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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

W dniu 23 listopada 2011 r. Komisja przyjęła wniosek dotyczący rozporządzenia 
ustanawiającego „Erasmus dla wszystkich” – program Unii na rzecz kształcenia, szkolenia, 
młodzieży i sportu.

Kształcenie i szkolenie są podstawowymi elementami strategii „Europa 2020” na rzecz 
inteligentnego, trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu oraz 
zintegrowanych wytycznych dla polityki gospodarczej i polityki zatrudnienia państw 
członkowskich. Pięć spośród przewodnich inicjatyw strategii „Europa 2020” zależy od 
modernizacji kształcenia i szkolenia: „Mobilna młodzież”, Program na rzecz nowych 
umiejętności i zatrudnienia oraz Europejska agenda cyfrowa, Unia innowacji i platforma 
współpracy w zakresie walki z ubóstwem.

Wniosek Komisji
W kolejnym okresie planowania finansowego UE na lata 2014-2020 Komisja proponuje 
utworzenie jednego zintegrowanego programu zwanego „Erasmus dla wszystkich” zamiast 
siedmiu dotąd istniejących programów w poprzednim okresie obowiązywania wieloletniego 
planu finansowego (2007-2013). Tak więc aktualny program zastąpi „Uczenie się przez całe 
życie”, „Młodzież w działaniu”, a także liczne istniejące unijne programy w zakresie 
szkolnictwa wyższego, bez względu na to czy mają one wymiar globalny (Erasmus Mundus), 
regionalny (Tempus, Alfa, Edulink) czy też dwustronny (ze Stanami Zjednoczonymi i 
Kanadą).

Całkowita pula finansowa zaproponowana na program wynosi 19,1 mld EUR, z czego 
1,812 mld EUR wpłynie z różnych unijnych instrumentów na działania zewnętrzne i zostanie 
zintegrowane z bieżącymi międzynarodowymi programami (Erasmus Mundus, Tempu, 
Edulink i Alfa). Całkowity budżet zaproponowany przez Komisję na finansowanie programu 
„Erasmus dla wszystkich” wzrósł o blisko 70% w stosunku do całkowitego budżetu 
przeznaczonego na te programy w okresie programowania 2007-2013.

Komisja proponuje ustrykturyzować ten przyszły usprawniony program wokół trzech 
głównych działań priorytetowych dla każdego odpowiedniego sektora edukacji:
– mobilność edukacyjna osób, w tym studentów, młodzieży, nauczycieli i personelu; 

(sugerowana wielkość budżetu – 65%), 
– współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk (sugerowana wielkość budżetu –
26%),
– wsparcie reformy polityk (sugerowana wielkość budżetu – 4%).

Ponadto w komunikacie Komisji dotyczącym programu „Erasmus dla wszystkich” 
towarzyszącym wnioskowi ustawodawczemu w sprawie rozporządzenia wskazano 
następujący podział środków na poszczególne sektory kształcenia (odpowiadający poziomom 
przyznanym na odpowiadające im programy w latach 2007-2013):
– szkolnictwo wyższe: 25%,
– kształcenie i szkolenie zawodowe oraz uczenie się dorosłych: 17 %, w tym uczenie się 

dorosłych: 2%,
– kształcenie szkolne: 7%,
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– młodzież: 7%.

W ramach tego programu odrębny rozdział zostanie poświecony sportowi (1% budżetu) oraz 
działaniom „Jean Monnet” (2% budżetu).

Stanowisko sprawozdawczyni

Sprawozdawczyni z zadowoleniem przyjmuje wniosek Komisji w sprawie rozporządzenia i 
sugeruje następujące najważniejsze zmiany w projekcie rozporządzenia:

1) wzmocnienie aspektu dotyczącego uczenia się przez całe życie, dzięki czemu 
z programu będzie mogło korzystać więcej sektorów edukacyjnych i szkoleniowych; 

2) ściślejsze powiązanie edukacji z zatrudnieniem oraz edukacji ze zmniejszaniem 
ubóstwa; 

3) zmiana struktury rozporządzenia przede wszystkim przez oddzielenie działań dla 
młodzieży od edukacji i szkoleń i przez jaśniejsze zidentyfikowanie podprogramów 
odpowiadających różnym sektorom edukacyjnym i szkoleniowym, także przez 
jaśniejsze określenie szczegółowych celów przyporządkowanych różnym 
podprogramom;

4) wzmocnienie w szczególności sektorów kształcenia i szkolenia zawodowego i uczenia 
się dorosłych, którym nie poświęcono uwagi w przedstawionym wniosku, mimo ich 
powszechnie uznawanej roli w promowaniu kultury uczenia się przez całe życie, 
rozwiązywaniu problemu bezrobocia (zwłaszcza wśród ludzi młodych), ubóstwa, 
promowaniu aktywnego obywatelstwa i aktywnego starzenia się, między innymi;

5) poprawa dostępu do programu, zwłaszcza dzięki promowaniu większego uczestnictwa 
w programie osób mających specjalne potrzeby, bardziej ograniczone możliwości lub 
trudności ze względu na wykształcenie, status społeczny, płeć, a także ze względów 
fizycznych, psychologicznych, geograficznych, ekonomicznych i kulturowych;

6) otwarcie na udział międzynarodowy (z krajami trzecimi) nie tylko w sektorze 
szkolnictwa wyższego, ale także w kształceniu i szkoleniu zawodowym oraz 
nauczaniu dorosłych;

7) jasne przedstawienie podziału budżetu na różne sektory edukacyjne i szkoleniowe 
w rozporządzeniu, także dzięki zasugerowaniu większych środków na sektory 
kształcenia zawodowego i uczenia się dorosłych;

8) wprowadzenie możliwości zadecydowania przez państwa członkowskie, zgodnie z ich 
prawem krajowym i tradycją, czy chcą mieć jeden lub więcej instytutów krajowych i 
agencji krajowych do realizacji programu na szczeblu krajowym;

9) włączenie wszystkich sześciu europejskich instytucji akademickich wspieranych 
w poprzedniej edycji programu „Jean Monnet”, zamiast redukowania ich do dwóch, 
jak proponuje Komisja.

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych zwraca się do Komisji Kultury i Edukacji, jako do 
komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących 
poprawek:
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Poprawka 1
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Europejska strategia na rzecz 
inteligentnego, trwałego wzrostu 
gospodarczego sprzyjającego włączeniu 
społecznemu („Europa 2020”) określa 
strategię wzrostu Unii na nadchodzącą 
dekadę jako wsparcie inteligentnego, 
trwałego wzrostu gospodarczego 
sprzyjającego włączeniu społecznemu, 
ustanawiając pięć ambitnych celów, które 
należy osiągnąć do 2020 r., w
szczególności w dziedzinie kształcenia w 
celu obniżenia wskaźnika przedwczesnego 
zakończenia nauki poniżej 10 % i w celu 
umożliwienia co najmniej 40 % 30-34-
latków ukończenie kształcenia wyższego.
Strategia obejmuje również inicjatywy 
przewodnie, w szczególności programy
„Mobilna młodzież” i „Program na rzecz 
nowych umiejętności i zatrudnienia”.

(5) Europejska strategia na rzecz 
inteligentnego, trwałego wzrostu 
gospodarczego sprzyjającego włączeniu 
społecznemu („Europa 2020”) określa 
strategię wzrostu Unii na nadchodzącą 
dekadę jako wsparcie inteligentnego, 
trwałego wzrostu gospodarczego 
sprzyjającego włączeniu społecznemu, 
ustanawiając pięć ambitnych celów, które 
należy osiągnąć do 2020 r., z których trzy 
będą pośrednio lub bezpośrednio 
wspierane z programu ustanowionego
w niniejszym rozporządzeniu. 
Odpowiednie działania zostaną przede 
wszystkim podjęte w dziedzinie kształcenia 
w celu obniżenia wskaźnika 
przedwczesnego zakończenia nauki poniżej 
10 % i w celu umożliwienia co najmniej 
40 % 30-34-latków ukończenie kształcenia 
wyższego, ale wniosą one także wkład w 
realizację celów dotyczących zatrudnienia 
i zmniejszenia ubóstwa. Strategia obejmuje 
również inicjatywy przewodnie, 
w szczególności programy „Mobilna 
młodzież”, „Program na rzecz nowych 
umiejętności i zatrudnienia” i Unię 
innowacji.

