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Poprawka 49
Inês Cristina Zuber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 2 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) EFS powinien zwiększyć możliwości
zatrudnienia, wesprzeć edukację i uczenie 
się przez całe życie oraz opracować 
polityki aktywnej integracji w ramach 
zadań powierzonych EFS w art. 162 
Traktatu i tym samym przyczynić się do 
spójności gospodarczej, społecznej i 
terytorialnej, zgodnie z art. 174 Traktatu.
Zgodnie z art. 9 Traktatu EFS powinien 
uwzględnić wymogi związane ze 
wspieraniem wysokiego poziomu 
zatrudnienia, zapewnianiem odpowiedniej 
ochrony socjalnej, zwalczaniem 
wykluczenia społecznego, a także z 
wysokim poziomem kształcenia, szkolenia 
oraz ochrony zdrowia ludzkiego.

(2) EFS powinien wesprzeć w sposób 
zdecydowany politykę promowania 
korzystającego z pełni praw zatrudnienia,
odgrywać ważną rolę we wzmacnianiu 
integracji społecznej, wesprzeć edukację 
i uczenie się przez całe życie oraz 
opracować polityki aktywnej integracji 
w ramach zadań powierzonych EFS 
w art. 162 Traktatu i tym samym 
przyczynić się do spójności gospodarczej, 
społecznej i terytorialnej, zgodnie 
z art. 174 Traktatu, a zatem konieczne jest 
znaczne zwiększenie przeznaczonych na 
niego kwot. Zgodnie z art. 9 Traktatu EFS 
powinien uwzględnić wymogi związane ze 
wspieraniem wysokiego poziomu 
zatrudnienia, zapewnianiem odpowiedniej
i powszechnie dostępnej ochrony socjalnej, 
zwalczaniem wykluczenia społecznego, 
a także z wysokim poziomem kształcenia, 
szkolenia oraz ochrony zdrowia ludzkiego.

Or. pt

Poprawka 50
Jutta Steinruck

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 2 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) EFS powinien zwiększyć możliwości 
zatrudnienia, wesprzeć edukację i uczenie 
się przez całe życie oraz opracować
polityki aktywnej integracji w ramach 
zadań powierzonych EFS w art. 162 

(2) EFS musi zwiększyć możliwości 
zatrudnienia, wesprzeć edukację i uczenie 
się przez całe życie oraz opracować
i wspierać działania służące aktywnej 
integracji i zwalczaniu ubóstwa w ramach 
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Traktatu i tym samym przyczynić się do 
spójności gospodarczej, społecznej i 
terytorialnej, zgodnie z art. 174 Traktatu.
Zgodnie z art. 9 Traktatu EFS powinien
uwzględnić wymogi związane ze 
wspieraniem wysokiego poziomu 
zatrudnienia, zapewnianiem odpowiedniej 
ochrony socjalnej, zwalczaniem 
wykluczenia społecznego, a także z 
wysokim poziomem kształcenia, szkolenia 
oraz ochrony zdrowia ludzkiego.

zadań powierzonych EFS w art. 162 
Traktatu i tym samym przyczynić się do 
spójności gospodarczej, społecznej i 
terytorialnej, zgodnie z art. 174 Traktatu.
Zgodnie z art. 9 Traktatu EFS musi
uwzględnić wymogi związane ze 
wspieraniem wysokiego poziomu 
zatrudnienia, zapewnianiem odpowiedniej 
ochrony socjalnej, zwalczaniem 
wykluczenia społecznego, a także z 
wysokim poziomem kształcenia, szkolenia 
oraz ochrony zdrowia ludzkiego. Należy 
mieć na uwadze, aby wszystkie działania 
przyczyniały się do wspierania dobrego 
zatrudnienia oraz by nie podtrzymywały 
niepewnych form zatrudnienia.

Or. de

Poprawka 51
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jan Kozłowski, Sidonia Elżbieta 
Jędrzejewska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 2 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) EFS powinien zwiększyć możliwości 
zatrudnienia, wesprzeć edukację i uczenie 
się przez całe życie oraz opracować 
polityki aktywnej integracji w ramach 
zadań powierzonych EFS w art. 162 
Traktatu i tym samym przyczynić się do 
spójności gospodarczej, społecznej i 
terytorialnej, zgodnie z art. 174 Traktatu.
Zgodnie z art. 9 Traktatu EFS powinien 
uwzględnić wymogi związane ze 
wspieraniem wysokiego poziomu 
zatrudnienia, zapewnianiem odpowiedniej 
ochrony socjalnej, zwalczaniem 
wykluczenia społecznego, a także z 
wysokim poziomem kształcenia, szkolenia 
oraz ochrony zdrowia ludzkiego.

(2) EFS powinien zwiększyć możliwości 
zatrudnienia, sprzyjać tworzeniu wysokiej 
jakości trwałych miejsc pracy, wesprzeć 
edukację i uczenie się przez całe życie oraz 
opracować polityki aktywnej integracji w 
ramach zadań powierzonych EFS w art. 
162 Traktatu i tym samym przyczynić się 
do spójności gospodarczej, społecznej i 
terytorialnej, zgodnie z art. 174 Traktatu.
Zgodnie z art. 9 Traktatu EFS powinien 
uwzględnić wymogi związane ze 
wspieraniem wysokiego poziomu 
zatrudnienia, zapewnianiem odpowiedniej 
ochrony socjalnej, zwalczaniem 
wykluczenia społecznego, a także z 
wysokim poziomem kształcenia, szkolenia 
oraz ochrony zdrowia ludzkiego.
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Or. en

Poprawka 52
Lívia Járóka

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 2 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) EFS powinien zwiększyć możliwości
zatrudnienia, wesprzeć edukację i uczenie 
się przez całe życie oraz opracować 
polityki aktywnej integracji w ramach 
zadań powierzonych EFS w art. 162 
Traktatu i tym samym przyczynić się do 
spójności gospodarczej, społecznej i 
terytorialnej, zgodnie z art. 174 Traktatu.
Zgodnie z art. 9 Traktatu EFS powinien
uwzględnić wymogi związane ze 
wspieraniem wysokiego poziomu 
zatrudnienia, zapewnianiem odpowiedniej 
ochrony socjalnej, zwalczaniem 
wykluczenia społecznego, a także z 
wysokim poziomem kształcenia, szkolenia 
oraz ochrony zdrowia ludzkiego.

(2) EFS musi zwiększyć poziom
zatrudnienia, wesprzeć edukację i uczenie 
się przez całe życie oraz opracować
czynne, złożone i zrównoważone polityki 
integracji w ramach zadań powierzonych 
EFS w art. 162 Traktatu i tym samym 
przyczynić się do spójności gospodarczej, 
społecznej i terytorialnej, zgodnie z art. 
174 Traktatu. Zgodnie z art. 9 Traktatu 
EFS musi uwzględnić wymogi związane ze 
wspieraniem wysokiego poziomu 
zatrudnienia, zapewnianiem odpowiedniej 
ochrony socjalnej, zwalczaniem 
wykluczenia społecznego, nierówności i 
ubóstwa, a także z wysokim poziomem 
kształcenia, szkolenia oraz ochrony
zdrowia ludzkiego.

Or. en

Poprawka 53
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 2 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) EFS powinien zwiększyć możliwości 
zatrudnienia, wesprzeć edukację i uczenie 
się przez całe życie oraz opracować 
polityki aktywnej integracji w ramach 
zadań powierzonych EFS w art. 162 
Traktatu i tym samym przyczynić się do 

(2) EFS powinien zwiększyć możliwości 
zatrudnienia, wesprzeć edukację i uczenie 
się przez całe życie, zwalczać ubóstwo i 
wykluczenie społeczne oraz opracować 
polityki aktywnej integracji w ramach 
zadań powierzonych EFS w art. 162 
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spójności gospodarczej, społecznej i 
terytorialnej, zgodnie z art. 174 Traktatu.
Zgodnie z art. 9 Traktatu EFS powinien 
uwzględnić wymogi związane ze 
wspieraniem wysokiego poziomu 
zatrudnienia, zapewnianiem odpowiedniej 
ochrony socjalnej, zwalczaniem 
wykluczenia społecznego, a także z 
wysokim poziomem kształcenia, szkolenia 
oraz ochrony zdrowia ludzkiego.

Traktatu i tym samym przyczynić się do 
spójności gospodarczej, społecznej i 
terytorialnej, zgodnie z art. 174 Traktatu.
Zgodnie z art. 9 Traktatu EFS powinien 
uwzględnić wymogi związane ze 
wspieraniem wysokiego poziomu 
zatrudnienia, zapewnianiem odpowiedniej 
ochrony socjalnej, zwalczaniem ubóstwa i
wykluczenia społecznego, a także z 
wysokim poziomem kształcenia, szkolenia 
oraz ochrony zdrowia ludzkiego.

Or. en

Poprawka 54
Kinga Göncz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 2 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) EFS powinien zwiększyć możliwości 
zatrudnienia, wesprzeć edukację i uczenie 
się przez całe życie oraz opracować 
polityki aktywnej integracji w ramach 
zadań powierzonych EFS w art. 162 
Traktatu i tym samym przyczynić się do 
spójności gospodarczej, społecznej i 
terytorialnej, zgodnie z art. 174 Traktatu.
Zgodnie z art. 9 Traktatu EFS powinien 
uwzględnić wymogi związane ze 
wspieraniem wysokiego poziomu 
zatrudnienia, zapewnianiem odpowiedniej 
ochrony socjalnej, zwalczaniem 
wykluczenia społecznego, a także z 
wysokim poziomem kształcenia, szkolenia 
oraz ochrony zdrowia ludzkiego.

(2) EFS powinien zwiększyć możliwości 
zatrudnienia, wesprzeć edukację i uczenie 
się przez całe życie, zwalczać ubóstwo i 
wykluczenie społeczne oraz opracować 
polityki aktywnej integracji w ramach 
zadań powierzonych EFS w art. 162 
Traktatu i tym samym przyczynić się do 
spójności gospodarczej, społecznej i 
terytorialnej, zgodnie z art. 174 Traktatu.
Zgodnie z art. 9 Traktatu EFS powinien 
uwzględnić wymogi związane ze 
wspieraniem wysokiego poziomu 
zatrudnienia, zapewnianiem odpowiedniej 
ochrony socjalnej, zwalczaniem 
wykluczenia społecznego, a także z 
wysokim poziomem kształcenia, szkolenia 
oraz ochrony zdrowia ludzkiego.

Or. en

Poprawka 55
Nadja Hirsch
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 2 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) EFS powinien zwiększyć możliwości 
zatrudnienia, wesprzeć edukację i uczenie 
się przez całe życie oraz opracować
polityki aktywnej integracji w ramach 
zadań powierzonych EFS w art. 162 
Traktatu i tym samym przyczynić się do 
spójności gospodarczej, społecznej i 
terytorialnej, zgodnie z art. 174 Traktatu.
Zgodnie z art. 9 Traktatu EFS powinien 
uwzględnić wymogi związane ze 
wspieraniem wysokiego poziomu 
zatrudnienia, zapewnianiem odpowiedniej 
ochrony socjalnej, zwalczaniem 
wykluczenia społecznego, a także z 
wysokim poziomem kształcenia, szkolenia 
oraz ochrony zdrowia ludzkiego.

(2) EFS powinien zwiększyć możliwości 
zatrudnienia, wesprzeć edukację i uczenie 
się przez całe życie oraz opracować
działania służące aktywnej integracji
i zwalczaniu ubóstwa w ramach zadań 
powierzonych EFS w art. 162 Traktatu i 
tym samym przyczynić się do spójności 
gospodarczej, społecznej i terytorialnej, 
zgodnie z art. 174 Traktatu. Zgodnie z 
art. 9 Traktatu EFS powinien uwzględnić 
wymogi związane ze wspieraniem 
wysokiego poziomu zatrudnienia, 
zapewnianiem odpowiedniej ochrony 
socjalnej, zwalczaniem wykluczenia 
społecznego, a także z wysokim poziomem 
kształcenia, szkolenia oraz ochrony 
zdrowia ludzkiego.

Or. de

Poprawka 56
Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 2 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) EFS powinien zwiększyć możliwości 
zatrudnienia, wesprzeć edukację i uczenie 
się przez całe życie oraz opracować 
polityki aktywnej integracji w ramach 
zadań powierzonych EFS w art. 162 
Traktatu i tym samym przyczynić się do 
spójności gospodarczej, społecznej i 
terytorialnej, zgodnie z art. 174 Traktatu.
Zgodnie z art. 9 Traktatu EFS powinien 
uwzględnić wymogi związane ze 
wspieraniem wysokiego poziomu 
zatrudnienia, zapewnianiem odpowiedniej 

(2) EFS powinien zwiększyć możliwości 
zatrudnienia, wesprzeć edukację i uczenie 
się przez całe życie oraz opracować 
polityki aktywnej integracji w ramach 
zadań powierzonych EFS w art. 162 
Traktatu i tym samym przyczynić się do 
spójności gospodarczej, społecznej i 
terytorialnej, zgodnie z art. 174 Traktatu.
Zgodnie z art. 9 Traktatu EFS powinien 
uwzględnić wymogi związane ze 
wspieraniem wysokiego poziomu 
zatrudnienia, zapewnianiem odpowiedniej 
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ochrony socjalnej, zwalczaniem 
wykluczenia społecznego, a także z 
wysokim poziomem kształcenia, szkolenia 
oraz ochrony zdrowia ludzkiego.

ochrony socjalnej, zwalczaniem ubóstwa i
wykluczenia społecznego, a także z 
wysokim poziomem kształcenia, szkolenia 
oraz ochrony zdrowia ludzkiego.

Or. en

Poprawka 57
Pervenche Berès

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 2 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) EFS powinien zwiększyć możliwości 
zatrudnienia, wesprzeć edukację i uczenie 
się przez całe życie oraz opracować 
polityki aktywnej integracji w ramach 
zadań powierzonych EFS w art. 162 
Traktatu i tym samym przyczynić się do 
spójności gospodarczej, społecznej i 
terytorialnej, zgodnie z art. 174 Traktatu.
Zgodnie z art. 9 Traktatu EFS powinien
uwzględnić wymogi związane ze 
wspieraniem wysokiego poziomu 
zatrudnienia, zapewnianiem odpowiedniej 
ochrony socjalnej, zwalczaniem 
wykluczenia społecznego, a także z 
wysokim poziomem kształcenia, szkolenia 
oraz ochrony zdrowia ludzkiego.

(2) EFS musi zwiększyć możliwości 
zatrudnienia, wesprzeć edukację i uczenie 
się przez całe życie oraz opracować 
polityki aktywnej integracji w ramach 
zadań powierzonych EFS w art. 162 
Traktatu i tym samym przyczynić się do 
spójności gospodarczej, społecznej i 
terytorialnej, zgodnie z art. 174 Traktatu.
Zgodnie z art. 9 Traktatu EFS musi
uwzględnić wymogi związane ze 
wspieraniem wysokiego poziomu 
zatrudnienia, zapewnianiem odpowiedniej 
ochrony socjalnej, zwalczaniem 
wykluczenia społecznego, a także z 
wysokim poziomem kształcenia, szkolenia 
oraz ochrony zdrowia ludzkiego.

Or. fr

Poprawka 58
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 3 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Rada Europejska z dnia 17 czerwca 
2010 r. uznała, że wszystkie wspólne 

(3) Rada Europejska z dnia 17 czerwca 
2010 r. uznała, że wszystkie wspólne 
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polityki, w tym polityka spójności, 
powinny wspierać strategię „Europa 2020” 
na rzecz inteligentnego, trwałego i 
sprzyjającego włączeniu społecznemu 
wzrostu gospodarczego12. W celu 
zapewnienia pełnej zgodności EFS z 
celami tej strategii, w szczególności w 
odniesieniu do zatrudnienia, edukacji oraz
walki z wykluczeniem społecznym, EFS 
powinien wspierać państwa członkowskie
we wdrażaniu zaleceń Rady w sprawie 
ogólnych wytycznych polityki 
gospodarczej państw członkowskich oraz 
Unii oraz decyzji Rady w sprawie 
wytycznych dla polityk zatrudnienia 
państw członkowskich przyjętych zgodnie 
z art. 121 i 148 ust. 4 Traktatu. EFS 
powinien również przyczynić się do 
realizacji inicjatyw przewodnich, 
zwłaszcza Programu na rzecz nowych 
umiejętności i zatrudnienia13, programu
„Mobilna młodzież”14 oraz Europejskiej 
platformy współpracy w zakresie walki z 
ubóstwem i wykluczeniem społecznym15.
Fundusz wesprze również działania w 
ramach Europejskiej agendy cyfrowej16

oraz Unii innowacji17.

polityki, w tym polityka spójności, 
powinny wspierać strategię „Europa 2020” 
na rzecz inteligentnego, trwałego i 
sprzyjającego włączeniu społecznemu 
wzrostu gospodarczego12. W celu 
zapewnienia pełnej zgodności EFS z 
celami tej strategii, w szczególności w 
odniesieniu do zatrudnienia, edukacji oraz
zwalczania ubóstwa i wykluczenia 
społecznego, EFS powinien wspierać 
państwa członkowskie w dążeniach do 
osiągnięcia tych celów. EFS powinien 
również wspierać realizację inicjatyw 
przewodnich, zwłaszcza Programu na rzecz 
nowych umiejętności i zatrudnienia13, 
programu „Mobilna młodzież”14 oraz 
Europejskiej platformy współpracy w 
zakresie walki z ubóstwem i wykluczeniem 
społecznym15. Fundusz powinien również
wspierać działania w ramach Europejskiej 
agendy cyfrowej16 oraz Unii innowacji17.

Or. en

Poprawka 59
Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 3 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Rada Europejska z dnia 17 czerwca 
2010 r. uznała, że wszystkie wspólne 
polityki, w tym polityka spójności, 
powinny wspierać strategię „Europa 2020” 
na rzecz inteligentnego, trwałego i 
sprzyjającego włączeniu społecznemu 
wzrostu gospodarczego12. W celu 
zapewnienia pełnej zgodności EFS z 

(3) Rada Europejska z dnia 17 czerwca 
2010 r. uznała, że wszystkie wspólne 
polityki, w tym polityka spójności, 
powinny wspierać strategię „Europa 2020” 
na rzecz inteligentnego, trwałego i 
sprzyjającego włączeniu społecznemu 
wzrostu gospodarczego12. W celu 
zapewnienia pełnej zgodności EFS z 
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celami tej strategii, w szczególności w 
odniesieniu do zatrudnienia, edukacji oraz 
walki z wykluczeniem społecznym, EFS 
powinien wspierać państwa członkowskie 
we wdrażaniu zaleceń Rady w sprawie 
ogólnych wytycznych polityki 
gospodarczej państw członkowskich oraz 
Unii oraz decyzji Rady w sprawie 
wytycznych dla polityk zatrudnienia 
państw członkowskich przyjętych zgodnie 
z art. 121 i 148 ust. 4 Traktatu. EFS 
powinien również przyczynić się do 
realizacji inicjatyw przewodnich, 
zwłaszcza Programu na rzecz nowych 
umiejętności i zatrudnienia13, programu
„Mobilna młodzież”14 oraz Europejskiej 
platformy współpracy w zakresie walki z 
ubóstwem i wykluczeniem społecznym15.
Fundusz wesprze również działania w 
ramach Europejskiej agendy cyfrowej16

oraz Unii innowacji17.

celami tej strategii, w szczególności w 
odniesieniu do zatrudnienia, edukacji, 
szkolenia oraz walki z ubóstwem, 
dyskryminacją i wykluczeniem 
społecznym, EFS powinien wspierać 
państwa członkowskie we wdrażaniu 
zaleceń Rady w sprawie ogólnych 
wytycznych polityki gospodarczej państw 
członkowskich oraz Unii oraz decyzji Rady 
w sprawie wytycznych dla polityk 
zatrudnienia państw członkowskich 
przyjętych zgodnie z art. 121 i 148 ust. 4 
Traktatu. EFS powinien również 
przyczynić się do realizacji inicjatyw 
przewodnich, zwłaszcza Programu na rzecz 
nowych umiejętności i zatrudnienia13, 
programu „Mobilna młodzież”14, 
inicjatywy „Szanse dla młodzieży” oraz 
Europejskiej platformy współpracy w 
zakresie walki z ubóstwem i wykluczeniem 
społecznym15. Fundusz wesprze również 
działania w ramach Europejskiej agendy 
cyfrowej16, Unii innowacji17 oraz innych 
strategii wdrożeniowych.

Or. en

Poprawka 60
Pervenche Berès

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 3 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Rada Europejska z dnia 17 czerwca 
2010 r. uznała, że wszystkie wspólne 
polityki, w tym polityka spójności, 
powinny wspierać strategię „Europa 2020” 
na rzecz inteligentnego, trwałego i 
sprzyjającego włączeniu społecznemu 
wzrostu gospodarczego. W celu 
zapewnienia pełnej zgodności EFS z 
celami tej strategii, w szczególności w 
odniesieniu do zatrudnienia, edukacji oraz 
walki z wykluczeniem społecznym, EFS

(3) Rada Europejska z dnia 17 czerwca 
2010 r. uznała, że wszystkie wspólne 
polityki, w tym polityka spójności, 
powinny wspierać strategię „Europa 2020” 
na rzecz inteligentnego, trwałego i 
sprzyjającego włączeniu społecznemu 
wzrostu gospodarczego. W celu 
zapewnienia pełnej zgodności EFS z 
celami tej strategii, w szczególności w 
odniesieniu do zatrudnienia, edukacji, 
szkoleń oraz walki z wykluczeniem 
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powinien wspierać państwa członkowskie 
we wdrażaniu zaleceń Rady w sprawie 
ogólnych wytycznych polityki 
gospodarczej państw członkowskich oraz 
Unii oraz decyzji Rady w sprawie 
wytycznych dla polityk zatrudnienia 
państw członkowskich przyjętych zgodnie 
z art. 121 i 148 ust. 4 Traktatu. EFS 
powinien również przyczynić się do 
realizacji inicjatyw przewodnich, 
zwłaszcza Programu na rzecz nowych 
umiejętności i zatrudnienia, programu
„Mobilna młodzież” oraz Europejskiej 
platformy współpracy w zakresie walki z 
ubóstwem i wykluczeniem społecznym.
Fundusz wesprze również działania w 
ramach Europejskiej agendy cyfrowej oraz 
Unii innowacji.

społecznym, EFS musi wspierać państwa 
członkowskie we wdrażaniu zaleceń Rady 
w sprawie ogólnych wytycznych polityki 
gospodarczej państw członkowskich oraz 
Unii oraz decyzji Rady w sprawie 
wytycznych dla polityk zatrudnienia 
państw członkowskich przyjętych zgodnie 
z art. 121 i 148 ust. 4 Traktatu. EFS 
powinien również przyczynić się do 
realizacji inicjatyw przewodnich, 
zwłaszcza Programu na rzecz nowych 
umiejętności i zatrudnienia, programu
„Mobilna młodzież” oraz Europejskiej 
platformy współpracy w zakresie walki 
z ubóstwem i wykluczeniem społecznym.
Fundusz powinien wesprzeć również 
działania w ramach Europejskiej agendy 
cyfrowej oraz Unii innowacji.

Or. fr

Poprawka 61
Kinga Göncz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 3 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Rada Europejska z dnia 17 czerwca
2010 r. uznała, że wszystkie wspólne 
polityki, w tym polityka spójności, 
powinny wspierać strategię „Europa 2020” 
na rzecz inteligentnego, trwałego i 
sprzyjającego włączeniu społecznemu 
wzrostu gospodarczego. W celu 
zapewnienia pełnej zgodności EFS z 
celami tej strategii, w szczególności w 
odniesieniu do zatrudnienia, edukacji oraz 
walki z wykluczeniem społecznym, EFS 
powinien wspierać państwa członkowskie 
we wdrażaniu zaleceń Rady w sprawie 
ogólnych wytycznych polityki 
gospodarczej państw członkowskich oraz 
Unii oraz decyzji Rady w sprawie 
wytycznych dla polityk zatrudnienia 

(3) Rada Europejska z dnia 17 czerwca 
2010 r. uznała, że wszystkie wspólne 
polityki, w tym polityka spójności, 
powinny wspierać strategię „Europa 2020” 
na rzecz inteligentnego, trwałego i 
sprzyjającego włączeniu społecznemu 
wzrostu gospodarczego. W celu 
zapewnienia pełnej zgodności EFS z 
celami tej strategii, w szczególności w 
odniesieniu do zatrudnienia, edukacji oraz 
walki z ubóstwem i wykluczeniem 
społecznym, EFS powinien wspierać 
państwa członkowskie we wdrażaniu 
zaleceń Rady w sprawie ogólnych 
wytycznych polityki gospodarczej państw 
członkowskich oraz Unii oraz decyzji Rady 
w sprawie wytycznych dla polityk 
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państw członkowskich przyjętych zgodnie 
z art. 121 i 148 ust. 4 Traktatu. EFS 
powinien również przyczynić się do 
realizacji inicjatyw przewodnich, 
zwłaszcza Programu na rzecz nowych 
umiejętności i zatrudnienia, programu
„Mobilna młodzież” oraz Europejskiej 
platformy współpracy w zakresie walki z 
ubóstwem i wykluczeniem społecznym.
Fundusz wesprze również działania w 
ramach Europejskiej agendy cyfrowej oraz 
Unii innowacji17.

zatrudnienia państw członkowskich 
przyjętych zgodnie z art. 121 i 148 ust. 4 
Traktatu. EFS powinien również 
przyczynić się do realizacji inicjatyw 
przewodnich, zwłaszcza Programu na rzecz 
nowych umiejętności i zatrudnienia, 
programu „Mobilna młodzież” oraz 
Europejskiej platformy współpracy w 
zakresie walki z ubóstwem i wykluczeniem 
społecznym. Fundusz wesprze również 
działania w ramach Europejskiej agendy 
cyfrowej oraz Unii innowacji17.

Or. en

Poprawka 62
Elisabeth Morin-Chartier

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 3 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Rada Europejska z dnia 17 czerwca 
2010 r. uznała, że wszystkie wspólne 
polityki, w tym polityka spójności, 
powinny wspierać strategię „Europa 2020” 
na rzecz inteligentnego, trwałego i 
sprzyjającego włączeniu społecznemu 
wzrostu gospodarczego. W celu 
zapewnienia pełnej zgodności EFS z 
celami tej strategii, w szczególności w 
odniesieniu do zatrudnienia, edukacji oraz 
walki z wykluczeniem społecznym, EFS 
powinien wspierać państwa członkowskie 
we wdrażaniu zaleceń Rady w sprawie 
ogólnych wytycznych polityki 
gospodarczej państw członkowskich oraz 
Unii oraz decyzji Rady w sprawie 
wytycznych dla polityk zatrudnienia 
państw członkowskich przyjętych zgodnie 
z art. 121 i 148 ust. 4 Traktatu. EFS 
powinien również przyczynić się do 
realizacji inicjatyw przewodnich, 
zwłaszcza Programu na rzecz nowych 
umiejętności i zatrudnienia, programu

(3) Rada Europejska z dnia 17 czerwca 
2010 r. uznała, że wszystkie wspólne 
polityki, w tym polityka spójności, 
powinny wspierać strategię „Europa 2020” 
na rzecz inteligentnego, trwałego i 
sprzyjającego włączeniu społecznemu 
wzrostu gospodarczego. W celu 
zapewnienia pełnej zgodności EFS z 
celami tej strategii, w szczególności w 
odniesieniu do zatrudnienia, edukacji oraz 
walki z wykluczeniem społecznym, EFS 
powinien wspierać państwa członkowskie 
we wdrażaniu zaleceń Rady w sprawie 
ogólnych wytycznych polityki 
gospodarczej państw członkowskich oraz 
Unii oraz decyzji Rady w sprawie 
wytycznych dla polityk zatrudnienia 
państw członkowskich przyjętych zgodnie 
z art. 121 i 148 ust. 4 Traktatu. EFS 
powinien również przyczynić się do 
realizacji inicjatyw przewodnich, 
zwłaszcza Programu na rzecz nowych 
umiejętności i zatrudnienia, programu
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„Mobilna młodzież” oraz Europejskiej 
platformy współpracy w zakresie walki z 
ubóstwem i wykluczeniem społecznym.
Fundusz wesprze również działania w 
ramach Europejskiej agendy cyfrowej oraz 
Unii innowacji.

„Mobilna młodzież” oraz Europejskiej 
platformy współpracy w zakresie walki z 
ubóstwem i wykluczeniem społecznym.
Fundusz powinien wesprzeć również 
działania w ramach Europejskiej agendy 
cyfrowej oraz Unii innowacji.

Or. fr

Poprawka 63
Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 3 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) Państwa członkowskie powinny mieć 
możliwość wykorzystania zasobów EFS w 
taki sposób, aby zakończyć działania EFG 
w przypadku zwolnienia pracowników w 
wyniku poważnego zakłócenia gospodarki 
na poziomie lokalnym, regionalnym lub 
krajowym spowodowanego 
nieoczekiwanym kryzysem lub nagłym 
pogorszeniem w danym sektorze albo 
przeniesieniem działalności do państw 
nienależących do UE, o znaczącym 
niekorzystnym wpływie na gospodarkę na 
poziomie lokalnym, regionalnym lub 
krajowym.

Or. en

Poprawka 64
Inês Cristina Zuber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Unia Europejska stoi przed 
wyzwaniami strukturalnymi wynikającymi 

(4) Unia Europejska stoi przed 
wyzwaniami strukturalnymi wynikającymi 
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z globalizacji gospodarki, przemian
technologicznych, coraz starszej siły 
roboczej oraz rosnących niedoborów 
umiejętności i siły roboczej w niektórych 
sektorach i regionach. Wyzwania te 
pojawiły się w wyniku ostatniego kryzysu 
gospodarczego i finansowego, który 
doprowadził do wzrostu bezrobocia, w 
szczególności osób młodych oraz innych 
grup w trudnej sytuacji, takich jak 
migranci. EFS powinien wspierać 
zatrudnienie i mobilność pracowników, 
inwestować w edukację, umiejętności i 
uczenie się przez całe życie oraz 
propagować włączenie społeczne i 
przeciwdziałać ubóstwu. Promując lepsze 
funkcjonowanie rynków pracy przez 
zwiększanie transnarodowej mobilności 
geograficznej pracowników, EFS
powinien szczególnie wspierać działania 
Europejskich Służb ds. Zatrudnienia
(EURES) w zakresie rekrutacji i 
związanych z nią informacji oraz usług 
poradnictwa i doradztwa na szczeblu 
krajowym i transgranicznym.

z globalizacji gospodarki, przemian 
technologicznych, coraz starszej siły 
roboczej oraz rosnących niedoborów 
umiejętności i siły roboczej w niektórych 
sektorach i regionach. Wyzwania te 
pojawiły się w wyniku ostatniego kryzysu 
gospodarczego i finansowego, który 
doprowadził do wzrostu bezrobocia, 
w szczególności osób młodych oraz innych 
grup w trudnej sytuacji, takich jak 
migranci. EFS powinien wspierać
korzystające z pełni praw zatrudnienie 
i mobilność pracowników, inwestować 
w edukację, umiejętności i uczenie się 
przez całe życie oraz propagować 
włączenie społeczne i przeciwdziałać 
ubóstwu. EFS może wspierać działania 
Europejskich Służb ds. Zatrudnienia
(EURES) w zakresie rekrutacji 
i związanych z nią informacji oraz usług 
poradnictwa i doradztwa na szczeblu 
krajowym i transgranicznym.

Or. pt

Poprawka 65
Anthea McIntyre

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Unia Europejska stoi przed 
wyzwaniami strukturalnymi wynikającymi 
z globalizacji gospodarki, przemian 
technologicznych, coraz starszej siły 
roboczej oraz rosnących niedoborów
umiejętności i siły roboczej w niektórych 
sektorach i regionach. Wyzwania te 
pojawiły się w wyniku ostatniego kryzysu 
gospodarczego i finansowego, który 
doprowadził do wzrostu bezrobocia, w 
szczególności osób młodych oraz innych 

(4) Unia Europejska stoi przed 
wyzwaniami strukturalnymi wynikającymi 
z globalizacji gospodarki, przemian 
technologicznych, coraz starszej siły 
roboczej, coraz większego niedopasowania 
umiejętności i rosnących niedoborów siły 
roboczej w niektórych sektorach i 
regionach. Wyzwania te pojawiły się w 
wyniku ostatniego kryzysu gospodarczego 
i finansowego, który doprowadził do 
wzrostu bezrobocia, w szczególności osób 
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grup w trudnej sytuacji, takich jak 
migranci. EFS powinien wspierać 
zatrudnienie i mobilność pracowników, 
inwestować w edukację, umiejętności i 
uczenie się przez całe życie oraz 
propagować włączenie społeczne i 
przeciwdziałać ubóstwu. Promując lepsze 
funkcjonowanie rynków pracy przez 
zwiększanie transnarodowej mobilności 
geograficznej pracowników, EFS powinien 
szczególnie wspierać działania 
Europejskich Służb ds. Zatrudnienia
(EURES) w zakresie rekrutacji i 
związanych z nią informacji oraz usług 
poradnictwa i doradztwa na szczeblu 
krajowym i transgranicznym.

młodych oraz innych grup w trudnej 
sytuacji, takich jak migranci. EFS 
powinien wspierać zatrudnienie i 
mobilność pracowników, inwestować w 
edukację, umiejętności i uczenie się przez 
całe życie, jako że wszystko to przyczyni 
się do większego włączenia społecznego i 
ograniczenia ubóstwa. Promując lepsze 
funkcjonowanie rynków pracy przez 
zwiększanie transnarodowej mobilności 
geograficznej pracowników, EFS powinien 
szczególnie wspierać działania 
Europejskich Służb ds. Zatrudnienia
(EURES) w celu uzupełnienia 
działalności krajowych służb zatrudnienia 
w odniesieniu do rekrutacji i związanych z 
nią informacji oraz usług poradnictwa i 
doradztwa na szczeblu krajowym i 
transgranicznym.

Or. en

Poprawka 66
Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Unia Europejska stoi przed 
wyzwaniami strukturalnymi wynikającymi 
z globalizacji gospodarki, przemian 
technologicznych, coraz starszej siły 
roboczej oraz rosnących niedoborów 
umiejętności i siły roboczej w niektórych 
sektorach i regionach. Wyzwania te 
pojawiły się w wyniku ostatniego kryzysu 
gospodarczego i finansowego, który 
doprowadził do wzrostu bezrobocia, w 
szczególności osób młodych oraz innych 
grup w trudnej sytuacji, takich jak 
migranci. EFS powinien wspierać 
zatrudnienie i mobilność pracowników, 
inwestować w edukację, umiejętności i 
uczenie się przez całe życie oraz 

(4) Unia Europejska stoi przed 
wyzwaniami strukturalnymi wynikającymi 
z globalizacji gospodarki, przemian 
technologicznych, coraz starszej siły 
roboczej oraz rosnących niedoborów 
umiejętności i siły roboczej w niektórych 
sektorach i regionach. Wyzwania te 
pojawiły się w wyniku ostatniego kryzysu 
gospodarczego i finansowego, który 
doprowadził do wzrostu bezrobocia, w 
szczególności osób młodych oraz innych 
grup w trudnej sytuacji, takich jak 
migranci, uchodźcy i osoby ubiegające się 
o azyl. EFS powinien wspierać wysokiej 
jakości zatrudnienie ze szczególnym 
uwzględnieniem osób najbardziej 
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propagować włączenie społeczne i
przeciwdziałać ubóstwu. Promując lepsze 
funkcjonowanie rynków pracy przez 
zwiększanie transnarodowej mobilności 
geograficznej pracowników, EFS powinien 
szczególnie wspierać działania 
Europejskich Służb ds. Zatrudnienia
(EURES) w zakresie rekrutacji i 
związanych z nią informacji oraz usług 
poradnictwa i doradztwa na szczeblu 
krajowym i transgranicznym.

oddalonych od rynku pracy oraz wspierać
mobilność pracowników, inwestować w 
edukację, umiejętności i uczenie się przez 
całe życie oraz propagować włączenie 
społeczne, przeciwdziałać ubóstwu i 
dyskryminacji. Promując lepsze 
funkcjonowanie rynków pracy przez 
zwiększanie transnarodowej mobilności 
geograficznej pracowników, EFS powinien 
szczególnie wspierać działania 
Europejskich Służb ds. Zatrudnienia
(EURES) oraz działania związane z 
EURES, w szczególności transgraniczne 
partnerstwa EURES, w zakresie rekrutacji 
i związanych z nią informacji oraz usług 
poradnictwa i doradztwa na szczeblu 
krajowym i transgranicznym ze 
szczególnym uwzględnieniem 
pracowników transgranicznych.

Or. en

Poprawka 67
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Unia Europejska stoi przed 
wyzwaniami strukturalnymi wynikającymi 
z globalizacji gospodarki, przemian 
technologicznych, coraz starszej siły 
roboczej oraz rosnących niedoborów 
umiejętności i siły roboczej w niektórych 
sektorach i regionach. Wyzwania te 
pojawiły się w wyniku ostatniego kryzysu 
gospodarczego i finansowego, który 
doprowadził do wzrostu bezrobocia, w 
szczególności osób młodych oraz innych 
grup w trudnej sytuacji, takich jak 
migranci. EFS powinien wspierać 
zatrudnienie i mobilność pracowników, 
inwestować w edukację, umiejętności i 
uczenie się przez całe życie oraz 

(4) Unia Europejska stoi przed 
wyzwaniami strukturalnymi wynikającymi 
z globalizacji gospodarki, przemian 
technologicznych, coraz starszej siły 
roboczej oraz rosnących niedoborów 
umiejętności i siły roboczej w niektórych 
sektorach i regionach. Wyzwania te 
pojawiły się w wyniku ostatniego kryzysu 
gospodarczego i finansowego, który 
doprowadził do wzrostu bezrobocia, w 
szczególności osób młodych oraz innych 
grup w trudnej sytuacji, takich jak 
migranci. EFS powinien wspierać dobrą 
pracę i wysokiej jakości zatrudnienie oraz 
sprzyjać stopniowej eliminacji niepewnego 
zatrudnienia, inwestować w edukację, 
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propagować włączenie społeczne i 
przeciwdziałać ubóstwu. Promując lepsze 
funkcjonowanie rynków pracy przez
zwiększanie transnarodowej mobilności 
geograficznej pracowników, EFS powinien 
szczególnie wspierać działania 
Europejskich Służb ds. Zatrudnienia
(EURES) w zakresie rekrutacji i 
związanych z nią informacji oraz usług 
poradnictwa i doradztwa na szczeblu 
krajowym i transgranicznym.

umiejętności i uczenie się przez całe życie 
oraz propagować włączenie społeczne i 
przeciwdziałać ubóstwu. Wspierając rynki
pracy sprzyjające włączeniu społecznemu
przez ułatwianie dobrowolnej
transnarodowej mobilności geograficznej 
pracowników, EFS powinien szczególnie 
wspierać działania Europejskich Służb ds. 
Zatrudnienia (EURES) w zakresie 
rekrutacji i związanych z nią informacji 
oraz usług poradnictwa i doradztwa na 
szczeblu krajowym i transgranicznym.

Or. en

Poprawka 68
Jutta Steinruck

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Unia Europejska stoi przed 
wyzwaniami strukturalnymi wynikającymi 
z globalizacji gospodarki, przemian 
technologicznych, coraz starszej siły 
roboczej oraz rosnących niedoborów 
umiejętności i siły roboczej w niektórych 
sektorach i regionach. Wyzwania te 
pojawiły się w wyniku ostatniego kryzysu 
gospodarczego i finansowego, który 
doprowadził do wzrostu bezrobocia, w 
szczególności osób młodych oraz innych 
grup w trudnej sytuacji, takich jak 
migranci. EFS powinien wspierać 
zatrudnienie i mobilność pracowników, 
inwestować w edukację, umiejętności i 
uczenie się przez całe życie oraz 
propagować włączenie społeczne i 
przeciwdziałać ubóstwu. Promując lepsze 
funkcjonowanie rynków pracy przez 
zwiększanie transnarodowej mobilności 
geograficznej pracowników, EFS powinien 
szczególnie wspierać działania 
Europejskich Służb ds. Zatrudnienia

(4) Unia Europejska stoi przed 
wyzwaniami strukturalnymi wynikającymi 
z globalizacji gospodarki, przemian 
technologicznych, coraz starszej siły 
roboczej oraz rosnących niedoborów 
umiejętności i siły roboczej w niektórych 
sektorach i regionach. Wyzwania te 
pojawiły się w wyniku ostatniego kryzysu 
gospodarczego i finansowego, który 
doprowadził do wzrostu bezrobocia, w 
szczególności osób młodych oraz innych 
grup w trudnej sytuacji, takich jak 
migranci. EFS musi wspierać zatrudnienie, 
tworzenie i utrzymywanie dobrych miejsc 
pracy oraz dobrowolną mobilność 
pracowników, inwestować w edukację, 
umiejętności i uczenie się przez całe życie 
oraz propagować włączenie społeczne i 
przeciwdziałać ubóstwu. Promując lepsze 
funkcjonowanie rynków pracy przez 
zwiększanie dobrowolnej transnarodowej 
mobilności geograficznej pracowników, 
EFS powinien szczególnie wspierać 
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(EURES) w zakresie rekrutacji i 
związanych z nią informacji oraz usług 
poradnictwa i doradztwa na szczeblu 
krajowym i transgranicznym.

działania Europejskich Służb ds. 
Zatrudnienia (EURES) w zakresie 
rekrutacji i związanych z nią informacji 
oraz usług poradnictwa i doradztwa na 
szczeblu krajowym i transgranicznym, 
a także uzupełniać środki finansowe 
udostępnione w module EURES 
Programu na rzecz przemian i innowacji 
społecznych.

Or. de

Poprawka 69
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jan Kozłowski, Sidonia Elżbieta 
Jędrzejewska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Unia Europejska stoi przed 
wyzwaniami strukturalnymi wynikającymi 
z globalizacji gospodarki, przemian 
technologicznych, coraz starszej siły 
roboczej oraz rosnących niedoborów 
umiejętności i siły roboczej w niektórych 
sektorach i regionach. Wyzwania te 
pojawiły się w wyniku ostatniego kryzysu 
gospodarczego i finansowego, który 
doprowadził do wzrostu bezrobocia, w 
szczególności osób młodych oraz innych 
grup w trudnej sytuacji, takich jak 
migranci. EFS powinien wspierać
zatrudnienie i mobilność pracowników, 
inwestować w edukację, umiejętności i 
uczenie się przez całe życie oraz 
propagować włączenie społeczne i 
przeciwdziałać ubóstwu. Promując lepsze 
funkcjonowanie rynków pracy przez 
zwiększanie transnarodowej mobilności 
geograficznej pracowników, EFS powinien 
szczególnie wspierać działania 
Europejskich Służb ds. Zatrudnienia
(EURES) w zakresie rekrutacji i 
związanych z nią informacji oraz usług 

(4) Unia Europejska stoi przed 
wyzwaniami strukturalnymi i 
demograficznymi wynikającymi z 
globalizacji gospodarki, przemian 
technologicznych, coraz starszej siły 
roboczej oraz rosnących niedoborów 
umiejętności i siły roboczej w niektórych 
sektorach i regionach. Wyzwania te 
pojawiły się w wyniku ostatniego kryzysu 
gospodarczego i finansowego, który 
doprowadził do wzrostu bezrobocia, w 
szczególności osób młodych oraz innych 
grup w trudnej sytuacji, takich jak 
migranci. EFS powinien wspierać i tworzyć 
miejsca pracy i wspierać mobilność 
pracowników, inwestować w edukację, 
umiejętności i uczenie się przez całe życie 
oraz propagować włączenie społeczne i 
przeciwdziałać ubóstwu. Promując lepsze 
funkcjonowanie rynków pracy przez 
zwiększanie transnarodowej mobilności 
geograficznej pracowników, EFS może
wspierać działania Europejskich Służb ds. 
Zatrudnienia (EURES) w zakresie 
rekrutacji i związanych z nią informacji 
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poradnictwa i doradztwa na szczeblu 
krajowym i transgranicznym.

oraz usług poradnictwa i doradztwa na 
szczeblu krajowym i transgranicznym.
Komisja Europejska powinna 
systematycznie monitorować działania 
EURES i publikować wyniki tego 
monitoringu.

Or. en

Poprawka 70
Lívia Járóka

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Unia Europejska stoi przed 
wyzwaniami strukturalnymi wynikającymi 
z globalizacji gospodarki, przemian 
technologicznych, coraz starszej siły 
roboczej oraz rosnących niedoborów 
umiejętności i siły roboczej w niektórych 
sektorach i regionach. Wyzwania te 
pojawiły się w wyniku ostatniego kryzysu 
gospodarczego i finansowego, który 
doprowadził do wzrostu bezrobocia, w 
szczególności osób młodych oraz innych 
grup w trudnej sytuacji, takich jak 
migranci. EFS powinien wspierać 
zatrudnienie i mobilność pracowników,
inwestować w edukację, umiejętności i 
uczenie się przez całe życie oraz
propagować włączenie społeczne i 
przeciwdziałać ubóstwu. Promując lepsze 
funkcjonowanie rynków pracy przez 
zwiększanie transnarodowej mobilności 
geograficznej pracowników, EFS powinien 
szczególnie wspierać działania 
Europejskich Służb ds. Zatrudnienia
(EURES) w zakresie rekrutacji i 
związanych z nią informacji oraz usług 
poradnictwa i doradztwa na szczeblu 
krajowym i transgranicznym.

