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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Kontekst
Program „Prawa i obywatelstwo” powstał w wyniku uproszczenia i racjonalizacji 
instrumentów finansowania. Stanowi on kontynuację trzech obecnych programów (DAPHNE 
III, PROGRESS (działania dotyczące sekcji „Równość mężczyzn i kobiet” i „Walka 
z dyskryminacją”) oraz „Prawa podstawowe i obywatelstwo”). Nowy program skupia się 
obecnie na promowaniu praw wynikających z obywatelstwa europejskiego, zasad 
niedyskryminacji, równości mężczyzn i kobiet, praw dziecka, ochrony danych oraz aspektów 
dotyczących konsumentów i przedsiębiorstw. Zarządzanie funduszem przechodzi teraz w ręce 
DG ds. Sprawiedliwości, należy jednak mieć nadzieję, że doświadczenie i wiedza ekspercka 
zdobyte w DG. ds. Zatrudnienia nie zostaną zaprzepaszczone. 

Metodologia
W Parlamencie Europejskim komisją przedmiotowo właściwą jest zasadniczo komisja LIBE.  
Jednakże z uwagi na historię poszczególnych instrumentów finansowania w ramach nowego 
funduszu komisje EMPL i FEMM posiadają kompetencje dzielone w niektórych obszarach, 
a komisja FEMM jest komisją przedmiotowo właściwą w przypadku niewielkiej liczby 
obszarów. Ta współodpowiedzialność pociąga za sobą pewną złożoność, stąd główny 
sprawozdawca i sprawozdawcy zaangażowanych komisji opiniodawczych uzgodnili, że będą 
składać w miarę możliwości wspólne poprawki w obszarach, w których możliwa jest wspólna 
odpowiedzialność. Oznacza to również, że komisja EMPL nie może zgłaszać poprawek do 
niektórych punktów preambuły i artykułów, w przypadku gdy kompetencje zostały przyznane 
innej komisji: poprawki dotyczące aktów delegowanych, a nie aktów wykonawczych, zostaną 
zatem złożone w komisji LIBE, a nie w niniejszej opinii. 

Kluczowe punkty
a) Poprawki złożone wspólnie z komisją LIBE:

 Zakres: pragniemy uwzględnić obywatelstwo w szerszej definicji pojęcia „aktywnego 
członka społeczeństwa”, która nie opiera się jedynie na narodowości: w przeciwnym 
razie istnieje ryzyko, że niektóre działania finansowane w ramach przedmiotowego 
programu będą przez przypadek pomijały np. niektórych przedstawicieli siły roboczej 
w przedsięwzięciach, które z założenia mają być działaniami skierowanymi do 
wszystkich, stąd poprawka do punktu 5 preambuły i poprawka do art. 4 ust. 1 lit. a). 

 Finansowanie: choć nie zostaną przedstawione dane korygujące, zainteresowane 
strony wyraźnie żądają, by finansowanie tego programu przynajmniej utrzymano, 
jeżeli nie zostanie ono zwiększone. W opinii EKES-u stwierdza się, że „Komitet 
wyraża zaniepokojenie, iż wzrost tendencji ekstremistycznych może wpłynąć 
niekorzystnie na przestrzeganie podstawowych praw człowieka, dlatego też trzeba 
udostępnić odpowiednie zasoby grupom zajmującym się poprawą tej sytuacji”. Inne 
kwestie istotne dla tego instrumentu (np. prawa dziecka i ochrona danych) mogą 
zyskać na znaczeniu w najbliższych latach.  Proponowany nowy punkt 12a preambuły 
dotyczy tego zagadnienia. 

 Przydział środków: za ważne uznano zapewnienie podziału środków pomiędzy 
poszczególne części programu, tak aby programowanie roczne nie działało na 
niekorzyść poszczególnych części lub wymiaru geograficznego (nowe punkty 
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preambuły, 13c i 13d). W punktach 13a, 13b i 13c preambuły uznano znaczenie 
stosownych sieci i konieczności dostępu do mniejszych, ale ważnych projektów.

 Prawa konsumentów: istnieje przekonanie, że nie jest to właściwy instrument, 
którym należałoby objąć tę kwestię, oraz że lepszym rozwiązaniem byłoby objęcie tej 
kwestii programem ochrony konsumentów rozważanym przez komisję IMCO. 
Sprawozdawca komisji opiniodawczej zaproponował jednak poprawkę awaryjną do 
art. 4 ust. 1 lit. e) dotyczącego swobody przemieszczania się, jeśli transfer okaże się 
niemożliwy.

b) Punkty odnoszące się w szczególności do komisji EMPL: 
 Miejsce pracy jest ważnym miejscem w przypadku zagadnień dotyczących równych 

szans i równego traktowania oraz walki z dyskryminacją. Partnerzy społeczni mają 
ważną rolę do odegrania: odzwierciedla to przedstawiona przez sprawozdawcę komisji 
opiniodawczej poprawka do art. 5 ust. 1 lit. c) i art. 5 ust. 2 lit. b) – jedyna kwestia 
wchodząca w zakres wyłącznych kompetencji naszej komisji.