Or. en

Poprawka 2
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Program powinien mieć wyraźny 
międzynarodowy wymiar, w szczególności 
w odniesieniu do szkolnictwa wyższego, 
nie tylko w celu podniesienia jakości 

(8) Program powinien mieć wyraźny 
międzynarodowy wymiar, w szczególności 
w odniesieniu do kształcenia i szkolenia 
zawodowego, szkolnictwa wyższego
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europejskiego szkolnictwa wyższego dla 
osiągnięcia ogólniejszych celów ET 2020 i 
zwiększenia atrakcyjności Unii jako 
miejsca odbywania studiów, ale również w 
celu sprzyjania zrozumieniu między 
ludźmi oraz przyczynienia się do 
zrównoważonego rozwoju szkolnictwa
wyższego w państwach niebêd¹cych 
cz³onkami UE.

i uczenia się dorosłych, nie tylko w celu 
podniesienia jakości europejskiego 
szkolnictwa i szkoleń dla osiągnięcia 
ogólniejszych celów ET 2020 
i zwiększenia atrakcyjności Unii jako 
miejsca odbywania studiów, ale również 
w celu sprzyjania zrozumieniu między 
ludźmi oraz kulturami i przyczynienia się 
do zrównoważonego rozwoju szkolnictwa
i szkoleń w państwach niebędących 
członkami UE.

Or. en

Poprawka 3
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) W celu wspierania mobilności, 
sprawiedliwości i podnoszenia poziomu 
studiów Unia powinna ustanowić 
europejski instrument gwarancji 
kredytowych umożliwiający studentom, 
bez względu na ich pochodzenie społeczne, 
podjęcie studiów magisterskich w innym 
państwie uczestniczącym. Instrument ten 
powinien być dostępny dla instytucji 
finansowych, które zgodzą się oferować 
kredyty na sfinansowanie studiów 
magisterskich w innych państwach 
uczestniczących na warunkach korzystnych 
dla studentów.

(10) W celu wspierania mobilności, 
sprawiedliwości i podnoszenia poziomu 
studiów Unia powinna ustanowić 
europejski instrument gwarancji 
kredytowych umożliwiający studentom, 
bez względu na ich pochodzenie społeczne, 
podjęcie studiów magisterskich w innym 
państwie uczestniczącym. Instrument ten 
powinien być dostępny za pośrednictwem
instytucji finansowych, które zgodzą się 
oferować kredyty na sfinansowanie 
studiów magisterskich w innych państwach 
uczestniczących na warunkach korzystnych 
dla studentów.

Or. en

Poprawka 4
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 14 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) W odnowionym procesie (14) Kluczowa rola kształcenia i szkolenia 
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kopenhaskim (2011-2020) określono 
ambitną i globalną wizję polityki w
zakresie kształcenia i szkolenia 
zawodowego w Europie i wezwano do 
udzielenia wsparcia za pośrednictwem 
unijnych programów edukacyjnych na 
rzecz uzgodnionych priorytetów, w tym
międzynarodowej mobilności oraz reform 
wdrażanych przez państwa członkowskie.

zawodowego w realizacji celów 
wyznaczonych w strategii „Europa 2020” 
jest powszechnie uznawana i została 
określona w odnowionym procesie 
kopenhaskim (2011-2020), zwłaszcza 
uwzględniając ich potencjał, który może 
posłużyć do rozwiązania problemu 
wysokiego bezrobocia w Europie, 
szczególnie ludzi młodych, promując 
kulturę uczenia się przez całe życie, 
zwalczając wykluczenie społeczne i 
promując aktywne obywatelstwo. Należy 
zająć się pilną potrzebą zwiększenia 
transnarodowej mobilności adeptów
kształcenia i szkolenia zawodowego, w 
tym praktykantów, nauczycieli i osób 
prowadzących szkolenia i wspierać 
współpracę między partnerstwami na 
wszystkich poziomach między 
odpowiednimi interesariuszami i pomagać 
państwom członkowskim w modernizacji 
ich systemów kształcenia i szkolenia 
zawodowego.

Or. en

Poprawka 5
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 16 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Odnowiony europejski program 
uczenia się dorosłych w rezolucji Rady z 
dnia [...] r. ma na celu umożliwienie 
wszystkim dorosłym rozwoju i poszerzania 
swoich umiejętności i kompetencji przez 
całe życie, ze szczególnym 
uwzględnieniem poprawy oferty 
skierowanej do wysokiej liczby 
niewykwalifikowanych Europejczyków, do 
których odnosi się strategia „Europa 
2020”.

(16) Odnowiony europejski program 
uczenia się dorosłych zawarty w konkluzji
Rady z dnia 28 listopada 2011 r. podkreśla 
konieczność zwiększenia uczestnictwa 
w uczeniu się dorosłych, uwzględniając 
demograficzne starzenie się Europy, które 
nieodwołalnie zmusza dorosłych do 
regularnego uaktualniania prywatnych
i zawodowych umiejętności i kompetencji
po zakończeniu edukacji i szkoleń,
doceniając także rolę odgrywaną przez 
uczenie się dorosłych w promowaniu 
aktywnego obywatelstwa. Europejski 
program uczenia się dorosłych, 
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uwzględniający cele dotyczące 
zatrudnienia i zmniejszenia ubóstwa 
wyznaczone w strategii „Europa 2020”
zwraca szczególną uwagę na konieczność 
zwiększenia uczestnictwa nisko 
wykwalifikowanych i słabo 
wykształconych Europejczyków w uczeniu 
się dorosłych.

______________

1 Dz.U. C 372 z 20.12.2011, s. 1.

Or. en

Poprawka 6
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 17 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Działania w ramach Europejskiego 
Forum Młodzieży, krajowych ośrodków 
informacji o uznawalności dyplomów i 
okresów studiów (NARIC), sieci Eurydice, 
Euroguidance i Eurodesk, jak również 
krajowych służb wsparcia eTwinning, 
krajowych centrów Europass oraz 
krajowych biur informacyjnych w 
państwach sąsiadujących są niezbędne dla 
realizacji celów programu, w szczególności 
dzięki regularnemu przekazywaniu 
Komisji aktualnych informacji 
dotyczących różnych dziedzin ich 
działalności oraz dzięki rozpowszechnianiu 
wyników programu w Unii i 
uczestniczących państwach trzecich.

(17) Działania w ramach Europejskiego 
Forum Młodzieży, Europejskiej Platformy 
Społeczeństwa Obywatelskiego w sprawie 
uczenia się przez całe życie, krajowych 
ośrodków informacji o uznawalności 
dyplomów i okresów studiów (NARIC), 
sieci Eurydice, Euroguidance i Eurodesk, 
jak również krajowych służb wsparcia 
eTwinning, krajowych centrów Europass 
oraz krajowych biur informacyjnych 
w państwach sąsiadujących są niezbędne 
dla realizacji celów programu, 
w szczególności dzięki regularnemu 
przekazywaniu Komisji aktualnych 
informacji dotyczących różnych dziedzin 
ich działalności oraz dzięki 
rozpowszechnianiu wyników programu 
w Unii i uczestniczących państwach 
trzecich.

Or. en
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Poprawka 7
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 18 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) Należy wzmocnić współpracę między 
programem a organizacjami 
międzynarodowymi właściwymi w 
dziedzinie kształcenia, szkolenia,
młodzieży i sportu, zwłaszcza z Radą 
Europy.

(18) Należy wzmocnić współpracę między 
programem a organizacjami 
międzynarodowymi właściwymi 
w dziedzinie kształcenia i szkoleń, 
młodzieży i sportu, zwłaszcza z Radą 
Europy, UNESCO i OECD.

Or. en

Poprawka 8
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 19 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Program powinien przyczyniać się do 
udoskonalenia studiów w zakresie 
integracji europejskiej na całym świecie, 
wspierając w szczególności instytucje o 
europejskiej strukturze zarządzania,
zajmujące się szerokim zakresem 
obszarów polityki Unii, mające charakter 
niezarobkowy oraz przyznające uznane 
stopnie naukowe.

(19) Program powinien przyczyniać się do 
udoskonalenia studiów w zakresie
integracji europejskiej na całym świecie; 
powinien wspierać instytucje, które 
zajmują się szerokim zakresem obszarów 
polityki Unii, mające charakter 
niezarobkowy oraz przyznające uznane 
stopnie naukowe.