(4) Unia Europejska stoi przed 
wyzwaniami strukturalnymi wynikającymi 
z globalizacji gospodarki, przemian 
technologicznych, coraz starszej siły 
roboczej oraz rosnących niedoborów 
umiejętności i siły roboczej w niektórych 
sektorach i regionach. Wyzwania te 
pojawiły się w wyniku ostatniego kryzysu 
gospodarczego i finansowego, który 
doprowadził do wzrostu bezrobocia, w 
szczególności osób młodych oraz innych 
grup w trudnej sytuacji, takich jak migranci
i mniejszości etniczne. Celem EFS musi 
być wspieranie tworzenia trwałych miejsc 
pracy i mobilności pracowników,
inwestowania w edukację, umiejętności i 
uczenie się przez całe życie oraz
propagowanie włączenia społecznego, 
sprzyjanie równości szans i 
przeciwdziałanie ubóstwu. Promując 
lepsze funkcjonowanie rynków pracy przez 
zwiększanie transnarodowej mobilności 
geograficznej pracowników, EFS powinien 
szczególnie wspierać działania 
Europejskich Służb ds. Zatrudnienia
(EURES) w zakresie rekrutacji i 
związanych z nią informacji oraz usług 
poradnictwa i doradztwa na szczeblu 
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krajowym i transgranicznym.

Or. en

Poprawka 71
Kinga Göncz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Unia Europejska stoi przed 
wyzwaniami strukturalnymi wynikającymi 
z globalizacji gospodarki, przemian 
technologicznych, coraz starszej siły 
roboczej oraz rosnących niedoborów 
umiejętności i siły roboczej w niektórych 
sektorach i regionach. Wyzwania te 
pojawiły się w wyniku ostatniego kryzysu 
gospodarczego i finansowego, który 
doprowadził do wzrostu bezrobocia, w 
szczególności osób młodych oraz innych 
grup w trudnej sytuacji, takich jak 
migranci. EFS powinien wspierać 
zatrudnienie i mobilność pracowników, 
inwestować w edukację, umiejętności i 
uczenie się przez całe życie oraz 
propagować włączenie społeczne i 
przeciwdziałać ubóstwu. Promując lepsze 
funkcjonowanie rynków pracy przez 
zwiększanie transnarodowej mobilności 
geograficznej pracowników, EFS powinien 
szczególnie wspierać działania 
Europejskich Służb ds. Zatrudnienia
(EURES) w zakresie rekrutacji i 
związanych z nią informacji oraz usług 
poradnictwa i doradztwa na szczeblu 
krajowym i transgranicznym.

(4) Unia Europejska stoi przed 
wyzwaniami strukturalnymi wynikającymi 
z globalizacji gospodarki, przemian 
technologicznych, coraz starszej siły 
roboczej oraz rosnących niedoborów 
umiejętności i siły roboczej w niektórych 
sektorach i regionach. Wyzwania te 
pojawiły się w wyniku ostatniego kryzysu 
gospodarczego i finansowego, który 
doprowadził do wzrostu bezrobocia, w 
szczególności osób młodych oraz innych 
grup w trudnej sytuacji, takich jak migranci
i osoby mieszkające w mikroregionach o 
niekorzystnym położeniu. EFS powinien 
wspierać godziwe zatrudnienie i mobilność 
pracowników, inwestować w edukację, 
umiejętności i uczenie się przez całe życie 
oraz propagować włączenie społeczne i 
przeciwdziałać ubóstwu. Promując lepsze 
funkcjonowanie rynków pracy przez 
zwiększanie transnarodowej mobilności 
geograficznej pracowników, EFS powinien 
szczególnie wspierać działania 
Europejskich Służb ds. Zatrudnienia
(EURES) w zakresie rekrutacji i 
związanych z nią informacji oraz usług 
poradnictwa i doradztwa na szczeblu 
krajowym i transgranicznym.

Or. en
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Poprawka 72
Pervenche Berès

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Unia Europejska stoi przed 
wyzwaniami strukturalnymi wynikającymi 
z globalizacji gospodarki, przemian 
technologicznych, coraz starszej siły 
roboczej oraz rosnących niedoborów 
umiejętności i siły roboczej w niektórych 
sektorach i regionach. Wyzwania te
pojawiły się w wyniku ostatniego kryzysu 
gospodarczego i finansowego, który 
doprowadził do wzrostu bezrobocia, w 
szczególności osób młodych oraz innych 
grup w trudnej sytuacji, takich jak 
migranci. EFS powinien wspierać 
zatrudnienie i mobilność pracowników, 
inwestować w edukację, umiejętności i 
uczenie się przez całe życie oraz 
propagować włączenie społeczne i 
przeciwdziałać ubóstwu. Promując lepsze 
funkcjonowanie rynków pracy przez 
zwiększanie transnarodowej mobilności 
geograficznej pracowników, EFS powinien 
szczególnie wspierać działania 
Europejskich Służb ds. Zatrudnienia
(EURES) w zakresie rekrutacji i 
związanych z nią informacji oraz usług 
poradnictwa i doradztwa na szczeblu 
krajowym i transgranicznym.

(4) Unia Europejska stoi przed 
wyzwaniami strukturalnymi wynikającymi 
z globalizacji gospodarki, przemian 
technologicznych, coraz starszej siły 
roboczej oraz rosnących niedoborów 
umiejętności i siły roboczej w niektórych 
sektorach i regionach. Wyzwania te 
pojawiły się w wyniku ostatniego kryzysu 
gospodarczego i finansowego, który 
doprowadził do wzrostu bezrobocia, w 
szczególności osób młodych oraz innych 
grup w trudnej sytuacji, takich jak 
migranci. EFS musi wspierać zatrudnienie 
i mobilność pracowników, inwestować w 
edukację, umiejętności i uczenie się przez 
całe życie oraz propagować włączenie 
społeczne i przeciwdziałać ubóstwu.
Promując lepsze funkcjonowanie rynków 
pracy przez zwiększanie transnarodowej 
mobilności geograficznej pracowników, 
EFS powinien szczególnie wspierać 
działania Europejskich Służb ds. 
Zatrudnienia (EURES) w zakresie 
rekrutacji i związanych z nią informacji 
oraz usług poradnictwa i doradztwa na 
szczeblu krajowym i transgranicznym.

Or. fr

Poprawka 73
Anthea McIntyre

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 4 a preambuły (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4a) EFS może wnieść wartość dodaną, w 
szczególności w obecnej sytuacji 
gospodarczej, przez położenie nacisku na 
zwiększenie możliwości zatrudnienia i 
inwestowanie w umiejętności. EFS nie 
może wspierać działań, które wykraczają 
poza jego podstawę prawną, obejmując 
inne obszary polityki społecznej, 
ważniejsza jest natomiast zmiana 
ukierunkowania funduszu, tak aby 
sprzyjał wzrostowi gospodarczemu i 
tworzeniu nowych miejsc pracy, co –
oprócz przyniesienia innych korzyści –
przyczyni się do większego włączenia 
społecznego i ograniczenia ubóstwa.

Or. en

Poprawka 74
Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Oprócz tych priorytetów, w słabiej 
rozwiniętych regionach i państwach 
członkowskich oraz w celu zwiększenia 
wzrostu gospodarczego i możliwości 
zatrudnienia należy dążyć do poprawy 
skuteczności administracji publicznej oraz 
wzmocnienia zdolności instytucjonalnych 
podmiotów kształtujących politykę w 
zakresie zatrudnienia, edukacji i polityki 
społecznej.

(5) Oprócz priorytetów tematycznych 
określonych w art. 9 rozporządzenia (UE) 
nr [RWP…], w regionach i państwach 
członkowskich oraz w celu zwiększenia 
wzrostu gospodarczego i możliwości 
zatrudnienia należy dążyć do poprawy 
skuteczności administracji publicznej na 
szczeblu krajowym i regionalnym, jak 
również zdolności administracji publicznej 
do działania w sposób partycypacyjny,
oraz wzmocnienia zdolności 
instytucjonalnych podmiotów 
kształtujących politykę w zakresie 
zatrudnienia, edukacji oraz polityki 
społeczno-kulturalnej i społecznej.

Or. en
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Poprawka 75
Kinga Göncz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Oprócz tych priorytetów, w słabiej 
rozwiniętych regionach i państwach 
członkowskich oraz w celu zwiększenia 
wzrostu gospodarczego i możliwości 
zatrudnienia należy dążyć do poprawy 
skuteczności administracji publicznej oraz 
wzmocnienia zdolności instytucjonalnych 
podmiotów kształtujących politykę w 
zakresie zatrudnienia, edukacji i polityki 
społecznej.

(5) Oprócz tych priorytetów, w słabiej 
rozwiniętych regionach i państwach 
członkowskich oraz w celu zwiększenia 
wzrostu gospodarczego i możliwości 
zatrudnienia należy dążyć do poprawy 
skuteczności administracji publicznej oraz 
wzmocnienia zdolności instytucjonalnych 
podmiotów kształtujących politykę w 
zakresie zatrudnienia, edukacji i polityki 
społecznej, jak również zajmujących się 
przeciwdziałaniem dyskryminacji, ze 
szczególnym naciskiem na organizacje 
pozarządowe.

Or. en

Poprawka 76
Anthea McIntyre

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Oprócz tych priorytetów, w słabiej 
rozwiniętych regionach i państwach 
członkowskich oraz w celu zwiększenia 
wzrostu gospodarczego i możliwości 
zatrudnienia należy dążyć do poprawy 
skuteczności administracji publicznej oraz 
wzmocnienia zdolności instytucjonalnych 
podmiotów kształtujących politykę w 
zakresie zatrudnienia, edukacji i polityki 
społecznej.

(5) Oprócz tych priorytetów, w słabiej 
rozwiniętych regionach i państwach 
członkowskich oraz w celu zwiększenia 
wzrostu gospodarczego i możliwości 
zatrudnienia należy dążyć do poprawy 
skuteczności administracji publicznej oraz 
wzmocnienia zdolności instytucjonalnych 
podmiotów kształtujących politykę w 
zakresie zatrudnienia, edukacji, szkolenia i 
polityki społecznej.

Or. en
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Poprawka 77
Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Jednocześnie niezwykle istotne jest 
wsparcie rozwoju i konkurencyjności 
europejskich małych i średnich 
przedsiębiorstw oraz sprawienie, by dzięki 
odpowiednim umiejętnościom i 
możliwości uczenia się przez całe życie 
społeczeństwo potrafiło dostosować się do 
nowych wyzwań, takich jak przejście w 
kierunku gospodarki opartej na wiedzy, 
realizacja agendy cyfrowej, transformacja 
na rzecz gospodarki niskoemisyjnej i 
wydajnej pod względem zużycia energii.
Realizując główne cele tematyczne, EFS 
powinien przyczynić się do sprostania tym 
wyzwaniom. W tym kontekście EFS 
powinien wspierać transformację siły 
roboczej w kierunku ekologicznych 
umiejętności i miejsc pracy, szczególnie w 
dziedzinie efektywności energetycznej, 
energii odnawialnej oraz transportu 
zorganizowanego z poszanowaniem zasady 
zrównoważonego rozwoju, z 
uwzględnieniem unijnego zamiaru 
zwiększenia części budżetu UE 
przeznaczonej na zintegrowane działania w 
dziedzinie klimatu do co najmniej 20 %, 
przy udziale różnych obszarów polityki.

(6) Jednocześnie niezwykle istotne jest 
wsparcie bieżącego rozwoju i 
konkurencyjności europejskich
mikroprzedsiębiorstw oraz małych i 
średnich przedsiębiorstw, w tym 
przedsiębiorstw z branży kulturowo-
kreatywnej, w celu stworzenia wysokiej 
jakości miejsc pracy oraz sprawienia, by 
dzięki odpowiednim umiejętnościom i 
możliwości uczenia się przez całe życie 
społeczeństwo potrafiło dostosować się do 
nowych wyzwań, takich jak przejście w 
kierunku gospodarki opartej na wiedzy, 
realizacja agendy cyfrowej, przekształcenie
gospodarki w niskoemisyjną i wydajną pod 
względem zużycia energii. Realizując 
główne cele tematyczne, EFS powinien 
przyczynić się do sprostania tym 
wyzwaniom. W tym kontekście EFS 
powinien wspierać transformację siły 
roboczej w kierunku ekologicznych 
umiejętności i miejsc pracy, szczególnie w 
dziedzinie efektywności energetycznej, 
energii odnawialnej oraz transportu 
zorganizowanego z poszanowaniem zasady 
zrównoważonego rozwoju, z 
uwzględnieniem unijnego zamiaru 
zwiększenia części budżetu UE 
przeznaczonej na zintegrowane działania w 
dziedzinie klimatu do co najmniej 20 %, 
przy udziale różnych obszarów polityki.
EFS powinien również przyczynić się do 
rozwoju umiejętności kulturalno-
kreatywnych w celu zwiększenia 
możliwości zatrudnienia.

Or. en
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Poprawka 78
Anthea McIntyre

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Jednocześnie niezwykle istotne jest 
wsparcie rozwoju i konkurencyjności 
europejskich małych i średnich 
przedsiębiorstw oraz sprawienie, by dzięki 
odpowiednim umiejętnościom i 
możliwości uczenia się przez całe życie 
społeczeństwo potrafiło dostosować się do 
nowych wyzwań, takich jak przejście w 
kierunku gospodarki opartej na wiedzy, 
realizacja agendy cyfrowej, transformacja 
na rzecz gospodarki niskoemisyjnej i 
wydajnej pod względem zużycia energii.
Realizując główne cele tematyczne, EFS 
powinien przyczynić się do sprostania tym 
wyzwaniom. W tym kontekście EFS 
powinien wspierać transformację siły 
roboczej w kierunku ekologicznych
umiejętności i miejsc pracy, szczególnie w 
dziedzinie efektywności energetycznej, 
energii odnawialnej oraz transportu 
zorganizowanego z poszanowaniem zasady 
zrównoważonego rozwoju, z 
uwzględnieniem unijnego zamiaru 
zwiększenia części budżetu UE 
przeznaczonej na zintegrowane działania w 
dziedzinie klimatu do co najmniej 20 %, 
przy udziale różnych obszarów polityki.

(6) Jednocześnie niezwykle istotne jest 
wsparcie rozwoju i konkurencyjności 
europejskich małych i średnich 
przedsiębiorstw oraz
mikroprzedsiębiorstw, a także sprawienie, 
by dzięki odpowiednim umiejętnościom i 
możliwości uczenia się przez całe życie 
społeczeństwo potrafiło dostosować się do 
nowych wyzwań, takich jak przejście w 
kierunku gospodarki opartej na wiedzy, 
realizacja agendy cyfrowej, przekształcenie
gospodarki w niskoemisyjną i wydajną pod 
względem zużycia energii. Realizując 
główne cele tematyczne, EFS powinien 
przyczynić się do sprostania tym 
wyzwaniom. W tym kontekście EFS 
powinien wspierać przechodzenie z etapu 
kształcenia do etapu zatrudnienia, a także 
zmianę zatrudnienia, oraz zaradzić 
rosnącym niedoborom umiejętności przez 
tworzenie możliwości zatrudnienia, 
szczególnie w dziedzinie efektywności
energetycznej, energii odnawialnej oraz 
transportu zorganizowanego z 
poszanowaniem zasady zrównoważonego 
rozwoju, z uwzględnieniem unijnego 
zamiaru zwiększenia części budżetu UE 
przeznaczonej na zintegrowane działania w 
dziedzinie klimatu do co najmniej 20 %, 
przy udziale różnych obszarów polityki.

Or. en

Poprawka 79
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jan Kozłowski, Sidonia Elżbieta 
Jędrzejewska



PE489.537v02-00 26/219 AM\904731PL.doc

PL

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Jednocześnie niezwykle istotne jest 
wsparcie rozwoju i konkurencyjności 
europejskich małych i średnich
przedsiębiorstw oraz sprawienie, by dzięki 
odpowiednim umiejętnościom i 
możliwości uczenia się przez całe życie 
społeczeństwo potrafiło dostosować się do 
nowych wyzwań, takich jak przejście w 
kierunku gospodarki opartej na wiedzy, 
realizacja agendy cyfrowej, transformacja 
na rzecz gospodarki niskoemisyjnej i 
wydajnej pod względem zużycia energii.
Realizując główne cele tematyczne, EFS 
powinien przyczynić się do sprostania tym 
wyzwaniom. W tym kontekście EFS 
powinien wspierać transformację siły 
roboczej w kierunku ekologicznych 
umiejętności i miejsc pracy, szczególnie w 
dziedzinie efektywności energetycznej, 
energii odnawialnej oraz transportu 
zorganizowanego z poszanowaniem zasady 
zrównoważonego rozwoju, z 
uwzględnieniem unijnego zamiaru 
zwiększenia części budżetu UE 
przeznaczonej na zintegrowane działania w 
dziedzinie klimatu do co najmniej 20 %, 
przy udziale różnych obszarów polityki.

(6) Jednocześnie niezwykle istotne jest 
wsparcie rozwoju, konkurencyjności i 
ogólnoeuropejskiej mobilności
europejskich małych i średnich 
przedsiębiorstw oraz sprawienie, by dzięki 
odpowiednim umiejętnościom i 
możliwości uczenia się przez całe życie 
społeczeństwo potrafiło dostosować się do
zmieniających się warunków 
gospodarczych i społecznych, jak również 
do nowych wyzwań, takich jak przejście w 
kierunku gospodarki opartej na wiedzy, 
realizacja agendy cyfrowej, przekształcenie
gospodarki w niskoemisyjną i wydajną pod 
względem zużycia energii. Realizując 
główne cele tematyczne, EFS powinien 
przyczynić się do sprostania tym 
wyzwaniom. W tym kontekście EFS 
powinien wspierać transformację siły 
roboczej w kierunku ekologicznych 
umiejętności i miejsc pracy, szczególnie w 
dziedzinie efektywności energetycznej, 
energii odnawialnej oraz transportu 
zorganizowanego z poszanowaniem zasady
zrównoważonego rozwoju, z 
uwzględnieniem unijnego zamiaru 
zwiększenia części budżetu UE 
przeznaczonej na zintegrowane działania w 
dziedzinie klimatu do co najmniej 20 %, 
przy udziale różnych obszarów polityki.

Or. en

Poprawka 80
Anthea McIntyre

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 7 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) EFS powinien przyczynić się do 
realizacji strategii „Europa 2020”, 
zapewniając większą koncentrację pomocy 
na priorytetach Unii Europejskiej. EFS 
powinien w szczególności zwiększyć 
wsparcie dla zwalczania wykluczenia 
społecznego i ubóstwa za pomocą 
wydzielonych środków minimalnych. W 
zależności od poziomu rozwoju regionów 
otrzymujących wsparcie wybór i liczba 
priorytetów inwestycyjnych dla Funduszu 
powinien być również ograniczony.

(7) EFS powinien przyczynić się do 
realizacji strategii „Europa 2020” oraz 
powinien zostawić państwom 
członkowskim wystarczającą swobodę w 
wykorzystaniu środków w celu zaradzenia 
szczególnym trudnościom, które 
napotykają, w osiągnięciu celów strategii 
„Europa 2020”, tym samym zapewniając 
większą koncentrację pomocy na 
priorytetach Unii Europejskiej. EFS 
powinien w szczególności zwiększyć 
wsparcie dla zwalczania wykluczenia 
społecznego i ubóstwa przez zmianę 
ukierunkowania finansowania na wzrost, 
tworzenie możliwości zatrudnienia i 
rozwiązywanie problemu znaczącego 
niedopasowania umiejętności do potrzeb 
rynku pracy. W zależności od poziomu 
rozwoju regionów otrzymujących wsparcie 
wybór i liczba priorytetów inwestycyjnych 
dla Funduszu powinien być również 
ograniczony.

Or. en

Poprawka 81
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) EFS powinien przyczynić się do 
realizacji strategii „Europa 2020”, 
zapewniając większą koncentrację pomocy 
na priorytetach Unii Europejskiej. EFS 
powinien w szczególności zwiększyć 
wsparcie dla zwalczania wykluczenia 
społecznego i ubóstwa za pomocą 
wydzielonych środków minimalnych. W 
zależności od poziomu rozwoju regionów 
otrzymujących wsparcie wybór i liczba 

(7) EFS powinien w szczególności 
zwiększyć wsparcie dla zwalczania 
wykluczenia społecznego i ubóstwa za 
pomocą wydzielonych środków 
minimalnych.
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priorytetów inwestycyjnych dla Funduszu 
powinien być również ograniczony.

Or. en

Poprawka 82
Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) EFS powinien przyczynić się do 
realizacji strategii „Europa 2020”, 
zapewniając większą koncentrację pomocy 
na priorytetach Unii Europejskiej. EFS 
powinien w szczególności zwiększyć 
wsparcie dla zwalczania wykluczenia 
społecznego i ubóstwa za pomocą 
wydzielonych środków minimalnych. W 
zależności od poziomu rozwoju regionów 
otrzymujących wsparcie wybór i liczba 
priorytetów inwestycyjnych dla Funduszu 
powinien być również ograniczony.

(7) EFS powinien przyczynić się do 
realizacji strategii „Europa 2020”, 
zapewniając większą koncentrację pomocy 
na priorytetach Unii Europejskiej.
Minimalny przydział środków EFS dla 
każdej kategorii regionów ustala się 
zgodnie z art. 84 ust. 3 rozporządzenia 
(UE) nr… [RWP], wskutek czego 
minimalny całkowity przydział EFS 
wynosi 25% środków budżetowych 
przydzielonych na politykę spójności 
(z wyłączeniem instrumentu „Łącząc 
Europę”), tj. 84 mld EUR. EFS powinien 
w szczególności zwiększyć wsparcie dla 
zwalczania wykluczenia społecznego i 
ubóstwa za pomocą wydzielonych środków 
minimalnych w wysokości 20% łącznych 
środków EFS dla poszczególnych państw 
członkowskich. W zależności od poziomu 
rozwoju regionów otrzymujących wsparcie 
wybór i liczba priorytetów inwestycyjnych 
dla Funduszu powinien być również 
ograniczony.

Or. en

Poprawka 83
Ole Christensen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 7 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) EFS powinien przyczynić się do 
realizacji strategii „Europa 2020”, 
zapewniając większą koncentrację pomocy 
na priorytetach Unii Europejskiej. EFS 
powinien w szczególności zwiększyć 
wsparcie dla zwalczania wykluczenia 
społecznego i ubóstwa za pomocą 
wydzielonych środków minimalnych. W 
zależności od poziomu rozwoju regionów 
otrzymujących wsparcie wybór i liczba 
priorytetów inwestycyjnych dla Funduszu 
powinien być również ograniczony.

(7) EFS powinien przyczynić się do 
realizacji strategii „Europa 2020”, 
zapewniając większą koncentrację pomocy 
na priorytetach Unii Europejskiej, i 
wesprzeć państwa członkowskie w 
przeprowadzaniu reform określonych w 
krajowych programach reform. EFS 
powinien w szczególności zwiększyć 
wsparcie dla zwalczania wykluczenia 
społecznego i ubóstwa za pomocą 
wydzielonych środków minimalnych. W 
zależności od poziomu rozwoju regionów 
otrzymujących wsparcie wybór i liczba 
priorytetów inwestycyjnych dla Funduszu 
powinien być również ograniczony.

Or. en

Poprawka 84
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jan Kozłowski, Sidonia Elżbieta 
Jędrzejewska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) EFS powinien przyczynić się do 
realizacji strategii „Europa 2020”, 
zapewniając większą koncentrację pomocy 
na priorytetach Unii Europejskiej. EFS 
powinien w szczególności zwiększyć 
wsparcie dla zwalczania wykluczenia 
społecznego i ubóstwa za pomocą 
wydzielonych środków minimalnych. W 
zależności od poziomu rozwoju regionów 
otrzymujących wsparcie wybór i liczba 
priorytetów inwestycyjnych dla Funduszu 
powinien być również ograniczony.

(7) EFS powinien przyczynić się do 
realizacji strategii „Europa 2020”, 
zapewniając większą koncentrację pomocy 
na priorytetach Unii Europejskiej. EFS 
powinien w szczególności zwiększyć 
wsparcie dla czynnego zwalczania 
wykluczenia społecznego i ubóstwa za 
pomocą wydzielonych środków 
minimalnych. W zależności od poziomu 
rozwoju regionów otrzymujących wsparcie 
wybór i liczba priorytetów inwestycyjnych 
dla Funduszu powinien być również 
ograniczony.

Or. en
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Uzasadnienie

W celu zwalczania wykluczenia społecznego i ubóstwa EFS powinien koncentrować się –
zamiast na inicjatywach opierających się na zwykłej redystrybucji zasobów na cele pomocy 
społecznej – na inicjatywach i długoterminowych inwestycjach aktywizujących osoby 
wykluczone społecznie oraz osoby żyjące w ubóstwie.

Poprawka 85
Pervenche Berès

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) EFS powinien przyczynić się do 
realizacji strategii „Europa 2020”, 
zapewniając większą koncentrację pomocy 
na priorytetach Unii Europejskiej. EFS
powinien w szczególności zwiększyć 
wsparcie dla zwalczania wykluczenia 
społecznego i ubóstwa za pomocą 
wydzielonych środków minimalnych. W 
zależności od poziomu rozwoju regionów 
otrzymujących wsparcie wybór i liczba
priorytetów inwestycyjnych dla Funduszu
powinien być również ograniczony.

(7) EFS musi przyczynić się do realizacji 
strategii „Europa 2020”, zapewniając 
większą koncentrację pomocy na 
priorytetach Unii Europejskiej. EFS musi
w szczególności zwiększyć wsparcie dla 
zwalczania wykluczenia społecznego i 
ubóstwa za pomocą wydzielonych środków 
minimalnych. W zależności od poziomu 
rozwoju regionów otrzymujących wsparcie 
należy również ograniczyć wybór i liczbę
priorytetów inwestycyjnych dla Funduszu.

Or. fr

Poprawka 86
Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) W celu umożliwienia ściślejszego 
monitorowania i lepszej oceny wyników 
osiągniętych na szczeblu europejskim w 
wyniku działań wspieranych przez EFS, 
powinno się ustanowić wspólny zestaw 
wskaźników produktu i rezultatu.

(8) W celu umożliwienia ściślejszego 
monitorowania i lepszej oceny wyników 
osiągniętych na szczeblu europejskim w 
wyniku działań wspieranych przez EFS, 
powinno się ustanowić wspólny zestaw 
wskaźników produktu i rezultatu, jak 
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również twardych i miękkich wskaźników 
powiązanych z celami jakościowymi i 
ilościowymi pogrupowanych według płci.

Or. en

Poprawka 87
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) W celu umożliwienia ściślejszego 
monitorowania i lepszej oceny wyników 
osiągniętych na szczeblu europejskim w 
wyniku działań wspieranych przez EFS, 
powinno się ustanowić wspólny zestaw 
wskaźników produktu i rezultatu.

(8) W celu umożliwienia ściślejszego 
monitorowania i lepszej oceny wyników 
osiągniętych na szczeblu europejskim w 
wyniku działań wspieranych przez EFS, 
powinno się ustanowić wspólny zestaw 
wskaźników produktu i rezultatu. Jako że 
płeć jest uniwersalnym dodatkowym 
czynnikiem zwiększającym ryzyko 
wykluczenia społecznego i ubóstwa kobiet, 
wszystkie dane pogrupowane są według 
płci.

Or. en

Poprawka 88
Pervenche Berès

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) W celu umożliwienia ściślejszego 
monitorowania i lepszej oceny wyników 
osiągniętych na szczeblu europejskim w 
wyniku działań wspieranych przez EFS,
powinno się ustanowić wspólny zestaw
wskaźników produktu i rezultatu.

(8) W celu umożliwienia ściślejszego 
monitorowania i lepszej oceny wyników 
osiągniętych na szczeblu europejskim w 
wyniku działań wspieranych przez EFS,
konieczne jest ustanowienie wspólnego 
zestawu wskaźników produktu i rezultatu.

Or. fr
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Poprawka 89
Kinga Göncz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 8 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8a) Ze względu na zasadnicze znaczenie 
monitorowania i oceny w przypadku EFS 
konieczny jest poszerzony i należycie 
uzasadniony zestaw wskaźników jasno 
pokazujących, gdzie osiągnięto postęp, 
oraz wskazujących obszary, w których 
wykorzystanie funduszy nie przyczyniło 
się do realizacji celów i założeń. Podczas 
oceny osiągnięcia celów i założeń należy 
również uwzględnić alternatywne 
sprawozdania krajowe przygotowane przez 
organizacje pozarządowe. W związku z 
tym potrzebne są nie tylko dane dotyczące 
zatrudnienia i edukacji, lecz również dane 
statystyczne dotyczące różnych aspektów 
ubóstwa i wykluczenia społecznego, takich 
jak nierówny dostęp do informacji, 
towarów i usług, oraz zmian związanych z 
nimi warunków. Są one potrzebne na 
poziomie państw członkowskich jako 
uzupełnienie wskaźników z Laeken w celu 
opisania zjawiska ubóstwa. Ponadto 
potrzebne są również dane 
zdezagregowane dotyczące sytuacji 
Romów.

Or. en

Poprawka 90
Anthea McIntyre

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Sprawna i skuteczna realizacja działań 
wspieranych przez EFS zależy od dobrego 

(9) Sprawna i skuteczna realizacja działań 
wspieranych przez EFS zależy od dobrego 
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zarządzania i partnerstwa między 
wszystkimi właściwymi podmiotami 
lokalnymi i społeczno-ekonomicznymi, w 
szczególności między partnerami 
społecznymi oraz organizacjami 
pozarządowymi. Jest zatem konieczne, aby 
państwa członkowskie zachęcały 
partnerów społecznych i organizacje 
pozarządowe do wykorzystania EFS.

zarządzania i partnerstwa między 
wszystkimi właściwymi podmiotami 
lokalnymi i społeczno-ekonomicznymi.

Or. en

Poprawka 91
Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Sprawna i skuteczna realizacja działań 
wspieranych przez EFS zależy od dobrego 
zarządzania i partnerstwa między 
wszystkimi właściwymi podmiotami 
lokalnymi i społeczno-ekonomicznymi, w 
szczególności między partnerami 
społecznymi oraz organizacjami 
pozarządowymi. Jest zatem konieczne, aby 
państwa członkowskie zachęcały
partnerów społecznych i organizacje 
pozarządowe do wykorzystania EFS.

(9) Sprawna i skuteczna realizacja działań 
wspieranych przez EFS zależy od dobrego 
zarządzania i partnerstwa między 
wszystkimi właściwymi podmiotami 
lokalnymi i społeczno-ekonomicznymi, z 
uwzględnieniem tych, którzy działają na 
szczeblu regionalnym i lokalnym, w 
szczególności od zaangażowania
partnerów społecznych i organizacji 
pozarządowych dzięki przyznaniu im 
określonej części przydziału środków, 
która może przybrać formę dotacji 
globalnej. Państwa członkowskie 
zapewniają udział i aktywizację partnerów 
społecznych i organizacji pozarządowych 
w zakresie wykorzystywania EFS. Oprócz 
tego państwa członkowskie przydzielają 
odpowiedni poziom wsparcia finansowego 
na pomoc techniczną związaną z EFS, 
zgodnie z art. 52 rozporządzenia [...] 
[RWP], bezpośrednio wszystkim 
partnerom, o których mowa w art. 5 
rozporządzenia [...] [RWP], w 
szczególności partnerom społecznym i 
organizacjom społeczeństwa 
obywatelskiego, aby ułatwić 
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zaangażowanie i uczestnictwo tych 
partnerów w przygotowaniu, wdrażaniu, 
monitoringu i ocenie programów i 
operacji oraz aby wesprzeć budowanie ich 
potencjału zgodnie z europejskim 
kodeksem postępowania w dziedzinie 
partnerstwa.

Or. en

Poprawka 92
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Sprawna i skuteczna realizacja działań 
wspieranych przez EFS zależy od dobrego 
zarządzania i partnerstwa między 
wszystkimi właściwymi podmiotami 
lokalnymi i społeczno-ekonomicznymi, w 
szczególności między partnerami 
społecznymi oraz organizacjami 
pozarządowymi. Jest zatem konieczne, aby 
państwa członkowskie zachęcały 
partnerów społecznych i organizacje 
pozarządowe do wykorzystania EFS.

(9) Sprawna i skuteczna realizacja działań 
wspieranych przez EFS zależy od dobrego 
zarządzania i partnerstwa między 
wszystkimi właściwymi podmiotami 
lokalnymi i społeczno-ekonomicznymi, w 
szczególności między partnerami 
społecznymi oraz organizacjami 
pozarządowymi. Jest zatem konieczne, aby 
państwa członkowskie w odpowiednim 
terminie i z zachowaniem spójności 
zaangażowały partnerów społecznych, 
organizacje pozarządowe, władze lokalne i 
regionalne w przygotowywaniu, 
wdrażaniu, monitorowaniu i ocenie EFS.
Partnerstwa wysokiej jakości powinny 
powstawać na wszystkich szczeblach 
zarządzania. Zasadę współpracy należy 
wzmocnić i wprowadzić jako naczelną 
zasadę we wszystkich działaniach 
wspieranych przez EFS.

Or. en

Poprawka 93
Nadja Hirsch, Marian Harkin
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Sprawna i skuteczna realizacja działań 
wspieranych przez EFS zależy od dobrego 
zarządzania i partnerstwa między 
wszystkimi właściwymi podmiotami 
lokalnymi i społeczno-ekonomicznymi, w 
szczególności między partnerami 
społecznymi oraz organizacjami 
pozarządowymi. Jest zatem konieczne, aby 
państwa członkowskie zachęcały 
partnerów społecznych i organizacje 
pozarządowe do wykorzystania EFS.

(9) Sprawna i skuteczna realizacja działań 
wspieranych przez EFS zależy od dobrego 
zarządzania i partnerstwa między 
wszystkimi właściwymi podmiotami 
lokalnymi i społeczno-ekonomicznymi, w 
szczególności właściwymi władzami 
regionalnymi, lokalnymi, miejskimi i 
innymi organami lokalnymi, 
stowarzyszeniami zrzeszającymi 
reprezentującymi szczebel lokalny i 
regionalny, partnerami społecznymi oraz 
organizacjami pozarządowymi, w zakresie 
strategicznego zarządzania EFS, 
począwszy od kształtowania priorytetów 
do celów programów operacyjnych, w tym  
programów, którymi zarządzanie 
powierzono organowi pośredniczącemu, 
skończywszy na wdrożeniu i ocenie 
wyników EFS. Jest zatem konieczne, aby 
państwa członkowskie zachęcały 
partnerów społecznych i organizacje 
pozarządowe do wykorzystania EFS.

Or. en

Poprawka 94
Mara Bizzotto

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Sprawna i skuteczna realizacja działań 
wspieranych przez EFS zależy od dobrego 
zarządzania i partnerstwa między 
wszystkimi właściwymi podmiotami 
lokalnymi i społeczno-ekonomicznymi, w 
szczególności między partnerami 
społecznymi oraz organizacjami 
pozarządowymi. Jest zatem konieczne, aby 

(9) Sprawna i skuteczna realizacja działań 
wspieranych przez EFS zależy od dobrego 
zarządzania i partnerstwa między 
wszystkimi właściwymi podmiotami 
lokalnymi i społeczno-ekonomicznymi, w 
szczególności właściwymi władzami 
regionalnymi, lokalnymi, miejskimi i 
innymi organami lokalnymi, partnerami 
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państwa członkowskie zachęcały 
partnerów społecznych i organizacje 
pozarządowe do wykorzystania EFS.

społecznymi oraz organizacjami 
pozarządowymi. Jest zatem konieczne, aby 
państwa członkowskie zachęcały 
partnerów społecznych i organizacje 
pozarządowe, jak również właściwe 
władze regionalne, lokalne, miejskie i inne 
organy lokalne, do udziału w 
strategicznym zarządzaniu EFS, począwszy 
od kształtowania priorytetów do celów 
programów operacyjnych, w tym  
programów, którymi zarządzanie 
powierzono organowi pośredniczącemu, 
skończywszy na wdrożeniu i ocenie 
wyników EFS.

Or. en

Poprawka 95
Jutta Steinruck

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Sprawna i skuteczna realizacja działań 
wspieranych przez EFS zależy od dobrego 
zarządzania i partnerstwa między 
wszystkimi właściwymi podmiotami 
lokalnymi i społeczno-ekonomicznymi, w 
szczególności między partnerami 
społecznymi oraz organizacjami 
pozarządowymi. Jest zatem konieczne, aby 
państwa członkowskie zachęcały 
partnerów społecznych i organizacje 
pozarządowe do wykorzystania EFS.

(9) Sprawna i skuteczna realizacja działań 
wspieranych przez EFS zależy od dobrego 
zarządzania i partnerstwa między 
wszystkimi właściwymi podmiotami 
lokalnymi i społeczno-ekonomicznymi, w 
szczególności między władzami lokalnymi 
i regionalnymi, partnerami społecznymi 
oraz organizacjami pozarządowymi. Jest 
zatem konieczne, aby państwa 
członkowskie zachęcały władze lokalne 
i regionalne, partnerów społecznych i 
organizacje pozarządowe do uczestnictwa 
w planowaniu oraz wdrażaniu podczas 
monitorowania i oceny działań 
podejmowanych w ramach EFS.

Or. de
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Poprawka 96
Kinga Göncz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Sprawna i skuteczna realizacja działań 
wspieranych przez EFS zależy od dobrego 
zarządzania i partnerstwa między 
wszystkimi właściwymi podmiotami 
lokalnymi i społeczno-ekonomicznymi, w 
szczególności między partnerami 
społecznymi oraz organizacjami 
pozarządowymi. Jest zatem konieczne, aby 
państwa członkowskie zachęcały
partnerów społecznych i organizacje 
pozarządowe do wykorzystania EFS.

(9) Sprawna i skuteczna realizacja działań 
wspieranych przez EFS zależy od dobrego 
zarządzania i partnerstwa między 
wszystkimi właściwymi podmiotami 
lokalnymi i społeczno-ekonomicznymi, w 
szczególności między partnerami 
społecznymi oraz organizacjami 
pozarządowymi. Jest zatem konieczne, aby 
państwa członkowskie zaangażowały
partnerów społecznych i organizacje 
pozarządowe w programowanie, 
wdrażanie, monitorowanie i ocenę 
programów finansowanych przez EFS.

Or. en

Poprawka 97
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Sprawna i skuteczna realizacja działań 
wspieranych przez EFS zależy od dobrego 
zarządzania i partnerstwa między 
wszystkimi właściwymi podmiotami 
lokalnymi i społeczno-ekonomicznymi, w 
szczególności między partnerami 
społecznymi oraz organizacjami 
pozarządowymi. Jest zatem konieczne, aby 
państwa członkowskie zachęcały 
partnerów społecznych i organizacje 
pozarządowe do wykorzystania EFS.

(9) Sprawna i skuteczna realizacja działań 
wspieranych przez EFS zależy od dobrego 
zarządzania i partnerstwa między 
wszystkimi właściwymi podmiotami 
lokalnymi i społeczno-ekonomicznymi, w 
szczególności między partnerami 
społecznymi oraz organizacjami 
pozarządowymi. Jest zatem konieczne, aby 
państwa członkowskie zachęcały 
partnerów społecznych i organizacje 
pozarządowe do wykorzystania EFS, 
zwłaszcza w zakresie edukacji, tak aby 
umożliwić lepsze dostosowanie szkoleń do 
potrzeb regionalnego, krajowego i 
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europejskiego rynku pracy.

Or. fr

Poprawka 98
Elisabeth Morin-Chartier

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Sprawna i skuteczna realizacja działań 
wspieranych przez EFS zależy od dobrego 
zarządzania i partnerstwa między 
wszystkimi właściwymi podmiotami 
lokalnymi i społeczno-ekonomicznymi, w 
szczególności między partnerami 
społecznymi oraz organizacjami 
pozarządowymi. Jest zatem konieczne, aby 
państwa członkowskie zachęcały 
partnerów społecznych i organizacje 
pozarządowe do wykorzystania EFS.

(9) Sprawna i skuteczna realizacja działań 
wspieranych przez EFS zależy od dobrego 
zarządzania i partnerstwa między 
wszystkimi właściwymi podmiotami 
lokalnymi i społeczno-ekonomicznymi, w 
szczególności między partnerami 
społecznymi, organizacjami społeczeństwa 
obywatelskiego, organizacjami 
przedsiębiorców oraz organizacjami 
pozarządowymi. Jest zatem konieczne, aby 
państwa członkowskie zachęcały 
partnerów społecznych i organizacje 
pozarządowe do wykorzystania EFS.

Or. fr

Poprawka 99
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jan Kozłowski, Sidonia Elżbieta 
Jędrzejewska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 9 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9a) Zważywszy, że w celu zapewnienia 
zatrudnienia i spójności społecznej 
konieczne jest podejście zintegrowane i 
całościowe, EFS powinien wspierać 
międzysektorową i transnarodową 
współpracę oraz partnerstwa terytorialne.
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Or. en

Poprawka 100
Inês Cristina Zuber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Państwa członkowskie i Komisja 
powinny dopilnować, aby realizacja 
priorytetów finansowanych przez EFS 
przyczyniała się do promowania równości 
kobiet i mężczyzn zgodnie z art. 8 
Traktatu. W wyniku przeprowadzonych 
ocen oczywiste stało się duże znaczenie 
uwzględniania kwestii płci we wszystkich 
aspektach programów przy jednoczesnym 
podjęciu konkretnych działań 
propagujących równość płci.

(10) Państwa członkowskie i Komisja 
powinny dopilnować, aby realizacja 
priorytetów finansowanych przez EFS 
przyczyniała się do promowania równości 
kobiet i mężczyzn zgodnie z art. 8 
Traktatu. W wyniku przeprowadzonych 
ocen oczywiste stało się duże znaczenie 
uwzględniania kwestii płci we wszystkich 
aspektach programów przy jednoczesnym 
podjęciu konkretnych działań 
propagujących równość płci. EFS 
powinien posiadać dostateczną zdolność 
umożliwiającą promowanie polityki na 
rzecz równouprawnienia, stałego 
zatrudnienia wysokiej jakości 
i sprawiedliwej redystrybucji dochodów.

Or. pt

Poprawka 101
Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Państwa członkowskie i Komisja 
powinny dopilnować, aby realizacja 
priorytetów finansowanych przez EFS 
przyczyniała się do promowania równości 
kobiet i mężczyzn zgodnie z art. 8 
Traktatu. W wyniku przeprowadzonych 
ocen oczywiste stało się duże znaczenie 

(10) Państwa członkowskie i Komisja 
powinny dopilnować, aby realizacja 
priorytetów finansowanych przez EFS 
przyczyniała się do promowania równości 
kobiet i mężczyzn zgodnie z art. 8 
Traktatu. W wyniku przeprowadzonych 
ocen oczywiste stało się duże znaczenie 
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uwzględniania kwestii płci we wszystkich 
aspektach programów przy jednoczesnym 
podjęciu konkretnych działań 
propagujących równość płci.

uwzględniania celów dotyczących 
równości płci we wszystkich aspektach 
programów przy jednoczesnym podjęciu 
konkretnych działań propagujących 
równość płci. EFS powinien sprzyjać 
wdrażaniu właściwych strategii 
politycznych UE takich jak strategia na 
rzecz równości kobiet i mężczyzn na lata 
2010-20151 i jej dalszemu rozwojowi.
Działania EFS powinny podlegać 
regularnej ocenie z zastosowaniem metod 
oceny sporządzania budżetu z 
uwzględnieniem aspektu płci.
____________
1 COM(2010)0491.

Or. en

Poprawka 102
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Państwa członkowskie i Komisja 
powinny dopilnować, aby realizacja 
priorytetów finansowanych przez EFS 
przyczyniała się do promowania równości 
kobiet i mężczyzn zgodnie z art. 8 
Traktatu. W wyniku przeprowadzonych 
ocen oczywiste stało się duże znaczenie 
uwzględniania kwestii płci we wszystkich 
aspektach programów przy jednoczesnym 
podjęciu konkretnych działań 
propagujących równość płci.

(10) Państwa członkowskie i Komisja 
powinny dopilnować, aby realizacja 
priorytetów finansowanych przez EFS 
przyczyniała się do promowania równości 
kobiet i mężczyzn zgodnie z art. 8 
Traktatu. W wyniku przeprowadzonych 
ocen oczywiste stało się duże znaczenie 
uwzględniania kwestii płci we wszystkich 
aspektach programów oraz w ich 
przygotowaniu, wdrażaniu, monitoringu i 
ocenie prowadzonych w sposób terminowy 
i spójny, przy jednoczesnym podjęciu 
konkretnych działań propagujących 
równość płci.

Or. en
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Poprawka 103
Kinga Göncz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Państwa członkowskie i Komisja 
powinny dopilnować, aby realizacja 
priorytetów finansowanych przez EFS 
przyczyniała się do promowania równości 
kobiet i mężczyzn zgodnie z art. 8 
Traktatu. W wyniku przeprowadzonych 
ocen oczywiste stało się duże znaczenie 
uwzględniania kwestii płci we wszystkich 
aspektach programów przy jednoczesnym 
podjęciu konkretnych działań 
propagujących równość płci.