 Ochrona danych to również aspekt o rosnącym znaczeniu dla kwestii istotnych dla 
naszej komisji – stąd poprawka do art. 4 ust. 1 lit. c).  

 Wolontariat jest kwestią ważną dla komisji EMPL, sprawozdawca komisji 
opiniodawczej uwzględnił odniesienia do tej grupy osób w punkcie 3 preambuły i art. 
5 ust. 2 lit. b).

 Współpraca międzyregionalna i transgraniczna: w art. 5 ust. 2 lit. d) 
wykorzystaliśmy odniesienia komisji EMPL do europejskiego programu na rzecz 
przemian i innowacji społecznych w odniesieniu do międzyregionalnych 
i transgranicznych obserwatoriów. W art. 10 ust. 1 i punkcie 18 preambuły 
sprawozdawca komisji opiniodawczej uwzględnił również  odniesienie do 
europejskiego programu na rzecz przemian i innowacji społecznych, jako przykład 
dziedziny, w której możliwe jest uzyskanie synergii. Kwestia synergii związanych 
z zatrudnieniem i sprawami społecznymi pojawia się również w proponowanym 
nowym punkcie 9a preambuły i poprawce do punktu 10 preambuły.  

Nowy program ma korzystać z osiągnięć poprzednich programów. Powinien on być ważnym 
instrumentem wspomagającym walkę z dyskryminacją i propagowanie większej równości: 
społeczeństwo obywatelskie z entuzjazmem odnosi się do propagowania włączenia 
społecznego, lecz potrzebuje środków, by to czynić. Sprawozdawca  ma nadzieję, że komisja 
EMPL udzieli zdecydowanego wsparcia w tym względzie.

POPRAWKI

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych zwraca się do Komisji Wolności Obywatelskich, 
Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, jako do komisji przedmiotowo właściwej, 
o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:
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Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wniosek dotyczący ROZPORZĄDZENIA 
PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I 
RADY ustanawiającego na lata 2014-2020 
program „Prawa i obywatelstwo”.

Wniosek dotyczący ROZPORZĄDZENIA 
PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 
I RADY ustanawiającego na lata 2014-
2020 program „Równość, prawa i 
obywatelstwo”

(Poprawka ta ma zastosowanie do całego 
tekstu. Przyjęcie jej będzie wymagało 
wprowadzenia odpowiednich zmian 
w całym tekście.)

Or. en

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 3 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Obywatele powinni być w stanie w 
pełni wykonywać prawa wynikające z 
obywatelstwa Unii. Powinni oni być w 
stanie wykonywać swoje prawo do 
swobodnego przemieszczania się i pobytu 
na terytorium Unii, swoje prawa do 
głosowania oraz kandydowania w 
wyborach do Parlamentu Europejskiego i 
w wyborach lokalnych, swoje prawa do 
ochrony konsularnej oraz swoje prawa do 
składania petycji do Parlamentu 
Europejskiego. Nie powinni oni obawiać 
się zamieszkiwania i pracowania w innym 
państwie członkowskim oraz 
podróżowania do innego państwa 
członkowskiego, wiedząc, że ich prawa 
będą chronione bez względu na to, w 
którym państwie Unii akurat przebywają.

(3) Obywatele powinni być w stanie 
w pełni wykonywać prawa wynikające 
z obywatelstwa Unii. Powinni oni być
w stanie wykonywać swoje prawo do 
swobodnego przemieszczania się i pobytu 
na terytorium Unii, swoje prawa do
głosowania oraz kandydowania 
w wyborach do Parlamentu Europejskiego 
i w wyborach lokalnych, swoje prawa do 
ochrony konsularnej oraz swoje prawa do
składania petycji do Parlamentu 
Europejskiego. Nie powinni oni obawiać 
się zamieszkiwania, pracowania, 
studiowania i odbywania wolontariatu
w innym państwie członkowskim oraz 
podróżowania do innego państwa 
członkowskiego, wiedząc, że ich prawa 
będą chronione bez względu na to, 
w którym państwie Unii akurat 
przebywają.
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Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Wartościami wspólnymi dla wszystkich 
państw członkowskich są brak
dyskryminacji ze względu na płeć, 
pochodzenie rasowe lub etniczne, religię 
lub wyznanie, niepełnosprawność, wiek 
lub orientację seksualną oraz 
równouprawnienie kobiet i mężczyzn.
Zwalczanie wszelkich form dyskryminacji
pozostaje aktualnym celem, który wymaga
skoordynowanych działań, w tym 
przydziału środków finansowych.