Or. en

Poprawka 9
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 21 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) Zwiększona przejrzystość kwalifikacji 
i kompetencji oraz poszerzone uznawanie 
narzędzi unijnych powinny ułatwić 
mobilność w całej Europie w celu uczenia 
się przez całe życie, co przyczyni się do 

(21) Zwiększona przejrzystość kwalifikacji 
i kompetencji oraz poszerzone uznawanie 
narzędzi unijnych powinny ułatwić 
mobilność w całej Europie w celu uczenia 
się przez całe życie, co przyczyni się do 
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rozwoju wysokiej jakości kształcenia i 
szkolenia i ułatwi mobilność w celach 
zawodowych między państwami oraz 
sektorami. Umożliwienie młodym
studentom (w tym uczestnikom kształcenia 
i szkolenia zawodowego) dostępu do 
metod, praktyk i technologii stosowanych 
w innych państwach pomoże zwiększyć ich 
zdolność do zatrudnienia w globalnej 
gospodarce; może to także pomóc w 
uatrakcyjnieniu zawodów o charakterze 
międzynarodowym.

rozwoju wysokiej jakości kształcenia 
i szkolenia i ułatwi mobilność w celach 
zawodowych między państwami oraz 
sektorami. Umożliwienie studentom (w 
tym uczestnikom kształcenia i szkolenia 
zawodowego) oraz uczącym się dorosłym 
dostępu do metod, praktyk i technologii 
stosowanych w innych państwach pomoże 
zwiększyć ich zdolność do zatrudnienia 
w globalnej gospodarce; może to także 
pomóc w uatrakcyjnieniu zawodów o 
charakterze międzynarodowym.

Or. en

Poprawka 10
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 25 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25) Skuteczne zarządzanie efektywnością, 
w tym ocena i monitorowanie, wymaga 
opracowania określonych wskaźników 
wykonania, które można mierzyć w czasie
i które są realistyczne, a jednocześnie 
odzwierciedlają logikę interwencji, a także 
dotyczą właściwej hierarchii celów i 
działań.

(25) Skuteczne zarządzanie efektywnością, 
w tym ocena i monitorowanie, wymaga 
opracowania mierzalnych i odpowiednich
wskaźników wykonania szczegółowo 
określonych celów, które można mierzyć 
w czasie i które są realistyczne, 
a jednocześnie odzwierciedlają logikę 
interwencji, a także dotyczą właściwej 
hierarchii celów i działań.

Or. en

Poprawka 11
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Program obejmuje kształcenie na 
wszystkich poziomach w perspektywie 
uczenia się przez całe życie, w 
szczególności na poziomie szkolnictwa 
wyższego, kształcenia i szkolenia 

3. Program obejmuje następujące 
dziedziny:
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zawodowego, uczenia się dorosłych, 
kształcenia szkolnego i młodzieży.

a) formalne, nieformalne i pozaformalne 
kształcenie i szkolenia na wszystkich 
poziomach w perspektywie uczenia się 
przez całe życie od nauki w szkole poprzez 
kształcenie i szkolenie zawodowe, 
szkolnictwo wyższe i uczenie się 
dorosłych;
b) kształcenie młodzieży, zwłaszcza 
pozaformalne i nieformalne;
c) sport, przede wszystkim masowy.

Or. en

Poprawka 12
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Obejmuje on wymiar międzynarodowy 
zgodnie z art. 21 Traktatu o Unii 
Europejskiej i w jego ramach będą 
również wspierane działania w dziedzinie 
sportu.

4. Zgodnie z art. 21 Traktatu o Unii 
Europejskiej program obejmuje wymiar 
międzynarodowy mający na celu 
wspieranie działań zewnętrznych Unii,
w tym celów rozwojowych, dzięki 
współpracy między Unią i krajami 
trzecimi.

Or. en

Poprawka 13
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2) „otoczenie pozaformalne” oznacza
kontekst uczenia się, często zaplanowany i
zorganizowany, ale niebędący częścią
formalnego systemu kształcenia i 
szkolenia;

2) „kształcenie pozaformalne” oznacza 
zorganizowany proces, który umożliwia 
jednostkom rozwijanie umiejętności, 
kwalifikacji i kompetencji innych niż te, 
które nabyły one w ramach formalnego 
systemu kształcenia. Umiejętności te 
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obejmują szeroki wachlarz kompetencji, 
takich jak umiejętności interpersonalne, 
zdolności organizacyjne i zarządzanie 
konfliktami, świadomość 
międzykulturową, umiejętności 
przywódcze, planowanie, koordynację 
i praktyczne umiejętności rozwiązywania 
problemów, pracę zespołową, pewność 
siebie, dyscyplinę i odpowiedzialność.

Or. en

Poprawka 14
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3) „mobilność edukacyjna” oznacza 
fizyczne przeniesienie się do innego 
państwa niż państwo zamieszkania w celu 
podjęcia studiów, szkolenia lub innego 
rodzaju nauki, w tym stażów i uczenia się 
pozaformalnego, w celu nauczania lub 
uczestniczenia w transnarodowym 
doskonaleniu zawodowym. Może ona 
obejmować kursy przygotowawcze w 
języku państwa przyjmującego. Mobilność 
edukacyjna obejmuje również wymiany 
młodzieży i transnarodowe doskonalenie 
zawodowe dla osób pracujących z 
młodzieżą;

3) „mobilność edukacyjna” oznacza 
fizyczne przeniesienie się do innego 
państwa niż państwo zamieszkania w celu 
podjęcia studiów, szkolenia lub innego 
rodzaju nauki, w tym stażów, praktyk, 
wolontariatu i uczenia się pozaformalnego, 
w celu nauczania lub uczestniczenia w 
transnarodowym doskonaleniu 
zawodowym. Może ona obejmować kursy 
przygotowawcze w języku państwa 
przyjmującego, a także działania 
uzupełniające. Mobilność edukacyjna 
obejmuje również wymiany młodzieży, 
wolontariat, uczenie się pozaformalne i
nieformalne oraz transnarodowe 
doskonalenie zawodowe dla osób 
pracujących z młodzieżą;

Or. en

Poprawka 15
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – punkt 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4) „współpraca na rzecz innowacji i 
dobrych praktyk” oznacza transnarodowe 

4) „współpraca na rzecz innowacji 
i dobrych praktyk” oznacza transnarodowe 
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projekty współpracy, w które 
zaangażowane są organizacje działające w 
obszarze kształcenia, szkolenia lub 
młodzieży oraz ewentualnie inne 
organizacje;

projekty współpracy, w które 
zaangażowane są instytucje, partnerzy 
społeczni, organizacje i przedsiębiorstwa
działające w obszarze kształcenia
i szkolenia lub młodzieży.

Or. en

Poprawka 16
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – punkt 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5) „wsparcie reform politycznych” oznacza 
każdy rodzaj działalności mającej na celu 
wspieranie i ułatwianie modernizacji 
systemów kształcenia i szkolenia poprzez 
współpracę polityczną między państwami 
członkowskimi, w szczególności otwarte 
metody koordynacji;

5) „wsparcie reform politycznych” oznacza 
każdy rodzaj działalności mającej na celu 
wspieranie i ułatwianie modernizacji 
systemów kształcenia i szkolenia oraz 
wsparcie rozwoju europejskiej polityki na 
rzecz młodzieży poprzez współpracę 
polityczną między państwami 
członkowskimi, w szczególności otwartą 
metodę koordynacji;

Or. en

Poprawka 17
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – punkt 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8) „osoba pracująca z młodzieżą” oznacza 
zawodowego pracownika lub 
wolontariusza zaangażowanego w uczenie 
się pozaformalne;

8) „praca młodzieży” obejmuje szeroki 
wachlarz działań o charakterze 
społecznym, kulturalnym, edukacyjnym 
lub politycznym organizowanych przez 
młodzież, z jej udziałem i dla niej. Jest to 
działalność pozaszkolna i opiera się na 
procesach uczenia się pozaformalnego 
i dobrowolnym udziale.