(10) Państwa członkowskie i Komisja 
powinny dopilnować, aby realizacja 
priorytetów finansowanych przez EFS 
przyczyniała się do promowania równości 
kobiet i mężczyzn zgodnie z art. 8 
Traktatu. W wyniku przeprowadzonych 
ocen oczywiste stało się duże znaczenie 
uwzględniania kwestii płci we wszystkich 
aspektach programów i na wszystkich 
etapach ich planowania i wdrażania przy 
jednoczesnym podjęciu konkretnych 
działań propagujących równość płci.

Or. en

Poprawka 104
Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Zgodnie z art. 10 Traktatu realizacja 
priorytetów finansowanych przez EFS 
powinna przyczynić się do zwalczania 
dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub 
pochodzenie etniczne, religię lub 
światopogląd, niepełnosprawność, wiek
lub orientację seksualną. EFS powinien 
wspierać wypełnianie obowiązków 
wynikających z Konwencji ONZ w 
sprawie praw osób niepełnosprawnych w 
zakresie m. in. edukacji, pracy, 
zatrudnienia i ogólnej dostępności. EFS 
powinien również propagować odejście od 
opieki instytucjonalnej na rzecz opieki 
środowiskowej.

(11) Zgodnie z art. 10 Traktatu realizacja 
priorytetów finansowanych przez EFS 
powinna przyczynić się do zwalczania 
dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub 
pochodzenie etniczne, religię lub 
światopogląd, niepełnosprawność, wiek,
orientację seksualną lub tożsamość 
płciową, ze szczególnym uwzględnieniem 
tych, którzy doświadczają dyskryminacji z 
wielu przyczyn jednocześnie. EFS 
powinien wspierać wypełnianie 
obowiązków wynikających z Konwencji 
ONZ w sprawie praw osób 
niepełnosprawnych w zakresie m. in. 
edukacji, pracy, zatrudnienia i ogólnej 
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dostępności. EFS powinien również 
propagować wdrażanie odpowiednich 
strategii politycznych UE i odejście od 
opieki instytucjonalnej na rzecz opieki 
środowiskowej.

Or. en

Poprawka 105
Kinga Göncz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Zgodnie z art. 10 Traktatu realizacja 
priorytetów finansowanych przez EFS 
powinna przyczynić się do zwalczania 
dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub 
pochodzenie etniczne, religię lub 
światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub 
orientację seksualną. EFS powinien 
wspierać wypełnianie obowiązków 
wynikających z Konwencji ONZ w 
sprawie praw osób niepełnosprawnych w 
zakresie m. in. edukacji, pracy, 
zatrudnienia i ogólnej dostępności. EFS 
powinien również propagować odejście od 
opieki instytucjonalnej na rzecz opieki 
środowiskowej.

(11) Zgodnie z art. 10 Traktatu realizacja 
priorytetów finansowanych przez EFS 
powinna przyczynić się do zwalczania 
dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub 
pochodzenie etniczne, religię lub 
światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub 
orientację seksualną oraz do 
propagowania równości szans. EFS 
powinien wspierać wypełnianie 
obowiązków wynikających z Konwencji 
ONZ w sprawie praw osób 
niepełnosprawnych w zakresie m. in. 
edukacji, pracy, zatrudnienia i ogólnej 
dostępności. EFS powinien również 
propagować odejście od opieki 
instytucjonalnej na rzecz opieki 
środowiskowej.

Or. en

Poprawka 106
Anthea McIntyre

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 11 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Zgodnie z art. 10 Traktatu realizacja 
priorytetów finansowanych przez EFS 
powinna przyczynić się do zwalczania 
dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub 
pochodzenie etniczne, religię lub 
światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub 
orientację seksualną. EFS powinien 
wspierać wypełnianie obowiązków 
wynikających z Konwencji ONZ w 
sprawie praw osób niepełnosprawnych w 
zakresie m. in. edukacji, pracy,
zatrudnienia i ogólnej dostępności. EFS 
powinien również propagować odejście od 
opieki instytucjonalnej na rzecz opieki 
środowiskowej.

(11) Zgodnie z art. 10 Traktatu realizacja 
priorytetów finansowanych przez EFS 
powinna przyczynić się do zwalczania 
dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub 
pochodzenie etniczne, religię lub 
światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub 
orientację seksualną. EFS powinien 
wspierać wypełnianie obowiązków 
wynikających z Konwencji ONZ w 
sprawie praw osób niepełnosprawnych w 
zakresie m. in. edukacji, pracy, 
zatrudnienia i ogólnej dostępności, 
przestrzegając jednocześnie zasady 
subsydiarności. EFS powinien również 
propagować odejście od opieki 
instytucjonalnej na rzecz opieki 
środowiskowej.

Or. en

Poprawka 107
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Wsparcie dla innowacji społecznych 
ma kluczowe znaczenie dla 
opracowywania polityk sprawniej 
reagujących na przemiany społeczne oraz 
dla zachęcania do zakładania 
innowacyjnych przedsiębiorstw 
społecznych oraz dla ich wspierania. 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.

skreślony

Or. en
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Poprawka 108
Jutta Steinruck

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Wsparcie dla innowacji społecznych 
ma kluczowe znaczenie dla 
opracowywania polityk sprawniej 
reagujących na przemiany społeczne oraz 
dla zachęcania do zakładania 
innowacyjnych przedsiębiorstw 
społecznych oraz dla ich wspierania. 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.

(12) Wsparcie dla innowacji społecznych 
ma kluczowe znaczenie dla 
opracowywania polityk sprawniej 
reagujących na przemiany społeczne oraz 
dla zachęcania do zakładania 
innowacyjnych przedsiębiorstw 
społecznych oraz dla ich wspierania.
Innowacje społeczne powinny zapewnić 
rozwiązania w obliczu niezaspokojonych 
lub niedostatecznie zaspokojonych potrzeb 
społecznych w zakresie zwalczania 
ubóstwa i wykluczenia społecznego, 
upowszechniania wysokiej jakości 
zatrudnienia i godnej pracy, 
gwarantowania dostatecznej ochrony 
socjalnej zapobiegającej ubóstwu 
i polepszania warunków pracy, tym 
samym przyczyniając się do postępu 
społecznego. 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.
Ponadto dzięki wsparciu finansowemu z 
EFS należy na szerszą skalę prowadzić 
zwieńczone powodzeniem eksperymenty w 
ramach polityki społecznej, finansowane 
za pomocą  Programu na rzecz przemian i 
innowacji społecznych.

Or. en

Poprawka 109
Elisabeth Schroedter
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Wsparcie dla innowacji społecznych 
ma kluczowe znaczenie dla 
opracowywania polityk sprawniej 
reagujących na przemiany społeczne oraz
dla zachęcania do zakładania 
innowacyjnych przedsiębiorstw 
społecznych oraz dla ich wspierania. 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.

(12) Wsparcie dla innowacji społecznych 
ma kluczowe znaczenie dla 
opracowywania polityk sprawniej 
reagujących na przemiany społeczne.
Szczególną uwagę należy zwrócić na 
udział grup szczególnie wrażliwych, w tym 
migrantów, uchodźców i osób 
ubiegających się o azyl. EFS powinien 
sprzyjać projektom, których realizacji 
podejmują się organizacje pozarządowe, 
innowacyjne przedsiębiorstwa społeczne i 
społeczno-kulturalne oraz inne podmioty z 
dziedziny gospodarki społecznej, a także 
wspierać je. W szczególności określanie 
spraw politycznych, testowanie i ocena 
innowacyjnych rozwiązań, innowacyjne 
wykorzystanie technik i metodologii oraz 
eksperymentowanie z nimi i ich późniejsze 
włączenie w główny nurt, w tym w ramach 
współpracy transnarodowej, 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 110
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Wsparcie dla innowacji społecznych 
ma kluczowe znaczenie dla 
opracowywania polityk sprawniej 
reagujących na przemiany społeczne oraz 
dla zachęcania do zakładania 
innowacyjnych przedsiębiorstw 

(12) Wsparcie dla innowacji społecznych 
ma kluczowe znaczenie dla 
opracowywania polityk sprawniej 
reagujących na przemiany społeczne, 
sprzyjania odpowiedzialności społecznej 
przedsiębiorstw oraz dla zachęcania do 
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społecznych oraz dla ich wspierania. 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.

zakładania innowacyjnych przedsiębiorstw 
społecznych oraz dla ich wspierania, w 
szczególności MŚP. 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. fr

Poprawka 111
Anthea McIntyre

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Wsparcie dla innowacji społecznych 
ma kluczowe znaczenie dla 
opracowywania polityk sprawniej 
reagujących na przemiany społeczne oraz 
dla zachęcania do zakładania 
innowacyjnych przedsiębiorstw 
społecznych oraz dla ich wspierania. 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.

(12) Wsparcie dla innowacji społecznych 
ma kluczowe znaczenie dla 
opracowywania polityk sprawniej 
reagujących na przemiany społeczne oraz 
dla sprzyjania innowacyjnym 
przedsiębiorstwom i przedsiębiorcom 
społecznym oraz dla ich wspierania. 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. en

Poprawka 112
Thomas Mann, Hermann Winkler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 13 a preambuły (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19a) Europejski Fundusz Społeczny 
powinien wspierać sport masowy.

Or. de

Poprawka 113
Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 14 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Mobilizacja podmiotów regionalnych 
i lokalnych jest niezbędna dla realizacji 
strategii „Europa 2020” i jej głównych 
celów. Aby zapewnić bardziej aktywny 
udział władz regionalnych i lokalnych, 
miast, partnerów społecznych i 
organizacji pozarządowych w realizacji 
programów, można wykorzystywać i 
wspierać pakty terytorialne, lokalne 
inicjatywy na rzecz zatrudnienia i 
włączenia społecznego, lokalne strategie 
rozwoju realizowane przez społeczność 
oraz strategie zrównoważonego rozwoju 
obszarów miejskich.

(14) Mobilizacja podmiotów regionalnych 
i lokalnych jest niezbędna dla realizacji 
strategii „Europa 2020” i jej głównych 
celów. Można wykorzystywać i wspierać 
pakty terytorialne, lokalne inicjatywy na 
rzecz zatrudnienia i włączenia 
społecznego, lokalne strategie rozwoju 
realizowane przez społeczność oraz 
strategie zrównoważonego rozwoju 
obszarów miejskich, tak aby zapewnić 
aktywny udział władz regionalnych i 
lokalnych, miast, partnerów społecznych i 
organizacji pozarządowych w ich 
przygotowywaniu, wdrażaniu, 
monitorowaniu i ocenie wówczas, gdy 
stanowią one część programów 
operacyjnych.  Państwo członkowskie 
włącza w partnerstwo te instytucje, 
organizacje i grupy, które reprezentują 
zaangażowany szczebel terytorialny i które 
mogą mieć wpływ na realizację 
programów operacyjnych lub na które te 
programy mogą mieć wpływ. Szczególną 
uwagę poświęca się grupom, na które te 
programy mogą mieć wpływ i które mogą 
mieć trudności z wywieraniem na nie 
wpływu, w szczególności grupom 
najbardziej wrażliwym i 
zmarginalizowanym. Współpraca z 
partnerami opiera się na najlepszych 
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wzorcach stanowiących podstawę kodeksu 
postępowania, o którym mowa w art. 5 
ust. 3. Co najmniej 5% zasobów EFS 
przydzielanych na szczeblu krajowym 
przeznacza się na działania w ramach 
zintegrowanych inwestycji terytorialnych 
[ITI], o których mowa w art. 99 
rozporządzenia […] [RWP].

Or. en

Poprawka 114
Kinga Göncz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 14 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Mobilizacja podmiotów regionalnych 
i lokalnych jest niezbędna dla realizacji 
strategii „Europa 2020” i jej głównych 
celów. Aby zapewnić bardziej aktywny 
udział władz regionalnych i lokalnych, 
miast, partnerów społecznych i organizacji 
pozarządowych w realizacji programów, 
można wykorzystywać i wspierać pakty 
terytorialne, lokalne inicjatywy na rzecz 
zatrudnienia i włączenia społecznego, 
lokalne strategie rozwoju realizowane 
przez społeczność oraz strategie 
zrównoważonego rozwoju obszarów 
miejskich.

(14) Mobilizacja podmiotów regionalnych 
i lokalnych jest niezbędna dla realizacji 
strategii „Europa 2020” i jej głównych 
celów. Aby zapewnić bardziej aktywny 
udział władz regionalnych i lokalnych, 
miast, partnerów społecznych i organizacji 
pozarządowych w programowaniu, 
wdrażaniu, monitorowaniu i ocenie
programów, można wykorzystywać i 
wspierać pakty terytorialne, zrównoważone
lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia i 
włączenia społecznego, lokalne strategie 
rozwoju realizowane przez społeczność 
oraz strategie zrównoważonego rozwoju 
obszarów miejskich.

Or. en

Poprawka 115
Anthea McIntyre

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 14 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Mobilizacja podmiotów regionalnych 
i lokalnych jest niezbędna dla realizacji 
strategii „Europa 2020” i jej głównych 
celów. Aby zapewnić bardziej aktywny 
udział władz regionalnych i lokalnych, 
miast, partnerów społecznych i organizacji 
pozarządowych w realizacji programów, 
można wykorzystywać i wspierać pakty 
terytorialne, lokalne inicjatywy na rzecz 
zatrudnienia i włączenia społecznego, 
lokalne strategie rozwoju realizowane 
przez społeczność oraz strategie 
zrównoważonego rozwoju obszarów 
miejskich.

(14) Mobilizacja podmiotów regionalnych 
i lokalnych jest niezbędna dla realizacji 
strategii „Europa 2020” i jej głównych 
celów. Aby zapewnić bardziej aktywny 
udział władz lokalnych, miast i wszystkich 
właściwych podmiotów w realizacji 
programów, można wykorzystywać i 
wspierać pakty terytorialne, lokalne 
inicjatywy na rzecz zatrudnienia i 
włączenia społecznego, lokalne strategie 
rozwoju realizowane przez społeczność 
oraz strategie zrównoważonego rozwoju 
obszarów miejskich.

Or. en

Poprawka 116
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 14 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Mobilizacja podmiotów regionalnych 
i lokalnych jest niezbędna dla realizacji 
strategii „Europa 2020” i jej głównych 
celów. Aby zapewnić bardziej aktywny 
udział władz regionalnych i lokalnych, 
miast, partnerów społecznych i organizacji 
pozarządowych w realizacji programów,
można wykorzystywać i wspierać pakty 
terytorialne, lokalne inicjatywy na rzecz 
zatrudnienia i włączenia społecznego, 
lokalne strategie rozwoju realizowane 
przez społeczność oraz strategie 
zrównoważonego rozwoju obszarów 
miejskich.

(14) Mobilizacja podmiotów regionalnych 
i lokalnych jest niezbędna dla realizacji 
strategii „Europa 2020” i jej głównych 
celów. Aby zapewnić bardziej aktywny 
udział władz regionalnych i lokalnych, 
miast, partnerów społecznych i organizacji 
pozarządowych w realizacji programów,
należy wykorzystywać i wspierać pakty 
terytorialne, lokalne inicjatywy na rzecz 
zatrudnienia i włączenia społecznego, 
lokalne strategie rozwoju realizowane 
przez społeczność oraz strategie 
zrównoważonego rozwoju obszarów 
miejskich.

Or. fr
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Poprawka 117
Pervenche Berès

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 14 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Mobilizacja podmiotów regionalnych 
i lokalnych jest niezbędna dla realizacji 
strategii „Europa 2020” i jej głównych 
celów. Aby zapewnić bardziej aktywny 
udział władz regionalnych i lokalnych, 
miast, partnerów społecznych i organizacji 
pozarządowych w realizacji programów,
można wykorzystywać i wspierać pakty 
terytorialne, lokalne inicjatywy na rzecz 
zatrudnienia i włączenia społecznego, 
lokalne strategie rozwoju realizowane 
przez społeczność oraz strategie 
zrównoważonego rozwoju obszarów 
miejskich.

(14) Mobilizacja podmiotów regionalnych 
i lokalnych jest niezbędna dla realizacji 
strategii „Europa 2020” i jej głównych 
celów. Aby zapewnić bardziej aktywny 
udział władz regionalnych i lokalnych, 
miast, partnerów społecznych i organizacji 
pozarządowych w realizacji programów,
należy wykorzystywać i wspierać pakty 
terytorialne, lokalne inicjatywy na rzecz 
zatrudnienia i włączenia społecznego, 
lokalne strategie rozwoju realizowane 
przez społeczność oraz strategie 
zrównoważonego rozwoju obszarów 
miejskich.

Or. fr

Poprawka 118
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 17 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Powinno się zachęcać państwa 
członkowskie i regiony do wykorzystania 
EFS za pomocą instrumentów finansowych 
w celu wsparcia np. studentów, tworzenia
miejsc pracy, mobilności pracowników, 
włączenia społecznego i przedsiębiorczości
społecznej.

(17) Powinno się zachęcać państwa 
członkowskie i regiony do wykorzystania 
EFS za pomocą instrumentów finansowych 
w celu wsparcia np. studentów, tworzenia 
miejsc pracy, dobrowolnej mobilności 
pracowników, włączenia społecznego i
gospodarki społecznej. Udzielanie dotacji 
powinno zawsze pozostać rozwiązaniem 
opcjonalnym, tak aby wykorzystać zestaw 
środków finansowych najlepiej 
dostosowany do potrzeb regionalnych i 
lokalnych.
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Or. en

Poprawka 119
Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 17 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Powinno się zachęcać państwa 
członkowskie i regiony do wykorzystania 
EFS za pomocą instrumentów finansowych
w celu wsparcia np. studentów, tworzenia 
miejsc pracy, mobilności pracowników, 
włączenia społecznego i przedsiębiorczości 
społecznej.

(17) Powinno się zachęcać państwa 
członkowskie i regiony do wykorzystania 
EFS za pomocą instrumentów 
finansowych, jeżeli pomaga to zwiększyć 
skuteczność działań lub uzupełnia 
działania innych instrumentów UE takich 
jak Program na rzecz przemian i 
innowacji społecznych, EFS i EFRR.   

Or. en

Poprawka 120
Anthea McIntyre

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 17 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Powinno się zachęcać państwa 
członkowskie i regiony do wykorzystania 
EFS za pomocą instrumentów finansowych 
w celu wsparcia np. studentów, tworzenia 
miejsc pracy, mobilności pracowników, 
włączenia społecznego i przedsiębiorczości 
społecznej.

(17) Powinno się zachęcać państwa 
członkowskie do wykorzystania EFS za 
pomocą instrumentów finansowych w celu 
wsparcia np. studentów, tworzenia miejsc 
pracy, mobilności pracowników i 
przedsiębiorczości, w tym 
przedsiębiorczości społecznej, które 
pozytywnie wpłyną na włączenie społeczne 
i zmniejszenie ubóstwa.

Or. en
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Poprawka 121
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jan Kozłowski, Sidonia Elżbieta 
Jędrzejewska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 17 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Powinno się zachęcać państwa 
członkowskie i regiony do wykorzystania 
EFS za pomocą instrumentów finansowych 
w celu wsparcia np. studentów, tworzenia 
miejsc pracy, mobilności pracowników, 
włączenia społecznego i przedsiębiorczości 
społecznej.

(17) Powinno się zachęcać państwa 
członkowskie i regiony do wykorzystania 
EFS za pomocą instrumentów finansowych 
w celu zwiększenia szans na zatrudnienie,
zwłaszcza wśród ludzi młodych, tworzenia 
miejsc pracy, mobilności pracowników, 
włączenia społecznego i przedsiębiorczości 
społecznej.

Or. en

Poprawka 122
Jutta Steinruck

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 17 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17a) EFS uzupełnia inne programy Unii, 
przy czym przyjmuje się, że każdy 
instrument działa zgodnie z właściwymi 
sobie procedurami. Dane koszty 
kwalifikowalne nie podlegają 
podwójnemu finansowaniu, zaś pomiędzy 
EFS, innymi programami Unii 
i funduszami strukturalnymi, zwłaszcza 
Programem na rzecz przemian i innowacji 
społecznych, wypracowuje się daleko 
idący efekt synergii.

Or. en

Poprawka 123
Anthea McIntyre
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 17 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17a) Należy unikać powielania 
finansowania i nakładania się EFS i 
innych programów europejskich, w 
szczególności programu dotyczącego praw 
i obywatelstwa na lata 2014–2020.

Or. en

Poprawka 124
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jan Kozłowski, Sidonia Elżbieta 
Jędrzejewska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 17 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17a) Zważywszy, że innowacje społeczne 
są przedmiotem innych programów, 
należy wprowadzić środki, które pozwolą 
uniknąć nakładania się tych samych 
działań i inicjatyw i podwójnego ich 
finansowania. Ponadto jako że niektóre 
działania prowadzone przy udziale EFS w 
ramach zarządzania dzielonego częściowo 
pokrywają się z działaniami Programu na 
rzecz przemian i innowacji społecznych, 
podlegającego zarządzaniu 
bezpośredniemu, należy wprowadzić 
środki, które pozwolą uniknąć powielania 
działań podlegających różnym formom 
zarządzania lub podwójnego ich 
finansowania.

Or. en

Poprawka 125
Pervenche Berès
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 18 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) Uprawnienia do przyjęcia aktów 
zgodnie z art. 290 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej powinny 
zostać przekazane Komisji w celu 
ustanowienia standardowej skali kosztów 
jednostkowych, płatności ryczałtowych 
oraz ich maksymalnych kwot w zależności 
od rodzaju operacji oraz określenia 
szczegółowych zasad i warunków 
gwarancji opartych na polityce („policy-
based guarantees”). Szczególnie ważne 
jest, aby Komisja prowadziła odpowiednie 
konsultacje podczas swych prac 
przygotowawczych, w tym z udziałem 
ekspertów. Przygotowując i redagując akty 
delegowane, Komisja powinna zapewnić 
równoczesne, terminowe i właściwe
przekazywanie odpowiednich dokumentów 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

(18) W celu ustanowienia standardowej 
skali kosztów jednostkowych, płatności 
ryczałtowych oraz ich maksymalnych kwot 
w zależności od rodzaju operacji oraz 
określenia szczegółowych zasad i 
warunków gwarancji opartych na polityce
(„policy-based guarantees”) należy 
przekazać Komisji uprawnienia do 
przyjęcia aktów zgodnie z art. 290 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac 
przygotowawczych Komisja prowadziła 
stosowne konsultacje, w tym na poziomie 
ekspertów. Przygotowując i opracowując
akty delegowane, Komisja musi zapewnić 
jednoczesne, terminowe i odpowiednie
przekazywanie stosownych dokumentów 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

Or. fr

Poprawka 126
Elisabeth Morin-Chartier

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 18 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18 a) Kapitał ludzki stanowi główną siłę 
napędową, na którą Unia może liczyć w 
celu zapewnienia swojej konkurencyjności 
na szczeblu międzynarodowym oraz 
trwałego ożywienia swojej gospodarki.
Żaden inny rodzaj inwestycji nie jest w 
stanie pociągnąć za sobą reform 
strukturalnych, jeśli nie towarzyszy mu
spójna strategia rozwoju kapitału 
ludzkiego: dlatego też należy dopilnować, 
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aby zasoby przeznaczone na poprawę 
umiejętności, podniesienie poziomu 
zatrudnienia i zagwarantowanie 
uczestnictwa wszystkich w społeczeństwie 
umożliwiały podejmowanie działań o 
odpowiedniej skali z wykorzystaniem co 
najmniej 25% środków finansowych 
zarezerwowanych na potrzeby polityki 
spójności gospodarczej, społecznej i 
terytorialnej Unii.

Or. fr

Poprawka 127
Pervenche Berès

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 18 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18 a) Pełny udział obywateli w 
społeczeństwie i inwestycje w kapitał 
ludzki mają kluczowe znaczenie dla 
spójności społecznej. Zasoby 
przeznaczone na realizację celów strategii 
„Europa 2020” związane z zatrudnieniem, 
edukacją i walką z ubóstwem muszą w 
związku z tym zostać wykorzystane w 
sposób skuteczny, przy czym przynajmniej 
25% budżetu polityki spójności UE musi 
przypadać na rzecz EFS.

Or. fr

Poprawka 128
Inês Cristina Zuber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 18 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18 a) Nie tylko fundusze strukturalne 
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i spójności, lecz wszystkie strategie 
i działania Unii powinny być spójne 
z celem spójności gospodarczej, społecznej 
i terytorialnej. Konieczne jest zatem 
uwzględnienie skutków, jakie stosowanie 
polityki gospodarczej i monetarnej oraz 
liberalizacji rynku wewnętrznego 
i międzynarodowego wywiera na politykę 
spójności i konwergencji, zwłaszcza jeśli 
chodzi o małe i średnie przedsiębiorstwa 
w poszczególnych państwach 
członkowskich.

Or. pt

Poprawka 129
Inês Cristina Zuber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 18 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18 b) Polityka regionalna to istotny 
instrument promowania spójności 
gospodarczej i społecznej umożliwiający 
Unii Europejskiej podejmowanie środków 
w celu zmniejszania nierówności 
regionalnych, propagowanie rzeczywistej 
konwergencji oraz stymulowanie rozwoju, 
wysokiej jakości zatrudnienia i postępu 
społecznego, a także zapewnianie korzyści 
regionom słabiej rozwiniętym.

Or. pt

Poprawka 130
Inês Cristina Zuber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 18 c preambuły (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18 c) EFS ma na celu zmniejszenie 
różnic w warunkach życia między 
państwami członkowskimi i regionami 
Unii w celu promowania spójności 
gospodarczej i społecznej. Kryteria 
finansowania państw członkowskich 
powinny zostać poddane przeglądowi, 
z myślą o ułatwieniu korzystania z EFS 
tym, którzy przechodzą największe 
trudności finansowe.

Or. pt

Poprawka 131
Inês Cristina Zuber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 18 d preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18 d). Wobec głębokiego kryzysu 
gospodarczego i finansowego, który 
dotyka niektórych państw członkowskich 
i ich regionów stopa współfinansowania 
krajowego projektów, które ubiegają się 
o fundusze z EFS nie powinna 
przekraczać 10%, tak aby umożliwić 
większe wykorzystanie środków 
przeznaczonych na spójność.

Or. pt

Poprawka 132
Anthea McIntyre

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. EFS wspiera dążenie do wysokiego 
poziomu zatrudnienia i wysokiej jakości 
miejsc pracy, mobilność geograficzną i 
zawodową pracowników, ułatwia im 
dostosowanie się do zmian, zachęca do 
wysokiego poziomu kształcenia i 
szkolenia, propaguje równość płci, równe 
szanse i niedyskryminację, wzmacnia 
włączenie społeczne i walkę z ubóstwem,
przyczyniając się tym samym do realizacji 
priorytetów Unii Europejskiej w zakresie 
wzmocnienia spójności ekonomicznej, 
społecznej i terytorialnej.

1. EFS wspiera dążenie do wysokiego 
poziomu zatrudnienia i wysokiej jakości 
miejsc pracy, mobilność geograficzną i 
zawodową pracowników, ułatwia im 
dostosowanie się do zmian, zachęca do 
wysokiego poziomu kształcenia i 
szkolenia, propaguje równość płci, równe 
szanse i niedyskryminację, przyczyniając 
się tym samym do realizacji priorytetów 
Unii Europejskiej w zakresie wspierania 
włączenia społecznego, zwalczania 
ubóstwa i wzmocnienia spójności 
ekonomicznej, społecznej i terytorialnej.

Or. en

Poprawka 133
Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. EFS wspiera dążenie do wysokiego 
poziomu zatrudnienia i wysokiej jakości
miejsc pracy, mobilność geograficzną i 
zawodową pracowników, ułatwia im 
dostosowanie się do zmian, zachęca do 
wysokiego poziomu kształcenia i 
szkolenia, propaguje równość płci, równe 
szanse i niedyskryminację, wzmacnia 
włączenie społeczne i walkę z ubóstwem, 
przyczyniając się tym samym do realizacji 
priorytetów Unii Europejskiej w zakresie 
wzmocnienia spójności ekonomicznej, 
społecznej i terytorialnej.

1. EFS wspiera dążenie do wysokiego 
poziomu zatrudnienia, tworzenie nowych 
miejsc pracy i wysoką jakość miejsc pracy,
dobrowolną mobilność geograficzną i 
zawodową pracowników, zapewnia 
wsparcie zwolnionym pracownikom,
zachęca do wysokiego poziomu kształcenia 
i szkolenia, propaguje równość płci, równe 
szanse i niedyskryminację, wzmacnia
włączenie społeczne i walkę z ubóstwem, 
przyczyniając się tym samym do realizacji 
priorytetów Unii Europejskiej w zakresie 
wzmocnienia spójności ekonomicznej, 
społecznej i terytorialnej.

Or. en
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Poprawka 134
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. EFS wspiera dążenie do wysokiego 
poziomu zatrudnienia i wysokiej jakości 
miejsc pracy, mobilność geograficzną i 
zawodową pracowników, ułatwia im 
dostosowanie się do zmian, zachęca do 
wysokiego poziomu kształcenia i 
szkolenia, propaguje równość płci, równe 
szanse i niedyskryminację, wzmacnia 
włączenie społeczne i walkę z ubóstwem, 
przyczyniając się tym samym do realizacji 
priorytetów Unii Europejskiej w zakresie 
wzmocnienia spójności ekonomicznej, 
społecznej i terytorialnej.

1. EFS wspiera dążenie do wysokiego 
poziomu zatrudnienia i wysokiej jakości 
miejsc pracy, dobrowolną mobilność 
geograficzną i zawodową pracowników, 
ułatwia przewidywanie i rozwijanie 
umiejętności i kompetencji potrzebnych 
do przejścia do rozwoju zrównoważonego 
pod względem środowiskowym i 
społecznym, zachęca do wysokiego 
poziomu kształcenia i szkolenia, propaguje 
równość płci, równe szanse i 
niedyskryminację, wzmacnia włączenie 
społeczne i walkę z ubóstwem, 
przyczyniając się tym samym do realizacji 
priorytetów Unii Europejskiej w zakresie 
wzmocnienia spójności ekonomicznej, 
społecznej i terytorialnej.

Or. en

Poprawka 135
Jutta Steinruck

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. EFS wspiera dążenie do wysokiego 
poziomu zatrudnienia i wysokiej jakości
miejsc pracy, mobilność geograficzną i 
zawodową pracowników, ułatwia im 
dostosowanie się do zmian, zachęca do
wysokiego poziomu kształcenia i 
szkolenia, propaguje równość płci, równe 
szanse i niedyskryminację, wzmacnia 
włączenie społeczne i walkę z ubóstwem, 
przyczyniając się tym samym do realizacji 

1. EFS wspiera dążenie do wysokiego 
poziomu zatrudnienia oraz tworzenie i
utrzymywanie dobrych miejsc pracy,
dobrowolną mobilność geograficzną i 
zawodową pracowników, ułatwia im 
dostosowanie się do zmian, zachęca do
wysokiego poziomu kształcenia i 
szkolenia, propaguje równość płci, równe 
szanse i niedyskryminację, wzmacnia 
włączenie społeczne i walkę z ubóstwem, 
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priorytetów Unii Europejskiej w zakresie 
wzmocnienia spójności ekonomicznej, 
społecznej i terytorialnej.

przyczyniając się tym samym do realizacji 
priorytetów Unii Europejskiej w zakresie 
wzmocnienia spójności ekonomicznej, 
społecznej i terytorialnej.

Or. de

Poprawka 136
Ole Christensen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. EFS wspiera dążenie do wysokiego 
poziomu zatrudnienia i wysokiej jakości 
miejsc pracy, mobilność geograficzną i 
zawodową pracowników, ułatwia im 
dostosowanie się do zmian, zachęca do 
wysokiego poziomu kształcenia i 
szkolenia, propaguje równość płci, równe 
szanse i niedyskryminację, wzmacnia 
włączenie społeczne i walkę z ubóstwem, 
przyczyniając się tym samym do realizacji 
priorytetów Unii Europejskiej w zakresie 
wzmocnienia spójności ekonomicznej, 
społecznej i terytorialnej.

1. EFS wspiera dążenie do wysokiego 
poziomu zatrudnienia i wysokiej jakości 
miejsc pracy, mobilność geograficzną i 
zawodową pracowników, ułatwia im 
dostosowanie się do zmian, zachęca do 
wysokiego poziomu kształcenia i
szkolenia, ułatwiając przechodzenie 
młodych ludzi z etapu kształcenia do 
etapu zatrudnienia, propaguje równość 
płci, równe szanse i niedyskryminację, 
wzmacnia włączenie społeczne i walkę z 
ubóstwem, przyczyniając się tym samym 
do realizacji priorytetów Unii Europejskiej 
w zakresie wzmocnienia spójności 
ekonomicznej, społecznej i terytorialnej.

Or. en

Poprawka 137
Heinz K. Becker

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. EFS wspiera dążenie do wysokiego 
poziomu zatrudnienia i wysokiej jakości 
miejsc pracy, mobilność geograficzną i 

1. EFS wspiera dążenie do wysokiego 
poziomu zatrudnienia i wysokiej jakości 
miejsc pracy, mobilność geograficzną i 
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zawodową pracowników, ułatwia im 
dostosowanie się do zmian, zachęca do 
wysokiego poziomu kształcenia i 
szkolenia, propaguje równość płci, równe 
szanse i niedyskryminację, wzmacnia 
włączenie społeczne i walkę z ubóstwem, 
przyczyniając się tym samym do realizacji 
priorytetów Unii Europejskiej w zakresie 
wzmocnienia spójności ekonomicznej, 
społecznej i terytorialnej.

zawodową pracowników, ułatwia im 
dostosowanie się do zmian, zachęca do
zapewnienia wszystkim grupom wiekowym 
przez całe życie wysokiego poziomu 
kształcenia i szkolenia, propaguje równość 
płci, równe szanse i niedyskryminację, 
wzmacnia włączenie społeczne i walkę z 
ubóstwem, przyczyniając się tym samym 
do realizacji priorytetów Unii Europejskiej 
w zakresie wzmocnienia spójności 
ekonomicznej, społecznej i terytorialnej.

Or. de

Poprawka 138
Lívia Járóka

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. EFS wspiera dążenie do wysokiego 
poziomu zatrudnienia i wysokiej jakości 
miejsc pracy, mobilność geograficzną i 
zawodową pracowników, ułatwia im 
dostosowanie się do zmian, zachęca do 
wysokiego poziomu kształcenia i 
szkolenia, propaguje równość płci, równe 
szanse i niedyskryminację, wzmacnia 
włączenie społeczne i walkę z ubóstwem, 
przyczyniając się tym samym do realizacji 
priorytetów Unii Europejskiej w zakresie 
wzmocnienia spójności ekonomicznej, 
społecznej i terytorialnej.

1. EFS wspiera dążenie do wysokiego 
poziomu zatrudnienia i wysokiej jakości 
miejsc pracy, mobilność geograficzną i 
zawodową pracowników, ułatwia im
dostosowanie się do zmian, zachęca do 
wysokiego poziomu kształcenia i 
szkolenia, propaguje równość płci i równe 
szanse, sprzyja wyeliminowaniu wszelkich 
form dyskryminacji, wzmacnia włączenie 
społeczne i walkę z ubóstwem, 
przyczyniając się tym samym do realizacji 
priorytetów Unii Europejskiej w zakresie 
wzmocnienia spójności ekonomicznej, 
społecznej i terytorialnej.

Or. en

Poprawka 139
Mara Bizzotto

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W tym celu EFS wspiera państwa 
członkowskie w realizacji priorytetów i 
głównych celów strategii „Europa 2020”
na rzecz inteligentnego, trwałego i 
sprzyjającego włączeniu społecznemu 
wzrostu gospodarczego. EFS wspiera 
projektowanie i realizację polityk i 
działań, z uwzględnieniem 
zintegrowanych wytycznych dotyczących 
polityki gospodarczej i polityki 
zatrudnienia państw członkowskich19 i 
zaleceń Rady w sprawie krajowych 
programów reform.

2. W tym celu EFS wspiera państwa 
członkowskie, właściwe władze 
regionalne, lokalne, miejskie i inne 
organy lokalne w realizacji priorytetów i 
głównych celów na rzecz inteligentnego, 
trwałego i sprzyjającego włączeniu 
społecznemu wzrostu gospodarczego.

Or. en

Poprawka 140
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W tym celu EFS wspiera państwa 
członkowskie w realizacji priorytetów i
głównych celów strategii „Europa 2020” 
na rzecz inteligentnego, trwałego i 
sprzyjającego włączeniu społecznemu 
wzrostu gospodarczego. EFS wspiera 
projektowanie i realizację polityk i działań, 
z uwzględnieniem zintegrowanych 
wytycznych dotyczących polityki 
gospodarczej i polityki zatrudnienia 
państw członkowskich19 i zaleceń Rady w 
sprawie krajowych programów reform.

2. W tym celu EFS wspiera państwa 
członkowskie w realizacji przynajmniej
głównych celów strategii „Europa 2020” 
na rzecz inteligentnego, trwałego i 
sprzyjającego włączeniu społecznemu 
wzrostu gospodarczego. EFS wspiera 
projektowanie i realizację polityk i działań, 
z uwzględnieniem koncepcji „dobrej 
pracy” i przy zapewnieniu, że działania 
wspierane przez EFS przyczyniają się do 
wdrażania wszystkich aspektów programu 
ONZ i MOP dotyczącego godnej pracy.
Wszystkie polityki i działania wspierane 
przez EFS ściśle spełniają 
międzynarodowe normy pracy i 
konwencje MOP, a w szczególności 
zobowiązanie do wspierania pełnego, 
produktywnego i swobodnie wybranego
zatrudnienia, zgodnie z konwencją MOP 
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nr 122.

Or. en

Poprawka 141
Anthea McIntyre

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W tym celu EFS wspiera państwa 
członkowskie w realizacji priorytetów i 
głównych celów strategii „Europa 2020” 
na rzecz inteligentnego, trwałego i 
sprzyjającego włączeniu społecznemu 
wzrostu gospodarczego. EFS wspiera 
projektowanie i realizację polityk i działań, 
z uwzględnieniem zintegrowanych 
wytycznych dotyczących polityki 
gospodarczej i polityki zatrudnienia państw 
członkowskich19 i zaleceń Rady w sprawie 
krajowych programów reform.

2. W tym celu EFS wspiera państwa 
członkowskie w realizacji priorytetów i 
głównych celów Unii Europejskiej przez 
pozostawienie państwo członkowskim 
wystarczającej swobody umożliwiającej 
zaradzenie szczególnym trudnościom, 
które napotykają  w osiągnięciu celów
strategii „Europa 2020” na rzecz 
inteligentnego, trwałego i sprzyjającego 
włączeniu społecznemu wzrostu 
gospodarczego. EFS wspiera 
projektowanie i realizację polityk i działań, 
z uwzględnieniem zintegrowanych 
wytycznych dotyczących polityki 
gospodarczej i polityki zatrudnienia państw 
członkowskich19 i zaleceń Rady w sprawie 
krajowych programów reform.

Or. en

Poprawka 142
Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W tym celu EFS wspiera państwa 
członkowskie w realizacji priorytetów i 
głównych celów strategii „Europa 2020” 
na rzecz inteligentnego, trwałego i 

2. W tym celu EFS wspiera państwa 
członkowskie w zwiększaniu spójności 
społecznej i realizacji priorytetów i 
głównych celów strategii „Europa 2020” 
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sprzyjającego włączeniu społecznemu
wzrostu gospodarczego. EFS wspiera 
projektowanie i realizację polityk i działań, 
z uwzględnieniem zintegrowanych 
wytycznych dotyczących polityki 
gospodarczej i polityki zatrudnienia państw 
członkowskich19 i zaleceń Rady w sprawie 
krajowych programów reform.

na rzecz inteligentnego, trwałego i 
sprzyjającego włączeniu społecznemu 
wzrostu gospodarczego. EFS wspiera 
projektowanie i realizację polityk i działań, 
z uwzględnieniem zintegrowanych 
wytycznych dotyczących polityki 
gospodarczej i polityki zatrudnienia państw 
członkowskich19 i zaleceń Rady w sprawie 
krajowych programów reform i strategii, 
jak również postępów ujętych w krajowych 
sprawozdaniach społecznych.

Or. en

Poprawka 143
Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. EFS przynosi korzyści obywatelom, w 
tym grupom w niekorzystnej sytuacji, np. 
osobom długotrwale bezrobotnym, 
niepełnosprawnym, migrantom, 
mniejszościom etnicznym, społecznościom 
marginalizowanym i osobom zagrożonym 
wykluczeniem społecznym. EFS udziela 
również wsparcia dla przedsiębiorstw, 
systemów i struktur w celu ułatwienia ich 
dostosowania do nowych wyzwań,
promocji dobrego rządzenia oraz realizacji 
reform w szczególności w dziedzinie
zatrudnienia, edukacji i polityk 
społecznych.

3. EFS przynosi korzyści obywatelom, w 
tym grupom w niekorzystnej sytuacji, np. 
osobom długotrwale bezrobotnym oraz  
osobom najbardziej oddalonym od rynku 
pracy, niepełnosprawnym, migrantom,
uchodźcom i osobom ubiegającym się o 
azyl, osobom bezdomnym i innym grupom 
osób zagrożonych ubóstwem, dzieciom i 
młodzieży, osobom starszym,
mniejszościom etnicznym, społecznościom 
marginalizowanym lub społecznościom 
zagrożonym marginalizacją, a także
osobom zagrożonym wykluczeniem 
społecznym. EFS udziela również wsparcia
przedsiębiorstwom, 
mikroprzedsiębiorstwom i 
przedsiębiorstwom spółdzielczym z 
dziedziny gospodarki społecznej, które 
działają w interesie swoich członków i 
użytkowników oraz promują rozwiązania 
dotyczące wyzwań społecznych.  EFS 
udziela również wsparcia organizacjom, 
systemom i strukturom w celu ułatwienia 
ich dostosowania do nowych wyzwań,
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propagowania dobrych rządów oraz 
realizacji reform, w szczególności w
zakresie działalności społeczno-
kulturalnej i kulturalnej, zatrudnienia,
edukacji, niedyskryminacji i polityk 
społecznych.

Or. en

Poprawka 144
Mara Bizzotto

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. EFS przynosi korzyści obywatelom, w 
tym grupom w niekorzystnej sytuacji, np. 
osobom długotrwale bezrobotnym, 
niepełnosprawnym, migrantom, 
mniejszościom etnicznym, społecznościom 
marginalizowanym i osobom zagrożonym
wykluczeniem społecznym. EFS udziela 
również wsparcia dla przedsiębiorstw, 
systemów i struktur w celu ułatwienia ich 
dostosowania do nowych wyzwań, 
propagowania dobrych rządów oraz 
realizacji reform w szczególności w 
dziedzinie zatrudnienia, edukacji i polityk 
społecznych.

3. EFS przynosi korzyści obywatelom.
Wspiera on przede wszystkim jednostki i 
grupy wykluczone lub zagrożone ryzykiem 
wykluczenia z rynku pracy, z dostępu do 
kształcenia i szkolenia, znajdujące się w 
niekorzystnej sytuacji lub zagrożone 
marginalizacją na rynku pracy, np. osoby
długotrwale bezrobotne, niepełnosprawni, 
społeczności marginalizowane i osoby 
zagrożone wykluczeniem społecznym.
EFS udziela również wsparcia dla 
pracowników, przedsiębiorstw i 
przedsiębiorców, a także dla systemów i 
struktur w celu ułatwienia ich 
dostosowania do nowych wyzwań, 
propagowania dobrych rządów oraz 
realizacji reform w szczególności w 
dziedzinie zatrudnienia, edukacji i 
zawodowego szkolenia początkowego i 
ustawicznego, a także polityk społecznych.

Or. it

Poprawka 145
Andrea Cozzolino
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. EFS przynosi korzyści obywatelom, w 
tym grupom w niekorzystnej sytuacji, np. 
osobom długotrwale bezrobotnym, 
niepełnosprawnym, migrantom, 
mniejszościom etnicznym, społecznościom 
marginalizowanym i osobom zagrożonym 
wykluczeniem społecznym. EFS udziela 
również wsparcia dla przedsiębiorstw, 
systemów i struktur w celu ułatwienia ich 
dostosowania do nowych wyzwań, 
propagowania dobrych rządów oraz 
realizacji reform w szczególności w 
dziedzinie zatrudnienia, edukacji i polityk 
społecznych.

3. EFS przynosi korzyści obywatelom,
przede wszystkim jednostkom i grupom
wykluczonym lub zagrożonym ryzykiem 
wykluczenia z rynku pracy, z dostępu do 
kształcenia i szkolenia, znajdującym się w 
niekorzystnej sytuacji lub zagrożonym 
marginalizacją na rynku pracy, np. 
osobom długotrwale bezrobotnym, 
niepełnosprawnym, migrantom, 
mniejszościom etnicznym, społecznościom 
marginalizowanym i osobom zagrożonym 
wykluczeniem społecznym. EFS udziela 
również wsparcia dla pracowników, 
przedsiębiorstw i przedsiębiorców, a także 
dla systemów i struktur w celu ułatwienia 
ich dostosowania do nowych wyzwań, 
propagowania dobrych rządów oraz 
realizacji reform w szczególności w 
dziedzinie zatrudnienia, edukacji i 
zawodowego szkolenia początkowego i 
ustawicznego, a także polityk społecznych.

