 
tworzenia nowych miejsc pracy.

8. wzywa Komisję i państwa członkowskie 
do uproszczenia procedur i zmniejszenia 
nadmiernych obciążeń administracyjnych, 
jak również wszelkich przeszkód 
utrudniających realizację celów Unii 
Europejskiej w zakresie wzrostu i 
tworzenia nowych miejsc pracy.

Or. es

Poprawka 93
Tadeusz Cymański

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. wzywa Komisję i państwa członkowskie 
do uproszczenia procedur i zmniejszenia 
nadmiernych obciążeń administracyjnych, 
jak również innych przeszkód 
utrudniających realizację celów Unii 
Europejskiej w zakresie wzrostu i 
tworzenia nowych miejsc pracy;

8. wzywa Komisję i państwa członkowskie 
do większej elastyczności w finansowym 
wdrażaniu programów uproszczenia 
procedur i zmniejszenia nadmiernych 
obciążeń administracyjnych, jak również 
innych przeszkód utrudniających realizację 
celów Unii Europejskiej w zakresie 
wzrostu i tworzenia nowych miejsc pracy;
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Or. pl

Poprawka 94
Sergio Gaetano Cofferati

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. wzywa Komisję i państwa członkowskie 
do uproszczenia procedur i zmniejszenia 
nadmiernych obciążeń administracyjnych, 
jak również innych przeszkód 
utrudniających realizację celów Unii 
Europejskiej w zakresie wzrostu i 
tworzenia nowych miejsc pracy.

8. wzywa Komisję i państwa członkowskie 
do uproszczenia procedur i zmniejszenia 
nadmiernych obciążeń administracyjnych, 
jak również innych przeszkód 
utrudniających realizację celów Unii 
Europejskiej w zakresie wzrostu i 
tworzenia nowych miejsc pracy; apeluje o 
opracowanie systemu kompleksowej 
obsługi odpowiedzialnego za udzielanie 
podmiotom zainteresowanym 
praktycznych wskazówek, informacji i 
porad, tak aby zapewnić bieżące 
informowanie opinii publicznej; domaga 
się wyraźnego poinformowania opinii 
publicznej o działaniach zmierzających do 
uproszczenia procedur na podstawie 
przedstawionych wytycznych w celu 
zapewnienia, że żądania udostępnienia 
informacji nie przekraczają wymaganego 
minimum.

Or. it

Poprawka 95
Kinga Göncz

Projekt opinii
Ustęp 8a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8a. zgodnie ze sprawozdaniem w sprawie 
strategii UE na rzecz integracji Romów 
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(2010/2276(INI)) wzywa Komisję i 
państwa członkowskie do położenia 
szczególnego nacisku na rolę Funduszu 
Spójności i Funduszu Strukturalnego w 
integracji Romów; w związku z tym zaleca 
wdrożenie narzędzi administracyjnych, 
które zapewniają, że przedsięwzięcia 
rozwojowe przyczynią się do zmniejszenia 
nierówności pomiędzy społecznościami 
romskimi i nieromskimi – podobnie do 
obowiązkowego stosowania podejścia 
horyzontalnego w kontekście 
zrównoważenia środowiskowego i 
równouprawnienia płci;

Or. en

Poprawka 96
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Projekt opinii
Ustęp 8a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8a. odnotowuje fakt, że ze względu na 
bardzo niskie wskaźniki wykonania ocena 
środków transnarodowych jest 
niewystarczająca i krytyczna; wnioskuje z 
oceny, że istnieje potrzeba, aby fundusz na 
rzecz innowacji na szczeblu europejskim 
był w stanie intensywnie promować 
wymianę przykładów sprawdzonych 
rozwiązań pomiędzy podmiotami 
lokalnymi i regionalnymi; wzywa Komisję 
Europejską do odnowienia funduszu na 
rzecz innowacji sprzyjających zwalczaniu 
ubóstwa, dyskryminacji, wykluczenia 
społecznego i bezrobocia;

Or. en

Poprawka 97
Thomas Mann
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Projekt opinii
Ustęp 8a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8a. wzywa do znacznego uproszczenia i 
ułatwienia możliwości finansowania 
krzyżowego pomiędzy EFRR i EFS 
zgodnie z art. 34 rozporządzenia (WE) nr 
1083/2006 ustanawiającego przepisy 
ogólne dotyczące funduszy 
strukturalnych, tak aby umożliwić 
opracowywanie bardziej całościowych 
koncepcji;

Or. de

Poprawka 98
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Projekt opinii
Ustęp 8a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8a. podkreśla, że w polityce spójności po 
2013 r. należy uwzględnić wiele 
poważnych wyzwań, w tym nierówności 
społeczne na obszarach miejskich, zmiany 
demograficzne i wykluczenie społeczne;

Or. en

Poprawka 99
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Projekt opinii
Ustęp 8b (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

8b. wzywa Komisję zarówno do 
zaostrzenia sankcji, jak i do zwiększenia 
pozytywnych zachęt dla państw 
członkowskich w celu wdrożenia art. 16 
rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006, 
a także do spełnienia prawnie wiążących 
wymogów przewidzianych w tym 
rozporządzeniu; do uwzględnienia w 
większym stopniu w ramach polityki 
spójności na lata 2014–2020 zwalczania 
dyskryminacji; do monitorowania i 
oceniania właściwego wdrażania 
programów objętych finansowaniem 
europejskim oraz wykorzystania 
Europejskiego Funduszu Społecznego;

Or. en