Or. en
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Poprawka 18
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – punkt 14 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

14a) „uczący się dorośli” to osoby 
w wieku od 25 do 64 lat, które uczestniczą 
w działaniach edukacyjnych;

Or. en

Poprawka 19
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – punkt 14 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

14b) „wolontariat” oznacza działalność, 
którą osoba podejmuje dobrowolnie 
i poświęcając własny czas i energię na 
działania przynoszące korzyści innym 
osobom lub społeczeństwu jako takiemu. 
Tego rodzaju działalność nie jest 
nastawiona na zysk i nie może być 
motywowana chęcią uzyskania 
materialnych lub finansowych korzyści;

Or. en

Poprawka 20
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – punkt 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

18) „partnerstwo” oznacza porozumienie 
pomiędzy grupą instytucji lub organizacji z 
różnych państw członkowskich w celu 
przeprowadzenia wspólnych działań 
europejskich w dziedzinie kształcenia, 
szkolenia i młodzieży lub ustanawiające 
formalną lub nieformalną sieć w danej 
dziedzinie. W odniesieniu do sportu jest to 

18) „partnerstwo” oznacza porozumienie 
pomiędzy grupą instytucji, partnerów 
społecznych, organizacji i/lub 
przedsiębiorstw z różnych uczestniczących
państw w celu przeprowadzenia wspólnych 
działań europejskich, wszelkiego rodzaju,
w dziedzinie kształcenia, szkolenia 
i młodzieży lub ustanawiające formalną lub 
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porozumienie co najmniej z jedną stroną 
trzecią, taką jak zawodowa organizacja 
sportowa lub sponsor w innym państwie 
członkowskim, w celu uzyskania z 
dodatkowych źródeł wsparcia dla 
osiągnięcia zamierzonych celów programu;

nieformalną sieć w danej dziedzinie.
W kontekście sportu jest to porozumienie
z co najmniej jedną stroną trzecią, taką jak 
zawodowa organizacja sportowa lub 
sponsor w innym państwie członkowskim, 
w celu uzyskania z dodatkowych źródeł 
wsparcia dla osiągnięcia zamierzonych 
celów programu; udział ma poprawić 
jakość partnerstwa, może zostać 
rozszerzony o instytucje i/lub organizacje 
z krajów trzecich.

Or. en

Poprawka 21
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – punkt 26

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

26) „narzędzia UE służące zwiększaniu
przejrzystości” oznaczają instrumenty 
ułatwiające zainteresowanym stronom 
zrozumienie, docenienie i, w stosownych 
przypadkach, uznawanie wyników 
nauczania i kwalifikacji w całej Unii;

26) „unijne narzędzia przejrzystości
i uznawania” oznaczają instrumenty 
ułatwiające zainteresowanym stronom 
zrozumienie, docenienie i, w stosownych 
przypadkach, uznawanie efektów uczenia 
się i kwalifikacji w całej Unii;

Or. en

Poprawka 22
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – punkt 28 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

28a) „sport masowy” oznacza sport 
w formie zorganizowanej uprawiany na 
szczeblu lokalnym przez amatorów oraz 
sport dla wszystkich.

Or. en
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Poprawka 23
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) transnarodowego charakteru tych 
działań, w szczególności dzięki mobilności 
transnarodowej i współpracy 
ukierunkowanej na osiągnięcie 
długoterminowego skutku systemowego;

a) transnarodowego charakteru tych 
działań, w szczególności dzięki mobilności 
transnarodowej i współpracy 
ukierunkowanej na osiągnięcie 
długoterminowego skutku systemowego
oraz na poziomie indywidualnym 
i organizacyjnym;

Or. en

Poprawka 24
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) ich komplementarności i synergii z 
innymi krajowymi, międzynarodowymi i 
innymi unijnymi programami i politykami, 
co umożliwia osiągnięcie korzyści skali i 
masy krytycznej;

b) ich komplementarności i synergii 
z innymi krajowymi, międzynarodowymi 
i innymi unijnymi programami i 
politykami;

Or. en

Poprawka 25
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Program ma na celu przyczynienie się 
do realizacji celów strategii „Europa 
2020” i strategicznych ram europejskiej 
współpracy w dziedzinie kształcenia i 
szkolenia (ET 2020), w tym odpowiednich 
poziomów odniesienia ustanowionych w 
ramach tych instrumentów, przyczynienie 
się do realizacji odnowionych ram 

1. Program ma na celu przyczynienie się 
do realizacji celów:
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współpracy europejskiej w dziedzinie 
młodzieży (2010-2018), do 
zrównoważonego rozwoju państw trzecich 
w dziedzinie szkolnictwa wyższego oraz do 
rozwoju europejskiego wymiaru sportu.

a) promowania europejskich wartości 
zgodnie z art. 2 Traktatu o Unii 
Europejskiej;
b) strategii „Europa 2020” i jej głównych 
założeń, zwłaszcza w dziedzinie edukacji, 
zatrudnienia i zmniejszenia ubóstwa;
c) strategicznych ram europejskiej 
współpracy w dziedzinie kształcenia i 
szkolenia (ET 2020), w tym odpowiednich 
poziomów odniesienia;
d) odnowionych ram europejskiej 
współpracy na rzecz młodzieży (2010–
2018);
e) odnowionego procesu kopenhaskiego 
(2011-2020);
f) odnowionej europejskiej agendy 
w zakresie uczenia się dorosłych;
g) zrównoważonego rozwoju państw 
trzecich w dziedzinie kształcenia i szkoleń, 
oraz
h) rozwoju europejskiego wymiaru w 
sporcie, zgodnie z unijnym planem prac 
na rzecz sportu.

Or. en

Poprawka 26
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Program ma na celu szczególnie 
przyczynienie się do osiągnięcia 
następujących głównych celów strategii 
„Europa 2020”:

skreślony

a) ograniczenie wskaźnika 
przedwczesnego zakończenia nauki;
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b) zwiększenie liczby 30-34 letnich 
studentów, którzy ukończyli studia wyższe.

Or. en

Poprawka 27
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 4a
Działania w ramach programu

1. W dziedzinie kształcenia i szkolenia, 
młodzieży i sportu cele programu 
realizowane są w ramach następujących 
trzech rodzajów działań:
– mobilności edukacyjnej osób,
– współpracy na rzecz innowacji i dobrych 
praktyk,
– wspierania reform politycznych.
2. Szczegółowe działania „Jean Monnet” 
opisano w art. 10.

Or. en

Uzasadnienie

Sprawozdawczyni sugeruje przeniesienie dawnego art. 6 do przepisów ogólnych 
rozporządzenia, gdyż określa on strukturę wszystkich działań proponowanych 
w rozporządzeniu.

Poprawka 28
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Rozdział II – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Kształcenie, szkolenie i młodzież Kształcenie i szkolenie

Or. en
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Poprawka 29
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 4b
Podprogramy

Programy szczegółowe dla poszczególnych 
sektorów są następujące:
a) „Szkoły”, związany z kształceniem 
szkolnym;
b) „Szkolnictwo wyższe”, związany ze 
wszystkimi rodzajami szkolnictwa 
wyższego;
c) „Kształcenie i szkolenie zawodowe”, 
związany z kształceniem i szkoleniem 
zawodowym;
d) „Kształcenie dorosłych”, związany z 
uczeniem się dorosłych.

Or. en

Uzasadnienie
Sprawozdawczyni sugeruje jasne wymienienie podprogramów poświęconych każdemu 
z poszczególnych sektorów edukacji, niezależnie od wybranych później tytułów dla 
podprogramów w trakcie przyjmowania niniejszej opinii.

Poprawka 30
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Cele szczegółowe Cele szczegółowe podprogramów

Or. en

Poprawka 31
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – wprowadzenie
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W obszarach kształcenia, szkolenia i 
młodzieży realizowane są następujące cele 
szczegółowe programu:

1. Zgodnie z celami ogólnymi programu 
podprogramy wymienione w niniejszym 
rozdziale realizują następujące cele 
szczegółowe:

Or. en

Poprawka 32
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) podniesienie poziomu kluczowych 
kompetencji i umiejętności, w 
szczególności w zakresie ich przydatności 
dla rynku pracy i społeczeństwa, jak 
również zwiększenie udziału młodzieży w 
życiu demokratycznym Europy, zwłaszcza 
dzięki zwiększonym możliwościom w 
zakresie mobilności edukacyjnej 
młodzieży, osób uczących się, 
pracowników i osób pracujących z 
młodzieżą oraz dzięki zacieśnionej 
współpracy między sektorami kształcenia i 
młodzieżą oraz rynkiem pracy;

a). podniesienie poziomu kluczowych 
kompetencji i umiejętności, 
w szczególności w zakresie ich 
przydatności dla rynku pracy 
i społeczeństwa, jak również promowanie 
włączenia społecznego;

– Powiązane wskaźniki: 
– % uczestników, którzy podnieśli swoje 
kluczowe kompetencje lub umiejętności 
mające znaczenie dla ich zdolności do 
zatrudnienia;
– % młodych uczestników, którzy 
deklarują, że są lepiej przygotowani do 
uczestnictwa w życiu społecznym i 
politycznym;