Or. it

Poprawka 146
Lívia Járóka

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. EFS przynosi korzyści obywatelom, w 
tym grupom w niekorzystnej sytuacji, np.
osobom długotrwale bezrobotnym, 
niepełnosprawnym, migrantom, 
mniejszościom etnicznym, społecznościom 
marginalizowanym i osobom zagrożonym 
wykluczeniem społecznym. EFS udziela 
również wsparcia dla przedsiębiorstw, 
systemów i struktur w celu ułatwienia ich 

3. EFS przynosi korzyści obywatelom, w 
tym grupom w niekorzystnej sytuacji, w 
szczególności osobom długotrwale 
bezrobotnym i osobom systematycznie 
wykluczonym z rynku pracy, takim jak 
osoby niepełnosprawne, migranci, 
mniejszości etniczne, społeczności 
marginalizowane i osoby stojące w obliczu 
wykluczenia społecznego lub zagrożone 
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dostosowania do nowych wyzwań,
promocji dobrego rządzenia oraz realizacji 
reform w szczególności w dziedzinie 
zatrudnienia, edukacji i polityk 
społecznych.

ubóstwem. EFS udziela również wsparcia 
dla pracowników, przedsiębiorstw i 
przedsiębiorców, a także dla systemów i 
struktur w celu ułatwienia ich 
dostosowania do nowych wyzwań,
propagowania dobrych rządów oraz 
realizacji reform w szczególności w 
dziedzinie zatrudnienia, edukacji i polityk 
społecznych, a także zawodowego 
szkolenia początkowego i ustawicznego.

Or. en

Poprawka 147
Pervenche Berès

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. EFS przynosi korzyści obywatelom, w 
tym grupom w niekorzystnej sytuacji, np. 
osobom długotrwale bezrobotnym, 
niepełnosprawnym, migrantom, 
mniejszościom etnicznym, społecznościom 
marginalizowanym i osobom zagrożonym 
wykluczeniem społecznym. EFS udziela 
również wsparcia dla przedsiębiorstw, 
systemów i struktur w celu ułatwienia ich 
dostosowania do nowych wyzwań,
propagowania dobrych rządów oraz 
realizacji reform w szczególności w 
dziedzinie zatrudnienia, edukacji i polityk 
społecznych.

3. EFS przynosi korzyści obywatelom, w 
tym grupom w niekorzystnej sytuacji, np.
ludziom młodym pozostającym na 
bezrobociu od ponad czterech miesięcy,
osobom długotrwale bezrobotnym, 
niepełnosprawnym, migrantom, 
mniejszościom etnicznym, społecznościom 
marginalizowanym i osobom zagrożonym 
wykluczeniem społecznym. EFS udziela 
również wsparcia dla pracowników,
przedsiębiorstw, systemów i struktur w 
celu ułatwienia ich dostosowania do 
nowych wyzwań, propagowania dobrych 
rządów oraz realizacji reform w 
szczególności w dziedzinie polityki 
społecznej, zatrudnienia, edukacji i 
szkoleń.

Or. fr

Poprawka 148
Kinga Göncz
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. EFS przynosi korzyści obywatelom, w 
tym grupom w niekorzystnej sytuacji, np. 
osobom długotrwale bezrobotnym, 
niepełnosprawnym, migrantom, 
mniejszościom etnicznym, społecznościom 
marginalizowanym i osobom zagrożonym 
wykluczeniem społecznym. EFS udziela 
również wsparcia dla przedsiębiorstw, 
systemów i struktur w celu ułatwienia ich 
dostosowania do nowych wyzwań, 
promocji dobrego rządzenia oraz realizacji 
reform w szczególności w dziedzinie 
zatrudnienia, edukacji i polityk 
społecznych.

3. EFS przynosi korzyści obywatelom, w 
tym grupom w niekorzystnej sytuacji, np. 
osobom długotrwale bezrobotnym, 
niepełnosprawnym, migrantom, 
mniejszościom etnicznym, osobom i
społecznościom marginalizowanym i
innym grupom osób stojących w obliczu 
ubóstwa i wykluczenia społecznego lub 
zagrożonych nimi, w tym dzieciom – w 
celu zapobiegania dziedziczeniu biedy 
przez następne pokolenie, oraz młodzieży 
– w celu zaradzenia bezrobociu wśród 
osób młodych. EFS udziela również 
wsparcia dla przedsiębiorstw, systemów i 
struktur w celu ułatwienia ich 
dostosowania do nowych wyzwań, 
propagowania dobrych rządów oraz 
realizacji reform w szczególności w 
dziedzinie zatrudnienia, edukacji i polityk 
społecznych.

Or. en

Poprawka 149
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. EFS przynosi korzyści obywatelom, w 
tym grupom w niekorzystnej sytuacji, np. 
osobom długotrwale bezrobotnym, 
niepełnosprawnym, migrantom, 
mniejszościom etnicznym, społecznościom 
marginalizowanym i osobom zagrożonym
wykluczeniem społecznym. EFS udziela 
również wsparcia dla przedsiębiorstw, 
systemów i struktur w celu ułatwienia ich 
dostosowania do nowych wyzwań, 

3. EFS przynosi korzyści obywatelom, w 
tym grupom w niekorzystnej sytuacji, np. 
osobom długotrwale bezrobotnym, 
niepełnosprawnym, migrantom, osobom 
ubiegającym się o azyl, uchodźcom,
mniejszościom etnicznym, społecznościom 
marginalizowanym, osobom bezdomnym i
innym grupom osób zagrożonych 
ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w 
tym dzieciom i młodzieży. EFS udziela 
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promocji dobrego rządzenia oraz realizacji 
reform w szczególności w dziedzinie 
zatrudnienia, edukacji i polityk 
społecznych.

również wsparcia dla przedsiębiorstw, 
systemów i struktur w celu ułatwienia ich 
dostosowania do nowych wyzwań, 
propagowania dobrych rządów oraz
postępu społecznego, w szczególności w 
dziedzinie zatrudnienia, edukacji i polityk 
społecznych.

Or. en

Poprawka 150
Ria Oomen-Ruijten

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. EFS przynosi korzyści obywatelom, w 
tym grupom w niekorzystnej sytuacji, np. 
osobom długotrwale bezrobotnym, 
niepełnosprawnym, migrantom, 
mniejszościom etnicznym, społecznościom 
marginalizowanym i osobom zagrożonym 
wykluczeniem społecznym. EFS udziela 
również wsparcia dla przedsiębiorstw, 
systemów i struktur w celu ułatwienia ich
dostosowania do nowych wyzwań, 
propagowania dobrych rządów oraz 
realizacji reform w szczególności w 
dziedzinie zatrudnienia, edukacji i polityk 
społecznych.

3. EFS przynosi korzyści obywatelom, w 
tym grupom w niekorzystnej sytuacji, np. 
osobom długotrwale bezrobotnym, 
niepełnosprawnym, migrantom, 
mniejszościom etnicznym, społecznościom 
marginalizowanym i osobom zagrożonym 
wykluczeniem społecznym. EFS udziela 
również wsparcia dla przedsiębiorstw, 
systemów i struktur w celu ułatwienia ich 
dostosowania do nowych wyzwań, 
propagowania dobrych rządów oraz 
realizacji reform w szczególności w 
dziedzinie zatrudnienia, edukacji i polityk 
społecznych. W tym kontekście konieczne 
jest promowanie uczenia się przez całe 
życie w celu poprawy szans zatrudnienia 
osób wykonujących niewykwalifikowaną 
pracę.

Or. nl

Poprawka 151
Nadja Hirsch

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 3
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. EFS przynosi korzyści obywatelom, w 
tym grupom w niekorzystnej sytuacji, np. 
osobom długotrwale bezrobotnym, 
niepełnosprawnym, migrantom, 
mniejszościom etnicznym, społecznościom 
marginalizowanym i osobom zagrożonym 
wykluczeniem społecznym. EFS udziela 
również wsparcia dla przedsiębiorstw, 
systemów i struktur w celu ułatwienia ich 
dostosowania do nowych wyzwań, 
promocji dobrego rządzenia oraz realizacji 
reform w szczególności w dziedzinie 
zatrudnienia, edukacji i polityk 
społecznych.

3. EFS przynosi korzyści obywatelom, w 
tym grupom w niekorzystnej sytuacji, np. 
osobom długotrwale bezrobotnym, 
niepełnosprawnym, migrantom
i ubiegającym się o azyl, mniejszościom 
etnicznym, społecznościom 
marginalizowanym i osobom dotkniętym 
lub zagrożonym wykluczeniem 
społecznym i ubóstwem. EFS udziela 
również wsparcia dla przedsiębiorstw, 
systemów i struktur w celu ułatwienia ich 
dostosowania do nowych wyzwań, 
promocji dobrego rządzenia oraz realizacji 
reform w szczególności w dziedzinie 
zatrudnienia, edukacji i polityk 
społecznych.

Or. de

Poprawka 152
Jutta Steinruck

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. EFS przynosi korzyści obywatelom, w 
tym grupom w niekorzystnej sytuacji, np. 
osobom długotrwale bezrobotnym, 
niepełnosprawnym, migrantom, 
mniejszościom etnicznym, społecznościom 
marginalizowanym i osobom zagrożonym 
wykluczeniem społecznym. EFS udziela 
również wsparcia dla przedsiębiorstw, 
systemów i struktur w celu ułatwienia ich 
dostosowania do nowych wyzwań, 
promocji dobrego rządzenia oraz realizacji 
reform w szczególności w dziedzinie 
zatrudnienia, edukacji i polityk 
społecznych.

3. EFS przynosi korzyści obywatelom, w 
tym grupom w niekorzystnej sytuacji, np. 
osobom długotrwale bezrobotnym, 
niepełnosprawnym, migrantom, 
mniejszościom etnicznym, społecznościom 
marginalizowanym i osobom dotkniętym 
lub zagrożonym wykluczeniem 
społecznym i ubóstwem. EFS udziela 
również wsparcia dla przedsiębiorstw, 
systemów i struktur w celu ułatwienia ich 
dostosowania do nowych wyzwań, 
promocji dobrego rządzenia oraz realizacji 
reform w szczególności w dziedzinie 
zatrudnienia, edukacji i polityk 
społecznych.
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Or. de

Poprawka 153
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jan Kozłowski, Sidonia Elżbieta 
Jędrzejewska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. EFS przynosi korzyści obywatelom, w 
tym grupom w niekorzystnej sytuacji, np. 
osobom długotrwale bezrobotnym, 
niepełnosprawnym, migrantom, 
mniejszościom etnicznym, społecznościom 
marginalizowanym i osobom zagrożonym 
wykluczeniem społecznym. EFS udziela 
również wsparcia dla przedsiębiorstw, 
systemów i struktur w celu ułatwienia ich 
dostosowania do nowych wyzwań, 
promocji dobrego rządzenia oraz realizacji 
reform w szczególności w dziedzinie 
zatrudnienia, edukacji i polityk 
społecznych.

3. EFS przynosi korzyści obywatelom, w 
tym grupom w niekorzystnej sytuacji, np. 
osobom długotrwale bezrobotnym,
młodzieży i pracownikom nisko 
wykwalifikowanym, osobom
niepełnosprawnym, migrantom, 
mniejszościom etnicznym, społecznościom 
marginalizowanym i osobom zagrożonym 
wykluczeniem społecznym. EFS udziela 
również wsparcia dla przedsiębiorstw,
systemów i struktur w celu ułatwienia ich 
dostosowania do nowych wyzwań, 
propagowania dobrych rządów oraz 
realizacji reform w szczególności w 
dziedzinie zatrudnienia, edukacji i polityk 
społecznych.

Or. en

Poprawka 154
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. EFS przynosi korzyści obywatelom, w 
tym grupom w niekorzystnej sytuacji, np. 
osobom długotrwale bezrobotnym, 
niepełnosprawnym, migrantom, 
mniejszościom etnicznym, społecznościom 
marginalizowanym i osobom zagrożonym 

3. EFS przynosi korzyści obywatelom, w 
tym grupom w niekorzystnej sytuacji, np. 
osobom długotrwale bezrobotnym, osobom 
młodym, które ukończyły naukę nie 
uzyskawszy kwalifikacji, osobom 
niepełnosprawnym, migrantom, 
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wykluczeniem społecznym. EFS udziela 
również wsparcia dla przedsiębiorstw, 
systemów i struktur w celu ułatwienia ich 
dostosowania do nowych wyzwań, 
propagowania dobrych rządów oraz 
realizacji reform w szczególności w 
dziedzinie zatrudnienia, edukacji i polityk 
społecznych.

mniejszościom etnicznym, społecznościom 
marginalizowanym i osobom zagrożonym 
wykluczeniem społecznym. EFS udziela 
również wsparcia dla przedsiębiorstw, 
systemów i struktur w celu ułatwienia ich 
dostosowania do nowych wyzwań, 
propagowania dobrych rządów oraz 
realizacji reform w szczególności w 
dziedzinie zatrudnienia, edukacji i polityk 
społecznych.

Or. fr

Poprawka 155
Jutta Steinruck

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. EFS przynosi korzyści obywatelom, w 
tym grupom w niekorzystnej sytuacji, np. 
osobom długotrwale bezrobotnym, 
niepełnosprawnym, migrantom, 
mniejszościom etnicznym, społecznościom 
marginalizowanym i osobom zagrożonym
wykluczeniem społecznym. EFS udziela 
również wsparcia dla przedsiębiorstw, 
systemów i struktur w celu ułatwienia ich 
dostosowania do nowych wyzwań, 
promocji dobrego rządzenia oraz realizacji 
reform w szczególności w dziedzinie 
zatrudnienia, edukacji i polityk 
społecznych.

3. EFS przynosi korzyści obywatelom, w 
tym grupom w niekorzystnej sytuacji, np. 
osobom długotrwale bezrobotnym, 
niepełnosprawnym, migrantom
i ubiegającym się o azyl, mniejszościom 
etnicznym, społecznościom 
marginalizowanym i osobom dotkniętym
wykluczeniem społecznym. EFS udziela 
również wsparcia dla przedsiębiorstw, 
systemów i struktur w celu ułatwienia ich 
dostosowania do nowych wyzwań, 
promocji dobrego rządzenia oraz realizacji 
reform w szczególności w dziedzinie 
zatrudnienia, edukacji i polityk 
społecznych.

Or. de

Poprawka 156
Marian Harkin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 3
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. EFS przynosi korzyści obywatelom, w 
tym grupom w niekorzystnej sytuacji, np. 
osobom długotrwale bezrobotnym, 
niepełnosprawnym, migrantom, 
mniejszościom etnicznym, społecznościom 
marginalizowanym i osobom zagrożonym 
wykluczeniem społecznym. EFS udziela 
również wsparcia dla przedsiębiorstw, 
systemów i struktur w celu ułatwienia ich 
dostosowania do nowych wyzwań, 
promocji dobrego rządzenia oraz realizacji 
reform w szczególności w dziedzinie 
zatrudnienia, edukacji i polityk 
społecznych.

3. EFS przynosi korzyści obywatelom, w 
tym grupom w niekorzystnej sytuacji, np. 
osobom długotrwale bezrobotnym, 
niepełnosprawnym, migrantom, 
mniejszościom etnicznym, społecznościom 
marginalizowanym i innym grupom osób 
stojących w obliczu ubóstwa i wykluczenia 
społecznego lub zagrożonych nimi. EFS 
udziela również wsparcia dla 
przedsiębiorstw, systemów i struktur w 
celu ułatwienia ich dostosowania do 
nowych wyzwań, promocji dobrego 
rządzenia oraz realizacji reform w 
szczególności w dziedzinie zatrudnienia, 
edukacji i polityk społecznych.

Or. en

Poprawka 157
Marian Harkin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. EFS przynosi korzyści obywatelom, w 
tym grupom w niekorzystnej sytuacji, np. 
osobom długotrwale bezrobotnym, 
niepełnosprawnym, migrantom, 
mniejszościom etnicznym, społecznościom 
marginalizowanym i osobom zagrożonym 
wykluczeniem społecznym. EFS udziela 
również wsparcia dla przedsiębiorstw, 
systemów i struktur w celu ułatwienia ich 
dostosowania do nowych wyzwań, 
promocji dobrego rządzenia oraz realizacji 
reform w szczególności w dziedzinie 
zatrudnienia, edukacji i polityk 
społecznych.

3. EFS przynosi korzyści obywatelom, w 
tym grupom w niekorzystnej sytuacji, np. 
osobom długotrwale bezrobotnym, 
niepełnosprawnym, migrantom, osobom 
ubiegającym się o azyl, mniejszościom 
etnicznym, społecznościom 
marginalizowanym i osobom zagrożonym 
wykluczeniem społecznym. EFS udziela 
również wsparcia dla przedsiębiorstw, 
systemów i struktur w celu ułatwienia ich 
dostosowania do nowych wyzwań, 
promocji dobrego rządzenia oraz realizacji 
reform w szczególności w dziedzinie 
zatrudnienia, edukacji i polityk 
społecznych.

Or. en
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Poprawka 158
Anthea McIntyre

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. EFS przynosi korzyści obywatelom, w 
tym grupom w niekorzystnej sytuacji, np. 
osobom długotrwale bezrobotnym, 
niepełnosprawnym, migrantom, 
mniejszościom etnicznym, społecznościom 
marginalizowanym i osobom zagrożonym 
wykluczeniem społecznym. EFS udziela 
również wsparcia dla przedsiębiorstw, 
systemów i struktur w celu ułatwienia ich 
dostosowania do nowych wyzwań, 
promocji dobrego rządzenia oraz realizacji 
reform w szczególności w dziedzinie 
zatrudnienia, edukacji i polityk 
społecznych.

3. EFS przynosi korzyści obywatelom, w 
tym grupom w niekorzystnej sytuacji, np. 
osobom długotrwale bezrobotnym, 
niepełnosprawnym, migrantom, 
mniejszościom etnicznym, społecznościom 
marginalizowanym i osobom zagrożonym 
wykluczeniem społecznym. EFS udziela 
również wsparcia dla przedsiębiorstw, 
systemów i struktur w celu ułatwienia ich 
dostosowania do nowych wyzwań, w tym 
coraz większego niedopasowania 
umiejętności, promocji dobrego rządzenia 
oraz realizacji reform w szczególności w 
dziedzinie zatrudnienia, edukacji i polityk 
społecznych.

Or. en

Poprawka 159
Thomas Mann, Hermann Winkler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. EFS przynosi korzyści obywatelom, w 
tym grupom w niekorzystnej sytuacji, np. 
osobom długotrwale bezrobotnym, 
niepełnosprawnym, migrantom, 
mniejszościom etnicznym, społecznościom 
marginalizowanym i osobom zagrożonym
wykluczeniem społecznym. EFS udziela 
również wsparcia dla przedsiębiorstw, 
systemów i struktur w celu ułatwienia ich 
dostosowania do nowych wyzwań, 

3. EFS przynosi korzyści obywatelom, w 
tym grupom w niekorzystnej sytuacji, np. 
osobom długotrwale bezrobotnym, 
niepełnosprawnym, migrantom, 
mniejszościom etnicznym, społecznościom 
marginalizowanym i osobom w każdym 
wieku dotkniętym wykluczeniem 
społecznym. EFS udziela również wsparcia 
dla przedsiębiorstw, systemów i struktur w 
celu ułatwienia ich dostosowania do 
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promocji dobrego rządzenia oraz realizacji 
reform w szczególności w dziedzinie 
zatrudnienia, edukacji i polityk 
społecznych.

nowych wyzwań, promocji dobrego 
rządzenia oraz realizacji reform w 
szczególności w dziedzinie zatrudnienia, 
edukacji i polityk społecznych.

Or. de

Poprawka 160
Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W odniesieniu do niżej wymienionych
celów, zgodnie z art. 9 rozporządzenia
(UE) nr […] EFS wspiera następujące 
priorytety inwestycyjne:

1. W odniesieniu do celów tematycznych,
ujętych w art. 9 ust. 8, 9, 10, 11
rozporządzenia (UE) nr [RWP…] i 
wymienionych odpowiednio w lit. a), b), c) 
i d) poniżej, oraz zgodnie ze swoimi 
zadaniami EFS wspiera następujące 
priorytety inwestycyjne:

Or. en

Poprawka 161
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera a) – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) promowanie zatrudnienia i mobilności 
pracowników przez:

(a) promowanie wysokiej jakości
zatrudnienia oraz dobrej i godziwej pracy
przez:

Or. en

Poprawka 162
Elisabeth Schroedter
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera a) – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) promowanie zatrudnienia i mobilności 
pracowników przez:

(a) promowanie wysokiej jakości
zatrudnienia i mobilności pracowników 
przez:

Or. en

Poprawka 163
Kinga Göncz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera a) – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) promowanie zatrudnienia i mobilności 
pracowników przez:

(a) promowanie godziwego zatrudnienia i 
mobilności pracowników przez:

Or. en

Poprawka 164
Heinz K. Becker

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera a) – podpunkt i

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) zapewnianie dostępu do zatrudnienia 
osobom poszukującym pracy i 
nieaktywnym zawodowo, w tym 
podejmowanie lokalnych inicjatyw na 
rzecz zatrudnienia oraz wspieranie 
mobilności pracowników;

(i) zapewnianie dostępu do zatrudnienia 
osobom poszukującym pracy i 
nieaktywnym zawodowo, w tym 
podejmowanie lokalnych inicjatyw na 
rzecz zatrudnienia, prowadzenie polityki 
wobec przedsiębiorstw promującej 
elastyczność i zdobywanie kwalifikacji, 
często określanej jako „bliska 
przedsiębiorstwom polityka rynku pracy”, 
która usiłuje przede wszystkim jak 
najlepiej wykorzystać potencjał starszych 
pracowników i kobiet, oraz wspieranie 
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mobilności pracowników;

Or. de

Poprawka 165
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera a) – podpunkt i

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) zapewnianie dostępu do zatrudnienia 
osobom poszukującym pracy i 
nieaktywnym zawodowo, w tym 
podejmowanie lokalnych inicjatyw na 
rzecz zatrudnienia oraz wspieranie 
mobilności pracowników;

(i) zapewnianie dostępu do wysokiej 
jakości zatrudnienia osobom 
poszukującym pracy i nieaktywnym 
zawodowo, wraz z ukierunkowanym 
wsparciem dla osób długotrwale 
bezrobotnych, w tym podejmowanie 
lokalnych inicjatyw na rzecz zatrudnienia 
oraz wspieranie dobrowolnej mobilności 
pracowników;

Or. en

Poprawka 166
Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera a) – podpunkt i

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) zapewnianie dostępu do zatrudnienia 
osobom poszukującym pracy i 
nieaktywnym zawodowo, w tym 
podejmowanie lokalnych inicjatyw na 
rzecz zatrudnienia oraz wspieranie 
mobilności pracowników;

(i) zapewnianie dostępu do zatrudnienia 
osobom poszukującym pracy, osobom 
długotrwale bezrobotnym – ze 
szczególnym uwzględnieniem osób 
najbardziej oddalonych od rynku pracy – i 
nieaktywnym zawodowo, w tym 
podejmowanie lokalnych inicjatyw na 
rzecz zatrudnienia oraz wspieranie
dobrowolnej mobilności pracowników;

Or. en
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Poprawka 167
Kinga Göncz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera a) – podpunkt i

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) zapewnianie dostępu do zatrudnienia 
osobom poszukującym pracy i 
nieaktywnym zawodowo, w tym 
podejmowanie lokalnych inicjatyw na 
rzecz zatrudnienia oraz wspieranie 
mobilności pracowników;

(i) zapewnianie dostępu do zatrudnienia 
osobom poszukującym pracy i 
nieaktywnym zawodowo, wraz z 
ukierunkowanym wsparciem dla osób 
długotrwale bezrobotnych, w tym 
podejmowanie lokalnych inicjatyw na 
rzecz zatrudnienia oraz wspieranie 
mobilności pracowników;

Or. en

Poprawka 168
Jutta Steinruck

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera a) – podpunkt i

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) zapewnianie dostępu do zatrudnienia 
osobom poszukującym pracy i 
nieaktywnym zawodowo, w tym 
podejmowanie lokalnych inicjatyw na 
rzecz zatrudnienia oraz wspieranie 
mobilności pracowników;

(i) zapewnianie dostępu do zatrudnienia 
osobom poszukującym pracy i 
nieaktywnym zawodowo, w tym 
podejmowanie lokalnych inicjatyw na 
rzecz zatrudnienia oraz wspieranie
dobrowolnej mobilności pracowników;

Or. de

Poprawka 169
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jan Kozłowski, Sidonia Elżbieta 
Jędrzejewska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera a) – podpunkt i
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) zapewnianie dostępu do zatrudnienia 
osobom poszukującym pracy i 
nieaktywnym zawodowo, w tym 
podejmowanie lokalnych inicjatyw na 
rzecz zatrudnienia oraz wspieranie 
mobilności pracowników;

(i) zapewnianie dostępu do zatrudnienia i 
usług dotyczących zatrudnienia osobom 
poszukującym pracy i nieaktywnym 
zawodowo, w tym podejmowanie 
lokalnych inicjatyw na rzecz zatrudnienia 
oraz wspieranie mobilności pracowników;

Or. en

Uzasadnienie

EFS powinien nie tylko ułatwiać dostęp do zatrudnienia, ale także udostępniać poszczególnym 
osobom – poprzez różne usługi dotyczące zatrudnienia takie jak doradztwo i planowanie 
rozwoju kariery – narzędzia wspomagające je w czynnym poszukiwaniu pracy i 
dostosowywaniu się do elastycznych rynków pracy.

Poprawka 170
Riikka Manner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera a) – podpunkt i

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) zapewnianie dostępu do zatrudnienia 
osobom poszukującym pracy i 
nieaktywnym zawodowo, w tym 
podejmowanie lokalnych inicjatyw na 
rzecz zatrudnienia oraz wspieranie 
mobilności pracowników;

(i) Access to employment for job-seekers,  
inactive people, and people with a 
disability, including local employment 
initiatives and support for labour mobility;

Or. fi

Poprawka 171
Elisabeth Morin-Chartier

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera a) – podpunkt i
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

i) zapewnianie dostępu do zatrudnienia 
osobom poszukującym pracy i 
nieaktywnym zawodowo, w tym 
podejmowanie lokalnych inicjatyw na 
rzecz zatrudnienia oraz wspieranie 
mobilności pracowników;

i) zapewnianie dostępu do zatrudnienia 
osobom poszukującym pracy i 
nieaktywnym zawodowo, w tym 
podejmowanie lokalnych inicjatyw na 
rzecz zatrudnienia, oraz wspieranie
doradztwa zawodowego, mobilności 
pracowników i zmiany kwalifikacji 
zawodowych;

Or. fr

Poprawka 172
Ria Oomen-Ruijten

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera a) – podpunkt i

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

i) zapewnianie dostępu do zatrudnienia 
osobom poszukującym pracy i 
nieaktywnym zawodowo, w tym 
podejmowanie lokalnych inicjatyw na 
rzecz zatrudnienia oraz wspieranie 
mobilności pracowników;

i) promowanie zatrudnienia osób
poszukujących pracy i nieaktywnych 
zawodowo (ze szczególnym 
uwzględnieniem osób starszych i kobiet), 
w tym podejmowanie lokalnych inicjatyw 
na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie 
mobilności pracowników;

Or. nl

Poprawka 173
Elisabeth Morin-Chartier

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera a) – podpunkt ii

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ii) trwałą integrację na rynku pracy ludzi 
młodych bez pracy, którzy nie uczestniczą 
w kształceniu lub szkoleniu;

ii) trwałą integrację na rynku pracy ludzi 
młodych bez pracy, zwłaszcza tych, którzy 
nie uczestniczą w kształceniu lub 
szkoleniu;
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Or. fr

Poprawka 174
Jutta Steinruck

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera a) – podpunkt ii

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) trwałą integrację na rynku pracy ludzi 
młodych bez pracy, którzy nie uczestniczą 
w kształceniu lub szkoleniu;

(ii) trwałą integrację na rynku pracy ludzi 
młodych bez pracy, którzy nie uczestniczą 
w kształceniu lub szkoleniu, lub 
wykształcenie;

Or. de

Poprawka 175
Lívia Járóka

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera a) – podpunkt ii

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) trwałą integrację na rynku pracy ludzi 
młodych bez pracy, którzy nie uczestniczą 
w kształceniu lub szkoleniu;

(ii) trwałą integrację na rynku pracy ludzi 
młodych bez pracy, którzy nie uczestniczą 
w kształceniu lub szkoleniu, zwłaszcza 
młodych członków społeczności 
marginalizowanych;

Or. en

Poprawka 176
Elisabeth Morin-Chartier

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera a) – podpunkt iii

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

iii) pracę na własny rachunek, iii) pracę na własny rachunek, 
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przedsiębiorczość i tworzenie 
przedsiębiorstw;

przedsiębiorczość, tworzenie, trwały 
rozwój i przekazywanie przedsiębiorstw, 
zwłaszcza mikroprzedsiębiorstw i małych 
przedsiębiorstw;

Or. fr

Poprawka 177
Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera a) – podpunkt iii

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iii) samozatrudnienie, przedsiębiorczość i 
tworzenie przedsiębiorstw;

(iii) samozatrudnienie, przedsiębiorczość i 
tworzenie przedsiębiorstw, z naciskiem na 
mikroprzedsiębiorstwa, zwłaszcza aktywne 
w gospodarce społecznej, a także na 
mikroprzedsiębiorstwa zatrudniające 
osoby zagrożone wykluczeniem 
społecznym i osoby szczególnie wrażliwe 
będące w niekorzystnej sytuacji pod 
względem dostępu do tradycyjnego rynku 
kredytowego;

Or. en

Poprawka 178
Pervenche Berès

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera a) – podpunkt iii

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

iii) pracę na własny rachunek, 
przedsiębiorczość i tworzenie 
przedsiębiorstw;

iii) pracę na własny rachunek, 
przedsiębiorczość, zwłaszcza 
przedsiębiorczość społeczną, i tworzenie 
przedsiębiorstw;

Or. fr
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Poprawka 179
Heinz K. Becker

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera a) – podpunkt iii

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iii) samozatrudnienie, przedsiębiorczość i 
tworzenie przedsiębiorstw;

(iii) samozatrudnienie, przedsiębiorczość i 
tworzenie przedsiębiorstw, zwłaszcza przez 
młodych ludzi;

Or. de

Poprawka 180
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jan Kozłowski, Sidonia Elżbieta 
Jędrzejewska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera a) – podpunkt iv

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iv) równość mężczyzn i kobiet oraz
godzenie życia zawodowego i prywatnego;

(iv) godzenie życia zawodowego i 
prywatnego oraz równość mężczyzn i 
kobiet;

Or. en

Poprawka 181
Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera a) – podpunkt iv

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iv) równość mężczyzn i kobiet oraz 
godzenie życia zawodowego i prywatnego;

(iv) równość mężczyzn i kobiet na rynku 
pracy, równość w rozwoju zawodowym, 
ekonomiczna niezależność kobiet i 
mężczyzn oraz godzenie życia 
zawodowego i prywatnego;

Or. en
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Poprawka 182
Pervenche Berès

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera a) – podpunkt iv

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

iv) równość mężczyzn i kobiet oraz
godzenie życia zawodowego i prywatnego;

iv) równość mężczyzn i kobiet w zakresie 
dostępu do pracy, rozwoju kariery i 
wynagrodzeń, jak również godzenie życia 
zawodowego, rodzinnego i prywatnego;

Or. fr

Poprawka 183
Elisabeth Morin-Chartier

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera a) – podpunkt iv

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

iv) równość mężczyzn i kobiet oraz 
godzenie życia zawodowego i prywatnego;

iv) równość mężczyzn i kobiet w zakresie 
dostępu do pracy i ustawicznego 
kształcenia się oraz do możliwości rozwoju 
kariery, tak aby walczyć w szczególności z 
brakiem awansu w przypadku kobiet, oraz 
godzenie życia zawodowego i prywatnego;

Or. fr

Poprawka 184
Kinga Göncz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera a) – podpunkt iv

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iv) równość mężczyzn i kobiet oraz 
godzenie życia zawodowego i prywatnego;

(iv) równość mężczyzn i kobiet oraz 
godzenie życia zawodowego, rodzinnego i 
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prywatnego;

Or. en

Poprawka 185
Jutta Steinruck

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera a) – podpunkt iv

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iv) równość mężczyzn i kobiet oraz 
godzenie życia zawodowego i prywatnego;

(iv) równość mężczyzn i kobiet oraz 
godzenie życia zawodowego, rodzinnego i 
prywatnego, w tym również dzięki 
zdobywaniu kwalifikacji w niepełnym 
wymiarze godzin przez osoby samotnie 
wychowujące dzieci;

Or. de

Poprawka 186
Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera a) – podpunkt iv a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iva) działania towarzyszące i odpowiednie 
wsparcie, usługi środowiskowe i 
opiekuńcze, które poprawiają możliwości 
zatrudnienia;

Or. en

Poprawka 187
Inês Cristina Zuber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera a) – podpunkt v
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

v) przystosowanie pracowników, 
przedsiębiorstw i przedsiębiorców do 
zmian:

skreślony

Or. pt

Poprawka 188
Thomas Mann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera a) – podpunkt v

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(v) przystosowanie pracowników, 
przedsiębiorstw i przedsiębiorców do 
zmian:

(v) sprawiedliwość i solidarność 
międzypokoleniową, zmiany 
demograficzne oraz przystosowanie 
pracowników, przedsiębiorstw i 
przedsiębiorców do zmian;

Or. de

Poprawka 189
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera a) – podpunkt v

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(v) przystosowanie pracowników, 
przedsiębiorstw i przedsiębiorców do 
zmian:

(v) przystosowanie pracowników, 
przedsiębiorstw i przedsiębiorców do 
zmian związanych z przechodzeniem do 
rozwoju zrównoważonego pod względem 
środowiskowym i społecznym;

Or. en
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Poprawka 190
Lívia Járóka

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera a) – podpunkt v

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(v) przystosowanie pracowników, 
przedsiębiorstw i przedsiębiorców do 
zmian:

(v) przystosowanie pracowników, 
przedsiębiorstw i przedsiębiorców do 
zmian i zapewnienie dostępu do wysokiej 
jakości szkolenia zawodowego;

Or. en

Poprawka 191
Elisabeth Morin-Chartier

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera a) – podpunkt v

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

v) przystosowanie pracowników, 
przedsiębiorstw i przedsiębiorców do 
zmian:

v) przystosowanie pracowników, 
przedsiębiorstw i przedsiębiorców do 
zmian, w szczególności w MŚP i 
mikroprzedsiębiorstwach;

Or. fr

Poprawka 192
Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera a) – podpunkt v a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(va) aktywne środki na rzecz zatrudnienia 
w formie skoordynowanych pakietów 
spersonalizowanych usług opracowanych 
w celu ułatwienia powrotu na rynek pracy 
zwolnionych pracowników;
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Or. en

Poprawka 193
Mara Bizzotto

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera a) – podpunkt vi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

vi) aktywne i zdrowe starzenie się: vi) poprawę jakości zatrudnienia, 
warunków i środowiska pracy, zdrowia i 
bezpieczeństwa w pracy, a także 
wspieranie aktywnego starzenia się 
najstarszych wiekiem pracowników;

Or. it

Poprawka 194
Elisabeth Morin-Chartier

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera a) – podpunkt vi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

vi) aktywne i zdrowe starzenie się: vi) poprawę jakości zatrudnienia, 
warunków i środowiska pracy, zdrowia w 
pracy, a także wspieranie aktywnego 
starzenia się pracowników;

Or. fr

Poprawka 195
Andrea Cozzolino

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera a) – podpunkt vi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

vi) aktywne i zdrowe starzenie się; vi) poprawę jakości zatrudnienia, 
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warunków i środowiska pracy, zdrowia i 
bezpieczeństwa w pracy, a także 
wspieranie aktywnego i zdrowego 
starzenia się;

Or. it

Uzasadnienie

Konieczne jest zagwarantowanie w sposób wyraźny zaangażowania na rzecz osiągnięcia 
wysokich standardów bezpieczeństwa w pracy, które jest zasadniczym warunkiem wstępnym 
zapewnienia aktywnego starzenia się.

Poprawka 196
Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera a) – podpunkt vi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(vi) aktywne i zdrowe starzenie się: (vi) aktywne i zdrowe starzenie się
pracowników poprzez poprawę warunków
i środowiska pracy oraz higieny pracy, a 
także działania promujące starszych 
pracowników;

Or. en

Poprawka 197
Thomas Mann, Hermann Winkler, Dieter-Lebrecht Koch

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera a) – podpunkt vi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(vi) aktywne i zdrowe starzenie się: (vi) aktywne i zdrowe życie oraz starzenie 
się, a także aktywność fizyczną i sport 
masowy;

Or. de
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Poprawka 198
Heinz K. Becker

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera a) – podpunkt vi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(vi) aktywne i zdrowe starzenie się: (vi) aktywne i zdrowe starzenie się jako 
proces trwający całe życie;

Or. de

Poprawka 199
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera a) – podpunkt vii

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(vii) modernizację i wzmocnienie roli 
instytucji działających na rynku pracy, w 
tym działania mające na celu zwiększanie 
transnarodowej mobilności pracowników;

(vii) stopniową eliminację niepewnych 
form zatrudnienia i wspieranie awansu 
społecznego w kierunku stabilnego i 
bezpiecznego legalnego zatrudnienia;

Or. en

Poprawka 200
Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera a) – podpunkt vii

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(vii) modernizację i wzmocnienie roli
instytucji działających na rynku pracy, w 
tym działania mające na celu zwiększanie 
transnarodowej mobilności pracowników;

(vii) modernizację i wzmocnienie
organizacji działających na rynku pracy,
promowanie partnerstw, paktów i 
inicjatyw poprzez tworzenie sieci 
zainteresowanych podmiotów, takich jak 
partnerzy społeczni i organizacje 
pozarządowe szczebla ponadnarodowego, 
regionalnego i lokalnego, w celu 
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wzmocnienia integracyjnego charakteru 
rynku pracy, wspieranie działań mających
na celu zwiększanie transnarodowej 
mobilności pracowników oraz 
usprawnienie usług informacyjnych, 
doradztwa i pośrednictwa pracy dla 
pracodawców i pracowników mobilnych, 
niezależnie od ich statusu;

Or. en

Poprawka 201
Kinga Göncz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera a) – podpunkt vii

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(vii) modernizację i wzmocnienie roli
instytucji działających na rynku pracy, w 
tym działania mające na celu zwiększanie 
transnarodowej mobilności pracowników;

(vii) modernizację i wzmocnienie instytucji 
działających na rynku pracy publicznych i 
prywatnych służb zatrudnienia, w tym 
działania mające na celu zwiększanie 
transnarodowej mobilności pracowników;

Or. en

Poprawka 202
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jan Kozłowski, Sidonia Elżbieta 
Jędrzejewska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera a) – podpunkt vii a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(viia) wspieranie zatrudnienia osób 
znajdujących się w niekorzystnej sytuacji 
na rynku pracy, w szczególności osób 
niepełnosprawnych.

Or. en
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Poprawka 203
Inês Cristina Zuber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera a) – podpunkt vii a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(vii a) poprawę warunków pracy 
(bezpieczeństwa i higieny, zdrowotnych 
i dotyczących rytmu pracy), stały stosunek 
pracy, odpowiedni poziom wynagrodzenia, 
godziny pracy dopasowane do życia 
rodzinnego;

Or. pt

Poprawka 204
Elisabeth Morin-Chartier

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera b) – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) inwestowanie w edukację, umiejętności 
i uczenie się przez całe życie przez:

(b) w ramach celu tematycznego 
„inwestowanie w edukację, szkolenie 
zawodowe i umiejętności i uczenie się 
przez całe życie” przez:

Or. fr

Poprawka 205
Nadja Hirsch

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera b) – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) inwestowanie w edukację, umiejętności 
i uczenie się przez całe życie przez:

(b) inwestowanie w edukację
i wykształcenie, łączenia kształcenia z 
pomocą młodzieży, umiejętności i uczenie 
się przez całe życie przez:
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Or. de

Poprawka 206
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera b) – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) inwestowanie w edukację, umiejętności 
i uczenie się przez całe życie przez:

(b) inwestowanie w edukację,
dopasowanie umiejętności i uczenie się 
przez całe życie przez:

Or. fr

Poprawka 207
Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera b) – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) inwestowanie w edukację, umiejętności 
i uczenie się przez całe życie przez:

(b) inwestowanie w edukację, 
umiejętności, szkolenie i uczenie się przez 
całe życie przez:

Or. en

Poprawka 208
Kinga Göncz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera b) – podpunkt i

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) ograniczenie przedwczesnego kończenia 
nauki szkolnej oraz zapewnienie równego 
dostępu do dobrej jakości edukacji 
elementarnej, kształcenia podstawowego i 

(i) ograniczenie przedwczesnego kończenia 
nauki szkolnej i zapobieganie mu oraz
promowanie równego dostępu do wysokiej
jakości programów rozwoju 
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średniego; wczesnodziecięcego, kształcenia 
podstawowego i średniego, a także 
możliwości nieformalnego i 
pozaformalnego kształcenia się;

Or. en

Poprawka 209
Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera b) – podpunkt i

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) ograniczenie przedwczesnego kończenia 
nauki szkolnej oraz zapewnienie równego 
dostępu do dobrej jakości edukacji 
elementarnej, kształcenia podstawowego i 
średniego;

(i) ograniczenie przedwczesnego kończenia 
nauki szkolnej oraz zapewnienie równego 
dostępu do dobrej jakości edukacji 
elementarnej, kształcenia podstawowego i 
średniego oraz nieformalnego i 
pozaformalnego kształcenia się;

Or. en

Poprawka 210
Lívia Járóka

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera b) – podpunkt i

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) ograniczenie przedwczesnego kończenia 
nauki szkolnej oraz zapewnienie równego 
dostępu do dobrej jakości edukacji 
elementarnej, kształcenia podstawowego i 
średniego;

(i) ograniczenie przedwczesnego kończenia 
nauki szkolnej oraz zapewnienie równego 
dostępu do dobrej jakości i integracyjnej
edukacji elementarnej, kształcenia 
podstawowego i średniego;

Or. en

Poprawka 211
Pervenche Berès
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera b) – podpunkt i

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

i) ograniczenie przedwczesnego kończenia
nauki szkolnej oraz zapewnienie równego 
dostępu do dobrej jakości edukacji 
elementarnej, kształcenia podstawowego i 
średniego;

i) ograniczenie porzucania nauki szkolnej 
oraz zapewnienie równego dostępu do 
dobrej jakości edukacji elementarnej, 
kształcenia podstawowego i średniego;

Or. fr

Poprawka 212
Kinga Göncz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera b) – podpunkt ii

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) poprawę jakości, skuteczności i 
dostępności szkolnictwa wyższego oraz 
kształcenia na poziomie równoważnym w 
celu zwiększenia udziału i poziomu 
osiągnięć;

(ii) poprawę jakości, skuteczności i 
dostępności szkolnictwa wyższego oraz 
kształcenia na poziomie równoważnym w 
celu zwiększenia udziału i poziomu 
osiągnięć i promowanie równego dostępu 
dla grup społecznych znajdujących się w 
niekorzystnej sytuacji;

Or. en

Poprawka 213
Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera b) – podpunkt ii

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) poprawę jakości, skuteczności i 
dostępności szkolnictwa wyższego oraz
kształcenia na poziomie równoważnym w 
celu zwiększenia udziału i poziomu 

(ii) poprawę jakości, skuteczności i 
dostępności szkolnictwa wyższego oraz
ośrodków szkolenia zawodowego w celu 
zwiększenia udziału i poziomu osiągnięć;
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osiągnięć;

Or. en

Poprawka 214
Elisabeth Morin-Chartier

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera b) – podpunkt ii

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ii) poprawę jakości, skuteczności i 
dostępności szkolnictwa wyższego oraz 
kształcenia na poziomie równoważnym w 
celu zwiększenia udziału i poziomu 
osiągnięć;

ii) poprawę jakości, skuteczności i 
dostępności szkoleń zawodowych,
szkolnictwa wyższego oraz kształcenia na 
poziomie równoważnym w celu 
zwiększenia udziału i poziomu osiągnięć;

Or. fr

Poprawka 215
Jutta Steinruck

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera b) – podpunkt iii

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iii) poprawę dostępności uczenia się przez 
całe życie, podniesienie umiejętności i 
kwalifikacji siły roboczej i zwiększenie 
dopasowania systemów kształcenia i 
szkolenia do potrzeb rynku pracy;

(iii) poprawę wolnej od dyskryminacji
dostępności uczenia się przez całe życie, 
podniesienie umiejętności i kwalifikacji 
siły roboczej i zwiększenie dopasowania 
systemów kształcenia i szkolenia do 
potrzeb rynku pracy; należy przy tym 
uwzględnić m.in. następujące aspekty:
- zmniejszenie niedoboru fachowej siły 
roboczej w sektorze przemysłowym 
gospodarki społecznej oraz poza nim przez 
dokształcanie i pozyskiwanie młodych 
ludzi do zawodów gospodarki społecznej;
- innowacyjne projekty kształcenia 
zawodowego;
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- pośrednictwo miejsc nauki zawodu we 
wszystkich branżach, w tym w gospodarce 
społecznej;
- środki wsparcia w celu ułatwienia 
dostępu do kształcenia w dziedzinie 
opieki;

Or. de

Poprawka 216
Kinga Göncz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera b) – podpunkt iii

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iii) poprawę dostępności uczenia się przez 
całe życie, podniesienie umiejętności i 
kwalifikacji siły roboczej i zwiększenie 
dopasowania systemów kształcenia i 
szkolenia do potrzeb rynku pracy;

(iii) poprawę dostępności uczenia się przez 
całe życie, podnoszenie umiejętności i 
kwalifikacji siły roboczej i zwiększenie 
dopasowania systemów kształcenia i 
szkolenia do potrzeb rynku pracy, a także 
wsparcie w przechodzeniu pomiędzy 
etapami kształcenia, szkolenia 
zawodowego i zatrudnienia;

Or. en

Poprawka 217
Ole Christensen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera b) – podpunkt iii

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iii) poprawę dostępności uczenia się przez 
całe życie, podniesienie umiejętności i 
kwalifikacji siły roboczej i zwiększenie 
dopasowania systemów kształcenia i 
szkolenia do potrzeb rynku pracy;

(iii) poprawę dostępności uczenia się przez 
całe życie, podnoszenie umiejętności i 
kwalifikacji siły roboczej i zwiększenie 
dopasowania systemów kształcenia i 
szkolenia do potrzeb rynku pracy, 
ustanowienie i dalszy rozwój struktur i 
ram dwutorowych systemów kształcenia;
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Or. en

Uzasadnienie

Statystyki wskazują, że systemy oferujące kształcenie dwutorowe wiążą się ze znacznie 
niższym wskaźnikiem przedwczesnego kończenia nauki i niższą stopą bezrobocia osób 
młodych, ponieważ mogą przyczyniać się do podniesienia szans młodych ludzi na 
zatrudnienie. Należy przeznaczyć fundusze na pokrycie początkowych kosztów państw 
członkowskich, które w swoich krajowych programach reform postanowiły ustanowić i dalej 
rozwijać dwutorowy system kształcenia.