(5) Zgodnie z art. 2 i 3 Traktatu UE, art. 
8, 10 i 19 TFUE oraz art. 21 Karty praw 
podstawowych Unii Europejskiej Unia 
powinna podejmować skuteczne działania 
w celu zwalczania wszelkich form
dyskryminacji, w szczególności ze względu 
na płeć, pochodzenie rasowe lub etniczne,
język, narodowość lub przynależność do 
mniejszości narodowej, religię lub
wyznanie, niepełnosprawność, wiek lub 
orientację seksualną, a także zapewnić 
równość kobiet i mężczyzn oraz ochronę 
praw osób niepełnosprawnych, co jest 
obowiązkiem wynikającym z przystąpienia 
Unii do Konwencji Narodów 
Zjednoczonych o prawach osób 
niepełnosprawnych.  Uwzględnianie 
tematyki równości kobiet i mężczyzn oraz 
budowanie społeczeństwa integracyjnego 
poprzez zwalczanie wszelkich form 
dyskryminacji, nietolerancji i nienawiści, 
propagowanie miejsc pracy sprzyjających 
tolerancji i włączeniu społecznemu oraz
uznanie przysługującego każdemu prawa 
do godnego traktowania w miejscu pracy 
i ogólnie w społeczeństwie pozostają 
aktualnymi celami i wymagają
skoordynowanych działań, w tym 
przydziału wystarczających środków 
finansowych.

Or. en
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Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 9 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9a) Zgodnie z art. 9 TFUE należy 
wspierać wysoki poziom zatrudnienia, 
zapewnianie odpowiedniej ochrony 
socjalnej i zwalczanie wykluczenia 
społecznego. Działania objęte niniejszym 
programem powinny zatem wspierać 
synergię między walką z ubóstwem, 
wykluczeniem społecznym i wykluczeniem 
z rynku pracy a promowaniem równości 
i zwalczaniem wszelkich form 
dyskryminacji.

Or. en

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Komunikat Komisji w sprawie
„Europy 2020” określa strategię na rzecz 
inteligentnego i zrównoważonego wzrostu 
sprzyjającego włączeniu społecznemu.
Wspieranie i propagowanie praw osób na 
terytorium Unii, zwalczanie dyskryminacji 
i nierówności oraz propagowanie 
obywatelstwa przyczyniają się do 
propagowania konkretnych celów i
flagowych inicjatyw strategii „Europa 
2020”.

(10) Komunikat Komisji w sprawie
„Europy 2020” określa strategię na rzecz 
inteligentnego i zrównoważonego wzrostu 
sprzyjającego włączeniu społecznemu.
Wspieranie i propagowanie praw osób na 
terytorium Unii, zwalczanie dyskryminacji 
i nierówności, w szczególności na rynku 
pracy z myślą o stosowaniu w praktyce 
zasady równego traktowania, oraz 
propagowanie obywatelstwa przyczyniają 
się do propagowania szczegółowych celów
i inicjatyw przewodnich strategii „Europa 
2020”.

Or. en



PE491.177v01-00 8/14 PA\904708PL.doc

PL

Poprawka6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 12 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12a) Racjonalizacja i uproszczenie 
struktury finansowania nie powinny 
skutkować obniżeniem poziomu środków 
dostępnych w poprzednich programach w 
latach 2007-2013. Ponadto należy 
zapewnić zrównoważony i sprawiedliwy 
podział środków finansowych dla 
szczegółowych celów programu. Aby 
ułatwić dostęp potencjalnym 
wnioskodawcom, należy również uprościć 
procedurę składania wniosków oraz 
wymogi związane z zarządzaniem 
finansowym, a także zlikwidować 
obciążenia administracyjne. Zaproszenia 
do składania wniosków oraz dokumenty 
potwierdzające należy udostępnić we 
wszystkich językach urzędowych Unii.

Or. en

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 13 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13a) Organizacje i sieci organizacji na 
szczeblu europejskim stanowią istotny 
wkład w rozwój polityki i należy uznać je 
za kluczowe podmioty z uwagi na ich 
znaczący wpływ na realizację celów 
programu, a także powinny one 
otrzymywać finansowanie zgodnie z 
procedurami i kryteriami określonymi w 
rocznych programach prac.

Or. en
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Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 13 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13b) Komisja powinna dokonywać 
wyboru działań na podstawie ocen 
wniosków przeprowadzanych w oparciu o 
wcześniej zdefiniowane kryteria 
zapewniające ogólną spójność, 
komplementarność i synergię z pracą 
organów i agencji Unii. Należy uznać, że 
również projekty krajowe i projekty na 
małą skalę wnoszą wartość dodaną na 
poziomie europejskim, w związku z czym 
powinny one kwalifikować się do 
finansowania.