Or. en

Poprawka 33
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera b)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) wspieranie poprawy jakości, 
doskonałości innowacyjnej i 
umiędzynarodowienia instytucji 
edukacyjnych, jak również w pracy z 
młodzieżą, w szczególności dzięki 
zacieśnionej współpracy transnarodowej 
między organizatorami kształcenia i 
szkolenia/organizacjami młodzieżowymi a 
innymi zainteresowanymi stronami;

skreślona

– Powiązany wskaźnik: % organizacji, 
które uczestniczyły w programie i 
opracowały/przyjęły innowacyjne metody

Or. en

Poprawka 34
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) wspieranie tworzenia europejskiego 
obszaru uczenia się przez całe życie, 
zainicjowanie reform politycznych na 
szczeblu krajowym, wspieranie 
modernizacji systemów kształcenia i 
szkolenia, w tym uczenia się 
pozaformalnego, oraz wspieranie 
europejskiej współpracy w dziedzinie 
młodzieży, w szczególności dzięki 
zacieśnionej współpracy politycznej, 
lepszemu zastosowaniu narzędzi 
uznawania i narzędzi służących 
zwiększaniu przejrzystości oraz dzięki 
rozpowszechnianiu dobrych praktyk;

c) promowanie tworzenia europejskiego 
obszaru uczenia się przez całe życie, 
zainicjowanie reform politycznych na 
szczeblu krajowym, regionalnym 
i lokalnym, wspieranie modernizacji 
systemów kształcenia i szkolenia, w tym 
uczenia się pozaformalnego
i nieformalnego, w szczególności dzięki 
zacieśnionej współpracy politycznej, 
lepszemu zastosowaniu narzędzi 
uznawania i narzędzi służących 
zwiększaniu przejrzystości oraz dzięki 
rozpowszechnianiu dobrych praktyk;

– Powiązany wskaźnik: liczba państw 
członkowskich wykorzystujących wyniki 
otwartych metod koordynacji w pracach 
nad swoją polityką krajową 

Or. en
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Poprawka 35
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) poszerzanie międzynarodowego 
wymiaru kształcenia, szkolenia i
młodzieży, w szczególności w szkolnictwie 
wyższym, dzięki zwiększeniu atrakcyjności 
unijnych instytucji szkolnictwa wyższego
oraz wspieraniu działań zewnętrznych 
Unii, w tym jej celów rozwoju, poprzez 
promowanie mobilności i współpracy 
między instytucjami szkolnictwa wyższego 
UE i państw trzecich oraz poprzez 
ukierunkowane budowanie potencjału w 
państwach trzecich;

d) poszerzanie międzynarodowego 
wymiaru kształcenia i szkolenia dzięki 
zwiększeniu atrakcyjności unijnych 
instytucji edukacyjnych i szkoleniowych
oraz wspieraniu działań zewnętrznych 
Unii, w tym jej celów rozwoju, poprzez 
promowanie mobilności i współpracy 
między instytucjami edukacyjnymi
i szkoleniowymi państw trzecich oraz 
poprzez ukierunkowane budowanie 
potencjału w państwach trzecich;

– Powiązany wskaźnik: liczba instytucji 
szkolnictwa wyższego spoza UE 
uczestniczących w działaniach w zakresie 
mobilności i współpracy

Or. en

Poprawka 36
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera e) – tiret pierwsze

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– Powiązany wskaźnik: % uczestników, 
którzy podnieśli swoje umiejętności 
językowe

skreślone

Or. en

Poprawka 37
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera f) – tiret pierwsze

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– Powiązany wskaźnik: liczba studentów 
przechodzących szkolenia w ramach 
działań „Jean Monnet”. 

skreślone
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Or. en

Poprawka 38
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera f a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fa) promowanie równości i aktywności 
obywatelskiej.

Or. en

Poprawka 39
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Ponadto podprogram „Kształcenie i 
szkolenie zawodowe” dąży do realizacji 
następujących celów szczegółowych 
w dziedzinie kształcenia i szkolenia 
zawodowego:
a) zwiększenie mobilności edukacyjnej 
studentów, w tym praktykantów, 
nauczycieli i prowadzących szkolenia;
b) zwiększenie atrakcyjności i jakości 
kształcenia i szkolenia zawodowego przez 
promowanie jakości i skuteczności;
c) promowanie uznawania kształcenia 
nieformalnego i pozaformalnego, 
zwłaszcza w kontekście ustawicznego 
kształcenia i szkolenia zawodowego;
d) promowanie elastycznego dostępu do 
szkoleń i kwalifikacji;
e) promowanie sprzyjającego włączeniu 
dostępu przez wspieranie wykorzystywania 
drugiej szansy nabycia kluczowych 
kompetencji i umiejętności, zwłaszcza w 
przypadku osób przedwcześnie 
kończących naukę, młodzieży 
niekształcącej się, niepracującej ani 
nieszkolącej się (NEET), osób 
niepełnosprawnych, osób starszych lub 
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osób ze środowisk migracyjnych;
f) promowanie równowagi między pracą, 
życiem prywatnym i nauką, zwłaszcza jeśli 
chodzi o ustawiczne kształcenie i szkolenie 
zawodowe.

Or. en

Poprawka 40
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1b. Podprogram „Kształcenie dorosłych” 
dąży do realizacji następujących celów 
szczegółowych w dziedzinie uczenia się 
dorosłych:
a) zwiększenie mobilności edukacyjnej 
dorosłych;
b) promowanie ustawicznego zdobywania 
wiedzy i udziału w kształceniu dorosłych, 
zwłaszcza nisko wykwalifikowanych 
i słabo wykształconych osób przez 
rozwijanie kultury uczenia się przez całe 
życie;
c) promowanie równowagi między pracą, 
życiem prywatnym i nauką;
d) promowanie opracowania efektywnych 
systemów doradztwa na każdym etapie 
życia;
e) promowanie uznawania kształcenia 
nieformalnego i pozaformalnego
f) promowanie aktywnego, niezależnego 
i zdrowego starzenia się.

Or. en

Poprawka 41
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 c – ustęp 1 c (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1c. Do celów oceny programu i jego 
podprogramów Komisja przyjmuje 
mierzalne i odpowiednie wskaźniki 
powiązane ze szczegółowo określonymi 
celami zgodnie z procedurą sprawdzającą, 
o której mowa w art. 30 ust. 2. Komisja 
uwzględnia już ustanowione wskaźniki 
w dziedzinie edukacji i szkolenia.

Or. en

Poprawka 42
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 6 skreślony
Działania w ramach programu

1. W dziedzinie kształcenia, szkolenia i 
młodzieży cele programu realizowane są w 
ramach następujących trzech rodzajów 
działań:
a) mobilności edukacyjnej osób,
b) współpracy na rzecz innowacji i 
dobrych praktyk,
c) wsparcia reform politycznych.
2. Szczegółowe działania „Jean Monnet” 
opisane są w art. 10.

Or. en

Uzasadnienie

Sprawozdawczyni sugeruje przeniesienie dawnego art. 6 do przepisów ogólnych 
rozporządzenia, gdyż określa on strukturę wszystkich działań proponowanych 
w rozporządzeniu.
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Poprawka 43
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) transnarodową mobilność studentów
szkolnictwa wyższego i uczestników 
szkolenia zawodowego, jak również 
młodzieży zaangażowanej w działania 
pozaformalne prowadzone między 
państwami uczestniczącymi, o których 
mowa w art. 18. Mobilność ta może mieć 
formę studiowania w instytucji 
partnerskiej, staży za granicą lub udziału 
w działalności młodzieży, w szczególności 
w wolontariacie. Mobilność w zakresie 
dyplomów na poziomie studiów 
magisterskich jest wspierana za 
pośrednictwem instrumentu gwarancji 
kredytowych dla studentów, o którym 
mowa w art. 14 ust. 3;

a) w podprogramie „Kształcenie i 
szkolenie zawodowe” – transnarodową 
mobilność studentów, w tym 
praktykantów, nauczycieli i prowadzących 
szkolenia.