Poprawka 218
Nadja Hirsch

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera b) – podpunkt iii

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iii) poprawę dostępności uczenia się przez 
całe życie, podniesienie umiejętności i 
kwalifikacji siły roboczej i zwiększenie 
dopasowania systemów kształcenia i 
szkolenia do potrzeb rynku pracy;

(iii) poprawę dostępności uczenia się przez 
całe życie, wspieranie podejmowania 
zatrudnienia i działań towarzyszących 
praktyce podczas zdobywania pierwszych 
kwalifikacji zawodowych, podniesienie 
umiejętności i kwalifikacji siły roboczej i 
zwiększenie dopasowania systemów 
kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku 
pracy;

Or. de

Poprawka 219
Heinz K. Becker

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera b) – podpunkt iii

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iii) poprawę dostępności uczenia się przez 
całe życie, podniesienie umiejętności i 
kwalifikacji siły roboczej i zwiększenie 
dopasowania systemów kształcenia i 
szkolenia do potrzeb rynku pracy;

(iii) poprawę dostępności uczenia się przez 
całe życie, podniesienie umiejętności i 
kwalifikacji siły roboczej i zwiększenie 
dopasowania systemów kształcenia i 
szkolenia do potrzeb rynku pracy dla 
wszystkich grup wiekowych od 
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najmłodszych do najstarszych;

Or. de

Poprawka 220
Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera b) – podpunkt iii

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iii) poprawę dostępności uczenia się przez 
całe życie, podniesienie umiejętności i 
kwalifikacji siły roboczej i zwiększenie 
dopasowania systemów kształcenia i 
szkolenia do potrzeb rynku pracy;

(iii) poprawę dostępności uczenia się przez 
całe życie, podnoszenie umiejętności i 
kwalifikacji oraz zmianę kwalifikacji i
pobudzenie nieformalnego i 
pozaformalnego kształcenia się, a także
zwiększenie dopasowania systemów 
kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku 
pracy; promowanie przechodzenia między 
etapem kształcenia, szkolenia się i 
zatrudnienia;

Or. en

Poprawka 221
Sylvana Rapti

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera b) – podpunkt iii

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iii) poprawę dostępności uczenia się przez 
całe życie, podniesienie umiejętności i 
kwalifikacji siły roboczej i zwiększenie 
dopasowania systemów kształcenia i 
szkolenia do potrzeb rynku pracy;

(iii) poprawę dostępności uczenia się przez 
całe życie, podnoszenie umiejętności i 
kwalifikacji siły roboczej i zwiększenie 
dopasowania systemów kształcenia i 
szkolenia do potrzeb rynku pracy, a także 
formuły przechodzenia pomiędzy etapami 
kształcenia, szkolenia zawodowego i 
dostępu do zatrudnienia;

Or. en
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Poprawka 222
Marian Harkin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera b) – podpunkt iii

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iii) poprawę dostępności uczenia się przez 
całe życie, podniesienie umiejętności i 
kwalifikacji siły roboczej i zwiększenie 
dopasowania systemów kształcenia i 
szkolenia do potrzeb rynku pracy;

(iii) poprawę dostępności uczenia się przez 
całe życie, podnoszenie umiejętności i 
kwalifikacji siły roboczej i zwiększenie 
dopasowania systemów kształcenia i 
szkolenia do potrzeb rynku pracy, a także 
formuły przechodzenia pomiędzy etapami 
kształcenia, szkolenia zawodowego i 
dostępu do zatrudnienia;

Or. en

Poprawka 223
Elisabeth Morin-Chartier

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera b) – podpunkt iii

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

iii) poprawę dostępności uczenia się przez 
całe życie, podniesienie umiejętności i 
kwalifikacji siły roboczej i zwiększenie 
dopasowania systemów kształcenia i 
szkolenia do potrzeb rynku pracy;

iii) rozszerzenie dostępu, bardziej 
sprawiedliwego, do uczenia się przez całe 
życie, do uznawania zdobytego 
doświadczenia, zwłaszcza u osób 
dobrowolnie udzielających się w różnych 
stowarzyszeniach i podnoszenia
umiejętności i kwalifikacji siły roboczej, 
także z myślą o zapewnieniu aktywnego 
starzenia się pracowników;

Or. fr

Poprawka 224
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera b) – podpunkt iii

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

iii) poprawę dostępności uczenia się przez 
całe życie, podniesienie umiejętności i 
kwalifikacji siły roboczej i zwiększenie 
dopasowania systemów kształcenia i 
szkolenia do potrzeb rynku pracy;

iii) rozszerzenie dostępu do uczenia się 
przez całe życie, podnoszenia umiejętności 
i kwalifikacji siły roboczej i zwiększenie 
dopasowania systemów kształcenia i 
szkolenia do potrzeb rynku pracy, także 
dzięki tworzeniu partnerstw 
szkoleniowych na etapie kształcenia 
wstępnego z przedsiębiorstwami;

Or. fr

Poprawka 225
Pervenche Berès

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera b) – podpunkt iii

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

iii) poprawę dostępności uczenia się przez 
całe życie, podniesienie umiejętności i 
kwalifikacji siły roboczej i zwiększenie 
dopasowania systemów kształcenia i 
szkolenia do potrzeb rynku pracy;

iii) rozszerzenie dostępu do uczenia się 
przez całe życie, podnoszenia umiejętności 
i kwalifikacji siły roboczej i zwiększenie 
dopasowania systemów kształcenia i 
szkolenia do potrzeb rynku pracy, 
zwłaszcza dzięki uruchomieniu lub 
opracowaniu systemów kształcenia;

Or. fr

Poprawka 226
Inês Cristina Zuber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera b) – podpunkt iii

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

iii) poprawę dostępności uczenia się przez 
całe życie, podniesienie umiejętności i

iii) rozszerzenie dostępu do uczenia się 
przez całe życie, podnoszenia kwalifikacji 
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kwalifikacji siły roboczej i zwiększenie 
dopasowania systemów kształcenia i 
szkolenia do potrzeb rynku pracy;

i umiejętności pracowników;

Or. pt

Poprawka 227
Elisabeth Morin-Chartier

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera b) – podpunkt iii

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

iii) poprawę dostępności uczenia się przez 
całe życie, podniesienie umiejętności i 
kwalifikacji siły roboczej i zwiększenie 
dopasowania systemów kształcenia i 
szkolenia do potrzeb rynku pracy;

iii) rozszerzenie dostępu do uczenia się 
przez całe życie, podnoszenia
umiejętności, wiedzy, kompetencji
i kwalifikacji siły roboczej i zwiększenie 
dopasowania systemów kształcenia 
i szkolenia do potrzeb rynku pracy;

Or. fr

Poprawka 228
Ria Oomen-Ruijten

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera b) – podpunkt iii

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

iii) poprawę dostępności uczenia się przez 
całe życie, podniesienie umiejętności i 
kwalifikacji siły roboczej i zwiększenie 
dopasowania systemów kształcenia i 
szkolenia do potrzeb rynku pracy;

iii) zwiększenie możliwości zatrudnienia i 
zdolności przystosowania się pracowników 
poprzez poprawę dostępności uczenia się 
przez całe życie, podniesienie umiejętności 
i kwalifikacji siły roboczej i zwiększenie 
dopasowania systemów kształcenia i 
szkolenia do potrzeb rynku pracy;

Or. nl
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Poprawka 229
Elisabeth Morin-Chartier

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera b) – podpunkt iii

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

iii) poprawę dostępności uczenia się przez 
całe życie, podniesienie umiejętności i 
kwalifikacji siły roboczej i zwiększenie 
dopasowania systemów kształcenia i 
szkolenia do potrzeb rynku pracy;

iii) rozszerzenie dostępu do uczenia się 
przez całe życie, podnoszenia umiejętności 
i kwalifikacji siły roboczej i zwiększenie 
dopasowania systemów kształcenia 
i szkolenia do potrzeb rynku pracy, a także 
pakietów pomocy służących ułatwieniu 
przejścia między etapem nauki, szkolenia 
zawodowego a rozpoczęciem pracy;

Or. fr

Poprawka 230
Heinz K. Becker

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera b) – podpunkt iii a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iii a) zdobywanie kwalifikacji przez 
starszych pracowników w miejscu pracy, 
tak aby uniknąć wyższego bezrobocia 
w tym przedziale wiekowym oraz wspierać 
przechodzenie na emeryturę 
w późniejszym wieku dzięki dłuższej 
aktywności zawodowej;

Or. de

Poprawka 231
Jutta Steinruck

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera b) – podpunkt iii a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iii a) lepsze powiązanie systemów 
edukacji i kształcenia oraz rynku pracy, 
tak aby wzmacniać kompetencje w sposób 
bardziej ukierunkowany i rozpoznawać 
wymagania współczesnych rynków pracy 
stojące przed dobrze wykształconymi 
pracownikami oraz umożliwiać uczenie 
się przez całe życie, w szczególności 
tworząc, reformując i rozwijając dualny 
system kształcenia zawodowego;

Or. de

Poprawka 232
Nadja Hirsch

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera b) – podpunkt iii a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iii a) wspieranie pozyskiwania nowej 
kadry do kształcenia dualnego 
i zawodowego, a także mocniejsze 
utrwalenie i podniesienie rangi tego 
systemu oraz związanych z nim dyplomów 
uzyskania zawodu na szczeblu 
europejskim;

Or. de

Poprawka 233
Nadja Hirsch, Marian Harkin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera b) – podpunkt iii a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iii a) doskonalenie umiejętności i 
kompetencji poprzez działalność 
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sportową;

Or. en

Poprawka 234
Elisabeth Morin-Chartier

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera b) – podpunkt iii a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

iii a)wizje przyszłości zawodów i potrzeb 
szkoleniowych i rozszerzony oraz bardziej 
sprawiedliwy dostęp do umów branżowych 
i terytorialnych celem lepszego 
zaspokojenia realnych potrzeb;

Or. fr

Poprawka 235
Heinz K. Becker

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b a) wspieranie utworzenia lub rozwoju 
dualnego systemu kształcenia 
zawodowego;

Or. de

Poprawka 236
Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera c) – podpunkt i
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) aktywną integrację; (i) integrację;

Or. en

Poprawka 237
Anthea McIntyre

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) promowanie włączenia społecznego i 
zwalczanie ubóstwa przez:

skreślona

(i) aktywną integrację;
(ii) integrację społeczności 
marginalizowanych, takich jak Romowie;
(iii) zwalczanie dyskryminacji ze względu 
na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, 
religię lub światopogląd, 
niepełnosprawność, wiek lub orientację 
seksualną;
(iv) ułatwianie dostępu do niedrogich, 
trwałych oraz wysokiej jakości usług, w 
tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych 
świadczonych w interesie ogólnym;
(v) wspieranie gospodarki społecznej i 
przedsiębiorstw społecznych;
(vi) lokalne strategie rozwoju realizowane 
przez społeczność;

Or. en

Uzasadnienie

Zakresu EFS nie należy poszerzać, powinien on być zgodny z art. 162 TFUE.

Poprawka 238
Elisabeth Schroedter
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera c) – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) promowanie włączenia społecznego i 
zwalczanie ubóstwa przez:

(c) promowanie włączenia społecznego i 
zwalczanie ubóstwa i dyskryminacji przez:

Or. en

Poprawka 239
Jutta Steinruck

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera c) – podpunkt i

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) aktywną integrację; (i) aktywną integrację; należy przy tym 
w szczególności uwzględnić następujące 
cele:
a) społeczna i zawodowa integracja osób 
najbardziej oddalonych od rynku pracy, 
przebywających na utrwalonym 
długotrwałym bezrobociu;
b) społeczna i zawodowa integracja 
młodych ludzi znajdujących się w trudnej 
sytuacji osobistej lub społecznej w ramach 
prewencyjnego i integracyjnego podejścia 
do zapobiegania ubóstwu i zwalczania go;
c) społeczna i zawodowa integracja kobiet 
przebywających na długotrwałym 
bezrobociu oraz osób wykluczonych 
pochodzących ze wszystkich grup 
wiekowych, które mają szczególne 
trudności społeczne, takich jak bezdomni, 
osoby karane itd.;
d) społeczna i zawodowa integracja osób 
bezrobotnych znajdujących się w trudnej 
sytuacji zdrowotnej, przede wszystkim 
osób przewlekle chorych, chorych 
psychicznie i nałogowców;
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e) działania promujące zdrowie;
f) przekazywanie praktycznych 
kompetencji życiowych;

Or. de

Poprawka 240
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera c) – podpunkt i

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) aktywną integrację; (i) aktywną integrację;

- zintegrowane koncepcje aktywnej 
integracji w stosunku do osób w wieku 
produkcyjnym, wspierające holistyczne, 
zindywidualizowane strategie na rzecz 
integracji, jakości pracy i zaangażowania 
społecznego (obejmujące środki na rzecz 
integracji i ponownego włączenia 
społecznego i wspólnotowego), które 
przyczyniają się do zapewnienia 
odpowiedniego minimalnego dochodu, 
dostępu do wysokiej jakości usług i 
rynków pracy sprzyjających integracji;
- uwzględnienie podejścia opartego na 
cyklu życia celem zapewnienia 
zintegrowanego wsparcia, aby zmniejszyć 
skalę ubóstwa i wykluczenia społecznego 
dzieci i osób starszych.

Or. en

Poprawka 241
Kinga Göncz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera c) – podpunkt i
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) aktywną integrację; (i) aktywną integrację;

Zintegrowane koncepcje aktywnej 
integracji w stosunku do osób w wieku 
produkcyjnym, wspierające holistyczne, 
zindywidualizowane strategie na rzecz 
integracji, godziwej pracy i 
zaangażowania społecznego (obejmujące 
środki na rzecz integracji i ponownego 
włączenia społecznego i wspólnotowego), 
które przyczyniają się do zapewnienia 
odpowiedniego minimalnego dochodu, 
równego dostępu do wysokiej jakości 
usług i rynków pracy sprzyjających 
integracji.
Zapewnienie zintegrowanego wsparcia, 
aby zmniejszyć skalę ubóstwa i 
wykluczenia społecznego dzieci i osób 
starszych.

Or. en

Poprawka 242
Thomas Mann, Hermann Winkler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera c) – podpunkt i

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) aktywną integrację; (i) aktywną integrację wszystkich ludzi, 
zarówno poprzez wspieranie udziału 
w rynku pracy, jak i kompleksowe 
zwalczanie ubóstwa, dyskryminacji 
i wykluczenia;

Or. de

Poprawka 243
Mara Bizzotto
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera c) – podpunkt i

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

i) aktywną integrację; i) aktywną integrację osób wykluczonych 
lub zagrożonych ryzykiem wykluczenia z 
dostępu do kształcenia i szkolenia oraz z 
rynku pracy;

Or. it

Poprawka 244
Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera c) – podpunkt i a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ia) walkę z ubóstwem osób zagrożonych, 
niezależnie od ich wieku, z naciskiem na 
zapobieganie i wczesne wykrywanie;

Or. en

Poprawka 245
Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera c) – podpunkt i b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ib) promowanie praw dzieci i ich dobrych 
warunków życia w celu ochrony 
zagrożonych dzieci i walki z ubóstwem 
dzieci;

Or. en
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Poprawka 246
Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera c) – podpunkt i c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ic) promowanie aktywnego starzenia się, 
któremu nie towarzyszy ubóstwo, ze 
szczególnym uwzględnieniem kobiet;

Or. en

Poprawka 247
Lívia Járóka

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera c) – podpunkt ii

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) integrację społeczności 
marginalizowanych, takich jak Romowie;

(ii) złożoną integrację społeczno-
gospodarczą społeczności 
marginalizowanych, takich jak Romowie;

Or. en

Poprawka 248
Mara Bizzotto

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera c) – podpunkt ii

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) integrację społeczności 
marginalizowanych, takich jak Romowie;

(ii) integrację społeczności 
marginalizowanych;

Or. en
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Poprawka 249
Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera c) – podpunkt iii

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iii) zwalczanie dyskryminacji ze względu 
na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, 
religię lub światopogląd, 
niepełnosprawność, wiek lub orientację 
seksualną;

(iii) zwalczanie wszystkich form
dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub 
pochodzenie etniczne, religię lub 
światopogląd, niepełnosprawność, wiek,
orientację seksualną lub tożsamość 
płciową;

Or. en

Poprawka 250
Kinga Göncz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera c) – podpunkt iii

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iii) zwalczanie dyskryminacji ze względu 
na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, 
religię lub światopogląd, 
niepełnosprawność, wiek lub orientację 
seksualną;

(iii) zwalczanie dyskryminacji ze względu 
na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, 
religię lub światopogląd, 
niepełnosprawność, wiek lub orientację 
seksualną i zagwarantowanie równości 
szans;

Or. en

Poprawka 251
Kinga Göncz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera c) – podpunkt iv

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iv) ułatwianie dostępu do niedrogich, 
trwałych oraz wysokiej jakości usług, w 

(iv) środki mające na celu przełamanie
cyklu ubóstwa i promowanie aktywnego 
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tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych 
świadczonych w interesie ogólnym;

udziału dzieci i młodzieży w 
społeczeństwie, np. poprzez poprawę 
równego dostępu do niedrogich, trwałych 
oraz wysokiej jakości usług publicznych, 
w tym opieki zdrowotnej, edukacji 
elementarnej i opieki nad dziećmi, 
wsparcia dla rodziny, publicznej edukacji 
sprzyjającej włączeniu społecznemu;

Or. en

Poprawka 252
Inês Cristina Zuber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera c) – podpunkt iv

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

iv) ułatwianie dostępu do niedrogich, 
trwałych oraz wysokiej jakości usług, w 
tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych 
świadczonych w interesie ogólnym;

iv) ułatwianie dostępu do usług
publicznych – będących własnością 
publiczną i publicznie zarządzanych przy 
demokratycznym udziale ich 
użytkowników – w dziedzinach 
kluczowych dla dobrobytu, takich jak 
zdrowie, edukacja, wymiar 
sprawiedliwości, woda, mieszkalnictwo, 
transport, opieka na dziećmi i osobami 
starszymi;

Or. pt

Poprawka 253
Mara Bizzotto

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera c) – podpunkt iv

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

iv) ułatwianie dostępu do niedrogich, 
trwałych oraz wysokiej jakości usług, w 
tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych 
świadczonych w interesie ogólnym;

iv) ułatwianie dostępu do niedrogich, 
trwałych oraz wysokiej jakości usług 
adresatom polityki włączenia społecznego;
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Or. it

Poprawka 254
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera c) – podpunkt iv

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

iv) ułatwianie dostępu do niedrogich, 
trwałych oraz wysokiej jakości usług, w 
tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych 
świadczonych w interesie ogólnym;

iv) ułatwianie dostępu do niedrogich, 
trwałych oraz wysokiej jakości usług, w 
tym opieki zdrowotnej, przy jednoczesnym 
tworzeniu europejskich platform i
projektów pilotażowych celem szerszego 
rozpowszechniania inicjatyw w ramach e-
zdrowia (telemedycyna, telenadzór) i usług 
socjalnych świadczonych w interesie 
ogólnym;

Or. fr

Poprawka 255
Thomas Mann, Hermann Winkler, Dieter-Lebrecht Koch

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera c) – podpunkt iv

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iv) ułatwianie dostępu do niedrogich, 
trwałych oraz wysokiej jakości usług, w 
tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych 
świadczonych w interesie ogólnym;

(iv) ułatwianie dostępu do niedrogich, 
trwałych oraz wysokiej jakości usług, w 
tym opieki zdrowotnej, aktywności 
fizycznej sprzyjającej zdrowiu, sportu 
masowego i usług socjalnych 
świadczonych w interesie ogólnym;

Or. de

Poprawka 256
Elisabeth Schroedter
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera c) – podpunkt iv

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iv) ułatwianie dostępu do niedrogich, 
trwałych oraz wysokiej jakości usług, w 
tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych 
świadczonych w interesie ogólnym;

(iv) ułatwianie dostępu do niedrogich, 
trwałych oraz wysokiej jakości usług, w 
tym opieki zdrowotnej, usług 
środowiskowych i usług socjalnych 
świadczonych w interesie ogólnym;

Or. en

Poprawka 257
Marian Harkin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera c) – podpunkt iv

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iv) ułatwianie dostępu do niedrogich, 
trwałych oraz wysokiej jakości usług, w 
tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych 
świadczonych w interesie ogólnym;

(iv) ułatwianie dostępu do niedrogich, 
trwałych oraz wysokiej jakości usług, w 
tym opieki zdrowotnej, usług 
środowiskowych i usług socjalnych 
świadczonych w interesie ogólnym;

Or. en

Poprawka 258
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera c) – podpunkt v

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(v) wspieranie gospodarki społecznej i
przedsiębiorstw społecznych;

(v) wspieranie gospodarki społecznej i
usług socjalnych świadczonych w 
interesie ogólnym, w tym usług 
publicznych;

Or. en
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Poprawka 259
Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera c) – podpunkt v

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(v) wspieranie gospodarki społecznej i 
przedsiębiorstw społecznych;

(v) wspieranie gospodarki społecznej i 
przedsiębiorstw społecznych, a także 
sektora społeczno-kulturalnego i 
kreatywnego oraz organizacji 
pozarządowych i spółdzielczych;

Or. en

Poprawka 260
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera c) – podpunkt v

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

v) wspieranie gospodarki społecznej i
przedsiębiorstw społecznych;

v) wspieranie gospodarki społecznej,
przedsiębiorstw społecznych i społecznej 
odpowiedzialności biznesu, w tym dzięki 
utworzeniu społecznego znaku jakości;

Or. fr

Poprawka 261
Lívia Járóka

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera c) – podpunkt v

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(v) wspieranie gospodarki społecznej i 
przedsiębiorstw społecznych;

(v) wspieranie społecznej 
przedsiębiorczości, gospodarki społecznej i 
przedsiębiorstw społecznych;
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Or. en

Poprawka 262
Heinz K. Becker

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera c) – podpunkt v

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(v) wspieranie gospodarki społecznej i 
przedsiębiorstw społecznych;

(v) wspieranie gospodarki społecznej i 
innowacyjnych przedsiębiorstw 
społecznych;

Or. de

Poprawka 263
Pervenche Berès

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera c) – podpunkt v

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

v) wspieranie gospodarki społecznej i 
przedsiębiorstw społecznych;

v) wspieranie gospodarki społecznej i
solidarnej przedsiębiorstw społecznych;

Or. fr

Poprawka 264
Jutta Steinruck

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera c) – podpunkt vi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(vi) lokalne strategie rozwoju realizowane 
przez społeczność;

(vi) lokalne strategie rozwoju realizowane 
przez społeczność; należy przy tym 
uwzględnić m.in. następujące aspekty:
a) strategie zwalczające izolację 
i wykluczenie; b) oferty w przestrzeni 
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społecznej, które przyczyniają się do 
zwalczania wykluczenia społecznego;
c) strategie poprawiające sytuację osób 
samotnie wychowujących dzieci i bliskich 
sprawujących opiekę; d) promowanie 
usług sąsiedzkich;

Or. de

Poprawka 265
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera c) – podpunkt vi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(vi a) środki mające na celu przełamanie 
cyklu ubóstwa, takie jak wsparcie rodziny, 
dostęp do wysokiej jakości usług i 
promowanie udziału dzieci w 
społeczeństwie;

Or. en

Poprawka 266
Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera d) – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(d) wzmacnianie zdolności 
instytucjonalnych i skuteczności
administracji publicznej przez:

(d) wzmacnianie zdolności 
instytucjonalnych oraz skutecznej i
partycypacyjnej administracji publicznej
oraz promowanie budowania potencjału 
partnerów społecznych, organizacji 
pozarządowych, władz regionalnych i 
lokalnych i innych podmiotów, zwłaszcza 
partnerów, o których mowa w art. 5 
rozporządzenia (UE) nr [RWP...], przez:

Or. en
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Poprawka 267
Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera d) – podpunkt i – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) inwestycje w zdolności instytucjonalne i 
w skuteczność administracji publicznych 
oraz usług publicznych w celu 
przeprowadzenia reform, z 
uwzględnieniem lepszego stanowienia 
prawa i dobrego rządzenia.

(i) inwestycje w zdolności instytucjonalne i 
w skuteczność administracji publicznych 
oraz usług publicznych, w tym na szczeblu 
regionalnym i lokalnym, w celu 
przeprowadzenia reform, z 
uwzględnieniem lepszego stanowienia 
prawa, oraz zwiększenia ich zdolności
dobrego rządzenia;.

Or. en

Poprawka 268
Mara Bizzotto

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera d) – podpunkt i – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ten priorytet inwestycyjny ma 
zastosowanie wyłącznie na terytorium
tych państw członkowskich, w których 
skład wchodzi co najmniej jeden region 
sklasyfikowany na poziomie NUTS 2, 
zgodnie z definicją w art. 82 ust. 2 lit. a) 
rozporządzenia (UE) nr […], lub w 
państwach członkowskich kwalifikujących 
się do wsparcia przez Fundusz Spójności;

Ten priorytet inwestycyjny ma 
zastosowanie wyłącznie w tych państwach
członkowskich, które mogą korzystać ze 
wsparcia przez Fundusz Spójności lub w 
państwach członkowskich, w których
obrębie znajduje się jeden lub kilka 
regionów sklasyfikowanych na poziomie 
NUTS 2, zgodnie z definicją w art. 82 ust. 
2 lit. a) rozporządzenia (UE) nr […]; W 
tych państwach członkowskich można 
realizować działania, które – nawet jeśli 
przyczyniają się do zwiększenia potencjału 
instytucjonalnego oraz skuteczności 
administracji i usług publicznych, z 
których korzystają wspomniane regiony –
są prowadzone na całym terytorium 
zainteresowanego państwa 
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członkowskiego.

Or. it

Poprawka 269
Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera d) – podpunkt i a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ia) inwestycje w zdolności 
instytucjonalne na szczeblu lokalnym i 
regionalnym w celu przeprowadzenia 
reform zwiększających ich zdolność do 
dobrego rządzenia;

Or. en

Poprawka 270
Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera d) – podpunkt ii

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) budowanie potencjału podmiotów
kształtujących politykę w zakresie
zatrudnienia i edukacji oraz politykę 
społeczną i wspieranie paktów 
sektorowych i terytorialnych na rzecz 
realizacji reform na szczeblu krajowym, 
regionalnym i lokalnym.

(ii) budowanie potencjału podmiotów, w 
szczegółości partnerów społecznych i 
organizacji pozarządowych, w tym 
organizacji społeczno-kulturalnych i 
środowiskowych, w zakresie wdrażania 
programów operacyjnych, których 
wynikiem jest zatrudnienie, edukacja, 
polityka społeczna i społeczno-kulturalna
oraz pakty sektorowe i terytorialne na 
rzecz realizacji reform na szczeblu 
krajowym, regionalnym i lokalnym.

Or. en
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Poprawka 271
Elisabeth Morin-Chartier

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera d) – podpunkt ii

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ii) budowanie potencjału podmiotów 
kształtujących politykę w zakresie
zatrudnienia i edukacji oraz politykę 
społeczną i wspieranie paktów 
sektorowych i terytorialnych na rzecz 
realizacji reform na szczeblu krajowym, 
regionalnym i lokalnym.

ii) budowanie potencjału podmiotów, 
w szczególności partnerów, o których 
mowa w art. 5 rozporządzenia ogólnego,
kształtujących politykę społeczną, 
zatrudnienia, edukacyjną, w zakresie
wstępnego kształcenia zawodowego i
uczenia się przez całe życie oraz pakty 
sektorowe i terytorialne na rzecz realizacji 
reform na szczeblu krajowym, regionalnym 
i lokalnym.

Or. fr

Poprawka 272
Andrea Cozzolino

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera d) – podpunkt ii

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ii) budowanie potencjału podmiotów 
kształtujących politykę w zakresie 
zatrudnienia i edukacji oraz politykę 
społeczną i wspieranie paktów 
sektorowych i terytorialnych na rzecz 
realizacji reform na szczeblu krajowym, 
regionalnym i lokalnym.

ii) budowanie potencjału podmiotów 
kształtujących politykę w zakresie 
zatrudnienia i edukacji, kształcenia 
ustawicznego oraz politykę społeczną i 
wspieranie paktów sektorowych i 
terytorialnych na rzecz realizacji reform na 
szczeblu krajowym, regionalnym i 
lokalnym.

Or. it

Uzasadnienie

Ważne jest podkreślenie roli kształcenia ustawicznego, zwłaszcza w świetle niepewności 
spowodowanej zmianami zachodzącymi w świecie pracy.
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Poprawka 273
Kinga Göncz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera d) – podpunkt ii

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) budowanie potencjału podmiotów 
kształtujących politykę w zakresie 
zatrudnienia i edukacji oraz politykę 
społeczną i wspieranie paktów 
sektorowych i terytorialnych na rzecz 
realizacji reform na szczeblu krajowym, 
regionalnym i lokalnym.

(ii) budowanie potencjału podmiotów 
kształtujących politykę w zakresie 
zatrudnienia i edukacji, politykę społeczną, 
usługi publiczne i środowiskowe oraz
wspieranie paktów sektorowych i 
terytorialnych na rzecz realizacji reform na 
szczeblu krajowym, regionalnym i 
lokalnym.

Or. en

Poprawka 274
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera d) – podpunkt ii

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) budowanie potencjału podmiotów 
kształtujących politykę w zakresie 
zatrudnienia i edukacji oraz politykę 
społeczną i wspieranie paktów 
sektorowych i terytorialnych na rzecz
realizacji reform na szczeblu krajowym, 
regionalnym i lokalnym.

(ii) budowanie potencjału podmiotów 
kształtujących politykę w zakresie 
zatrudnienia i edukacji oraz politykę 
społeczną i wspieranie paktów 
sektorowych i terytorialnych na rzecz
usprawnień i postępu społecznego na 
szczeblu krajowym, regionalnym i 
lokalnym.

Or. en

Poprawka 275
Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera d) – podpunkt ii a (nowy)



AM\904731PL.doc 123/219 PE489.537v02-00

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii a) inwestycje w zasadę partnerstwa i w 
budowanie potencjału z myślą o 
partnerach, o których mowa w art. 5 
rozporządzenia (UE) nr [RWP...], aby 
ułatwić zaangażowanie i uczestnictwo 
tych partnerów w przygotowaniu, 
wdrażaniu, monitoringu i ocenie 
programów i operacji.

Or. en

Poprawka 276
Mara Bizzotto

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera d) – podpunkt ii a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ii a) budowanie potencjału dla paktów 
terytorialnych oraz inicjatyw lokalnych w 
celu propagowania terytorialnego 
wymiaru EFS;

Or. it

Poprawka 277
Elisabeth Morin-Chartier

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera d) – podpunkt ii a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ii a) budowanie potencjału 
instytucjonalnego partnerów objętych 
art. 5 rozporządzenia ogólnego i wsparcie 
działań mających na celu wprowadzenie 
w życie tegoż rozporządzenia;

Or. fr
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Poprawka 278
Pervenche Berès

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) wsparcie przejścia do gospodarki 
niskoemisyjnej, odpornej na zmianę 
klimatu, zasobooszczędnej i sprzyjającej 
ochronie środowiska, przez reformę
systemów kształcenia i szkolenia, a także 
dostosowanie umiejętności i kwalifikacji, 
podnoszenie kwalifikacji siły roboczej i 
tworzenie nowych miejsc pracy w 
sektorach związanych ze środowiskiem 
naturalnym i energią;

(a) wsparcie przejścia do gospodarki 
niskoemisyjnej, odpornej na zmianę 
klimatu, zasobooszczędnej i sprzyjającej 
ochronie środowiska, przez poprawę 
systemów kształcenia i szkolenia, a także 
dostosowanie umiejętności i kwalifikacji, 
podnoszenie kwalifikacji siły roboczej i 
tworzenie nowych miejsc pracy 
w sektorach związanych ze środowiskiem 
naturalnym i energią;

Or. fr

Poprawka 279
Elisabeth Morin-Chartier

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) wsparcie przejścia do gospodarki 
niskoemisyjnej, odpornej na zmianę 
klimatu, zasobooszczędnej i sprzyjającej 
ochronie środowiska, przez reformę 
systemów kształcenia i szkolenia, a także 
dostosowanie umiejętności i kwalifikacji, 
podnoszenie kwalifikacji siły roboczej i 
tworzenie nowych miejsc pracy w 
sektorach związanych ze środowiskiem 
naturalnym i energią;

(a) wsparcie przejścia do gospodarki 
niskoemisyjnej, odpornej na zmianę 
klimatu, zasobooszczędnej i sprzyjającej 
ochronie środowiska, przez reformę 
systemów kształcenia i szkolenia, a także 
dostosowanie postępowania, umiejętności i 
kwalifikacji, podnoszenie kwalifikacji siły 
roboczej i tworzenie nowych miejsc pracy 
w sektorach związanych ze środowiskiem 
naturalnym i energią;

Or. fr
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Poprawka 280
Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) wspieranie badań naukowych, rozwoju 
technologii oraz innowacji przez rozwój 
studiów podyplomowych, szkolenie 
naukowców, działania służące tworzeniu 
sieci kontaktów i nawiązywaniu 
współpracy partnerskiej między 
instytucjami szkolnictwa wyższego, 
ośrodkami i przedsiębiorstwami 
badawczymi i technologicznymi;

(c) wspieranie badań naukowych, rozwoju 
technologii oraz innowacji, w tym 
innowacyjnych sieci w sektorze społeczno-
kulturalnym i kreatywnym, przez rozwój 
studiów podyplomowych, szkolenie 
naukowców, działania służące tworzeniu 
sieci kontaktów i nawiązywaniu 
współpracy partnerskiej między 
instytucjami szkolnictwa wyższego, 
ośrodkami i przedsiębiorstwami 
badawczymi i technologicznymi;

Or. en

Poprawka 281
Elisabeth Morin-Chartier

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) wspieranie badań naukowych, rozwoju 
technologii oraz innowacji przez rozwój 
studiów podyplomowych, szkolenie 
naukowców, działania służące tworzeniu 
sieci kontaktów i nawiązywaniu 
współpracy partnerskiej między 
instytucjami szkolnictwa wyższego, 
ośrodkami i przedsiębiorstwami 
badawczymi i technologicznymi;

(c) wspieranie badań naukowych, rozwoju 
technologii oraz innowacji przez rozwój 
studiów podyplomowych i kompetencji 
z zakresu przedsiębiorczości, szkolenie 
naukowców, działania służące tworzeniu 
sieci kontaktów i nawiązywaniu 
współpracy partnerskiej między 
instytucjami szkolnictwa wyższego, 
ośrodkami i przedsiębiorstwami 
badawczymi i technologicznymi;

Or. fr
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Poprawka 282
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(d) poprawę konkurencyjności małych i 
średnich przedsiębiorstw przez wspieranie 
zdolności przystosowania się 
przedsiębiorstw i pracowników oraz 
zwiększenie inwestycji w kapitał ludzki.

(d) poprawę wkładu małych i średnich 
przedsiębiorstw w rozwój zrównoważony 
pod względem środowiskowym i 
społecznym przez wspieranie zdolności 
przystosowania się przedsiębiorstw i 
pracowników oraz zwiększenie inwestycji 
w nowe umiejętności i kompetencje.

Or. en

Poprawka 283
Inês Cristina Zuber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(d) poprawę konkurencyjności małych i 
średnich przedsiębiorstw przez wspieranie 
zdolności przystosowania się 
przedsiębiorstw i pracowników oraz 
zwiększenie inwestycji w kapitał ludzki.

(d) poprawę konkurencyjności małych 
i średnich przedsiębiorstw oraz 
zwiększenie inwestycji w kapitał ludzki.

Or. pt

Poprawka 284
Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(d) poprawę konkurencyjności małych i 
średnich przedsiębiorstw przez wspieranie 

(d) poprawę konkurencyjności mikro-,
małych i średnich przedsiębiorstw przez 
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zdolności przystosowania się 
przedsiębiorstw i pracowników oraz
zwiększenie inwestycji w kapitał ludzki.

wspieranie zdolności przystosowania się 
przedsiębiorstw i pracowników,
zwiększenie inwestycji w kapitał ludzki i 
wzmocnienie integracyjnego rynku pracy 
uwzględniającego dostępność dla osób 
niepełnosprawnych, udoskonalenie 
systemów szkolenia i kształcenia MŚP, 
zwłaszcza dla młodych ludzi, promowanie 
spółdzielczych przedsiębiorstw, systemów i 
struktur, które dostarczają rozwiązań 
wobec wyzwań społecznych;

Or. en

Poprawka 285
Nadja Hirsch

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(d) poprawę konkurencyjności małych i 
średnich przedsiębiorstw przez wspieranie 
zdolności przystosowania się 
przedsiębiorstw i pracowników oraz 
zwiększenie inwestycji w kapitał ludzki.

(d) poprawę konkurencyjności małych i 
średnich przedsiębiorstw przez wspieranie 
zdolności przystosowania się 
przedsiębiorstw i pracowników oraz 
zwiększenie inwestycji w kapitał ludzki
i wspieranie zawodowych placówek 
edukacyjnych zorientowanych na 
praktykę.

Or. de

Poprawka 286
Elisabeth Morin-Chartier

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(d) poprawę konkurencyjności małych i 
średnich przedsiębiorstw przez wspieranie 
zdolności przystosowania się 

(d) poprawę konkurencyjności i trwałego 
rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw 
przez wspieranie zdolności przystosowania 



PE489.537v02-00 128/219 AM\904731PL.doc

PL

przedsiębiorstw i pracowników oraz 
zwiększenie inwestycji w kapitał ludzki.

się przedsiębiorstw, przedsiębiorców
i pracowników oraz zwiększenie inwestycji 
w kapitał ludzki, w szczególności 
w zakresie szkolenia młodych ludzi 
i systemów kształcenia.

Or. fr

Poprawka 287
Mara Bizzotto

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2 a. EFS może finansować także wsparcie 
techniczne zgodnie z art. 52 
rozporządzenia [...] [RWP].

Or. it

Poprawka 288
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają 
spójność strategii i działań określonych w 
programach operacyjnych oraz 
koncentrację strategii i działań na 
podejmowaniu wyzwań wskazanych w 
krajowych programach reform i w 
odnośnych zaleceniach Rady wydanych 
na podstawie art. 148 ust. 4 Traktatu, w 
celu przyczynienia się do osiągnięcia 
głównych celów strategii „Europa 2020” w 
zakresie zatrudnienia, edukacji i 
ograniczenia ubóstwa.

1. Państwa członkowskie zapewniają 
spójność strategii i działań określonych w 
programach operacyjnych oraz 
koncentrację strategii i działań na 
podejmowaniu wyzwań wynikających z 
przechodzenia do rozwoju 
zrównoważonego pod względem 
środowiskowym i społecznym, w celu 
przyczynienia się do osiągnięcia
przynajmniej głównych celów strategii
„Europa 2020” w zakresie zatrudnienia, 
edukacji i ograniczenia ubóstwa.

Or. en
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Poprawka 289
Marian Harkin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają 
spójność strategii i działań określonych w 
programach operacyjnych oraz 
koncentrację strategii i działań na 
podejmowaniu wyzwań wskazanych w 
krajowych programach reform i w 
odnośnych zaleceniach Rady wydanych na 
podstawie art. 148 ust. 4 Traktatu, w celu 
przyczynienia się do osiągnięcia głównych 
celów strategii „Europa 2020” w zakresie 
zatrudnienia, edukacji i ograniczenia 
ubóstwa.

1. Państwa członkowskie zapewniają 
spójność strategii i działań określonych w 
programach operacyjnych oraz 
koncentrację strategii i działań na
osiągnięciu głównych celów strategii 
„Europa 2020” w zakresie zatrudnienia, 
edukacji i ograniczenia ubóstwa, w tym na
podejmowaniu związanych z nimi wyzwań 
wskazanych w krajowych programach 
reform i w odnośnych zaleceniach Rady 
wydanych na podstawie art. 148 ust. 4 
Traktatu.

Or. en

Poprawka 290
Kinga Göncz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają 
spójność strategii i działań określonych w 
programach operacyjnych oraz 
koncentrację strategii i działań na 
podejmowaniu wyzwań wskazanych w 
krajowych programach reform i w 
odnośnych zaleceniach Rady wydanych na 
podstawie art. 148 ust. 4 Traktatu, w celu 
przyczynienia się do osiągnięcia głównych 
celów strategii „Europa 2020” w zakresie 
zatrudnienia, edukacji i ograniczenia 
ubóstwa.

1. Państwa członkowskie zapewniają 
spójność strategii i działań określonych w 
programach operacyjnych oraz 
koncentrację strategii i działań na 
podejmowaniu wyzwań wskazanych w 
krajowych programach reform, w 
krajowych strategiach walki z ubóstwem i
wykluczeniem społecznym – takich jak 
krajowe strategie na rzecz Romów, 
krajowe strategie na rzecz osób 
niepełnosprawnych, krajowe strategie na 
rzecz zatrudnienia, strategie edukacyjne 
itd. – i w odnośnych zaleceniach Rady 



PE489.537v02-00 130/219 AM\904731PL.doc

PL

wydanych na podstawie art. 148 ust. 4 
Traktatu, w celu przyczynienia się do 
osiągnięcia głównych celów strategii
„Europa 2020” w zakresie zatrudnienia, 
edukacji i ograniczenia ubóstwa.

Or. en

Poprawka 291
Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają 
spójność strategii i działań określonych w 
programach operacyjnych oraz 
koncentrację strategii i działań na 
podejmowaniu wyzwań wskazanych w 
krajowych programach reform i w 
odnośnych zaleceniach Rady wydanych na 
podstawie art. 148 ust. 4 Traktatu, w celu 
przyczynienia się do osiągnięcia głównych 
celów strategii „Europa 2020” w zakresie 
zatrudnienia, edukacji i ograniczenia 
ubóstwa.

1. Państwa członkowskie zapewniają 
spójność strategii i działań określonych w 
programach operacyjnych i w krajowych 
sprawozdaniach społecznych oraz 
koncentrację strategii i działań na 
podejmowaniu wyzwań wskazanych w 
krajowych programach reform i w 
odnośnych zaleceniach Rady wydanych na 
podstawie art. 148 ust. 4 Traktatu, w celu 
przyczynienia się do osiągnięcia głównych 
celów strategii „Europa 2020” w zakresie 
zatrudnienia, edukacji i ograniczenia 
ubóstwa.

Or. en

Poprawka 292
Danuta Jazłowiecka, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Jan Kozłowski, Joanna Katarzyna 
Skrzydlewska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają 
spójność strategii i działań określonych w 
programach operacyjnych oraz 

1. Państwa członkowskie zapewniają 
spójność strategii i działań określonych w 
programach operacyjnych oraz 
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koncentrację strategii i działań na 
podejmowaniu wyzwań wskazanych w 
krajowych programach reform i w 
odnośnych zaleceniach Rady wydanych na 
podstawie art. 148 ust. 4 Traktatu, w celu 
przyczynienia się do osiągnięcia głównych 
celów strategii „Europa 2020” w zakresie 
zatrudnienia, edukacji i ograniczenia 
ubóstwa.

koncentrację strategii i działań na 
podejmowaniu wyzwań wskazanych w 
krajowych programach reform i w 
odnośnych zaleceniach Rady wydanych na 
podstawie art. 148 ust. 4 Traktatu, w celu 
przyczynienia się do osiągnięcia głównych 
celów strategii „Europa 2020” w zakresie 
zatrudnienia, edukacji i ograniczenia 
ubóstwa oraz do realizacji zadań funduszu 
określonych w art. 2.

Or. en

Poprawka 293
Anthea McIntyre

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Co najmniej 20% całkowitych zasobów 
EFS w każdym państwie członkowskim 
przypisuje się do celu tematycznego 
„wspieranie włączenia społecznego i 
walka z ubóstwem” określonego w art. 9 
ust. 9 rozporządzenia (UE) nr […].

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Wymóg przeznaczania na ww. cel co najmniej 20% może wypaczyć zamysł programu i 
ograniczyłby swobodę państw członkowskich w podejmowaniu decyzji opartych na dokładnej 
ocenie dowodów świadczących o istnieniu potrzeb z myślą o tworzeniu wzrostu 
gospodarczego i miejsc pracy.

Poprawka 294
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Co najmniej 20% całkowitych zasobów 
EFS w każdym państwie członkowskim 
przypisuje się do celu tematycznego
„wspieranie włączenia społecznego i walka 
z ubóstwem” określonego w art. 9 ust. 9 
rozporządzenia (UE) nr […].

2. Co najmniej 30% całkowitych zasobów 
EFS w każdym państwie członkowskim 
przypisuje się do celu tematycznego
„wspieranie włączenia społecznego i walka 
z ubóstwem” określonego w art. 9 ust. 9 
rozporządzenia (UE) nr […].

Priorytet inwestycyjny „Aktywna 
integracja” umieszcza się we wszystkich 
programach operacyjnych. Przed 
opracowaniem umów o partnerstwie i 
programów operacyjnych Komisja 
dostarcza wytyczne dotyczące tego, w jaki 
sposób EFS powinien osiągnąć cel 
ograniczenia ubóstwa poprzez 
zintegrowane i społecznie integracyjne 
podejścia.

Or. en

Poprawka 295
Kinga Göncz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Co najmniej 20% całkowitych zasobów 
EFS w każdym państwie członkowskim 
przypisuje się do celu tematycznego
„wspieranie włączenia społecznego i walka 
z ubóstwem” określonego w art. 9 ust. 9 
rozporządzenia (UE) nr […].

2. Co najmniej 20% całkowitych zasobów 
EFS w każdym państwie członkowskim 
przypisuje się do celu tematycznego
„wspieranie włączenia społecznego i walka 
z ubóstwem” określonego w art. 9 ust. 9 
rozporządzenia (UE) nr […].

Przed opracowaniem umów o 
partnerstwie i programów operacyjnych 
Komisja i państwa członkowskie wspólnie 
opracowują wytyczne dotyczące tego, w 
jaki sposób EFS powinien osiągnąć cel 
ograniczenia ubóstwa poprzez 
zintegrowane i społecznie integracyjne 
podejścia.
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Realizując cel postępu na drodze ku 
realizacji założonego ograniczenia 
ubóstwa i zapewnienia autentycznego 
monitorowania tego celu, państwa 
członkowskie mają zharmonizować 
wskaźniki stosowane w programach 
operacyjnych EFS ze wskaźnikami 
otwartej metody koordynacji społecznej.
Co roku państwa członkowskie składają w 
swoich krajowych programach reform, w 
oparciu o krajowe sprawozdania 
społeczne i krajowe strategie na rzecz 
Romów, sprawozdanie z inicjatyw 
podjętych na szczeblu krajowym poprzez 
EFS w celu przyczynienia się do realizacji 
celu ograniczenia ubóstwa.

Or. en

Poprawka 296
Marian Harkin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Co najmniej 20% całkowitych zasobów 
EFS w każdym państwie członkowskim 
przypisuje się do celu tematycznego
„wspieranie włączenia społecznego i walka 
z ubóstwem” określonego w art. 9 ust. 9 
rozporządzenia (UE) nr […].

2. Co najmniej 20% całkowitych zasobów 
EFS w każdym państwie członkowskim 
przypisuje się do celu tematycznego
„wspieranie włączenia społecznego i walka 
z ubóstwem” określonego w art. 9 ust. 9 
rozporządzenia (UE) nr […]. Priorytet 
inwestycyjny „Aktywna integracja” 
umieszcza się we wszystkich programach 
operacyjnych. Przed opracowaniem umów 
o partnerstwie i programów operacyjnych 
Komisja dostarczy wytyczne dotyczące 
tego, w jaki sposób EFS powinien 
osiągnąć cel ograniczenia ubóstwa 
poprzez zintegrowane i społecznie 
integracyjne podejścia.

Or. en
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Poprawka 297
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jan Kozłowski, Sidonia Elżbieta 
Jędrzejewska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Co najmniej 20 % całkowitych zasobów 
EFS w każdym państwie członkowskim 
przypisuje się do celu tematycznego 
„wspieranie włączenia społecznego i walka 
z ubóstwem” określonego w art. 9 ust. 9 
rozporządzenia (UE) nr […].

2. Co najmniej 20 % całkowitych zasobów 
EFS w każdym państwie członkowskim 
przypisuje się do celu tematycznego 
„aktywne wspieranie włączenia 
społecznego i walka z ubóstwem” 
określonego w art. 9 ust. 9 rozporządzenia 
(UE) nr […].

W drodze odstępstwa, w należycie 
uzasadnionych przypadkach, do 20% 
całkowitych zasobów EFS wlicza się 
priorytety inwestycyjne określone w art. 5 
pkt 9 lit. a) – c) rozporządzenia (UE) nr 
[...] [EFRR].

Or. pl

Uzasadnienie

Ze względu na specyficzne potrzeby Państw Członkowskich oraz regionów konieczne jest 
stworzenie bardziej elastycznego mechanizmu koncentracji środków na walkę z wykluczeniem 
społecznym i ubóstwem. Ponieważ EFRR także dopuszcza inwestycje w tym zakresie, próg 
20% powinien odnosić się do wydatków zarówno w ramach EFS jak i EFRR.

Poprawka 298
Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Co najmniej 20% całkowitych zasobów 
EFS w każdym państwie członkowskim 
przypisuje się do celu tematycznego
„wspieranie włączenia społecznego i walka 
z ubóstwem” określonego w art. 9 ust. 9 

2. Co najmniej 20% całkowitych zasobów 
EFS w każdym państwie członkowskim 
przypisuje się do celu tematycznego
„wspieranie włączenia społecznego i walka 
z ubóstwem i dyskryminacją” określonego 
w art. 9 ust. 9 rozporządzenia (UE) nr
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rozporządzenia (UE) nr […]. [RWP…].

Or. en

Poprawka 299
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie dążą do 
koncentracji tematycznej zgodnie z 
następującymi ustaleniami:

skreślony

(a) w przypadku bardziej rozwiniętych 
regionów państwa członkowskie 
przeznaczają 80% przydziału dla EFS dla 
każdego programu operacyjnego na 
maksymalnie cztery priorytety 
inwestycyjne określone w art. 3 ust. 1;
(b) w przypadku regionów w okresie 
przejściowym państwa członkowskie 
przeznaczają 70% przydziału dla EFS dla 
każdego programu operacyjnego na 
maksymalnie cztery priorytety 
inwestycyjne określone w art. 3 ust. 1;
(c) w przypadku mniej rozwiniętych 
regionów państwa członkowskie 
przeznaczają 60% przydziału dla EFS dla 
każdego programu operacyjnego na 
maksymalnie cztery priorytety 
inwestycyjne określone w art. 3 ust. 1.

Or. en

Poprawka 300
Tamás Deutsch

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 3 – wprowadzenie
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie dążą do 
koncentracji tematycznej zgodnie z 
następującymi ustaleniami:

3. Państwa członkowskie dążą do 
koncentracji tematycznej zgodnie z 
następującymi ustaleniami; w 
uzasadnionych przypadkach 
zapotrzebowania na szczeblu regionalnym 
i niższym możliwe są wyjątki, a państwa 
członkowskie mogą odstąpić od tych 
ustaleń, aby zyskać na elastyczności:

Or. en

Poprawka 301
Elisabeth Schroedter, Nadja Hirsch

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 3 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) w przypadku bardziej rozwiniętych 
regionów państwa członkowskie 
przeznaczają 80% przydziału dla EFS dla 
każdego programu operacyjnego na 
maksymalnie cztery priorytety 
inwestycyjne określone w art. 3 ust. 1;

(a) w przypadku bardziej rozwiniętych 
regionów państwa członkowskie 
przeznaczają co najmniej 80% całkowitej 
kwoty zasobów EFS na szczeblu krajowym 
na cele tematyczne określone w art. 9 ust.
8, 9 i 10 rozporządzenia (UE) nr [...]/2012 
[RWP];

Or. en

Poprawka 302
Thomas Mann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 3 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) w przypadku bardziej rozwiniętych 
regionów państwa członkowskie 
przeznaczają 80 % przydziału dla EFS dla 
każdego programu operacyjnego na

a) w przypadku bardziej rozwiniętych 
regionów państwa członkowskie 
przeznaczają 70% przydziału dla EFS dla 
każdego programu operacyjnego na 
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maksymalnie cztery priorytety 
inwestycyjne określone w art. 3 ust. 1;

maksymalnie cztery priorytety 
inwestycyjne określone w art. 3 ust. 1;

Or. de

Uzasadnienie

Skoncentrowanie 80% środków w bardziej rozwiniętych regionach prowadzi do ograniczenia 
elastyczności. Jednak z uwagi na siedmioletni czas trwania programu operacyjnego oraz na 
istotne różnice między regionami elastyczność ta ma szczególne znaczenie.

Poprawka 303
Mara Bizzotto

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 3 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) w przypadku bardziej rozwiniętych 
regionów państwa członkowskie 
przeznaczają 80 % przydziału dla EFS dla 
każdego programu operacyjnego na 
maksymalnie cztery priorytety 
inwestycyjne określone w art. 3 ust. 1;

(a) w przypadku bardziej rozwiniętych 
regionów państwa członkowskie 
przeznaczają 70 % przydziału dla EFS dla 
każdego programu operacyjnego na 
maksymalnie cztery priorytety 
inwestycyjne określone w art. 3 ust. 1;

Or. it

Poprawka 304
Elisabeth Morin-Chartier

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 3 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) w przypadku bardziej rozwiniętych 
regionów państwa członkowskie 
przeznaczają 80 % przydziału dla EFS dla 
każdego programu operacyjnego na 
maksymalnie cztery priorytety 
inwestycyjne określone w art. 3 ust. 1;

a) w przypadku bardziej rozwiniętych 
regionów państwa członkowskie 
przeznaczają 80% przydziału dla EFS dla 
każdego programu operacyjnego na 
maksymalnie cztery priorytety 
inwestycyjne określone w art. 3 ust. 1, 
z możliwością zwiększenia ich liczby do 
dziesięciu, jeśli zaistnieje potrzeba 
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zaspokojenia szczególnych potrzeb 
terytorialnych i pod warunkiem ich 
określenia we współpracy z partnerami, 
o których mowa w art. 5;

Or. fr

Poprawka 305
Pervenche Berès

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 3 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) w przypadku bardziej rozwiniętych 
regionów państwa członkowskie 
przeznaczają 80 % przydziału dla EFS dla 
każdego programu operacyjnego na 
maksymalnie cztery priorytety 
inwestycyjne określone w art. 3 ust. 1;

a) w przypadku bardziej rozwiniętych 
regionów państwa członkowskie 
przeznaczają 80% przydziału dla EFS dla 
każdego programu operacyjnego na 
maksymalnie cztery priorytety 
inwestycyjne określone w art. 3 ust. 1, 
zwracając szczególną uwagę na 
subregionalne strefy biedy (terytoria, 
dzielnice lub obszary rynku pracy 
przechodzące trudności);

Or. fr

Poprawka 306
Elisabeth Schroedter, Nadja Hirsch

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 3 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) w przypadku regionów w okresie 
przejściowym państwa członkowskie 
przeznaczają 70% przydziału dla EFS dla 
każdego programu operacyjnego na 
maksymalnie cztery priorytety 
inwestycyjne określone w art. 3 ust. 1;

(b) w przypadku regionów w okresie 
przejściowym państwa członkowskie 
przeznaczają co najmniej 70% całkowitej 
kwoty zasobów EFS na szczeblu krajowym 
na cele tematyczne określone w art. 9 ust.
8, 9 i 10 rozporządzenia (UE) nr [...]/2012 
[RWP];
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Or. en

Poprawka 307
Mara Bizzotto

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 3 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) w przypadku regionów w okresie 
przejściowym państwa członkowskie 
przeznaczają 70 % przydziału dla EFS dla 
każdego programu operacyjnego na 
maksymalnie cztery priorytety 
inwestycyjne określone w art. 3 ust. 1;

(b) w przypadku regionów w okresie 
przejściowym państwa członkowskie 
przeznaczają 60 % przydziału dla EFS dla 
każdego programu operacyjnego na 
maksymalnie cztery priorytety 
inwestycyjne określone w art. 3 ust. 1;

Or. it

Poprawka 308
Thomas Mann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 3 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) w przypadku regionów w okresie 
przejściowym państwa członkowskie 
przeznaczają 70 % przydziału dla EFS dla 
każdego programu operacyjnego na 
maksymalnie cztery priorytety 
inwestycyjne określone w art. 3 ust. 1;

b) w przypadku regionów w okresie 
przejściowym państwa członkowskie 
przeznaczają 60% przydziału dla EFS dla 
każdego programu operacyjnego na 
maksymalnie cztery priorytety 
inwestycyjne określone w art. 3 ust. 1;

Or. de

Uzasadnienie

Skoncentrowanie 70% środków w regionach znajdujących się w okresie przejściowym 
prowadzi do ograniczenia elastyczności. Jednak z uwagi na siedmioletni czas trwania 
programu operacyjnego oraz na istotne różnice między regionami elastyczność ta ma 
szczególne znaczenie.



PE489.537v02-00 140/219 AM\904731PL.doc

PL

Poprawka 309
Elisabeth Morin-Chartier

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 3 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) w przypadku regionów w okresie 
przejściowym państwa członkowskie 
przeznaczają 70 % przydziału dla EFS dla 
każdego programu operacyjnego na 
maksymalnie cztery priorytety 
inwestycyjne określone w art. 3 ust. 1;

b) w przypadku regionów w okresie 
przejściowym państwa członkowskie 
przeznaczają 70% przydziału dla EFS dla 
każdego programu operacyjnego na 
maksymalnie cztery priorytety 
inwestycyjne określone w art. 3 ust. 1, 
z możliwością ich zwiększenia do 
dziesięciu, jeśli zaistnieje potrzeba 
zaspokojenia szczególnych potrzeb 
terytorialnych i pod warunkiem ich 
określenia we współpracy z partnerami, o 
których mowa w art. 5;

Or. fr

Poprawka 310
Elisabeth Schroedter, Nadja Hirsch

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 3 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) w przypadku mniej rozwiniętych 
regionów państwa członkowskie 
przeznaczają 60% przydziału dla EFS dla 
każdego programu operacyjnego na 
maksymalnie cztery priorytety 
inwestycyjne określone w art. 3 ust. 1.

(c) w przypadku mniej rozwiniętych 
regionów państwa członkowskie 
przeznaczają co najmniej 60% całkowitej 
kwoty zasobów EFS na szczeblu krajowym 
na cele tematyczne określone w art. 9 ust.
8, 9 i 10 rozporządzenia (UE) nr [...]/2012 
[RWP].

Or. en

Poprawka 311
Mara Bizzotto
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 3 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) w przypadku mniej rozwiniętych 
regionów państwa członkowskie 
przeznaczają 60 % przydziału dla EFS dla 
każdego programu operacyjnego na 
maksymalnie cztery priorytety 
inwestycyjne określone w art. 3 ust. 1.

(c) w przypadku mniej rozwiniętych 
regionów państwa członkowskie 
przeznaczają 50 % przydziału dla EFS dla 
każdego programu operacyjnego na 
maksymalnie cztery priorytety 
inwestycyjne określone w art. 3 ust. 1.

Or. it

Poprawka 312
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jan Kozłowski, Sidonia Elżbieta 
Jędrzejewska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 3 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) w przypadku mniej rozwiniętych 
regionów państwa członkowskie 
przeznaczają 60% przydziału dla EFS dla 
każdego programu operacyjnego na 
maksymalnie cztery priorytety 
inwestycyjne określone w art. 3 ust. 1.

(c) w przypadku mniej rozwiniętych 
regionów oraz regionów, których PKB na 
osobę nie przwekraczało w okresie 2007-
2013 75% średniego PKB w UE-25, ale 
które obecnie kwalifikują się do kategorii 
regionów w okresie przejściowym lub 
bardziej rozwiniętych, państwa 
członkowskie przeznaczają 60% przydziału 
dla EFS dla każdego programu 
operacyjnego na maksymalnie pięć 
priorytetów inwestycyjnych określonych w 
art. 3 ust. 1.

Or. en

Uzasadnienie

In order to ensure efficient use and absorption of ESF funds regions whose GDP per capita 
for the 2007- 2013 period was less than 75% of the average GDP of the EU- 25 and who are 
now eligible under the transition or more developed regions category, should, with regards to 
thematic concentration, be treated equally to less developed regions. These regions show very 
often great internal dishomogenity with regards to GDP per capita, have specific investment 
needs and therefore should be given more flexibility regarding operational programmes.In 
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order to improve the absorption capacity of the less developed regions they should have the 
possibility to concentrate 60% of the allocation on up to five investment priorities.

Poprawka 313
Elisabeth Morin-Chartier

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 3 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) w przypadku mniej rozwiniętych 
regionów państwa członkowskie 
przeznaczają 60 % przydziału dla EFS dla 
każdego programu operacyjnego na 
maksymalnie cztery priorytety 
inwestycyjne określone w art. 3 ust. 1.

c) w przypadku mniej rozwiniętych 
regionów państwa członkowskie 
przeznaczają 60% przydziału dla EFS dla 
każdego programu operacyjnego na 
maksymalnie cztery priorytety 
inwestycyjne określone w art. 3 ust. 1, 
z możliwością ich zwiększenia do 
dziesięciu, jeśli zaistnieje potrzeba 
zaspokojenia szczególnych potrzeb 
terytorialnych i pod warunkiem ich 
określenia we współpracy z partnerami, 
o których mowa w art. 5.

Or. fr

Poprawka 314
Jutta Steinruck

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 3 – akapit drugi (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie mogą dowolnie 
określać priorytety inwestycyjne w ramach 
programów operacyjnych.

Or. de

Poprawka 315
Mara Bizzotto
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 3 – akapit drugi (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Maksymalna liczba priorytetów 
inwestycyjnych, o których mowa w 
pierwszym akapicie, może zostać 
zwiększona z 4 do 6, jeżeli uzasadniają to 
konkretne powody pokazujące, że 
działanie takie lepiej służy szczególnym 
potrzebom poszczególnych regionów oraz 
lepiej je zaspokaja.

Or. it

Poprawka 316
Kinga Göncz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wspólne wskaźniki określone w 
załączniku do niniejszego rozporządzenia 
oraz wskaźniki specyficzne dla programu 
są wykorzystywane zgodnie z art. 24 ust. 3 
i art. 87 ust. 2 lit. b) ppkt (ii) 
rozporządzenia (UE) nr […]. Wszystkie 
wskaźniki są wyrażane w wartościach 
bezwzględnych.

Wspólne wskaźniki ilościowe i jakościowe
określone w załączniku do niniejszego 
rozporządzenia oraz wskaźniki specyficzne 
dla programu są wykorzystywane zgodnie 
z art. 24 ust. 3 i art. 87 ust. 2 lit. b) ppkt (ii) 
rozporządzenia (UE) nr […]. Wszystkie 
wskaźniki są wyrażane w wartościach 
bezwzględnych.

Or. en

Poprawka 317
Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – akapit pierwszy
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wspólne wskaźniki określone w 
załączniku do niniejszego rozporządzenia 
oraz wskaźniki specyficzne dla programu 
są wykorzystywane zgodnie z art. 24 ust. 3 
i art. 87 ust. 2 lit. b) ppkt (ii) 
rozporządzenia (UE) nr […]. Wszystkie 
wskaźniki są wyrażane w wartościach 
bezwzględnych.

Wspólne wskaźniki określone w 
załączniku do niniejszego rozporządzenia 
oraz wskaźniki specyficzne dla programu 
są wykorzystywane zgodnie z art. 24 ust. 3 
i art. 87 ust. 2 lit. b) ppkt (ii) 
rozporządzenia (UE) nr […]. Wszystkie 
wskaźniki są wyrażane w wartościach 
bezwzględnych, a wszystkie dane należy 
podzielić według płci.

Or. en

Poprawka 318
Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wspólne wskaźniki produktu i wskaźniki 
produktu specyficzne dla programu 
odnoszą się do operacji zrealizowanych 
częściowo lub w pełni. O ile jest to istotne 
dla charakteru operacji objętych 
wsparciem, skumulowane wartości 
docelowe ujęte ilościowo ustala się na 
2022 r. Wskaźniki bazowe są wyzerowane.

Wspólne twarde i miękkie wskaźniki 
produktu i wskaźniki produktu specyficzne 
dla programu odnoszą się do operacji 
zrealizowanych częściowo lub w pełni. O 
ile jest to istotne dla charakteru operacji 
objętych wsparciem, skumulowane 
wartości docelowe ujęte ilościowo ustala 
się na 2022 r. Wskaźniki bazowe są 
wyzerowane.

Or. en

Poprawka 319
Kinga Göncz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Komisja opracowuje poszerzony i 



AM\904731PL.doc 145/219 PE489.537v02-00

PL

należycie uzasadniony zestaw wskaźników 
jasno pokazujących, gdzie osiągnięto 
postęp, oraz wskazujących obszary, w 
których wykorzystanie funduszy nie 
przyczyniło się do realizacji celów i 
założeń Unii. We współpracy z państwami 
członkowskimi Komisja dokonuje 
zestawienia danych dotyczących różnych 
aspektów ubóstwa i wyłączenia 
społecznego, takich jak nierówny dostęp 
do informacji, towarów i usług, oraz 
potrzebnych zmian związanych z nimi 
warunków. Dostarcza się również dane 
zdezagregowane dotyczące sytuacji 
Romów.

Or. en

Poprawka 320
Anthea McIntyre

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Udział partnerów społecznych i innych
zainteresowanych stron, w szczególności 
organizacji pozarządowych, w realizacji 
programów operacyjnych, o których mowa 
w art. 5 rozporządzenia (UE) nr […], może 
przyjąć formę dotacji globalnych w 
rozumieniu art. 113 ust. 7 rozporządzenia
(UE) nr […]. W takim przypadku w 
programie operacyjnym określa się część 
programu objętą dotacją globalną, w tym 
orientacyjny przydział finansowy dla tej 
części pochodzący od każdej osi 
priorytetowej.

1. Udział odnośnych zainteresowanych 
stron, w szczególności organizacji 
pozarządowych, w realizacji programów 
operacyjnych, o których mowa w art. 5 
rozporządzenia (UE) nr […], może przyjąć 
formę dotacji globalnych w rozumieniu art. 
113 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr […]. W 
takim przypadku w programie 
operacyjnym określa się część programu 
objętą dotacją globalną, w tym 
orientacyjny przydział finansowy dla tej 
części pochodzący od każdej osi 
priorytetowej.

Or. en

Poprawka 321
Kinga Göncz
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Udział partnerów społecznych i innych 
zainteresowanych stron, w szczególności 
organizacji pozarządowych, w realizacji 
programów operacyjnych, o których mowa 
w art. 5 rozporządzenia (UE) nr […], może 
przyjąć formę dotacji globalnych w 
rozumieniu art. 113 ust. 7 rozporządzenia
(UE) nr […]. W takim przypadku w 
programie operacyjnym określa się część 
programu objętą dotacją globalną, w tym 
orientacyjny przydział finansowy dla tej 
części pochodzący od każdej osi 
priorytetowej.

1. Udział partnerów społecznych, w 
szczególności organizacji pozarządowych, 
w planowaniu, realizacji i ocenie
programów operacyjnych, o których mowa 
w art. 5 rozporządzenia (UE) nr […], może 
przyjąć formę dotacji globalnych w 
rozumieniu art. 112 ust. 7 rozporządzenia
(UE) nr […] lub pomocy technicznej w 
rozumieniu art. 108 i 109 rozporządzenia 
(UE) nr […]. Państwa członkowskie 
udostępniają dotacje globalne małym 
organizacjom pozarządowym we 
wszystkich programach operacyjnych 
EFS. W takim przypadku w programie 
operacyjnym określa się część programu 
objętą dotacją globalną, w tym 
orientacyjny przydział finansowy dla tej 
części pochodzący od każdej osi 
priorytetowej.

Zasoby pomocy technicznej udostępnia się 
we wszystkich programach operacyjnych 
EFS, przy szczególnym wsparciu dla 
usług pomocy technicznej 
ukierunkowanych na organizacje 
pozarządowe na szczeblu UE i 
regionalnym.

Or. en

Poprawka 322
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Udział partnerów społecznych i innych 
zainteresowanych stron, w szczególności 
organizacji pozarządowych, w realizacji 

1. Udział władz lokalnych i regionalnych,
partnerów społecznych i innych 
zainteresowanych stron, w szczególności 
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programów operacyjnych, o których mowa 
w art. 5 rozporządzenia (UE) nr […], może 
przyjąć formę dotacji globalnych w 
rozumieniu art. 113 ust. 7 rozporządzenia
(UE) nr […]. W takim przypadku w 
programie operacyjnym określa się część 
programu objętą dotacją globalną, w tym 
orientacyjny przydział finansowy dla tej 
części pochodzący od każdej osi 
priorytetowej.

organizacji pozarządowych, w
opracowywaniu, realizacji i ocenie
programów operacyjnych, o których mowa 
w art. 5 rozporządzenia (UE) nr […], może 
przyjąć formę dotacji globalnych w 
rozumieniu art. 113 ust. 7 rozporządzenia
(UE) nr […] lub wsparcia technicznego w 
rozumieniu art. 108 i 109 rozporządzenia 
(UE) nr […]. Państwa członkowskie 
udostępniają dotacje globalne małym 
organizacjom pozarządowym we 
wszystkich programach operacyjnych 
EFS. W takim przypadku w programie 
operacyjnym określa się część programu 
objętą dotacją globalną, w tym 
orientacyjny przydział finansowy dla tej 
części pochodzący od każdej osi 
priorytetowej.
Zasoby pomocy technicznej udostępnia się 
we wszystkich programach operacyjnych 
EFS, przy szczególnym wsparciu dla 
usług pomocy technicznej na szczeblu UE 
i regionalnym skierowanych do 
organizacji pozarządowych i pomniejszych 
samorządów i władz regionalnych.

Or. en

Poprawka 323
Nadja Hirsch, Marian Harkin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Udział partnerów społecznych i innych 
zainteresowanych stron, w szczególności 
organizacji pozarządowych, w realizacji 
programów operacyjnych, o których mowa 
w art. 5 rozporządzenia (UE) nr […], może 
przyjąć formę dotacji globalnych w 
rozumieniu art. 113 ust. 7 rozporządzenia
(UE) nr […]. W takim przypadku w 
programie operacyjnym określa się część 
programu objętą dotacją globalną, w tym 

1. Udział właściwych władz regionalnych, 
lokalnych, miejskich i innych władz 
lokalnych, stowarzyszeń zrzeszających 
reprezentujących szczebel lokalny i 
regionalny, partnerów społecznych i 
innych zainteresowanych stron, w 
szczególności organizacji pozarządowych, 
w opracowywaniu, realizacji, monitoringu 
i ocenie programów operacyjnych, o 
których mowa w art. 5 rozporządzenia
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orientacyjny przydział finansowy dla tej 
części pochodzący od każdej osi 
priorytetowej.

(UE) nr […], może przyjąć formę dotacji 
globalnych w rozumieniu art. 113 ust. 7 
rozporządzenia (UE) nr […]. W takim 
przypadku w programie operacyjnym 
określa się część programu objętą dotacją 
globalną, w tym orientacyjny przydział 
finansowy dla tej części pochodzący od 
każdej osi priorytetowej.

Or. en

Poprawka 324
Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Udział partnerów społecznych i innych 
zainteresowanych stron, w szczególności 
organizacji pozarządowych, w realizacji 
programów operacyjnych, o których mowa 
w art. 5 rozporządzenia (UE) nr […], może 
przyjąć formę dotacji globalnych w 
rozumieniu art. 113 ust. 7 rozporządzenia
(UE) nr […]. W takim przypadku w 
programie operacyjnym określa się część 
programu objętą dotacją globalną, w tym 
orientacyjny przydział finansowy dla tej 
części pochodzący od każdej osi 
priorytetowej.

1. Udział partnerów społecznych i innych 
zainteresowanych stron, w szczególności 
organizacji pozarządowych, z 
uwzględnieniem tych działających na 
szczeblu regionalnym i lokalnym, w 
realizacji programów operacyjnych, a 
także partnerów, o których mowa w art. 5
lit. a) b) i c) rozporządzenia (UE) nr […], 
może przyjąć formę dotacji globalnych w 
rozumieniu art. 113 ust. 7 rozporządzenia
(UE) nr […]. W takim przypadku w 
programie operacyjnym określa się jedną
część programu objętą dotacją globalną, w 
tym orientacyjny przydział finansowy dla 
tej części pochodzący od każdej osi 
priorytetowej.

Or. en

Poprawka 325
Mara Bizzotto

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Udział partnerów społecznych i innych 
zainteresowanych stron, w szczególności 
organizacji pozarządowych, w realizacji 
programów operacyjnych, o których mowa 
w art. 5 rozporządzenia (UE) nr […], może 
przyjąć formę dotacji globalnych w 
rozumieniu art. 113 ust. 7 rozporządzenia
(UE) nr […]. W takim przypadku w 
programie operacyjnym określa się część 
programu objętą dotacją globalną, w tym 
orientacyjny przydział finansowy dla tej 
części pochodzący od każdej osi 
priorytetowej.

1. Udział właściwych władz regionalnych, 
lokalnych, miejskich i innych władz 
lokalnych, partnerów społecznych i innych 
zainteresowanych stron, w szczególności 
organizacji pozarządowych, w realizacji 
programów operacyjnych, o których mowa 
w art. 5 rozporządzenia (UE) nr […], może 
przyjąć formę dotacji globalnych w 
rozumieniu art. 112 ust. 7 rozporządzenia
(UE) nr […]. W takim przypadku w 
programie operacyjnym określa się część 
programu objętą dotacją globalną, w tym 
orientacyjny przydział finansowy dla tej 
części pochodzący od każdej osi 
priorytetowej.

Or. en

Poprawka 326
Jutta Steinruck

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Udział partnerów społecznych i innych 
zainteresowanych stron, w szczególności 
organizacji pozarządowych, w realizacji 
programów operacyjnych, o których mowa 
w art. 5 rozporządzenia (UE) nr […], może 
przyjąć formę dotacji globalnych w 
rozumieniu art. 113 ust. 7 rozporządzenia
(UE) nr […]. W takim przypadku w 
programie operacyjnym określa się część 
programu objętą dotacją globalną, w tym 
orientacyjny przydział finansowy dla tej 
części pochodzący od każdej osi 
priorytetowej.

1. Przewidziany w art. 5 rozporządzenia 
(UE) nr […] udział partnerów społecznych 
i innych zainteresowanych stron, w 
szczególności organizacji pozarządowych, 
w planowaniu, realizacji, monitorowaniu 
i ocenie programów operacyjnych może 
przyjąć formę dotacji globalnych w 
rozumieniu art. 113 ust. 7 rozporządzenia
(UE) nr […]. W takim przypadku w 
programie operacyjnym określa się część 
programu objętą dotacją globalną, w tym 
orientacyjny przydział finansowy dla tej 
części pochodzący od każdej osi 
priorytetowej.

Or. de
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Poprawka 327
Pervenche Berès

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Udział partnerów społecznych i innych 
zainteresowanych stron, w szczególności 
organizacji pozarządowych, w realizacji 
programów operacyjnych, o których mowa 
w art. 5 rozporządzenia (UE) nr […], może 
przyjąć formę dotacji globalnych w 
rozumieniu art. 113 ust. 7 rozporządzenia
(UE) nr […]. W takim przypadku w 
programie operacyjnym określa się część 
programu objętą dotacją globalną, w tym 
orientacyjny przydział finansowy dla tej 
części pochodzący od każdej osi 
priorytetowej.

1. Udział partnerów społecznych i innych 
zainteresowanych stron, w szczególności 
organizacji pozarządowych, 
w projektowaniu, realizacji i ocenie
programów operacyjnych, o których mowa 
w art. 5 rozporządzenia (UE) nr […], może 
przyjąć formę dotacji globalnych 
w rozumieniu art. 113 ust. 7 
rozporządzenia (UE) nr […]. W takim 
przypadku w programie operacyjnym 
określa się część programu objętą dotacją 
globalną, w tym orientacyjny przydział 
finansowy dla tej części pochodzący od 
każdej osi priorytetowej.

Or. fr

Poprawka 328
Thomas Mann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Aby zachęcić partnerów społecznych do 
odpowiedniego uczestnictwa w działaniach 
wspieranych przez EFS, instytucje 
zarządzające programu operacyjnego w 
regionie określonym w art. 82 ust. 2 lit. a) 
rozporządzenia (UE) nr […] lub w 
państwach członkowskich kwalifikujących 
się do wsparcia przez Fundusz Spójności
zapewniają przydzielenie odpowiedniej 
kwoty pochodzącej z zasobów EFS na 
działania na rzecz budowania potencjału w 

2. Aby zachęcić partnerów społecznych do 
odpowiedniego uczestnictwa w działaniach 
wspieranych przez EFS, instytucje 
zarządzające programu operacyjnego w 
regionie określonym w art. 82 ust. 2 lit. a) 
rozporządzenia (UE) nr […] lub w 
państwach członkowskich kwalifikujących 
się do wsparcia przez Fundusz Spójności
mogą zadbać o przydzielenie odpowiedniej 
kwoty pochodzącej z zasobów EFS na 
działania na rzecz budowania potencjału w 
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formie szkoleń, działań związanych z 
tworzeniem sieci kontaktów, pogłębiania 
dialogu społecznego oraz na działania 
podejmowane wspólnie przez partnerów 
społecznych.

formie szkoleń, działań związanych z 
tworzeniem sieci kontaktów, pogłębiania 
dialogu społecznego oraz na działania 
podejmowane wspólnie przez partnerów 
społecznych.

Or. de

Poprawka 329
Anthea McIntyre

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Aby zachęcić partnerów społecznych do 
odpowiedniego uczestnictwa w działaniach 
wspieranych przez EFS, instytucje 
zarządzające programu operacyjnego w 
regionie określonym w art. 82 ust. 2 lit. a) 
rozporządzenia (UE) nr […] lub w 
państwach członkowskich kwalifikujących 
się do wsparcia przez Fundusz Spójności 
zapewniają przydzielenie odpowiedniej 
kwoty pochodzącej z zasobów EFS na 
działania na rzecz budowania potencjału w 
formie szkoleń, działań związanych z 
tworzeniem sieci kontaktów, pogłębiania 
dialogu społecznego oraz na działania 
podejmowane wspólnie przez partnerów 
społecznych.

2. Aby zachęcić wszystkie odnośne 
podmioty do odpowiedniego uczestnictwa 
w działaniach wspieranych przez EFS, 
instytucje zarządzające programu 
operacyjnego w regionie określonym w art. 
82 ust. 2 lit. a) rozporządzenia (UE) nr […] 
lub w państwach członkowskich 
kwalifikujących się do wsparcia przez 
Fundusz Spójności zapewniają 
przydzielenie odpowiedniej kwoty 
pochodzącej z zasobów EFS na działania 
na rzecz budowania potencjału w formie 
szkoleń, działań związanych z tworzeniem 
sieci kontaktów, pogłębiania dialogu 
społecznego oraz na działania 
podejmowane wspólnie przez wszystkie 
odnośne podmioty, w tym partnerów 
społecznych.

Or. en

Poprawka 330
Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Aby zachęcić partnerów społecznych do 
odpowiedniego uczestnictwa w działaniach 
wspieranych przez EFS, instytucje 
zarządzające programu operacyjnego w 
regionie określonym w art. 82 ust. 2 lit. a) 
rozporządzenia (UE) nr […] lub w 
państwach członkowskich kwalifikujących 
się do wsparcia przez Fundusz Spójności
zapewniają przydzielenie odpowiedniej 
kwoty pochodzącej z zasobów EFS na 
działania na rzecz budowania potencjału w 
formie szkoleń, działań związanych z 
tworzeniem sieci kontaktów, pogłębiania 
dialogu społecznego oraz na działania 
podejmowane wspólnie przez partnerów 
społecznych.

2. Aby zachęcić partnerów społecznych do 
odpowiedniego uczestnictwa w działaniach 
wspieranych przez EFS, instytucje 
zarządzające zapewniają przydzielenie 
odpowiedniej kwoty pochodzącej z 
zasobów EFS – co najmniej 2% 
całkowitych zasobów EFS w każdym 
państwie członkowskim – na działania na 
rzecz budowania potencjału w formie 
szkoleń, działań związanych z tworzeniem 
sieci kontaktów, pogłębiania dialogu 
społecznego oraz na działania 
podejmowane wspólnie przez partnerów 
społecznych.

Or. en

Poprawka 331
Pervenche Berès

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Aby zachęcić partnerów społecznych do 
odpowiedniego uczestnictwa w
działaniach wspieranych przez EFS, 
instytucje zarządzające programu 
operacyjnego w regionie określonym w art. 
82 ust. 2 lit. a) rozporządzenia (UE) nr […] 
lub w państwach członkowskich 
kwalifikujących się do wsparcia przez 
Fundusz Spójności zapewniają 
przydzielenie odpowiedniej kwoty 
pochodzącej z zasobów EFS na działania 
na rzecz budowania potencjału w formie 
szkoleń, działań związanych z tworzeniem 
sieci kontaktów, pogłębiania dialogu 
społecznego oraz na działania 
podejmowane wspólnie przez partnerów 

2. Aby zachęcić partnerów społecznych, 
o których mowa w art. 5 rozporządzenia 
(UE) nr [...], do odpowiedniego 
uczestnictwa w przygotowaniu, 
uruchamianiu, czynnościach następczych 
i ocenie programów wspieranych przez 
EFS, instytucje zarządzające programu 
operacyjnego w regionie określonym 
w art. 82 ust. 2 lit. a) i b) rozporządzenia
(UE) nr […] lub w państwach 
członkowskich kwalifikujących się do 
wsparcia przez Fundusz Spójności 
zapewniają przydzielenie 2% zasobów EFS 
na działania na rzecz budowania potencjału
w formie szkoleń, działań związanych 
z tworzeniem sieci kontaktów, pogłębiania 
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społecznych. dialogu społecznego oraz na działania 
podejmowane wspólnie przez partnerów 
społecznych.

Or. fr

Poprawka 332
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Aby zachęcić partnerów społecznych do 
odpowiedniego uczestnictwa w działaniach 
wspieranych przez EFS, instytucje 
zarządzające programu operacyjnego w 
regionie określonym w art. 82 ust. 2 lit. a)
rozporządzenia (UE) nr […] lub w 
państwach członkowskich kwalifikujących 
się do wsparcia przez Fundusz Spójności 
zapewniają przydzielenie odpowiedniej 
kwoty pochodzącej z zasobów EFS na 
działania na rzecz budowania potencjału w 
formie szkoleń, działań związanych z 
tworzeniem sieci kontaktów, pogłębiania 
dialogu społecznego oraz na działania 
podejmowane wspólnie przez partnerów 
społecznych.

2. Aby zachęcić partnerów społecznych do 
odpowiedniego uczestnictwa w działaniach 
wspieranych przez EFS, instytucje 
zarządzające programu operacyjnego w 
regionie określonym w art. 82 ust. 2 
rozporządzenia (UE) nr […] lub w 
państwach członkowskich kwalifikujących 
się do wsparcia przez Fundusz Spójności 
zapewniają przydzielenie odpowiedniej 
kwoty pochodzącej z zasobów EFS na 
działania na rzecz budowania potencjału w 
formie szkoleń, działań związanych z 
tworzeniem sieci kontaktów, pogłębiania 
dialogu społecznego oraz na działania 
podejmowane wspólnie przez partnerów 
społecznych.

Or. en

Poprawka 333
Jutta Steinruck

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Aby zachęcić partnerów społecznych do 
odpowiedniego uczestnictwa w działaniach 
wspieranych przez EFS, instytucje 

2. Aby zachęcić partnerów społecznych do 
odpowiedniego uczestnictwa w działaniach 
wspieranych przez EFS, instytucje 
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zarządzające programu operacyjnego w 
regionie określonym w art. 82 ust. 2 lit. a) 
rozporządzenia (UE) nr […] lub w 
państwach członkowskich kwalifikujących 
się do wsparcia przez Fundusz Spójności 
zapewniają przydzielenie odpowiedniej 
kwoty pochodzącej z zasobów EFS na 
działania na rzecz budowania potencjału w 
formie szkoleń, działań związanych z 
tworzeniem sieci kontaktów, pogłębiania 
dialogu społecznego oraz na działania 
podejmowane wspólnie przez partnerów 
społecznych.

zarządzające programu operacyjnego w 
regionie określonym w art. 82 ust. 2 lit. a)
i b) rozporządzenia (UE) nr […] lub w 
państwach członkowskich kwalifikujących 
się do wsparcia przez Fundusz Spójności 
zapewniają przydzielenie odpowiedniej 
kwoty pochodzącej z zasobów EFS na 
działania na rzecz budowania potencjału w 
formie szkoleń, działań związanych z 
tworzeniem sieci kontaktów, pogłębiania 
dialogu społecznego oraz na działania 
podejmowane wspólnie przez partnerów 
społecznych.

Or. de

Poprawka 334
Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Aby zachęcić organizacje pozarządowe 
do odpowiedniego uczestnictwa w 
działaniach wspieranych przez EFS i 
ułatwić dostęp tych organizacji do 
wspomnianych działań, zwłaszcza w 
dziedzinie włączenia społecznego, 
równości płci i równych szans, instytucje 
zarządzające programu operacyjnego w 
danym regionie, określone w art. 82 ust. 2 
lit. a) rozporządzenia (UE) nr […], lub w 
państwach członkowskich kwalifikujących 
się do wsparcia przez Fundusz Spójności
zapewniają przydzielenie odpowiedniej 
kwoty pochodzącej z zasobów EFS na 
działania na rzecz budowania potencjału 
organizacji pozarządowych.

3. Aby zachęcić organizacje pozarządowe 
do odpowiedniego uczestnictwa w 
działaniach wspieranych przez EFS i 
ułatwić dostęp tych organizacji do 
wspomnianych działań, zwłaszcza w 
dziedzinie włączenia społecznego i 
społeczno-kulturalnego, równości płci i 
równych szans, instytucje zarządzające 
zapewniają przydzielenie odpowiedniej 
kwoty pochodzącej z zasobów EFS – co 
najmniej 2% całkowitych zasobów EFS w 
każdym państwie członkowskim – na 
działania na rzecz budowania potencjału i 
tworzenia sieci kontaktów organizacji 
pozarządowych.

Or. en
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Poprawka 335
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Aby zachęcić organizacje pozarządowe 
do odpowiedniego uczestnictwa w 
działaniach wspieranych przez EFS i 
ułatwić dostęp tych organizacji do 
wspomnianych działań, zwłaszcza w 
dziedzinie włączenia społecznego, 
równości płci i równych szans, instytucje 
zarządzające programu operacyjnego w 
danym regionie, określone w art. 82 ust. 2
lit. a) rozporządzenia (UE) nr […], lub w 
państwach członkowskich kwalifikujących 
się do wsparcia przez Fundusz Spójności 
zapewniają przydzielenie odpowiedniej 
kwoty pochodzącej z zasobów EFS na 
działania na rzecz budowania potencjału 
organizacji pozarządowych.

3. Aby zachęcić organizacje pozarządowe 
do odpowiedniego uczestnictwa w 
działaniach wspieranych przez EFS i 
ułatwić im dostęp do wspomnianych 
działań, zwłaszcza w dziedzinie włączenia 
społecznego, równości płci i równych 
szans, instytucje zarządzające programu 
operacyjnego w danym regionie, określone 
w art. 82 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 
[…], lub w państwach członkowskich 
kwalifikujących się do wsparcia przez 
Fundusz Spójności, zapewniają 
przydzielenie odpowiedniej kwoty 
pochodzącej z zasobów EFS na działania 
na rzecz budowania potencjału organizacji 
pozarządowych.

Or. en

Poprawka 336
Nadja Hirsch

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Aby zachęcić organizacje pozarządowe 
do odpowiedniego uczestnictwa w 
działaniach wspieranych przez EFS i 
ułatwić dostęp tych organizacji do 
wspomnianych działań, zwłaszcza w 
dziedzinie włączenia społecznego, 
równości płci i równych szans, instytucje 
zarządzające programu operacyjnego w 
danym regionie, określone w art. 82 ust. 2 
lit. a) rozporządzenia (UE) nr […], lub w 
państwach członkowskich kwalifikujących 

3. Aby zachęcić organizacje pozarządowe
zgodnie z art. 5 rozporządzenia (UE) nr 
[…] do odpowiedniego uczestnictwa w 
działaniach oraz w przygotowaniu, 
realizacji, uzupełnieniu i ocenie 
programów wspieranych przez EFS i 
ułatwić dostęp tych organizacji do 
wspomnianych działań, zwłaszcza przez 
skuteczne działania i przede wszystkim w 
dziedzinie włączenia społecznego, 
równości płci i równych szans, instytucje 
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się do wsparcia przez Fundusz Spójności 
zapewniają przydzielenie odpowiedniej 
kwoty pochodzącej z zasobów EFS na 
działania na rzecz budowania potencjału
organizacji pozarządowych.

zarządzające programu operacyjnego w 
danym regionie, określone w art. 82 ust. 2 
lit. a) i b) rozporządzenia (UE) nr […], lub 
w państwach członkowskich 
kwalifikujących się do wsparcia przez 
Fundusz Spójności zapewniają
przeznaczenie 2% zasobów EFS na
budowanie potencjału – w formie działań 
szkoleniowych i działań związanych 
z tworzeniem sieci – oraz na wspólne
działania organizacji pozarządowych.