Or. en

Poprawka 44
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) transnarodowa mobilność pracowników 
między państwami uczestniczącymi, o 
których mowa w art. 18. Mobilność ta 
może mieć formę nauczania lub udziału w
działaniach w zakresie rozwoju 
zawodowego za granicą.

b) w podprogramie „Kształcenie 
dorosłych” – transnarodową mobilność
uczących się dorosłych i zajmujących się 
nimi kadr. Mobilność ta może obejmować 
wizyty, warsztaty, praktyki, projekty 
dotyczące wolontariatu osób starszych 
i wymianę uczestników uczenia się 
dorosłych, a także szkolenia i działania
w zakresie rozwoju zawodowego kadr 
uczących dorosłych.

Or. en
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Poprawka 45
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W ramach tego działania wspierana 
będzie również transnarodowa mobilność 
studentów, młodzieży i pracowników do 
państw trzecich i z tych państw w sektorze 
szkolnictwa wyższego, w tym mobilność 
zorganizowana na podstawie wspólnych, 
dwudyplomowych i wielodyplomowych 
studiów wysokiej jakości lub wspólnych 
zaproszeń, jak również uczenia się 
pozaformalnego.

2. W ramach tego działania wspierana 
będzie również transnarodowa mobilność 
studentów, uczących się dorosłych
i pracowników do państw trzecich i z tych 
państw w sektorze szkolnictwa wyższego,
kształcenia i szkolenia zawodowego 
i uczenia się dorosłych, w tym mobilność 
zorganizowana na podstawie wspólnych, 
dwudyplomowych i wielodyplomowych 
studiów wysokiej jakości lub wspólnych 
zaproszeń, jak również uczenia się 
pozaformalnego.

Or. en

Poprawka 46
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W ramach współpracy na rzecz 
innowacji i dobrych praktyk wspiera się:

1. Podprogramy objęte niniejszym 
rozdziałem wspierają:

Or. en

Poprawka 47
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) transnarodowe partnerstwa strategiczne 
między organizacjami zajmującymi się 
kształceniem, szkoleniem lub
działalnością młodzieży lub innymi 
odpowiednimi sektorami opracowującymi 
i wdrażającymi wspólne inicjatywy i 

a) transnarodowe partnerstwa strategiczne 
między instytucjami, partnerami 
społecznymi i/lub organizacjami 
odpowiedzialnymi za kształcenie 
i szkolenie lub nim się zajmujące,
opracowującymi i wdrażającymi wspólne 
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promującymi wymianę doświadczeń i 
wiedzy fachowej;

inicjatywy i promującymi wymianę 
doświadczeń i wiedzy fachowej;

Or. en

Poprawka 48
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1 – litera a a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) platformy informatyczne, w tym 
eTwinning, obejmujące sektory 
kształcenia umożliwiające partnerskie 
uczenie się, mobilność wirtualną 
i wymianę najlepszych praktyk oraz 
zapewnienie dostępu uczestnikom 
z państw sąsiadujących.

Or. en

Poprawka 49
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1 – litera b) – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) transnarodowe partnerstwa 
przedsiębiorstw i instytucji edukacyjnych 
w formie:

2. Współpraca na rzecz innowacji 
i dobrych praktyk wspiera transnarodowe 
partnerstwa przedsiębiorstw i instytucji 
edukacyjnych w formie:

Or. en

Poprawka 50
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W ramach tego działania wspierane są 
również procesy rozwoju, budowanie 
potencjału, integracja regionalna, wymiana 
wiedzy i procesy modernizacji dzięki 
partnerstwom między instytucjami
szkolnictwa wyższego Unii i państw 
trzecich, a także w sektorze młodzieży,
zwłaszcza w odniesieniu do partnerskiego 

3. W ramach tego działania wspierane są 
również procesy rozwoju, budowanie 
potencjału, integracja regionalna, wymiana 
wiedzy i procesy modernizacji dzięki 
partnerstwom między instytucjami
i organizacjami edukacyjnymi Unii 
i państw trzecich, zwłaszcza w odniesieniu 
do partnerskiego uczenia się i wspólnych 
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uczenia się i wspólnych projektów 
edukacyjnych oraz promowania 
współpracy regionalnej, w szczególności z 
państwami sąsiadującymi.

projektów edukacyjnych oraz promowania 
współpracy regionalnej, w szczególności 
z państwami sąsiadującymi.

Or. en

Poprawka 51
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Wsparcie reform politycznych obejmuje
działania zainicjowane na szczeblu Unii 
związane z:

1. Podprogramy objęte niniejszym 
rozdziałem obejmują działania 
zainicjowane na szczeblu Unii związane z:

Or. en

Poprawka 52
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) działaniami związanymi z wdrażaniem 
unijnego programu politycznego w 
dziedzinie kształcenia, szkolenia i
młodzieży (otwarte metody koordynacji), 
jak również z procesem bolońskim i 
kopenhaskim oraz ze zorganizowanym 
dialogiem z młodzieżą;

a) wdrażaniem unijnego programu 
politycznego w dziedzinie kształcenia 
i szkolenia (otwarta metoda koordynacji), 
jak również promowaniem 
skoordynowanego dialogu i procesem 
bolońskim i kopenhaskim;

Or. en

Poprawka 53
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) wdrażaniem w państwach 
uczestniczących unijnych narzędzi
służących zwiększaniu przejrzystości, 

b) wdrażaniem w państwach 
uczestniczących unijnych narzędzi 
przejrzystości i uznawania, zwłaszcza 
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zwłaszcza Europass, europejskich ram 
kwalifikacji (EQF), Europejskiego systemu 
transferu i akumulacji punktów (ECTS), 
europejskiego systemu transferu osiągnięć 
w kształceniu i szkoleniu zawodowym
(ECVET) oraz ze wsparciem sieci 
europejskich;

Europass, europejskich ram kwalifikacji
(EQF), Europejskiego systemu transferu 
i akumulacji punktów (ECTS), 
europejskiego systemu transferu osiągnięć 
w kształceniu i szkoleniu zawodowym
(ECVET), europejskich ram odniesienia 
na rzecz zapewniania jakości 
w kształceniu i szkoleniu zawodowym, 
europejskiego rejestru zapewniania 
jakości, Europejskiego Stowarzyszenia na 
Rzecz Zapewnienia Jakości Kształcenia 
w Szkolnictwie Wyższym (ENQA) oraz ze 
wsparciem sieci europejskich;

Or. en

Poprawka 54
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) dialogiem politycznym z właściwymi 
europejskimi zainteresowanymi stronami w 
obszarze kształcenia, szkolenia i
młodzieży;

c) dialogiem politycznym z właściwymi 
europejskimi zainteresowanymi stronami 
w obszarze kształcenia i szkolenia;

Or. en

Poprawka 55
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) Europejskim forum młodzieży, 
krajowymi ośrodkami informacyjnymi 
uznawalności wykształcenia 
akademickiego (NARIC), sieciami 
Eurydice, Euroguidance i Eurodesk oraz 
krajowymi biurami kontaktowymi 
Programu e-Twinning, krajowymi centrami 
Europass oraz krajowymi biurami 
informacyjnymi w państwach 

d) Europejskim forum młodzieży,
Europejską Platformą Społeczeństwa 
Obywatelskiego w sprawie uczenia się 
przez całe życie, krajowymi ośrodkami 
informacyjnymi uznawalności 
wykształcenia akademickiego (NARIC), 
sieciami Eurydice, Euroguidance i 
Eurodesk oraz krajowymi biurami 
kontaktowymi Programu eTwinning, 
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sąsiadujących i w krajach przystępujących, 
kandydujących i w potencjalnych krajach 
kandydujących nieuczestniczących w 
pełnym zakresie w programie.

krajowymi centrami Europass oraz 
krajowymi biurami informacyjnymi 
w państwach sąsiadujących i w krajach 
przystępujących, kandydujących 
i w potencjalnych krajach kandydujących 
nieuczestniczących w pełnym zakresie 
w programie.

Or. en

Poprawka 56
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – litera c) – podpunkt (ii a) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iia) Europejskiego Instytutu 
Administracji Publicznej (EIPA) 
w Maastricht;

Or. en

Poprawka 57
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – litera c) – podpunkt (ii b) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iib) Akademii Prawa Europejskiego 
w Trewirze;

Or. en

Poprawka 58
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – litera c) – podpunkt (ii c) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iic) Europejskiej Agencji Rozwoju 
Edukacji Specjalnej Troski w Odense;

Or. en
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Poprawka 59
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – litera c) – podpunkt (ii d) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iid) Międzynarodowego Centrum Szkoleń 
Europejskich (CIFE) w Nicei.