Or. de

Poprawka 337
Martin Kastler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Aby zachęcić organizacje pozarządowe 
do odpowiedniego uczestnictwa w 
działaniach wspieranych przez EFS i 
ułatwić dostęp tych organizacji do 
wspomnianych działań, zwłaszcza w 
dziedzinie włączenia społecznego, 
równości płci i równych szans, instytucje 
zarządzające programu operacyjnego w 
danym regionie, określone w art. 82 ust. 2 
lit. a) rozporządzenia (UE) nr […], lub w 
państwach członkowskich kwalifikujących 
się do wsparcia przez Fundusz Spójności 
zapewniają przydzielenie odpowiedniej 
kwoty pochodzącej z zasobów EFS na 
działania na rzecz budowania potencjału
organizacji pozarządowych.

3. Aby zachęcić organizacje pozarządowe
zgodnie z art. 5 rozporządzenia (UE) nr 
[…] do odpowiedniego uczestnictwa w 
działaniach oraz w przygotowaniu, 
realizacji, uzupełnieniu i ocenie 
programów wspieranych przez EFS i 
ułatwić dostęp tych organizacji do 
wspomnianych działań, zwłaszcza przez 
skuteczne działania i przede wszystkim w 
dziedzinie włączenia społecznego, 
równości płci i równych szans, instytucje 
zarządzające programu operacyjnego w 
danym regionie, określone w art. 82 ust. 2 
lit. a) i b) rozporządzenia (UE) nr […], lub 
w państwach członkowskich 
kwalifikujących się do wsparcia przez 
Fundusz Spójności zapewniają
przeznaczenie 2% zasobów EFS na
budowanie potencjału – w formie działań 
szkoleniowych i działań związanych 
z tworzeniem sieci – oraz na wspólne
działania organizacji pozarządowych.

Or. de
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Poprawka 338
Pervenche Berès

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Aby zachęcić organizacje pozarządowe 
do odpowiedniego uczestnictwa w 
działaniach wspieranych przez EFS i 
ułatwić dostęp tych organizacji do 
wspomnianych działań, zwłaszcza w 
dziedzinie włączenia społecznego, 
równości płci i równych szans, instytucje 
zarządzające programu operacyjnego w 
danym regionie, określone w art. 82 ust. 2 
lit. a) rozporządzenia (UE) nr […], lub w 
państwach członkowskich kwalifikujących 
się do wsparcia przez Fundusz Spójności 
zapewniają przydzielenie odpowiedniej 
kwoty pochodzącej z zasobów EFS na 
działania na rzecz budowania potencjału 
organizacji pozarządowych.

3. Aby zachęcić organizacje pozarządowe, 
o których mowa w art. 5 rozporządzenia 
(UE) nr [...], do odpowiedniego 
uczestnictwa w działaniach, 
przygotowaniu, uruchamianiu, 
czynnościach następczych i ocenie 
programów wspieranych przez EFS i 
ułatwić dostęp tych organizacji do 
wspomnianych działań, zwłaszcza 
w dziedzinie włączenia społecznego, 
równości płci i równych szans, instytucje 
zarządzające programu operacyjnego w 
danym regionie, określone w art. 82 ust. 2 
lit. a) i b) rozporządzenia (UE) nr […], lub
w państwach członkowskich 
kwalifikujących się do wsparcia przez 
Fundusz Spójności zapewniają 
przydzielenie 2% z zasobów EFS na 
działania na rzecz budowania potencjału 
organizacji pozarządowych.

Or. fr

Poprawka 339
Jutta Steinruck

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Aby zachęcić organizacje pozarządowe 
do odpowiedniego uczestnictwa w 
działaniach wspieranych przez EFS i 
ułatwić dostęp tych organizacji do 
wspomnianych działań, zwłaszcza w 

3. Aby zachęcić organizacje pozarządowe 
do odpowiedniego uczestnictwa w 
działaniach wspieranych przez EFS i 
ułatwić dostęp tych organizacji do 
wspomnianych działań, zwłaszcza w 
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dziedzinie włączenia społecznego, 
równości płci i równych szans, instytucje 
zarządzające programu operacyjnego w
danym regionie, określone w art. 82 ust. 2 
lit. a) rozporządzenia (UE) nr […], lub w 
państwach członkowskich kwalifikujących 
się do wsparcia przez Fundusz Spójności 
zapewniają przydzielenie odpowiedniej 
kwoty pochodzącej z zasobów EFS na 
działania na rzecz budowania potencjału
organizacji pozarządowych.

dziedzinie włączenia społecznego, 
równości płci i równych szans, instytucje 
zarządzające programu operacyjnego w 
danym regionie, określone w art. 82 ust. 2 
lit. a) i b) rozporządzenia (UE) nr […], lub 
w państwach członkowskich 
kwalifikujących się do wsparcia przez 
Fundusz Spójności zapewniają
przeznaczenie 2% zasobów EFS na
budowanie potencjału – w formie działań 
szkoleniowych i działań związanych 
z tworzeniem sieci – oraz na wspólne
działania organizacji pozarządowych.

Or. de

Poprawka 340
Thomas Mann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Aby zachęcić organizacje pozarządowe 
do odpowiedniego uczestnictwa w 
działaniach wspieranych przez EFS i 
ułatwić dostęp tych organizacji do 
wspomnianych działań, zwłaszcza w 
dziedzinie włączenia społecznego, 
równości płci i równych szans, instytucje 
zarządzające programu operacyjnego w 
danym regionie, określone w art. 82 ust. 2 
lit. a) rozporządzenia (UE) nr […], lub w 
państwach członkowskich kwalifikujących 
się do wsparcia przez Fundusz Spójności 
zapewniają przydzielenie odpowiedniej 
kwoty pochodzącej z zasobów EFS na 
działania na rzecz budowania potencjału
organizacji pozarządowych.

3. Aby zachęcić organizacje pozarządowe 
do odpowiedniego uczestnictwa w 
działaniach wspieranych przez EFS i 
ułatwić dostęp tych organizacji do 
wspomnianych działań, zwłaszcza w 
dziedzinie włączenia społecznego, 
równości płci i równych szans, instytucje 
zarządzające programu operacyjnego w 
danym regionie, określone w art. 82 ust. 2 
lit. a) (słabiej rozwinięte regiony) i b) 
(regiony znajdujące się w okresie 
przejściowym) rozporządzenia (UE) nr 
[…], lub w państwach członkowskich 
kwalifikujących się do wsparcia przez 
Fundusz Spójności zapewniają 
przydzielenie odpowiedniej kwoty 
pochodzącej z zasobów EFS na budowanie 
potencjału – w formie działań 
szkoleniowych i działań związanych 
z tworzeniem sieci – oraz na wspólne
działania organizacji pozarządowych.
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Or. de

Poprawka 341
Sari Essayah

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Aby zachęcić organizacje pozarządowe 
do odpowiedniego uczestnictwa w 
działaniach wspieranych przez EFS i 
ułatwić dostęp tych organizacji do 
wspomnianych działań, zwłaszcza w 
dziedzinie włączenia społecznego, 
równości płci i równych szans, instytucje 
zarządzające programu operacyjnego w 
danym regionie, określone w art. 82 ust. 2 
lit. a) rozporządzenia (UE) nr […], lub w 
państwach członkowskich kwalifikujących 
się do wsparcia przez Fundusz Spójności 
zapewniają przydzielenie odpowiedniej 
kwoty pochodzącej z zasobów EFS na 
działania na rzecz budowania potencjału 
organizacji pozarządowych.

3. To encourage adequate participation of 
and access by non-governmental 
organisations to actions supported by the 
ESF, notably in the fields of social 
inclusion, gender equality and equal 
opportunities, the managing authorities of 
an operational programme in a region as 
defined in Article 82(2)(a) and (b) of 
Regulation (EU) No […] or in Member 
States eligible for Cohesion Fund support 
shall ensure that an appropriate amount of 
ESF resources is allocated to capacity-
building for non-governmental 
organisations.

Or. fi

Poprawka 342
Lívia Járóka

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Aby zachęcić organizacje pozarządowe 
do odpowiedniego uczestnictwa w 
działaniach wspieranych przez EFS i 
ułatwić dostęp tych organizacji do 
wspomnianych działań, zwłaszcza w 
dziedzinie włączenia społecznego, 
równości płci i równych szans, instytucje 

3. Aby zapewnić odpowiednie 
uczestnictwo zainteresowanych 
organizacji pozarządowych w działaniach
oraz przygotowaniu, realizacji, 
monitoringu i ocenie programów
wspieranych przez EFS i ułatwić im dostęp 
do wspomnianych działań – co dotyczy 
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zarządzające programu operacyjnego w 
danym regionie, określone w art. 82 ust. 2 
lit. a) rozporządzenia (UE) nr […], lub w 
państwach członkowskich kwalifikujących 
się do wsparcia przez Fundusz Spójności 
zapewniają przydzielenie odpowiedniej 
kwoty pochodzącej z zasobów EFS na 
działania na rzecz budowania potencjału 
organizacji pozarządowych.

szczególnie organizacji pozarządowych,
które reprezentują lub występują w 
imieniu beneficjentów takich programów 
– zwłaszcza w dziedzinie włączenia 
społecznego, równości płci i równych 
szans, instytucje zarządzające programu 
operacyjnego w danym regionie, określone 
w art. 82 ust. 2 lit. a) rozporządzenia (UE) 
nr […], lub w państwach członkowskich 
kwalifikujących się do wsparcia przez 
Fundusz Spójności, zapewniają 
przydzielenie odpowiedniej kwoty 
pochodzącej z zasobów EFS na działania 
na rzecz budowania potencjału organizacji 
pozarządowych.

Or. en

Poprawka 343
Kinga Göncz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Aby zachęcić organizacje pozarządowe 
do odpowiedniego uczestnictwa w 
działaniach wspieranych przez EFS i 
ułatwić dostęp tych organizacji do 
wspomnianych działań, zwłaszcza w 
dziedzinie włączenia społecznego, 
równości płci i równych szans, instytucje 
zarządzające programu operacyjnego w 
danym regionie, określone w art. 82 ust. 2 
lit. a) rozporządzenia (UE) nr […], lub w 
państwach członkowskich kwalifikujących 
się do wsparcia przez Fundusz Spójności 
zapewniają przydzielenie odpowiedniej 
kwoty pochodzącej z zasobów EFS na 
działania na rzecz budowania potencjału 
organizacji pozarządowych.

3. To encourage adequate participation of 
and access by non-governmental 
organisations to actions supported by the 
ESF, notably in the fields of social 
inclusion, gender equality and equal 
opportunities, the managing authorities of 
an operational programme in a region shall 
ensure that an appropriate amount of ESF 
resources is allocated to capacity-building 
for non-governmental organisations.

Or. en
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Poprawka 344
Marian Harkin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Aby zachęcić organizacje pozarządowe 
do odpowiedniego uczestnictwa w 
działaniach wspieranych przez EFS i 
ułatwić dostęp tych organizacji do 
wspomnianych działań, zwłaszcza w 
dziedzinie włączenia społecznego, 
równości płci i równych szans, instytucje 
zarządzające programu operacyjnego w 
danym regionie, określone w art. 82 ust. 2 
lit. a) rozporządzenia (UE) nr […], lub w 
państwach członkowskich kwalifikujących 
się do wsparcia przez Fundusz Spójności 
zapewniają przydzielenie odpowiedniej 
kwoty pochodzącej z zasobów EFS na 
działania na rzecz budowania potencjału
organizacji pozarządowych.

3. Aby zachęcić organizacje pozarządowe i 
partnerów społecznych do odpowiedniego 
uczestnictwa w działaniach wspieranych 
przez EFS i ułatwić dostęp tych organizacji
i partnerów do wspomnianych działań, 
instytucje zarządzające programu 
operacyjnego w danym regionie, określone 
w art. 82 ust. 2 lit. a) i b) rozporządzenia
(UE) nr […], lub w państwach 
członkowskich kwalifikujących się do 
wsparcia przez Fundusz Spójności 
zapewniają przydzielenie odpowiedniej 
kwoty pochodzącej z zasobów EFS na 
działania na rzecz budowania potencjału.

Or. en

Poprawka 345
Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie i Komisja promują 
równość mężczyzn i kobiet przez 
uwzględnianie problematyki płci, o którym 
mowa w art. 7 rozporządzenia (UE) nr 
[…], oraz podejmowanie szczegółowych 
działań ukierunkowanych, o których mowa
w art. 3 ust. 1 lit. a) ppkt (iv), w 
szczególności w celu zwiększenia trwałego 
udziału kobiet w zatrudnieniu i rozwoju ich 
kariery, ograniczenia segregacji na rynku 
pracy, zwalczania stereotypów związanych 

Państwa członkowskie i Komisja promują 
równość mężczyzn i kobiet przez 
uwzględnianie problematyki płci, o którym 
mowa w art. 7 rozporządzenia (UE) nr 
[…], oraz podejmowanie szczegółowych 
działań ukierunkowanych, w szczególności 
w celu zwiększenia trwałego udziału kobiet 
w zatrudnieniu i rozwoju ich kariery, 
ograniczenia segregacji na rynku pracy, 
zwalczania stereotypów związanych z płcią 
w dziedzinie kształcenia i szkolenia oraz 
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z płcią w dziedzinie kształcenia i szkolenia 
oraz propagowania godzenia pracy i życia 
osobistego kobiet i mężczyzn.

propagowania godzenia pracy i życia 
osobistego kobiet i mężczyzn, 
podejmowania kwestii feminizacji 
ubóstwa przez propagowanie równego 
podziału obowiązków związanych z opieką 
nad innymi osobami pomiędzy kobiety i 
mężczyzn. Państwa członkowskie 
dopilnowują, aby podczas 
przygotowywania, monitorowania i oceny 
programów operacyjnych promowane były 
równość płci i równe szanse z 
wykorzystaniem metod oceny 
budżetowania z uwzględnieniem aspektu 
płci. Państwa członkowskie umożliwiają 
ponadto zrównoważony udział kobiet i 
mężczyzn w zarządzaniu i wdrażaniu 
programów operacyjnych na szczeblu 
lokalnym, regionalnymi i krajowym oraz 
składają sprawozdania z postępów w tym 
zakresie.

Or. en

Poprawka 346
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie i Komisja promują 
równość mężczyzn i kobiet przez 
uwzględnianie problematyki płci, o którym 
mowa w art. 7 rozporządzenia (UE) nr 
[…], oraz podejmowanie szczegółowych
działań ukierunkowanych, o których 
mowa w art. 3 ust. 1 lit. a) ppkt (iv), w 
szczególności w celu zwiększenia trwałego 
udziału kobiet w zatrudnieniu i rozwoju ich 
kariery, ograniczenia segregacji na rynku 
pracy, zwalczania stereotypów związanych 
z płcią w dziedzinie kształcenia i szkolenia 
oraz propagowania godzenia pracy i życia 
osobistego kobiet i mężczyzn.

Państwa członkowskie i Komisja promują 
równość kobiet i mężczyzn przez 
uwzględnianie problematyki płci, o którym 
mowa w art. 7 rozporządzenia (UE) nr 
[…], włączając problematykę płci do
działań w ramach wszystkich priorytetów 
tematycznych i na wszystkich etapach 
planowania i wdrażania programów.
Państwa członkowskie przeznaczają 
środki na szczegółowe działania 
ukierunkowane, o których mowa w art. 3 
ust. 1 lit. a) ppkt (iv), w szczególności w 
celu zwiększenia trwałego udziału kobiet w 
zatrudnieniu i rozwoju ich kariery,
zlikwidowania segregacji na rynku pracy
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ze względu na płeć, zwalczania 
stereotypów związanych z płcią w 
dziedzinie kształcenia i szkolenia, 
podejmowania kwestii feminizacji 
ubóstwa, promowania równego podziału 
obowiązków związanych z opieką nad 
innymi osobami między kobiety i mężczyzn
oraz egzekwowania godzenia pracy i życia 
osobistego kobiet i mężczyzn.

Or. en

Poprawka 347
Kinga Göncz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie i Komisja promują 
równość mężczyzn i kobiet przez 
uwzględnianie problematyki płci, o którym 
mowa w art. 7 rozporządzenia (UE) nr 
[…], oraz podejmowanie szczegółowych
działań ukierunkowanych, o których 
mowa w art. 3 ust. 1 lit. a) ppkt (iv), w 
szczególności w celu zwiększenia trwałego 
udziału kobiet w zatrudnieniu i rozwoju ich 
kariery, ograniczenia segregacji na rynku 
pracy, zwalczania stereotypów związanych 
z płcią w dziedzinie kształcenia i szkolenia 
oraz propagowania godzenia pracy i życia
osobistego kobiet i mężczyzn.

Państwa członkowskie i Komisja promują 
równość mężczyzn i kobiet przez 
uwzględnianie problematyki płci, o którym 
mowa w art. 7 rozporządzenia (UE) nr 
[…], włączając problematykę płci do
działań w ramach wszystkich priorytetów 
tematycznych. Państwa członkowskie 
przeznaczają środki na szczegółowe 
działania ukierunkowane, o których mowa 
w art. 3 ust. 1 lit. a) ppkt (iv), w 
szczególności ale nie jedynie w celu 
zwiększenia trwałego udziału kobiet w 
zatrudnieniu i rozwoju ich kariery,
ograniczenia segregacji na rynku pracy ze 
względu na płeć, zwalczania stereotypów 
związanych z płcią w dziedzinie 
kształcenia i szkolenia, podejmowania 
kwestii feminizacji ubóstwa, promowania 
równego podziału obowiązków 
związanych z opieką nad innymi osobami 
między kobiety i mężczyzn oraz 
propagowania godzenia pracy, życia 
rodzinnego i osobistego kobiet i mężczyzn.

Or. en



PE489.537v02-00 164/219 AM\904731PL.doc

PL

Poprawka 348
Thomas Mann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie i Komisja promują 
równość mężczyzn i kobiet przez 
uwzględnianie problematyki płci, o którym 
mowa w art. 7 rozporządzenia (UE) nr 
[…], oraz podejmowanie szczegółowych 
działań ukierunkowanych, o których 
mowa w art. 3 ust. 1 lit. a) ppkt (iv), w 
szczególności w celu zwiększenia trwałego 
udziału kobiet w zatrudnieniu i rozwoju ich 
kariery, ograniczenia segregacji na rynku 
pracy, zwalczania stereotypów związanych 
z płcią w dziedzinie kształcenia i szkolenia 
oraz propagowania godzenia pracy i życia 
osobistego kobiet i mężczyzn.

Państwa członkowskie i Komisja
zobowiązują się do promowania równości
mężczyzn i kobiet przez uwzględnianie 
problematyki płci, o którym mowa w art. 7 
rozporządzenia (UE) nr […]. Ponadto 
powinny one podejmować szczegółowe 
działania ukierunkowane, o których mowa 
w art. 3 ust. 1 lit. a) ppkt (iv), w 
szczególności w celu zwiększenia trwałego 
udziału kobiet w zatrudnieniu i rozwoju ich 
kariery, ograniczenia segregacji na rynku 
pracy, zwalczania stereotypów związanych 
z płcią w dziedzinie kształcenia i szkolenia 
oraz propagowania godzenia pracy i życia 
osobistego kobiet i mężczyzn.

Or. de

Poprawka 349
Kinga Göncz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie i Komisja wspierają 
równość szans, w tym dostępność dla osób 
niepełnosprawnych, w drodze włączania 
do głównego nurtu polityki zasady
niedyskryminacji, o której mowa w art. 7 
rozporządzenia (UE) nr […], oraz za 
pomocą konkretnych działań w ramach 
priorytetów inwestycyjnych określonych w 
art. 3, w szczególności w jego ust. 1 lit. c) 
ppkt (iii). Takie działania adresowane są do 

Państwa członkowskie i Komisja wspierają 
równość szans osób narażonych na 
dyskryminację ze względu na płeć, rasę 
lub pochodzenie etniczne, religię lub 
przekonania, niepełnosprawność, wiek lub 
orientację seksualną, w drodze włączania 
do głównego nurtu polityki zasady
równych szans, o której mowa w art. 7 
rozporządzenia (UE) nr […], oraz za 
pomocą konkretnych działań w ramach 
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osób narażonych na dyskryminację oraz 
osób niepełnosprawnych i mają na celu 
zwiększenie ich udziału w rynku pracy, 
pogłębienie ich włączenia społecznego, 
zmniejszenie nierówności w zakresie 
wykształcenia i stanu zdrowia oraz 
ułatwienie przejścia od opieki 
instytucjonalnej do środowiskowej.

priorytetów inwestycyjnych określonych w 
art. 3, w szczególności w jego ust. 1 lit. c) 
ppkt (ii) i (iii). Takie działania adresowane 
są do osób narażonych na dyskryminację 
i mają na celu zwiększenie ich udziału 
w rynku pracy, pogłębienie ich włączenia 
społecznego, zmniejszenie nierówności 
w zakresie wykształcenia i stanu zdrowia 
oraz dostępu do wysokiej jakości usług 
publicznych, poprawa dostępności dla 
niepełnosprawnych i ułatwienie przejścia 
od opieki instytucjonalnej do 
środowiskowej, a także zapobieganie 
wszelkiego rodzaju segregacji.

Fundusze EFS nie mogą zostać 
wykorzystane na żaden program, który 
pogłębia nierówności społeczne lub 
segregację (np. przez tworzenie usług, 
które nie są dostępne dla najmniej 
uprzywilejowanych członków 
społeczeństwa). W odniesieniu do 
wszystkich programów operacyjnych 
należy zbadać wpływ inwestycji w ramach 
EFS na równe szanse, równy dostęp i 
integrację marginalizowanych grup 
społecznych i przedstawić sprawozdania w 
tym zakresie. Państwa członkowskie –
ramach krajowych sprawozdań 
społecznych załączonych do krajowych 
programów reform – składają 
sprawozdania z inicjatyw realizowanych 
ze środków EFS podjętych na rzecz 
marginalizowanych grup społecznych i 
migrantów. W krajowych strategiach na 
rzecz Romów państwa członkowskie 
określają szczegółowo wkład EFS w 
integrację społeczno-gospodarczą Romów 
i co roku – w ramach krajowych 
sprawozdań społecznych załączonych do 
krajowych programów reform – składają 
sprawozdania z inicjatyw podjętych w tym 
zakresie.

Or. en
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Poprawka 350
Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie i Komisja wspierają 
równość szans, w tym dostępność dla osób 
niepełnosprawnych, w drodze włączania do 
głównego nurtu polityki zasady 
niedyskryminacji, o której mowa w art. 7 
rozporządzenia (UE) nr […], oraz za 
pomocą konkretnych działań w ramach 
priorytetów inwestycyjnych określonych w 
art. 3, w szczególności w jego ust. 1 lit. c) 
ppkt (iii). Takie działania adresowane są do 
osób narażonych na dyskryminację oraz 
osób niepełnosprawnych i mają na celu 
zwiększenie ich udziału w rynku pracy, 
pogłębienie ich włączenia społecznego, 
zmniejszenie nierówności w zakresie 
wykształcenia i stanu zdrowia oraz 
ułatwienie przejścia od opieki 
instytucjonalnej do środowiskowej.

Państwa członkowskie i Komisja wspierają 
równość szans, w tym dostępność dla osób 
niepełnosprawnych, w drodze włączania do 
głównego nurtu polityki zasady 
niedyskryminacji, o której mowa w art. 7 
rozporządzenia (UE) nr […], oraz za 
pomocą konkretnych działań w ramach
wszystkich odpowiednich priorytetów 
inwestycyjnych określonych w art. 3, ze 
szczególnym uwzględnieniem tych osób, 
które doświadczają dyskryminacji z wielu 
przyczyn jednocześnie. Takie działania 
adresowane są do osób narażonych na 
dyskryminację oraz osób 
niepełnosprawnych i mają na celu 
zwiększenie ich udziału w rynku pracy, w 
szczególności poprawę dostępu tych osób 
do rynku pracy, pogłębienie ich włączenia 
społecznego, zmniejszenie nierówności 
w zakresie wykształcenia i stanu zdrowia 
oraz ułatwienie przejścia od opieki 
instytucjonalnej do środowiskowej.

Or. en

Poprawka 351
Marian Harkin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie i Komisja wspierają 
równość szans, w tym dostępność dla osób 
niepełnosprawnych, w drodze włączania 
do głównego nurtu polityki zasady 
niedyskryminacji, o której mowa w art. 7 

Państwa członkowskie i Komisja wspierają 
równość szans bez dyskryminacji ze 
względu na płeć, rasę lub pochodzenie 
etniczne, religię lub przekonania, 
niepełnosprawność, wiek czy orientację 
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rozporządzenia (UE) nr […], oraz za 
pomocą konkretnych działań w ramach 
priorytetów inwestycyjnych określonych w 
art. 3, w szczególności w jego ust. 1 lit. c) 
ppkt (iii). Takie działania adresowane są do 
osób narażonych na dyskryminację oraz 
osób niepełnosprawnych i mają na celu 
zwiększenie ich udziału w rynku pracy, 
pogłębienie ich włączenia społecznego, 
zmniejszenie nierówności w zakresie 
wykształcenia i stanu zdrowia oraz 
ułatwienie przejścia od opieki 
instytucjonalnej do środowiskowej.

seksualną w drodze włączania do 
głównego nurtu polityki zasady 
niedyskryminacji, o której mowa w art. 7 
rozporządzenia (UE) nr [...]. Dodatkowo 
EFS wspiera konkretne działania w 
ramach priorytetów inwestycyjnych 
określonych w art. 3 niniejszego 
rozporządzenia, w szczególności w jego 
ust. 1 lit. c) ppkt (iii). Takie działania 
adresowane są do osób w różnym wieku
narażonych na dyskryminację oraz osób 
niepełnosprawnych i mają na celu 
zwiększenie ich udziału w rynku pracy, 
pogłębienie ich włączenia społecznego, 
zmniejszenie nierówności w zakresie 
wykształcenia i stanu zdrowia oraz 
ułatwienie przejścia od opieki 
instytucjonalnej do środowiskowej.

Or. en

Poprawka 352
Lívia Járóka

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie i Komisja wspierają 
równość szans, w tym dostępność dla osób 
niepełnosprawnych, w drodze włączania do 
głównego nurtu polityki zasady 
niedyskryminacji, o której mowa w art. 7 
rozporządzenia (UE) nr […], oraz za 
pomocą konkretnych działań w ramach 
priorytetów inwestycyjnych określonych w 
art. 3, w szczególności w jego ust. 1 lit. c) 
ppkt (iii). Takie działania adresowane są do 
osób narażonych na dyskryminację oraz
osób niepełnosprawnych i mają na celu 
zwiększenie ich udziału w rynku pracy, 
pogłębienie ich włączenia społecznego, 
zmniejszenie nierówności w zakresie
wykształcenia i stanu zdrowia oraz
ułatwienie przejścia od opieki 

Państwa członkowskie i Komisja wspierają 
równość szans, w tym dostępność dla osób 
niepełnosprawnych, w drodze włączania do 
głównego nurtu polityki zasady 
niedyskryminacji, o której mowa w art. 7 
rozporządzenia (UE) nr […], oraz za 
pomocą konkretnych działań w ramach 
priorytetów inwestycyjnych określonych w 
art. 3, w szczególności w jego ust. 1 lit. c) 
ppkt (iii). Takie działania adresowane są do 
osób narażonych na dyskryminację oraz
wykluczenie społeczne, takich jak osoby 
niepełnosprawne oraz osoby ze 
społeczności zmarginalizowanych, i mają 
na celu zwiększenie ich udziału w rynku 
pracy, pogłębienie ich włączenia 
społecznego, zmniejszenie nierówności w 
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instytucjonalnej do środowiskowej. zakresie dostępu do wysokiej jakości usług 
edukacyjnych i opieki zdrowotnej, jak 
również ułatwienie przejścia od opieki 
instytucjonalnej do środowiskowej.

Or. en

Poprawka 353
Inês Cristina Zuber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie i Komisja wspierają 
równość szans, w tym dostępność dla osób 
niepełnosprawnych, w drodze 
systematycznego uwzględniania zasady 
niedyskryminacji, o której mowa w art. 7 
rozporządzenia (UE) nr […], oraz za 
pomocą konkretnych działań w ramach 
priorytetów inwestycyjnych określonych w 
art. 3, w szczególności w jego ust. 1 lit. c) 
ppkt (iii). Takie działania służą osobom 
narażonym na dyskryminację oraz osobom 
niepełnosprawnym i mają na celu 
zwiększenie ich udziału w rynku pracy, 
pogłębienie ich integracji społecznej, 
zmniejszenie nierówności w zakresie 
wykształcenia i stanu zdrowia oraz 
ułatwienie przejścia od opieki 
instytucjonalnej do środowiskowej.

Państwa członkowskie i Komisja wspierają 
równość szans, w tym dostępność dla osób 
niepełnosprawnych, w drodze 
systematycznego uwzględniania zasady 
niedyskryminacji, o której mowa w art. 7 
rozporządzenia (UE) nr […], oraz za 
pomocą konkretnych działań w ramach 
priorytetów inwestycyjnych określonych 
w art. 3, w szczególności w jego ust. 1 
lit. c) ppkt (iii). Takie działania służą 
osobom narażonym na dyskryminację, jak 
imigranci, oraz osobom 
niepełnosprawnym i mają na celu 
zwiększenie ich udziału w rynku pracy, 
pogłębienie ich integracji społecznej, 
zmniejszenie nierówności w zakresie 
wykształcenia i stanu zdrowia oraz 
ułatwienie przejścia od opieki 
instytucjonalnej do środowiskowej.

Or. pt

Poprawka 354
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Innowacje społeczne skreślony
1. EFS promuje innowacje społeczne we 
wszystkich obszarach objętych zakresem 
EFS, jak określono w art. 3 niniejszego 
rozporządzenia, w szczególności w celu 
badania i zwiększenia możliwości 
innowacyjnych rozwiązań na rzecz 
realizacji potrzeb społecznych.
2. Państwa członkowskie same określają 
obszary innowacji społecznej, 
odpowiadające ich szczególnym
potrzebom, w swoich programach 
operacyjnych.
3. Komisja ułatwia budowanie potencjału 
innowacji społecznej, w szczególności 
przez wspieranie wzajemnego uczenia się, 
tworzenie sieci, rozpowszechnianie 
dobrych praktyk i metodyki.

Or. en

Poprawka 355
Kinga Göncz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. EFS promuje innowacje społeczne we 
wszystkich obszarach objętych zakresem 
EFS, jak określono w art. 3 niniejszego 
rozporządzenia, w szczególności w celu 
badania i zwiększenia możliwości 
innowacyjnych rozwiązań na rzecz 
realizacji potrzeb społecznych.

1. EFS promuje innowacje społeczne we 
wszystkich obszarach objętych zakresem 
EFS, jak określono w art. 3 niniejszego 
rozporządzenia, w szczególności w celu 
badania, oceny i następnie zwiększenia 
możliwości skutecznych innowacyjnych 
rozwiązań, w tym rozwiązań oddolnych, na 
rzecz realizacji potrzeb społecznych.

Or. en
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Poprawka 356
Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. EFS promuje innowacje społeczne we 
wszystkich obszarach objętych zakresem 
EFS, jak określono w art. 3 niniejszego 
rozporządzenia, w szczególności w celu 
badania i zwiększenia możliwości 
innowacyjnych rozwiązań na rzecz 
realizacji potrzeb społecznych.

1. EFS promuje innowacje społeczne we 
wszystkich obszarach objętych zakresem 
EFS, jak określono w art. 3 niniejszego 
rozporządzenia, w szczególności w celu 
badania, oceny i zwiększenia możliwości 
innowacyjnych rozwiązań, w tym 
rozwiązań oddolnych, na rzecz realizacji 
potrzeb społecznych.

Or. en

Poprawka 357
Pervenche Berès

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. EFS będzie promować innowacje 
społeczne we wszystkich obszarach 
objętych zakresem EFS, jak określono w 
art. 3 niniejszego rozporządzenia, w 
szczególności w celu badania i zwiększenia 
możliwości innowacyjnych rozwiązań na 
rzecz realizacji potrzeb społecznych.

1. EFS będzie promować innowacje 
społeczne we wszystkich obszarach 
objętych zakresem EFS, jak określono 
w art. 3 niniejszego rozporządzenia, w 
szczególności w celu badania na szczeblu 
lokalnym lub regionalnym i zwiększenia 
możliwości innowacyjnych rozwiązań na 
rzecz realizacji potrzeb społecznych.

Or. fr

Poprawka 358
Jutta Steinruck

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. EFS promuje innowacje społeczne we 
wszystkich obszarach objętych zakresem 
EFS, jak określono w art. 3 niniejszego 
rozporządzenia, w szczególności w celu 
badania i zwiększenia możliwości 
innowacyjnych rozwiązań na rzecz 
realizacji potrzeb społecznych.

1. EFS promuje innowacje społeczne we
wszystkich obszarach objętych zakresem 
EFS, jak określono w art. 3 niniejszego 
rozporządzenia, w szczególności w celu 
badania, oceny i zwiększenia możliwości 
innowacyjnych rozwiązań na rzecz 
realizacji potrzeb społecznych. Osiągnięcie 
celów strategii „Europa 2020” w zakresie 
zatrudnienia, edukacji i zwalczania 
ubóstwa wymaga zaangażowania 
wszystkich istotnych podmiotów.
W szczególności konieczna jest ścisła 
współpraca z partnerami społecznymi, 
organizacjami społecznymi i placówkami 
edukacyjnymi.

Or. de

Poprawka 359
Jutta Steinruck

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1 a. „Innowacje społeczne” oznaczają 
nowe przedsięwzięcia o charakterze 
społecznym pod względem zarówno celów, 
jak i środków, które zapewniają bardziej 
skuteczne, efektywne, trwałe lub 
sprawiedliwe rozwiązania w obliczu 
niezaspokajanych lub niedostatecznie 
zaspokajanych potrzeb społecznych 
w zakresie zwalczania ubóstwa 
i wykluczenia społecznego, 
upowszechniania wysokiej jakości 
zatrudnienia i godnej pracy, 
gwarantowania dostatecznej ochrony 
socjalnej zapobiegającej ubóstwu 
i polepszania warunków pracy, 
przyczyniając się tym sposobem do 
postępu społecznego.
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Innowacje społeczne wpływają na 
poprawę jakości życia i pracy. Innowacji 
tych nie ocenia się w pierwszej kolejności 
według kryteriów ekonomicznych, ale 
raczej na podstawie wartości dodanej, 
jaką innowacje te wnoszą na rzecz całego 
społeczeństwa.

Or. en

Poprawka 360
Mara Bizzotto

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie same określają 
obszary innowacji społecznej, 
odpowiadające ich szczególnym 
potrzebom, w swoich programach 
operacyjnych.

2. Państwa członkowskie same określają w 
swoich programach operacyjnych
dziedziny i obszary innowacji społecznej 
odpowiadające ich szczególnym 
potrzebom, mogą także opracować plan 
przeprowadzenia oceny zdobytych 
doświadczeń oraz gromadzenia i 
rozpowszechniania otrzymanych wyników.

Or. it

Poprawka 361
Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie same określają 
obszary innowacji społecznej, 
odpowiadające ich szczególnym 
potrzebom, w swoich programach 
operacyjnych.

2. Państwa członkowskie same określają 
obszary innowacji społecznej,
odpowiadające ich szczególnym 
potrzebom, w swoich programach 
operacyjnych, w tym kwestie związane z 
innowacjami społeczno-kulturowymi i 
odpowiadającymi działaniom 
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podejmowanym w ramach innych 
funduszy objętych wspólnymi ramami 
strategicznymi, w szczególności EFRR.

Or. en

Poprawka 362
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja ułatwia budowanie potencjału 
innowacji społecznej, w szczególności 
przez wspieranie wzajemnego uczenia się, 
tworzenie sieci, rozpowszechnianie 
dobrych praktyk i metodyki.

3. Komisja ułatwia budowanie potencjału 
innowacji społecznej, w szczególności 
przez wspieranie wzajemnego uczenia się, 
tworzenie sieci, rozpowszechnianie 
dobrych praktyk i metodyki, w tym 
w zakresie wspólnych kryteriów uzyskania 
społecznego znaku jakości 
przedsiębiorstw.

Or. fr

Poprawka 363
Mara Bizzotto

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja ułatwia budowanie potencjału 
innowacji społecznej, w szczególności 
przez wspieranie wzajemnego uczenia się, 
tworzenie sieci, rozpowszechnianie 
dobrych praktyk i metodyki.

3. Komisja ułatwia budowanie potencjału 
innowacji społecznej, w szczególności 
przez wspieranie wzajemnego uczenia się, 
tworzenie sieci, rozpowszechnianie 
dobrych praktyk i metodyki, w tym we 
współpracy z władzami regionalnymi i 
lokalnymi.

Or. en
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Poprawka 364
Andrea Cozzolino

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Współpraca ponadnarodowa Współpraca ponadnarodowa i 
międzyregionalna

Or. it

Poprawka 365
Mara Bizzotto

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie wspierają
współpracę ponadnarodową w celu 
promowania wzajemnego uczenia się, 
zwiększając przez to skuteczność polityk 
wspieranych przez EFS. Współpraca 
ponadnarodowa wiąże się z udziałem 
partnerów z co najmniej dwóch państw 
członkowskich.

1. Państwa członkowskie mogą wspierać
współpracę ponadnarodową w celu 
promowania wzajemnego uczenia się, 
zwiększając przez to skuteczność polityk 
wspieranych przez EFS.

Or. it

Poprawka 366
Andrea Cozzolino

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie wspierają 
współpracę ponadnarodową w celu 
promowania wzajemnego uczenia się, 
zwiększając przez to skuteczność polityk 

1. Państwa członkowskie wspierają 
współpracę ponadnarodową i/lub 
międzyregionalną w celu promowania 
wzajemnego uczenia się, zwiększając przez 
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wspieranych przez EFS. Współpraca 
ponadnarodowa wiąże się z udziałem
partnerów z co najmniej dwóch państw 
członkowskich.

to skuteczność polityk wspieranych przez 
EFS. Współpraca ponadnarodowa i 
współpraca międzyregionalna łączą
partnerów z co najmniej dwóch państw 
członkowskich.

Or. it

Poprawka 367
Nadja Hirsch, Marian Harkin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie wspierają 
współpracę ponadnarodową w celu 
promowania wzajemnego uczenia się, 
zwiększając przez to skuteczność polityk 
wspieranych przez EFS. Współpraca
ponadnarodowa wiąże się z udziałem 
partnerów z co najmniej dwóch państw 
członkowskich.

1. Państwa członkowskie wspierają 
współpracę transnarodową w celu 
promowania wzajemnego uczenia się, 
zwiększając przez to skuteczność polityk 
wspieranych przez EFS. Współpraca
transnarodowa wiąże się z udziałem 
partnerów, którymi mogą być władze 
lokalne i miejskie, z co najmniej dwóch 
państw członkowskich

Or. en

Poprawka 368
Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie wspierają 
współpracę ponadnarodową w celu 
promowania wzajemnego uczenia się, 
zwiększając przez to skuteczność polityk 
wspieranych przez EFS. Współpraca
ponadnarodowa wiąże się z udziałem 
partnerów z co najmniej dwóch państw 
członkowskich.

1. Państwa członkowskie wspierają 
współpracę transnarodową w celu 
promowania wzajemnego uczenia się, 
zwiększając przez to skuteczność polityk 
wspieranych przez EFS. Współpraca
transnarodowa wiąże się z udziałem 
partnerów, o których mowa w art. 5 
rozporządzenia (UE) nr [...], z co najmniej 
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dwóch państw członkowskich.

Or. en

Poprawka 369
Kinga Göncz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie mogą wybrać 
tematy współpracy ponadnarodowej z listy 
zaproponowanej przez Komisję i 
zatwierdzonej przez Komitet EFS.

2. Po konsultacji ze wszystkimi 
zainteresowanymi stronami, w tym z 
organizacjami pozarządowymi, państwa 
członkowskie mogą wybrać tematy 
współpracy transnarodowej z listy 
zaproponowanej przez Komisję i 
zatwierdzonej przez Komitet EFS.

Or. en

Poprawka 370
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie mogą wybrać 
tematy współpracy ponadnarodowej z listy 
zaproponowanej przez Komisję i 
zatwierdzonej przez Komitet EFS.

2. Po konsultacji ze wszystkimi 
organizacjami społeczeństwa 
obywatelskiego oraz władzami lokalnymi i 
regionalnymi państwa członkowskie mogą 
wybrać tematy współpracy transnarodowej
z listy zaproponowanej przez Komisję i 
zatwierdzonej przez Komitet EFS.

Or. en

Poprawka 371
Nadja Hirsch, Marian Harkin
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie mogą wybrać 
tematy współpracy ponadnarodowej z listy 
zaproponowanej przez Komisję i 
zatwierdzonej przez Komitet EFS.

2. Państwa członkowskie we współpracy z 
władzami regionalnymi, lokalnymi, 
miejskimi i innymi organami mogą 
wybrać tematy współpracy transnarodowej
z listy zaproponowanej przez Komisję i 
zatwierdzonej przez Komitet EFS.

Or. en

Poprawka 372
Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie mogą wybrać 
tematy współpracy ponadnarodowej z listy 
zaproponowanej przez Komisję i 
zatwierdzonej przez Komitet EFS.

2. Państwa członkowskie mogą wybrać 
tematy współpracy transnarodowej z listy
po konsultacji z partnerami
zaproponowanej przez Komisję i 
zatwierdzonej przez Komitet EFS.

Or. en

Poprawka 373
Mara Bizzotto

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie mogą wybrać 
tematy współpracy ponadnarodowej z listy 
zaproponowanej przez Komisję i 
zatwierdzonej przez Komitet EFS.

2. Państwa członkowskie we współpracy z 
władzami regionalnymi, lokalnymi, 
miejskimi i innymi organami mogą 
wybrać tematy współpracy transnarodowej
z listy zaproponowanej przez Komisję i 
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zatwierdzonej przez Komitet EFS.

Or. en

Poprawka 374
Marian Harkin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie mogą wybrać 
tematy współpracy ponadnarodowej z listy 
zaproponowanej przez Komisję i 
zatwierdzonej przez Komitet EFS.

2. Państwa członkowskie mogą wybrać 
tematy współpracy transnarodowej z listy 
zaproponowanej przez Komisję i 
zatwierdzonej przez Komitet EFS i 
zaproponować inne tematy uznane za 
wartościowe.

Or. en

Poprawka 375
Mara Bizzotto

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja ułatwia współpracę 
ponadnarodową w zakresie tematów, o 
których mowa w ust. 2, przez wzajemne 
uczenie się i skoordynowane lub wspólne 
działania. W szczególności Komisja 
organizuje działania unijnej platformy w 
celu ułatwienia wymiany doświadczeń, 
budowania potencjału i tworzenia sieci 
kontaktów, jak również rozpowszechniania 
odpowiednich wyników. Ponadto Komisja 
opracowuje skoordynowane ramy 
realizacji, obejmujące wspólne kryteria 
kwalifikowalności, rodzaje i 
harmonogram działań oraz wspólne 
podejścia metodyczne w zakresie 

3. Komisja ułatwia współpracę 
ponadnarodową przez wzajemne uczenie 
się i skoordynowane lub wspólne działania.
W szczególności Komisja organizuje 
działania unijnej platformy w celu 
ułatwienia tworzenia partnerstw 
ponadnarodowych, wymiany 
doświadczeń, budowania potencjału i 
tworzenia sieci kontaktów, jak również 
gromadzenia i rozpowszechniania 
użytecznych wyników.
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monitorowania i oceny, w celu ułatwienia 
współpracy ponadnarodowej.

Or. it

Poprawka 376
Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja ułatwia współpracę 
ponadnarodową w zakresie tematów, o 
których mowa w ust. 2, przez wzajemne 
uczenie się i skoordynowane lub wspólne 
działania. W szczególności Komisja 
organizuje działania unijnej platformy w 
celu ułatwienia wymiany doświadczeń, 
budowania potencjału i tworzenia sieci 
kontaktów, jak również rozpowszechniania 
odpowiednich wyników. Ponadto Komisja 
opracowuje skoordynowane ramy 
realizacji, obejmujące wspólne kryteria 
kwalifikowalności, rodzaje i harmonogram 
działań oraz wspólne podejścia 
metodyczne w zakresie monitorowania i 
oceny, w celu ułatwienia współpracy
ponadnarodowej.

3. Komisja ułatwia współpracę 
ponadnarodową w zakresie tematów, o 
których mowa w ust. 2, przez wzajemne 
uczenie się i skoordynowane lub wspólne 
działania. W szczególności Komisja 
organizuje działania unijnej platformy w 
celu ułatwienia wymiany doświadczeń, 
budowania potencjału i tworzenia sieci 
kontaktów, jak również rozpowszechniania 
odpowiednich wyników. Zachęca się 
państwa członkowskie do budowania sieci 
na rzecz włączenia społecznego na 
szczeblu transnarodowym obejmujące 
właściwe zainteresowane podmioty 
społeczeństwa obywatelskiego. Ponadto 
Komisja opracowuje skoordynowane ramy 
realizacji, obejmujące wspólne kryteria 
kwalifikowalności, rodzaje i harmonogram 
działań oraz wspólne podejścia 
metodyczne w zakresie monitorowania i 
oceny, w celu ułatwienia współpracy
transnarodowej.

Or. en

Poprawka 377
Riikka Manner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 3 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. The transnational cooperation 
objectives of the ESF should be assessed 
in the light of the goals assigned to the 
European Territorial Cooperation (ETC) 
programmes, thereby making for greater 
efficiency in the implementation of 
actions supported by the various funds 
and in terms of regional allocation.

Or. fi

Poprawka 378
Pervenche Berès

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3 a. 20% wkładu EFS przeznaczone na 
„promowanie włączenia społecznego i 
walkę z ubóstwem” powinno zostać 
przeznaczone na wymianę doświadczeń 
w zakresie transnarodowego włączenia 
społecznego skierowanego do osób 
marginalizowanych. Te doświadczenia 
powinny być stosowane na szczeblu 
regionalnym w ramach inicjatyw z 
udziałem władz publicznych, partnerów 
społecznych i stowarzyszeń z odnośnych 
regionów.

Or. fr

Poprawka 379
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Na zasadzie odstępstwa od art. 87 ust. 1 
rozporządzenia (UE) nr […] w programach 
operacyjnych można określać osie 
priorytetowe w celu realizacji innowacji 
społecznych i współpracy
ponadnarodowej, o których mowa w art. 9 
i 10.

1. Na zasadzie odstępstwa od art. 87 ust. 1 
rozporządzenia (UE) nr […] w programach 
operacyjnych można określać osie 
priorytetowe w celu realizacji współpracy
transnarodowej, o których mowa w art. 9 i 
10.

Or. en

Poprawka 380
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jan Kozłowski, Sidonia Elżbieta 
Jędrzejewska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Na zasadzie odstępstwa od art. 87 ust. 1 
rozporządzenia (UE) nr […] w programach 
operacyjnych można określać osie 
priorytetowe w celu realizacji innowacji 
społecznych i współpracy 
ponadnarodowej, o których mowa w art. 9 i 
10.

1. Na zasadzie odstępstwa od art. 87 ust. 1 
rozporządzenia (UE) nr […] w programach 
operacyjnych można określać osie 
priorytetowe w celu realizacji innowacji 
społecznych i współpracy 
ponadnarodowej, o których mowa w art. 9 i 
10.

Na zasadzie odstępstwa od art. 4 ust. 2 i 3 
osie priorytetowe przeznaczone w 
programach operacyjnych w całości na 
innowacje społeczne, współpracę 
transnarodową lub na oba te cele nie 
wliczają się do całkowitych zasobów EFS 
w każdym państwie członkowskim, o 
których mowa w art. 4 ust. 2, i do 
przydziału dla każdego programu 
operacyjnego wskazanego w art. 4 ust. 3.

Or. pl

Uzasadnienie

Zapisy art. 11 mogą pozostać niewykorzystane w związku z wymogami w zakresie 
koncentracji tematycznej wskazanych w art. 4 ust. 2 i 3. Środki w ramach wydzielonej osi 
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priorytetowej, przeznaczonej w całości na działania innowacyjne lub ponadnarodowe lub w 
zakresie jednym i drugim, powinny zostać więc wyłączone z zapisów dotyczących koncentracji 
tematycznej.

Poprawka 381
Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Na zasadzie odstępstwa od art. 87 ust. 1 
rozporządzenia (UE) nr […] w programach 
operacyjnych można określać osie 
priorytetowe w celu realizacji innowacji 
społecznych i współpracy
ponadnarodowej, o których mowa w art. 9 
i 10.

1. Na zasadzie odstępstwa od art. 87 ust. 1 
rozporządzenia (UE) nr […] w programach 
operacyjnych można określać osie 
priorytetowe w celu realizacji innowacji 
społecznych i współpracy transnarodowej, 
o których mowa w art. 9 i 10. Działania 
EFS w zakresie innowacji społecznych i 
współpracy transnarodowej mogą również 
być częścią osi priorytetowej obejmującej 
wiele funduszy.

Or. en

Poprawka 382
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Na zasadzie odstępstwa od art. 110 ust. 3 
rozporządzenia (UE) nr […] maksymalna 
stopa współfinansowania dla osi 
priorytetowej zwiększa się o 10 punktów 
procentowych, nie przekraczając jednak 
100 %, w przypadku gdy całość osi 
priorytetowej jest przeznaczona na
innowacje społeczne, współpracę 
transnarodową lub na oba te cele.

2. Na zasadzie odstępstwa od art. 110 ust. 3 
rozporządzenia (UE) nr […] maksymalna 
stopa współfinansowania dla osi 
priorytetowej zwiększa się o 10 punktów 
procentowych, nie przekraczając jednak 
100 %, w przypadku gdy całość osi 
priorytetowej jest przeznaczona na 
współpracę transnarodową lub na oba te 
cele.

Or. en
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Poprawka 383
Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Na zasadzie odstępstwa od art. 110 ust. 3 
rozporządzenia (UE) nr […] maksymalna 
stopa współfinansowania dla osi 
priorytetowej zwiększa się o 10 punktów 
procentowych, nie przekraczając jednak 
100 %, w przypadku gdy całość osi 
priorytetowej jest przeznaczona na 
innowacje społeczne, współpracę 
transnarodową lub na oba te cele.

2. Na zasadzie odstępstwa od art. 110 ust. 3 
rozporządzenia (UE) nr […] maksymalna 
stopa współfinansowania dla osi 
priorytetowej zwiększa się o 10 punktów 
procentowych, nie przekraczając jednak 
100 %, w przypadku gdy całość osi 
priorytetowej jest przeznaczona na 
innowacje społeczne, współpracę 
transnarodową lub na oba te cele lub 
odnosi się do art. 6 ust. 1.

Or. en

Poprawka 384
Pervenche Berès

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Na zasadzie odstępstwa od art. 110 ust. 3 
rozporządzenia (UE) nr […] maksymalna 
stopa współfinansowania dla osi 
priorytetowej zwiększa się o 10 punktów 
procentowych, nie przekraczając jednak
100 %, w przypadku gdy całość osi 
priorytetowej jest przeznaczona na 
innowacje społeczne, współpracę 
transnarodową lub na oba te cele.

2. Na zasadzie odstępstwa od art. 110 ust. 3 
rozporządzenia (UE) nr […] maksymalna 
stopa współfinansowania dla osi 
priorytetowej zwiększa się o 10 punktów 
procentowych, nie przekraczając jednak
100%, w przypadku gdy całość osi 
priorytetowej jest przeznaczona na 
innowacje społeczne, współpracę 
transnarodową lub na oba te cele, lub 
w przypadku części programów 
bezpośrednio zarządzanych przez 
partnerów społecznych lub organizacje 
pozarządowe.

Or. fr
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Poprawka 385
Marian Harkin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Na zasadzie odstępstwa od art. 110 ust. 3 
rozporządzenia (UE) nr […] maksymalna 
stopa współfinansowania dla osi 
priorytetowej zwiększa się o 10 punktów 
procentowych, nie przekraczając jednak 
100 %, w przypadku gdy całość osi 
priorytetowej jest przeznaczona na 
innowacje społeczne, współpracę 
transnarodową lub na oba te cele.

2. Na zasadzie odstępstwa od art. 109 ust. 3 
rozporządzenia (UE) nr […] maksymalna 
stopa współfinansowania dla osi 
priorytetowej zwiększa się o 10 punktów 
procentowych, nie przekraczając jednak 
100 %, w przypadku gdy całość osi 
priorytetowej jest przeznaczona na 
innowacje społeczne, współpracę 
transnarodową lub na oba te cele lub w 
przypadku części programów 
zarządzanych przez organizacje 
pozarządowe lub partnerów społecznych.

Or. en

Poprawka 386
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 3 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) do innowacji społecznych i współpracy 
transnarodowej, o których mowa w art. 9 i 
10, gdy nie są one objęte odrębną osią 
priorytetową.

(b) do współpracy transnarodowej, o 
których mowa w art. 9 i 10, gdy nie są one 
objęte odrębną osią priorytetową.

Or. en

Poprawka 387
Nadja Hirsch, Marian Harkin
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. EFS może wspierać lokalne strategie 
rozwoju realizowane przez społeczność, o 
których mowa w art. 28 rozporządzenia
(UE) nr […], pakty terytorialne i lokalne 
inicjatywy na rzecz zatrudnienia, edukacji i 
włączenia społecznego, jak również 
zintegrowane inwestycje terytorialne [ITI], 
o których mowa w art. 99 rozporządzenia
(UE) nr […].

1. EFS powinien wspierać lokalne strategie 
rozwoju realizowane przez społeczność, o 
których mowa w art. 28 rozporządzenia
(UE) nr […], pakty terytorialne i lokalne 
inicjatywy na rzecz zatrudnienia, edukacji i 
włączenia społecznego, jak również 
zintegrowane inwestycje terytorialne [ITI], 
o których mowa w art. 99 rozporządzenia
(UE) nr […].

Or. en

Poprawka 388
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jan Kozłowski, Sidonia Elżbieta 
Jędrzejewska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. EFS może wspierać lokalne strategie 
rozwoju realizowane przez społeczność, o 
których mowa w art. 28 rozporządzenia
(UE) nr […], pakty terytorialne i lokalne 
inicjatywy na rzecz zatrudnienia, edukacji i 
włączenia społecznego, jak również 
zintegrowane inwestycje terytorialne [ITI], 
o których mowa w art. 99 rozporządzenia
(UE) nr […].

1. EFS wspiera w szczególności lokalne 
strategie rozwoju realizowane przez
społeczność, o których mowa w art. 28 
rozporządzenia (UE) nr […], pakty 
terytorialne i lokalne inicjatywy na rzecz 
zatrudnienia, edukacji i włączenia 
społecznego, jak również zintegrowane 
inwestycje terytorialne [ITI], o których 
mowa w art. 99 rozporządzenia (UE) nr 
[…].

Or. en

Poprawka 389
Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. EFS może wspierać lokalne strategie 
rozwoju realizowane przez społeczność, o 
których mowa w art. 28 rozporządzenia
(UE) nr […], pakty terytorialne i lokalne 
inicjatywy na rzecz zatrudnienia, edukacji i 
włączenia społecznego, jak również
zintegrowane inwestycje terytorialne [ITI], 
o których mowa w art. 99 rozporządzenia
(UE) nr […].

1. EFS może wspierać lokalne strategie 
rozwoju realizowane przez społeczność, o 
których mowa w art. 28 rozporządzenia
(UE) nr […], pakty terytorialne i lokalne 
inicjatywy, takie jak inicjatywy społeczno-
kulturalne, inicjatywy na rzecz 
zatrudnienia w tym zatrudnienia ludzi 
młodych, edukacji i włączenia 
społecznego. EFS może być 
wykorzystywany jako główny fundusz w 
przypadku zintegrowanych projektów na 
rzecz włączenia społecznego 
realizowanych na mocy art. 3 lit. c) 
połączonych z priorytetami 
inwestycyjnymi lub działaniami w ramach 
EFRR. Co najmniej 5% EFS wspiera
zintegrowane inwestycje terytorialne [ITI], 
o których mowa w art. 99 rozporządzenia
(UE) nr […].

Or. en

Poprawka 390
Kinga Göncz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Uzupełniając interwencje EFRR, o 
których mowa w art. 7 rozporządzenia
(UE) nr [EFRR], EFS może wspierać 
zrównoważony rozwój obszarów miejskich 
przez strategie określające zintegrowane 
działania służące rozwiązywaniu 
problemów gospodarczych, 
środowiskowych i społecznych obecnych 
na zurbanizowanych obszarach miast, które 
wymienione są w umowie o partnerstwie.

2. Uzupełniając interwencje EFRR, o 
których mowa w art. 7 rozporządzenia
(UE) nr [EFRR], EFS może wspierać 
zrównoważony rozwój obszarów miejskich
i wiejskich przez strategie określające 
zintegrowane działania służące 
rozwiązywaniu problemów gospodarczych, 
środowiskowych i społecznych obecnych 
na zurbanizowanych obszarach miast i na 
obszarach wiejskich, które wymienione są 
w umowie o partnerstwie. W celu 
zapewnienia komplementarności z EFRR 
i ułatwienia dostępu do funduszy 



AM\904731PL.doc 187/219 PE489.537v02-00

PL

strukturalnych dla małych organizacji 
pozarządowych, EFS może być 
wykorzystywany jako główny fundusz w 
przypadku zintegrowanych projektów na 
rzecz włączenia społecznego łączących 
infrastrukturę społeczną i usługi na 
obszarach ubogich.

Or. en

Poprawka 391
Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Uzupełniając interwencje EFRR, o 
których mowa w art. 7 rozporządzenia
(UE) nr [EFRR], EFS może wspierać 
zrównoważony rozwój obszarów miejskich 
przez strategie określające zintegrowane 
działania służące rozwiązywaniu 
problemów gospodarczych, 
środowiskowych i społecznych obecnych 
na zurbanizowanych obszarach miast, 
które wymienione są w umowie o 
partnerstwie.

2. Uzupełniając interwencje EFRR, o 
których mowa w art. 7 rozporządzenia
(UE) nr [EFRR], EFS może wspierać 
zrównoważony rozwój obszarów miejskich 
przez strategie określające zintegrowane 
działania służące rozwiązywaniu 
problemów gospodarczych, 
środowiskowych, społecznych i
kulturowych obecnych na 
zurbanizowanych obszarach miast.

Or. en

Poprawka 392
Nadja Hirsch

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Uzupełniając interwencje EFRR, o 
których mowa w art. 7 rozporządzenia
(UE) nr [EFRR], EFS może wspierać 
zrównoważony rozwój obszarów miejskich 

2. Uzupełniając interwencje EFRR, o 
których mowa w art. 7 rozporządzenia
(UE) nr [EFRR], EFS powinien wspierać 
zrównoważony rozwój obszarów miejskich 



PE489.537v02-00 188/219 AM\904731PL.doc

PL

przez strategie określające zintegrowane 
działania służące rozwiązywaniu 
problemów gospodarczych, 
środowiskowych i społecznych obecnych 
na zurbanizowanych obszarach miast, które 
wymienione są w umowie o partnerstwie.

przez strategie określające zintegrowane 
działania służące rozwiązywaniu 
problemów gospodarczych, 
środowiskowych i społecznych obecnych 
na zurbanizowanych obszarach miast, które 
wymienione są w umowie o partnerstwie.
Możliwe powinno być wyznaczenie miast 
jako organów pośredniczących.

Or. en

Poprawka 393
Mara Bizzotto

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Uzupełniając interwencje EFRR, o 
których mowa w art. 7 rozporządzenia
(UE) nr [EFRR], EFS może wspierać 
zrównoważony rozwój obszarów miejskich 
przez strategie określające zintegrowane 
działania służące rozwiązywaniu 
problemów gospodarczych, 
środowiskowych i społecznych obecnych 
na zurbanizowanych obszarach miast, które 
wymienione są w umowie o partnerstwie.

2. Uzupełniając interwencje EFRR, o 
których mowa w art. 7 rozporządzenia
(UE) nr [EFRR], EFS powinien wspierać 
zrównoważony rozwój obszarów miejskich 
przez strategie określające zintegrowane 
działania służące rozwiązywaniu 
problemów gospodarczych, 
środowiskowych i społecznych obecnych 
na zurbanizowanych obszarach miast, które 
wymienione są w umowie o partnerstwie.
Możliwe powinno być wyznaczenie miast 
jako organów pośredniczących.

Or. en

Poprawka 394
Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Państwa członkowskie powinny 
przydzielić odpowiedni poziom wsparcia 
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finansowego na pomoc techniczną 
związaną z EFS, zgodnie z art. 52 ust. 2 
rozporządzenia [...] [RWP], bezpośrednio 
wszystkim partnerom, o których mowa w 
art. 5 rozporządzenia [...] [RWP], aby 
ułatwić zaangażowanie i uczestnictwo 
tych partnerów w przygotowaniu, 
wdrażaniu, monitoringu i ocenie 
programów i operacji oraz aby wesprzeć 
budowanie ich potencjału zgodnie z 
europejskim kodeksem postępowania w 
dziedzinie partnerstwa.

Or. en

Poprawka 395
Andrea Cozzolino

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. EFS może udzielać wsparcia w 
odniesieniu do wydatków poniesionych w 
przypadku operacji spoza obszaru objętego 
programem, ale na terytorium Unii, pod 
warunkiem że spełnione są dwa 
następujące wymogi:

2. EFS może udzielać wsparcia w 
odniesieniu do wydatków poniesionych w 
przypadku operacji spoza obszaru objętego 
programem, pod warunkiem że spełnione 
są dwa następujące wymogi:

Or. it

Poprawka 396
Nadja Hirsch

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Obok metod, o których mowa w art. 57 
rozporządzenia (UE) nr [...], Komisja może 
zwrócić wydatki poniesione przez państwa 
członkowskie na podstawie standardowej 

Obok metod, o których mowa w art. 57 
rozporządzenia (UE) nr [...], Komisja może 
zwrócić wydatki poniesione przez państwa 
członkowskie na podstawie standardowej 
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skali kosztów jednostkowych i kwot 
ryczałtowych określonych przez Komisję.
Do celów stosowania rozporządzenia (EU) 
nr […] obliczone na tej podstawie kwoty 
uważa się za pomoc publiczną udzieloną 
beneficjentom i za wydatki 
kwalifikowalne.

skali kosztów jednostkowych i kwot 
ryczałtowych określonych przez Komisję.
Koszty jednostkowe i kwoty ryczałtowe 
można obliczyć na podstawie faktycznej 
liczby uczestników na osobę, 
z odchyleniem rzędu 20% w stosunku do 
planu. Do celów stosowania 
rozporządzenia (EU) nr […] obliczone na 
tej podstawie kwoty uważa się za pomoc 
publiczną udzieloną beneficjentom i za 
wydatki kwalifikowalne.

Or. de

Poprawka 397
Mara Bizzotto

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W tym celu Komisja jest upoważniona, 
zgodnie z art. 16, do przyjmowania aktów 
delegowanych dotyczących rodzaju 
operacji objętych wsparciem, definicji 
standardowej skali kosztów jednostkowych 
i kwot ryczałtowych oraz ich 
maksymalnych kwot, które mogą być 
dostosowane do obowiązujących wspólnie 
stosowanych metod.

W tym celu Komisja jest upoważniona, 
zgodnie z art. 16, do przyjmowania aktów 
delegowanych dotyczących rodzaju 
operacji objętych wsparciem, definicji 
standardowej skali kosztów jednostkowych 
i kwot ryczałtowych oraz ich 
maksymalnych kwot, które mogą być 
dostosowane do obowiązujących wspólnie 
stosowanych metod z należytym 
uwzględnieniem już zdobytych 
doświadczeń z poprzedniego okresu 
programowania.

Or. it

Poprawka 398
Mara Bizzotto

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Zgodnie z art. 57 ust. 1 lit. d) i art. 57 
ust. 4 lit. d) rozporządzenia (UE) nr […], w 
celu pokrycia pozostałych kosztów 
kwalifikowalnych operacji można 
wykorzystać stawkę ryczałtową w 
wysokości do 40 % bezpośrednich 
kwalifikowalnych kosztów personelu.

2. Zgodnie z art. 57 ust. 1 lit. d) i art. 57 
ust. 4 lit. d) rozporządzenia (UE) nr […], w 
celu pokrycia pozostałych kosztów 
kwalifikowalnych operacji można 
wykorzystać stawkę ryczałtową w 
wysokości 40 % bezpośrednich 
kwalifikowalnych kosztów personelu.

Or. it

Poprawka 399
Pervenche Berès

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Kwotę dotacji, która jest zwracana na 
podstawie kwalifikowalnego kosztu 
operacji, określonego według stawki 
ryczałtowej, standardowej skali kosztów 
jednostkowych i płatności ryczałtowych, o 
których mowa w art. 57 ust. 1 
rozporządzenia (UE) nr […], można 
wyliczać dla każdego przypadku przez 
odniesienie do projektu budżetu 
uzgodnionego ex ante przez instytucję 
zarządzającą, w przypadku gdy wsparcie 
publiczne nie przekracza 100 000 EUR.

3. Kwotę dotacji, która jest zwracana na 
podstawie kwalifikowalnego kosztu 
operacji, określonego według stawki 
ryczałtowej, standardowej skali kosztów 
jednostkowych i płatności ryczałtowych, o 
których mowa w art. 57 ust. 1 
rozporządzenia (UE) nr […], można 
wyliczać dla każdego przypadku przez 
odniesienie do projektu budżetu 
uzgodnionego ex ante przez instytucję 
zarządzającą, w przypadku gdy wsparcie 
publiczne nie przekracza 200 000 EUR.

Or. fr

Poprawka 400
Elisabeth Morin-Chartier

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 3
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Kwotę dotacji, która jest zwracana na 
podstawie kwalifikowalnego kosztu 
operacji, określonego według stawki 
ryczałtowej, standardowej skali kosztów 
jednostkowych i płatności ryczałtowych, o 
których mowa w art. 57 ust. 1 
rozporządzenia (UE) nr […], można 
wyliczać dla każdego przypadku przez 
odniesienie do projektu budżetu 
uzgodnionego ex ante przez instytucję 
zarządzającą, w przypadku gdy wsparcie 
publiczne nie przekracza 100 000 EUR.

3. Kwotę dotacji, która jest zwracana na 
podstawie kwalifikowalnego kosztu 
operacji, określonego według stawki 
ryczałtowej, standardowej skali kosztów 
jednostkowych i płatności ryczałtowych, o 
których mowa w art. 57 ust. 1 
rozporządzenia (UE) nr […], można 
wyliczać dla każdego przypadku przez 
odniesienie do projektu budżetu 
uzgodnionego ex ante przez instytucję 
zarządzającą, w przypadku gdy kwota 
współfinansowania Unii nie przekracza 
100 000 EUR.

Or. fr

Poprawka 401
Pervenche Berès

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Dotacje, dla których wsparcie publiczne 
nie przekracza 50 000 EUR, z wyjątkiem 
operacji otrzymujących wsparcie w ramach 
programu pomocy państwa, przybierają 
formę kwot ryczałtowych oraz 
standardowej skali kosztów 
jednostkowych, zgodnie z ust. 1 lub art. 57 
rozporządzenia (UE) nr [...].

4. Dotacje, dla których wsparcie publiczne
nie przekracza 100 000 EUR, z wyjątkiem 
operacji otrzymujących wsparcie w ramach 
programu pomocy państwa, przybierają 
formę kwot ryczałtowych oraz 
standardowej skali kosztów 
jednostkowych, zgodnie z ust. 1 lub art. 57 
rozporządzenia (UE) nr [...].

Or. fr

Poprawka 402
Mara Bizzotto

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 4
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Dotacje, dla których wsparcie publiczne 
nie przekracza 50 000 EUR, z wyjątkiem 
operacji otrzymujących wsparcie w 
ramach programu pomocy państwa, 
przybierają formę kwot ryczałtowych oraz 
standardowej skali kosztów 
jednostkowych, zgodnie z ust. 1 lub art. 57 
rozporządzenia (UE) nr [...].

4. Dotacje, dla których wsparcie publiczne 
nie przekracza 50 000 EUR, mogą 
przybrać  formę kwot ryczałtowych oraz 
standardowej skali kosztów 
jednostkowych.

Or. it

Poprawka 403
Elisabeth Morin-Chartier

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Dotacje, dla których wsparcie publiczne
nie przekracza 50 000 EUR, z wyjątkiem 
operacji otrzymujących wsparcie w ramach 
programu pomocy państwa, przybierają 
formę kwot ryczałtowych oraz 
standardowej skali kosztów 
jednostkowych, zgodnie z ust. 1 lub art. 57 
rozporządzenia (UE) nr [...].

4. Dotacje, dla których kwota 
współfinansowania Unii nie przekracza 
50 000 EUR, z wyjątkiem operacji 
otrzymujących wsparcie w ramach 
programu pomocy państwa, przybierają 
formę kwot ryczałtowych oraz 
standardowej skali kosztów 
jednostkowych, zgodnie z ust. 1 lub art. 57 
rozporządzenia (UE) nr [...].

Or. fr

Poprawka 404
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Zgodnie z art. 32 rozporządzenia (UE) 
nr […] EFS może wspierać działania i 

1. Zgodnie z art. 32 rozporządzenia (UE) 
nr […] EFS może wspierać działania i 
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obszary polityki wchodzące w jego zakres 
przez instrumenty finansowe, takie jak 
systemy podziału ryzyka, instrumenty 
kapitałowe i dłużne, fundusze 
gwarancyjne, fundusze zarządzające i 
fundusze pożyczkowe.

obszary polityki wchodzące w jego zakres 
przez instrumenty finansowe.

Or. en

Poprawka 405
Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Zgodnie z art. 32 rozporządzenia (UE) 
nr […] EFS może wspierać działania i 
obszary polityki wchodzące w jego zakres 
przez instrumenty finansowe, takie jak 
systemy podziału ryzyka, instrumenty 
kapitałowe i dłużne, fundusze 
gwarancyjne, fundusze zarządzające i
fundusze pożyczkowe.

1. Zgodnie z art. 32 rozporządzenia (UE) 
nr […] EFS może wspierać działania i 
obszary polityki wchodzące w jego zakres 
przez instrumenty finansowe, takie jak 
systemy podziału ryzyka, instrumenty 
kapitałowe i dłużne, fundusze 
gwarancyjne, fundusze zarządzające,
fundusze pożyczkowe i mikrokredyty oraz 
mikroinstrumenty finansowe.

Or. en

Poprawka 406
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jan Kozłowski, Sidonia Elżbieta 
Jędrzejewska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. EFS może zostać wykorzystany w celu 
zwiększenia dostępu do rynków 
kapitałowych dla podmiotów publicznych i 
prywatnych na szczeblu krajowym i 
regionalnym realizujących działania i 
polityki wchodzące w zakres EFS oraz 

skreślony
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dany program operacyjny przez 
zastosowanie gwarancji opartych na 
polityce EFS, z zastrzeżeniem zgody 
Komisji.
Komisja jest upoważniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 16 w celu określenia 
przepisów szczegółowych i warunków, 
łącznie z pułapami, dotyczących wniosków 
państw członkowskich w sprawie 
gwarancji opartych na polityce EFS, 
dopilnowując w szczególności, aby ich 
udzielanie tych gwarancji nie prowadziło 
do nadmiernego zadłużenia organów 
publicznych.
Każdy wniosek jest oceniany przez 
Komisję i każda gwarancja oparta na 
polityce EFS jest przez nią zatwierdzana, 
pod warunkiem że gwarancja ta objęta 
jest programem operacyjnym, o którym 
mowa w art. 87 rozporządzenia (UE) nr 
[…], i że jest zgodna z przyjętymi 
przepisami szczegółowymi i warunkami.

Or. en

Uzasadnienie

Gwarancje EFS oparte na polityce stwarzają zagrożenie, że pieniądze z EFS mogą zostać 
wykorzystanie niezgodnie z priorytetami inwestycyjnymi i celami tematycznymi funduszu. W 
związku z tym przepis ten należy skreślić.

Poprawka 407
Inês Cristina Zuber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

EFS może zostać wykorzystany w celu 
zwiększenia dostępu do rynków 
kapitałowych dla podmiotów publicznych i 
prywatnych na szczeblu krajowym i 
regionalnym realizujących działania i 

skreślony
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polityki wchodzące w zakres EFS oraz 
dany program operacyjny przez 
zastosowanie gwarancji opartych na 
polityce EFS, z zastrzeżeniem zgody 
Komisji.

Or. pt

Poprawka 408
Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

EFS może zostać wykorzystany w celu 
zwiększenia dostępu do rynków 
kapitałowych dla podmiotów publicznych i 
prywatnych na szczeblu krajowym i
regionalnym realizujących działania i 
polityki wchodzące w zakres EFS oraz 
dany program operacyjny przez 
zastosowanie gwarancji opartych na 
polityce EFS, z zastrzeżeniem zgody 
Komisji.

EFS może zostać wykorzystany w celu 
zwiększenia dostępu do rynków 
kapitałowych dla podmiotów publicznych i 
prywatnych na szczeblu krajowym, 
regionalnym i lokalnym realizujących 
działania, w szczególności mikrokredyty 
oraz mikroinstrumenty finansowe i 
polityki wchodzące w zakres EFS oraz 
dany program operacyjny przez 
zastosowanie gwarancji opartych na 
polityce EFS, z zastrzeżeniem zgody 
Komisji.

Or. en

Poprawka 409
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 16a
Przepisy szczegółowe dotyczące 

uwarunkowań
1. Art. 175 ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 
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[...] dotyczącego uwarunkowań ex-ante 
nie ma zastosowania w odniesieniu do 
zawieszenia płatności z EFS.
2. Art. 21 rozporządzenia (UE) nr [...] 
dotyczącego warunków związanych z 
koordynowaniem polityki gospodarczej 
państw członkowskich nie ma 
zastosowania do zawieszenia płatności z 
EFS.

Or. en

Poprawka 410
Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – punkt 1 – ustęp 1 – punkt 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

• pracownicy zwolnieni w wyniku 
poważnego zakłócenia gospodarki na 
poziomie lokalnym, regionalnym lub 
krajowym spowodowanego 
nieoczekiwanym kryzysem lub nagłym 
pogorszeniem w danym sektorze albo 
przeniesieniem działalności do państw 
nienależących do UE;

Or. en

Poprawka 411
Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – punkt 1 – ustęp 1 – punkt 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

• osoby długotrwale bezrobotne i osoby 
najbardziej oddalone od rynku pracy;

Or. en
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Poprawka 412
Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – punkt 1 – ustęp 1 – punkt 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

• osoby w trudnej sytuacji mające gorszy 
dostęp do tradycyjnego rynku 
kredytowego;

Or. en

Poprawka 413
Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – punkt 1 – ustęp 1 – punkt 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

• osoby poniżej 25. roku życia, które 
pracują, uczą się, szkolą lub doszkalają w 
ciągu czterech miesięcy po opuszczeniu 
szkoły;

Or. en

Poprawka 414
Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – punkt 1 – ustęp 1 – punkt 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

• osoby powyżej 54. roku życia borykające 
się z poważną deprywacją materialną;

Or. en
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Poprawka 415
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – punkt 1 – ustęp 1 – punkt 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

• migranci, osoby obcego pochodzenia, 
mniejszości (w tym społeczności 
marginalizowane, takie jak Romowie)**;

• migranci, osoby ubiegające się o azyl, 
uchodźcy, osoby obcego pochodzenia, 
mniejszości (w tym społeczności 
marginalizowane, takie jak Romowie)**;

Or. en

Poprawka 416
Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – punkt 1 – ustęp 1 – punkt 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

• migranci, osoby obcego pochodzenia, 
mniejszości (w tym społeczności 
marginalizowane, takie jak Romowie)**;

• migranci, uchodźcy, osoby ubiegające się 
o azyl, osoby obcego pochodzenia, 
mniejszości (w tym społeczności 
marginalizowane, takie jak Romowie)**;

Or. en

Poprawka 417
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – punkt 1 – ustęp 1 – punkt 12 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

• osoby zagrożone ubóstwem;

Or. en
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Poprawka 418
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – punkt 1 – ustęp 1 – punkt 12 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

• osoby borykające się z poważną 
deprywacją materialną;

Or. en

Poprawka 419
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – punkt 1 – ustęp 1 – punkt 12 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

• samotni rodzice;

Or. en

Poprawka 420
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – punkt 1 – ustęp 1 – punkt 12 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

• osoby bezdomne;

Or. en

Poprawka 421
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – punkt 1 – ustęp 1 – punkt 12 e (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

• osoby z rejonów najuboższych;

Or. en

Poprawka 422
Marian Harkin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – punkt 1 – ustęp 1 – punkt 12 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

• osoby zagrożone ubóstwem (mediana 
dochodu);

Or. en

Poprawka 423
Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – punkt 1 – ustęp 1 – punkt 12 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

• osoby zagrożone ubóstwem;

Or. en

Poprawka 424
Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – punkt 1 – ustęp 1 – punkt 12 b (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

• osoby borykające się z poważną 
deprywacją materialną;

Or. en

Poprawka 425
Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – punkt 1 – ustęp 1 – punkt 12 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

• osoby poniżej 18. roku życia żyjące w 
gospodarstwach domowych osób 
długotrwale bezrobotnych;

Or. en

Poprawka 426
Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – punkt 1 – ustęp 1 – punkt 12 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

• samotni rodzice;

Or. en

Poprawka 427
Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – punkt 1 – ustęp 1 – punkt 12 e (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

• osoby bezdomne;

Or. en

Poprawka 428
Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – punkt 2 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

• liczba projektów zrealizowanych w pełni 
lub częściowo przez partnerów 
społecznych lub organizacje pozarządowe;

• liczba projektów zrealizowanych w pełni 
lub częściowo przez partnerów 
społecznych lub organizacje pozarządowe
lub inne zainteresowane podmioty;

Or. en

Poprawka 429
Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – punkt 2 – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

• liczba projektów obejmujących 
administrację publiczną lub służby 
publiczne;

• liczba projektów obejmujących 
administrację publiczną lub służby
publiczne na szczeblu krajowym, 
regionalnym i lokalnym;

Or. en

Poprawka 430
Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – punkt 2 – punkt 3
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

• liczba mikroprzedsiębiorstw oraz małych 
i średnich przedsiębiorstw objętych 
wsparciem.

• liczba objętych wsparciem
mikroprzedsiębiorstw oraz małych i 
średnich przedsiębiorstw, spółdzielni i 
przedsiębiorstw gospodarki społecznej

Or. en

Poprawka 431
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – punkt 2 – punkt 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

• liczba projektów w rejonach 
najuboższych;

Or. en

Poprawka 432
Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – punkt 2 – punkt 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

• liczba objętych wsparciem 
mikroprzedsiębiorstw oraz małych i 
średnich przedsiębiorstw, spółdzielni i 
przedsiębiorstw gospodarki społecznej 
zarządzanych przez kobiety lub w których 
zarządach lub radach nadzorczych 
zasiadają w większości kobiety;

Or. en
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Poprawka 433
Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – punkt 2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Te dane należy dostarczać w corocznych 
sprawozdaniach z realizacji, o których 
mowa w art. 44 ust. 1 i 2 i art. 101 ust. 1 
rozporządzenia (UE) nr […].

Te dane należy dostarczać w corocznych 
sprawozdaniach z realizacji, o których 
mowa w art. 44 ust. 1 i 2 i art. 101 ust. 1 
rozporządzenia (UE) nr […]. Wszystkie 
dane nie posiadające szczególnego 
znaczenia dla problematyki płci 
pogrupowane są również według płci.

Or. en

Poprawka 434
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – punkt 3 – punkt 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

• uczestnicy zaangażowani w pracę 
charytatywną po opuszczeniu programu;

Or. en

Poprawka 435
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – punkt 3 – punkt 4 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

• uczestnicy, którzy znaleźli się powyżej 
relatywnej granicy ubóstwa i wydźwignęli 
się z poważnej deprywacji materialnej;

Or. en
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Poprawka 436
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – punkt 3 – punkt 4 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

• procent uczestników i użytkowników 
usług z grup najmniej uprzywilejowanych 
wśród osób, które po opuszczeniu 
programu uczą się, szkolą, zdobywają 
kwalifikację lub pracują;

Or. en

Poprawka 437
Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – punkt 3 – punkt 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

• kobiety pozostające w sytuacji 
niepewności zatrudnienia;

Or. en

Poprawka 438
Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – punkt 3 – punkt 4 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

• kobiety, które stają się finansowo 
niezależne;

Or. en
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Poprawka 439
Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – punkt 3 – punkt 4 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

• wzrost liczby kobiet w dziedzinach takich 
jak matematyka, informatyka, nauki 
przyrodnicze i technika;

Or. en

Poprawka 440
Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – punkt 3 – punkt 4 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

• uczestnicy zaangażowani w pracę 
charytatywną po opuszczeniu programu;

Or. en

Poprawka 441
Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – punkt 3 – punkt 4 e (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

• uczestnicy, którzy znaleźli się powyżej 
relatywnej granicy ubóstwa;

Or. en
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Poprawka 442
Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – punkt 3 – punkt 4 f (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

• uczestnicy, którzy wydźwignęli się z 
poważnej deprywacji materialnej;

Or. en

Poprawka 443
Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – punkt 3 – punkt 4 g (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

• procent uczestników, użytkowników 
usług z grup najmniej uprzywilejowanych 
wśród osób, które po opuszczeniu 
programu uczą się, szkolą, zdobywają 
kwalifikację lub pracują;

Or. en

Poprawka 444
Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – punkt 3 – punkt 4 h (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

• ocena przez uczestników wartości 
interwencji (pod względem poprawy ich 
stanu emocjonalnego, rozwoju 
umiejętności...), ocena procesu 
konsultacyjnego towarzyszącego 
interwencji;
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Or. en

Poprawka 445
Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – punkt 3 – punkt 4 i (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

• procent niepełnosprawnych uczestników 
posiadających zatrudnienie po otrzymaniu 
wsparcia;

Or. en

Poprawka 446
Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – punkt 3 – punkt 4 j (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

• procent niepełnosprawnych uczestników, 
którym udało się przenieść od opieki 
instytucjonalnej do opieki środowiskowej;

Or. en

Poprawka 447
Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – punkt 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Te dane należy dostarczać w corocznych 
sprawozdaniach z realizacji, o których 
mowa w art. 44 ust. 1 i 2 i art. 101 ust. 1 
rozporządzenia (UE) nr […]. Wszystkie 

Te dane należy dostarczać w corocznych 
sprawozdaniach z realizacji, o których 
mowa w art. 44 ust. 1 i 2 i art. 101 ust. 1 
rozporządzenia (UE) nr […]. Wszystkie 
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dane pogrupowane są według płci. dane pogrupowane są według płci i zależą 
od oczekiwanego wyniku priorytetu 
inwestycyjnego, jeżeli osoby lub uczestnicy 
są poniżej 25. roku życia, pomiędzy 25. i 
54. rokiem życia oraz powyżej 54. roku 
życia.

Or. en

Poprawka 448
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – punkt 4 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

• uczestnicy posiadający zatrudnienie 6 
miesięcy po opuszczeniu programu;

• uczestnicy posiadający zatrudnienie na 
pełen etat, w niepełnym wymiarze godzin 
lub pracujący na własny rachunek 6 
miesięcy po opuszczeniu programu;

Or. en

Poprawka 449
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – punkt 4 – punkt 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

• uczestnicy znajdujący się w lepszej 
sytuacji na rynku pracy 6 miesięcy po 
opuszczeniu programu (charakter 
zatrudnienia – pełen etat czy niepełny 
wymiar godzin, wynagrodzenie w 
porównaniu do wynagrodzenia 
minimalnego lub krajowego, rodzaj 
umowy);

Or. en
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Poprawka 450
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – punkt 4 – punkt 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

• uczestnicy są aktywnie zaangażowani w
sieci środowiskowe i społeczne;

Or. en

Poprawka 451
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – punkt 4 – punkt 1 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

• uczestnicy posiadający zatrudnienie na 
pełen etat, w niepełnym wymiarze godzin 
lub pracujący na własny rachunek 1 rok 
po opuszczeniu programu;

Or. en

Poprawka 452
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – punkt 4 – punkt 1 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

• uczestnicy, którzy znaleźli się powyżej 
relatywnej granicy ubóstwa żyjący 
powyżej relatywnej granicy ubóstwa 1 rok 
po opuszczeniu programu;

Or. en
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Poprawka 453
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – punkt 4 – punkt 1 e (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

• uczestnicy, którzy wydźwignęli się z 
deprywacji materialnej i 1 rok po 
opuszczeniu programu nie są dotknięci 
deprywacją materialną;

Or. en

Poprawka 454
Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – punkt 4 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

• uczestnicy posiadający zatrudnienie 6 
miesięcy po opuszczeniu programu;

• uczestnicy posiadający zatrudnienie w 
pełnym wymiarze godzin 6 miesięcy po 
opuszczeniu programu;

Or. en

Poprawka 455
Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – punkt 4 – punkt 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

• uczestnicy posiadający zatrudnienie w 
niepełnym wymiarze godzin 6 miesięcy po 
opuszczeniu programu;

Or. en
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Poprawka 456
Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – punkt 4 – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

• uczestnicy znajdujący się w lepszej 
sytuacji na rynku pracy 6 miesięcy po 
opuszczeniu programu.

• uczestnicy znajdujący się w lepszej 
sytuacji na rynku pracy 6 miesięcy po 
opuszczeniu programu (charakter 
zatrudnienia – pełen etat czy niepełny 
wymiar godzin, wynagrodzenie w 
porównaniu do wynagrodzenia 
minimalnego lub krajowego, rodzaj 
umowy);

Or. en

Poprawka 457
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jan Kozłowski, Sidonia Elżbieta 
Jędrzejewska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – punkt 4 – punkt i (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) uczestnicy, którzy nie są już uzależnieni 
od świadczeń;

Or. en

Poprawka 458
Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – punkt 4 – punkt 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

• uczestnicy posiadający zatrudnienie w 
pełnym wymiarze godzin 1 rok po 
opuszczeniu programu;
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Or. en

Poprawka 459
Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – punkt 4 – punkt 3 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

• uczestnicy aktywnie zaangażowani w 
sieci środowiskowe i społeczne;

Or. en

Poprawka 460
Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – punkt 4 – punkt 3 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

• uczestnicy posiadający zatrudnienie w 
niepełnym wymiarze godzin 1 rok po 
opuszczeniu programu;

Or. en

Poprawka 461
Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – punkt 4 – punkt 3 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

• uczestnicy pracujący na własny 
rachunek 1 rok po opuszczeniu 
programu;

Or. en
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Poprawka 462
Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – punkt 4 – punkt 3 e (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

• uczestnicy znajdujący się w lepszej 
sytuacji na rynku pracy 1 rok po 
opuszczeniu programu;

Or. en

Poprawka 463
Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – punkt 4 – punkt 3 f (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

• uczestnicy, którzy znaleźli się powyżej 
relatywnej granicy ubóstwa 1 rok po 
opuszczeniu programu;

Or. en

Poprawka 464
Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – punkt 4 – punkt 3 g (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

• uczestnicy, którzy wydźwignęli się z 
deprywacji materialnej i 1 rok po 
opuszczeniu programu nie są dotknięci 
deprywacją materialną;

Or. en
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Poprawka 465
Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – punkt 4 – punkt 3 h (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

• kobiety pozostające w sytuacji 
niepewności zatrudnienia 1 rok po 
opuszczeniu programu;

Or. en

Poprawka 466
Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – punkt 4 – punkt 3 i (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

• kobiety niezależne finansowo 1 rok po 
opuszczeniu programu;

Or. en

Poprawka 467
Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – punkt 4 – punkt 3 j (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

• procent jednostek opieki 
instytucjonalnej, które przestały 
funkcjonować w porównaniu do 
pierwotnej ogólnej liczby na początku 
okresu pomiaru;

Or. en
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Poprawka 468
Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – punkt 4 – punkt 3 k (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

• procent osób powyżej 54. roku życia 
borykających się z poważną deprywacją 
materialną;

Or. en

Poprawka 469
Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – punkt 4 – punkt 3 l (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

• zmniejszenie liczby przypadków 
dyskryminacji zarejestrowanych przez 
wyznaczony organ lub organy ds. 
propagowania równego traktowania 
wszystkich osób bez dyskryminacji w 
miejscu pracy i w zawodzie i zgodnie z 
oczekiwanymi wynikami priorytetów 
inwestycyjnych w dziedzinach innych niż 
praca i zatrudnienie;

Or. en

Poprawka 470
Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – punkt 4 – punkt 3 m (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

• wzrost liczby kobiet w dziedzinach takich 
jak matematyka, informatyka, nauki 
przyrodnicze i technika 1 rok po 
opuszczeniu programu;

Or. en

Poprawka 471
Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – punkt 4 – punkt 3 n (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

• procent niepełnosprawnych uczestników 
posiadających zatrudnienie 1 rok po 
otrzymaniu wsparcia;

Or. en

Poprawka 472
Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – punkt 4 – punkt 3 o (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

• procent jednostek opieki 
instytucjonalnej, które przestały 
funkcjonować w porównaniu do 
pierwotnej ogólnej liczby na początku 
okresu pomiaru;

Or. en

Poprawka 473
Elisabeth Schroedter
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – punkt 4 – punkt 3 p (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

• procent osób poniżej 18. roku życia 
żyjących w gospodarstwach domowych 
osób długotrwale bezrobotnych;

Or. en

Poprawka 474
Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – punkt 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Te dane należy dostarczać w corocznych 
sprawozdaniach z realizacji, o których 
mowa w art. 44 ust. 4 rozporządzenia (UE) 
nr […]. Należy je gromadzić na podstawie 
reprezentatywnej próby uczestników 
wewnątrz każdej osi priorytetowej. Należy 
zapewnić wewnętrzną ważność próby tak, 
aby zebrane dane mogły być uogólnione na 
poziomie osi priorytetowej. Wszystkie 
dane pogrupowane są według płci.

Te dane należy dostarczać w corocznych 
sprawozdaniach z realizacji, o których 
mowa w art. 44 ust. 4 rozporządzenia (UE) 
nr […]. Należy je gromadzić na podstawie 
reprezentatywnej próby uczestników 
wewnątrz każdej osi priorytetowej lub 
każdego obszaru priorytetowego. Należy 
zapewnić wewnętrzną ważność próby tak, 
aby zebrane dane mogły być uogólnione na 
poziomie osi priorytetowej lub obszaru 
priorytetowego. Wszystkie dane 
pogrupowane są według płci i powinny 
zależeć od oczekiwanego wyniku 
priorytetu inwestycyjnego, jeżeli osoby lub 
uczestnicy są poniżej 25. roku życia, 
pomiędzy 25. i 54. rokiem życia oraz 
powyżej 54. roku życia.

Or. en