Or. en

Poprawka 60
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Rozdział II a – tytuł (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ROZDZIAŁ IIa
Młodzież

Or. en

Poprawka 61
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 10a
Cele szczegółowe

1. W dziedzinie współpracy na rzecz 
młodzieży w ramach programu realizuje 
się – zgodnie z celem ogólnym –
następujące cele szczegółowe:
a) podniesienie poziomu kluczowych 
kompetencji i umiejętności młodzieży, 
w szczególności tej o bardziej 
ograniczonych możliwościach, a także 
wspieranie jej udziału w życiu 
demokratycznym Europy i rynku pracy, 
ich aktywnego obywatelstwa, włączenia 
społecznego i solidarności, zwłaszcza 
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dzięki zwiększonym możliwościom w 
zakresie mobilności edukacyjnej 
młodzieży, osób aktywnie uczestniczących 
w pracy z młodzieżą lub w organizacjach 
młodzieżowych i liderów młodzieży, oraz 
przez silniejsze związki między młodzieżą i 
rynkiem pracy;
b) sprzyjanie podnoszeniu jakości pracy 
na rzecz młodzieży, zwłaszcza przez 
ściślejszą współpracę między 
organizacjami pracującymi z młodzieżą 
lub innymi zainteresowanymi stronami;
c) wspieranie europejskiej współpracy 
i uzupełnianie reform politycznych na 
szczeblu lokalnym, regionalnym 
i krajowym w polityce młodzieżowej, 
opracowanie polityki młodzieżowej opartej 
na wiedzy i faktach oraz uznanie uczenia 
się pozaformalnego i nieformalnego, 
w szczególności dzięki zacieśnionej 
współpracy politycznej, lepszemu 
zastosowaniu narzędzi uznawania 
i narzędzi służących zwiększaniu 
przejrzystości oraz dzięki 
rozpowszechnianiu dobrych praktyk;
d) poszerzanie międzynarodowego 
wymiaru działań w ramach polityki 
młodzieżowej w powiązaniu z działaniami 
zewnętrznymi Unii, zwłaszcza przez 
promowanie mobilności i współpracy 
między unijnymi interesariuszami 
i interesariuszami z krajów trzecich oraz 
organizacjami międzynarodowymi 
zajmującymi się młodzieżą oraz przez 
ukierunkowane budowanie potencjału w 
krajach trzecich.
2. Do celów oceny programu Komisja 
przyjmuje mierzalne i odpowiednie 
wskaźniki powiązane ze szczegółowo 
określonymi celami zgodnie z procedurą 
sprawdzającą, o której mowa w art. 30 
ust. 2. Komisja uwzględnia już 
ustanowione wskaźniki w dziedzinie 
edukacji i młodzieży.

Or. en
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Poprawka 62
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 10b
Działania w ramach programu

W dziedzinie współpracy na rzecz 
młodzieży cele programu są realizowane 
w ramach następujących działań:
a) mobilność edukacyjna osób;
b) współpraca na rzecz innowacji 
i dobrych praktyk;
c) wspieranie reform politycznych.

Or. en

Poprawka 63
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 10c
Mobilność edukacyjna osób

1. W ramach mobilności edukacyjnej osób 
wspiera się:
a) mobilność młodzieży między państwami 
uczestniczącymi, o których mowa w 
art. 18, w ramach uczenia się 
pozaformalnego i nieformalnego. Taka 
mobilność może przyjąć formę wymiany 
młodzieżowej i wolontariatu za 
pośrednictwem wolontariatu 
europejskiego;
b) mobilność osób aktywnie 
uczestniczących w pracy z młodzieżą lub 
w organizacjach młodzieżowych i liderów 
młodzieży. Taka mobilność może przyjąć 
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formę zajęć szkoleniowych i działań 
slużących nawiązywaniu kontaktów;
2. To działanie wspiera także 
międzynarodową mobilność młodzieży, 
osób aktywnie uczestniczących w pracy 
z młodzieżą lub w organizacjach 
młodzieżowych i liderów młodzieży do 
i z krajów trzecich.

Or. en

Poprawka 64
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 10d
Współpraca na rzecz innowacji i dobrych 

praktyk
1. W ramach współpracy na rzecz 
innowacji i dobrych praktyk wspiera się:
a) partnerstwa strategiczne między 
organizacjami zajmującymi się młodzieżą, 
których celem jest realizacja wspólnych 
inicjatyw na rzecz młodzieży i projektów 
obywatelskich oraz rozwój aktywnego 
obywatelstwa, udziału w demokratycznym 
życiu i przedsiębiorczości, przez 
partnerskie uczenie się i wymianę 
doświadczeń;
b) platformy informatyczne w dziedzinie 
młodzieży umożliwiające partnerskie 
uczenie się, opartą na wiedzy pracę 
z młodzieżą i wymianę najlepszych 
praktyk.
2. W ramach tego działania wspiera się 
również rozwój, budowanie potencjału 
oraz wymianę wiedzy w dziedzinie działań 
na rzecz młodzieży przez partnerstwa 
między Unią a państwami trzecimi, 
zwłaszcza państwami sąsiadującymi, 
a w szczególności przez partnerskie 
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uczenie się.

Or. en

Poprawka 65
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 e (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 10e
Wsparcie reform politycznych

1. Wsparcie reform politycznych obejmuje 
działania związane z:
a) wdrażaniem unijnego programu 
politycznego w dziedzinie młodzieży za 
pomocą otwartej metody koordynacji;
b) wdrażaniem w państwach 
uczestniczących unijnych narzędzi 
przejrzystości i uznawania, zwłaszcza 
Youthpass, i wspieranie, unijnych sieci 
i europejskich pozarządowych organizacji 
młodzieżowych;
c) dialogiem politycznym z właściwymi 
europejskimi zainteresowanymi stronami 
na temat młodzieży, w tym zorganizowany 
dialog z młodzieżą;
d) Europejskim Forum Młodzieży, 
centrami dokumentacji służącymi 
rozwojowi pracy z młodzieżą i siecią 
Eurodesk.
2. W ramach tego działania wspiera się 
również dialog polityczny z państwami 
trzecimi i z organizacjami 
międzynarodowymi.

Or. en

Poprawka 66
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1 – akapit drugi – litera a)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) 16 741 738 000 EUR na działania w 
dziedzinie kształcenia, szkolenia i 
młodzieży, o których mowa w art. 6 ust. 1;

a) 16 741 738 000 EUR na działania w 
dziedzinie kształcenia i szkolenia
młodzieży, w tym przynajmniej [xxx] 
EUR przeznaczone dla młodzieży, zgodnie 
z art. 6 ust. 1 i art. 10b;

Or. en

Poprawka 67
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Oprócz puli środków finansowych 
wskazanej w ust. 1, oraz w celu 
promowania międzynarodowego wymiaru
szkolnictwa wyższego, orientacyjna kwota 
w wysokości 1 812 100 000 EUR z 
różnych instrumentów zewnętrznych
(instrument finansowania współpracy na 
rzecz rozwoju, Europejski Instrument 
Sąsiedztwa, Instrument Pomocy 
Przedakcesyjnej, Instrument Partnerstwa 
oraz Europejski Fundusz Rozwoju) 
zostanie przydzielona na działania 
związane z mobilnością edukacyjną do i z 
państw innych niż te, o których mowa w 
art. 18 ust. 1 oraz na współpracę i dialog 
polityczny z 
organami/instytucjami/organizacjami z 
tych państw. Do wykorzystania tych 
funduszy będą miały zastosowanie 
przepisy niniejszego rozporządzenia.

2. Oprócz puli środków finansowych 
wskazanej w ust. 1, oraz w celu 
promowania międzynarodowego wymiaru
kształcenia i szkolenia, orientacyjna kwota 
w wysokości 1 812 100 000 EUR 
z różnych instrumentów zewnętrznych
(instrument finansowania współpracy na 
rzecz rozwoju, Europejski Instrument 
Sąsiedztwa, Instrument Pomocy 
Przedakcesyjnej, Instrument Partnerstwa 
oraz Europejski Fundusz Rozwoju) 
zostanie przydzielona na działania 
związane z mobilnością edukacyjną do 
i z państw innych niż te, o których mowa 
w art. 18 ust. 1 oraz na współpracę i dialog 
polityczny 
z organami/instytucjami/organizacjami 
z tych państw. Do wykorzystania tych 
funduszy będą miały zastosowanie 
przepisy niniejszego rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 68
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 3 – wprowadzenie
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Zgodnie z oczekiwaną wartością dodaną 
trzech rodzajów działań, o których mowa 
w art. 6 ust. 1, i z zasadami dotyczącymi 
masy krytycznej, koncentracji, 
efektywności i wykonania kwota wskazana 
w art. 13 ust. 1 lit. a) zostanie orientacyjnie 
przydzielona w następujący sposób:

3. Zgodnie z oczekiwaną wartością dodaną 
trzech rodzajów działań, o których mowa 
w art. 6 ust. 1 i art. 10b, i z zasadami 
dotyczącymi masy krytycznej, 
koncentracji, efektywności i wykonania 
kwota wskazana w art. 13 ust. 1 lit. a) 
zostanie orientacyjnie przydzielona 
w następujący sposób:

Or. en

Poprawka 69
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 3 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Z zastrzeżeniem ust. 1 lit. a) wdrażanie 
programu nie może spowodować 
obniżenia przydziałów na główne sektory 
poniżej następujących wartości:
– szkolnictwo wyższe: [30%];
– kształcenie i szkolenie zawodowe: 
[20%];
– edukacja szkolna: [12%];
– kształcenie dorosłych: [7%];
– młodzież: [12%].

Or. en

Poprawka 70
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Fundusze przeznaczone na mobilność 
edukacyjną osób, o której mowa w art. 6 
ust. 1 lit. a), zarządzane przez agencje 

6. Fundusze przeznaczone na mobilność 
edukacyjną osób, o której mowa w art. 6 
ust. 1a i w art. 10b lit. a), zarządzane przez 
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krajowe, przydziela się na podstawie liczby 
ludności i kosztów utrzymania w państwie 
członkowskim, odległości miedzy stolicami 
państw członkowskich oraz wykonania. Od 
parametru wykonania zależy przydział 25 
% łącznych funduszy zgodnie z kryteriami, 
o których mowa w ust. 7 i 8.

agencje krajowe, przydziela się na 
podstawie liczby ludności i kosztów 
utrzymania w państwie członkowskim, 
odległości miêdzy stolicami państw 
członkowskich oraz wykonania. Od 
parametru wykonania zależy przydział 25 
% łącznych funduszy zgodnie z kryteriami, 
o których mowa w ust. 7 i 8.

Or. en

Poprawka 71
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) podziału funduszy związanego z 
głównymi sektorami edukacji, którego 
celem jest zapewnienie, do końca okresu 
realizacji programu, przydziału 
finansowania gwarantującego znaczący 
skutek systemowy.

b) podziału funduszy związanego z 
głównymi sektorami edukacji i szkolenia,
młodzieżą i sportem, którego celem jest 
zapewnienie, do końca okresu realizacji 
programu, przydziału finansowania 
gwarantującego znaczący skutek 
systemowy.

Or. en

Poprawka 72
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Ostateczna ocena programu jest 
przekazywana przez Komisję 
Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, 
Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-
Społecznemu i Komitetowi Regionów nie 
później niż do 30 czerwca 2022 r.

Or. en
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Poprawka 73
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 4 – tiret pierwsze

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– „Erasmus – szkolnictwo wyższe”, – Szkolnictwo wyższe

Or. en

Poprawka 74
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 4 – tiret drugie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– „Erasmus – szkolenie”, związany z 
kształceniem i szkoleniem zawodowym
oraz uczeniem się dorosłych;

– „Kształcenie i szkolenie zawodowe”,
związany z kształceniem i szkoleniem 
zawodowym

Or. en

Poprawka 75
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 4 – tiret drugie a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– „Kształcenie dorosłych”, związany 
z uczeniem się dorosłych.

Or. en

Poprawka 76
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 4 – tiret trzecie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– „Erasmus – szkoły”, związany z 
kształceniem szkolnym;

– „Szkoły”, związany z kształceniem 
szkolnym

Or. en
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Poprawka 77
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 4 – tiret czwarte

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– „Erasmus – uczestnictwo młodzieży”, 
związany z uczeniem się pozaformalnym 
młodzieży.

– „Zaangażowanie młodzieży”, związany 
z uczeniem się pozaformalnym młodzieży.

Or. en

Poprawka 78
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 4 – tiret czwarte a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„Sport”, związany z działaniami w 
dziedzinie sportu.”

Or. en

Poprawka 79
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Przy realizacji programu Komisja i 
państwa członkowskie dokładają 
szczególnych starań, aby u³atwiæ 
uczestnictwo w programie osobom 
mającym trudności ze względu na 
wykształcenie, status społeczny, płeć, a 
także ze względów fizycznych, 
psychologicznych, geograficznych, 
ekonomicznych i kulturowych.

2. Przy realizacji programu Komisja 
i państwa członkowskie dokładają 
szczególnych starań, aby wspierać 
integrację społeczną i uczestnictwo 
w programie osobom o specjalnych 
potrzebach, o ograniczonych 
możliwościach, mającym trudności ze 
względu na wykształcenie, status 
społeczny, płeć, a także ze względów 
fizycznych, psychologicznych, 
geograficznych, ekonomicznych 
i kulturowych.

Or. en
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Poprawka 80
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Dostępność i przejrzystość procedur 
administracyjnych jest uważana za 
kluczowy wskaźnik oceny jakości 
i wyników programu.

Or. en

Poprawka 81
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W ramach programu wspierana jest 
współpraca z partnerami z państw trzecich, 
w szczególności z partnerami z państw 
sąsiadujących, w działaniach, o których 
mowa w art. 6 i 10.

3. W ramach programu wspierana jest 
współpraca z partnerami z państw trzecich, 
w szczególności z partnerami z państw 
sąsiadujących, w działaniach, o których 
mowa w art. 6 i 10b.

Or. en

Poprawka 82
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp -1 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-1. Do celów niniejszego rozporządzenia 
określenie „organ krajowy” może 
dotyczyć jednej lub większej liczby 
organów krajowych zgodnie z przepisami 
krajowymi i stosowaną praktyką.

Or. en
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Poprawka 83
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie podejmują 
wszystkie właściwe środki w celu 
zlikwidowania barier prawnych i 
administracyjnych utrudniających 
odpowiednie funkcjonowanie programu, z 
uwzględnieniem wydawania wiz.

2. Państwa członkowskie podejmują 
wszystkie właściwe środki w celu 
zlikwidowania barier prawnych 
i administracyjnych utrudniających 
odpowiednie funkcjonowanie programu, 
z uwzględnieniem uproszczenia procedur 
administracyjnych wydawania wiz.

Or. en

Poprawka 84
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W terminie trzech miesięcy od daty 
wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia organ krajowy wyznacza 
jeden organ koordynujący, zwany dalej
„agencją krajową”. Organ krajowy 
dostarcza Komisji odpowiednią ocenę 
zgodności ex ante, z której wynika, że 
agencja krajowa spełnia wymogi 
przepisów art. 55 ust. 1 lit. b) ppkt (vi) i 
art. 57 ust. 1, 2 i 3 rozporządzenia nr 
XX/2012, oraz art. X związanego z nim 
rozporządzenia delegowanego nr XX/2012, 
a także wymogi Unii w zakresie 
wewnętrznych standardów kontroli 
dotyczących agencji krajowych oraz 
przestrzega zasad zarządzania przez 
agencje krajowe funduszami programu 
przeznaczonymi na dotacje.

3. W terminie trzech miesięcy od daty 
wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia organ krajowy wyznacza 
jeden organ koordynujący lub organy, 
zwany dalej „agencją krajową”. Organ 
krajowy dostarcza Komisji odpowiednią 
ocenę zgodności ex ante, z której wynika, 
że agencja krajowa spełnia wymogi 
przepisów art. 55 ust. 1 lit. b) ppkt (vi) i 
art. 57 ust. 1, 2 i 3 rozporządzenia nr 
XX/2012, oraz art. X związanego z nim 
rozporządzenia delegowanego nr XX/2012, 
a także wymogi Unii w zakresie 
wewnętrznych standardów kontroli 
dotyczących agencji krajowych oraz 
przestrzega zasad zarządzania przez 
agencje krajowe funduszami programu 
przeznaczonymi na dotacje.

Or. en
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Poprawka 85
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp -1 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-1. Do celów niniejszego rozporządzenia 
określenie „agencja krajowa” może 
dotyczyć jednej lub większej liczby agencji 
krajowych zgodnie z przepisami 
krajowymi i stosowaną praktyką.

Or. en