Or. en

Poprawka9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 13 c preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13c) Organizacje, w tym organizacje 
pozarządowe, organy, sieci na szczeblu 
europejskim i podmioty świadczące 
zharmonizowane usługi o walorze 
społecznym prowadzące działalność 
związaną z celami programu powinny 
mieć możliwość ubiegania się o stosowne 
finansowanie w zakresie dotacji na 
działania i dotacji operacyjnych. W 
rocznych programach prac należy zadbać, 
by na każdy szczegółowy cel programu 
przeznaczano zrównoważony i 
sprawiedliwy przydział środków, dążąc do 
zachowania ciągłości i poprawienia 
przewidywalności i niezawodności 
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finansowania.

Or. en

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 13 d preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13d) Komisja powinna zadbać o 
sprawiedliwy podział geograficzny oraz 
zapewnić pomoc w tych państwach 
członkowskich, w których liczba 
finansowanych działań jest względnie 
niska.

Or. en

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 18 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) Aby zapewnić skuteczny przydział 
środków z budżetu Unii, należy dążyć do 
spójności, komplementarności i synergii 
między programami finansowania 
wspierającymi blisko ze sobą powiązane 
dziedziny polityki, w szczególności między 
Programem a programem
„Sprawiedliwość” ustanowionym na mocy 
rozporządzenia (UE) nr XX/XX z dnia XX, 
programem „Europa dla Obywateli” 
ustanowionym na mocy rozporządzenia
(UE) nr XX/XX z dnia XX oraz 
programami w dziedzinie spraw 
wewnętrznych, zatrudnienia i spraw 
społecznych, zdrowia i ochrony 
konsumentów, edukacji, szkoleń, 
młodzieży i sportu, społeczeństwa 
informacyjnego, rozszerzenia, a w 
szczególności Instrumentu Pomocy 

(18) Aby zapewnić skuteczny przydział 
środków z budżetu Unii, należy dążyć do 
spójności, komplementarności i synergii 
między programami finansowania 
wspierającymi blisko ze sobą powiązane 
dziedziny polityki, w szczególności między 
Programem a programem
„Sprawiedliwość” ustanowionym na mocy 
rozporządzenia (UE) nr XX/XX z dnia XX, 
programem „Europa dla Obywateli” 
ustanowionym na mocy rozporządzenia
(UE) nr XX/XX z dnia XX, europejskim 
programem na rzecz przemian i innowacji 
społecznych, ustanowionym na mocy 
rozporządzenia (UE) nr XX/XX z dnia XX
oraz programami w dziedzinie spraw 
wewnętrznych, zatrudnienia i spraw 
społecznych, zdrowia i ochrony 
konsumentów, edukacji, szkoleń, 
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Przedakcesyjnej oraz funduszy 
działających na podstawie wspólnych 
ramach strategicznych.

młodzieży i sportu, społeczeństwa 
informacyjnego, rozszerzenia, a w 
szczególności Instrumentu Pomocy 
Przedakcesyjnej oraz funduszy 
działających na podstawie wspólnych 
ramach strategicznych.

Or. en

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) przyczynienie się do lepszego 
wykonywania praw wynikających z 
obywatelstwa Unii;

a) przyczynienie się do lepszego 
wykonywania praw wynikających z 
obywatelstwa lub prawodawstwa Unii;

Or. en

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) propagowanie skutecznego wdrażania 
zasady braku dyskryminacji ze względu na 
płeć, pochodzenie rasowe lub etniczne, 
religię lub wyznanie, niepełnosprawność, 
wiek lub orientację seksualną, w tym 
równouprawnienia kobiet i mężczyzn oraz 
praw osób niepełnosprawnych lub 
starszych;

b) propagowanie skutecznego wdrażania 
zasady niedyskryminacji, w tym ze 
względu na płeć, pochodzenie rasowe lub 
etniczne, religię lub wyznanie, 
niepełnosprawność, wiek, orientację 
seksualną lub tożsamość płciową, w tym 
równouprawnienia kobiet i mężczyzn oraz 
praw osób niepełnosprawnych lub 
starszych, uznając  przysługujące 
każdemu prawo do godnego traktowania;
walka z zastraszaniem, nękaniem i 
nietolerancyjnym traktowaniem, w 
szczególności w miejscu pracy;

Or. en
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Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) przyczynianie się do zapewnienia 
wysokiego poziomu ochrony danych 
osobowych;

c) przyczynianie się do zapewnienia 
wysokiego poziomu ochrony danych 
osobowych, w tym w przypadku 
przetwarzania danych w kontekście 
zatrudnienia lub do celów ochrony 
socjalnej zgodnie z art. 81 i 82 
rozporządzenia (UE) nr XX/XX 
Parlamentu Europejskiego i Rady w 
sprawie ochrony osób fizycznych w 
zakresie przetwarzania danych osobowych 
i swobodnego przepływu tych danych 
(ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych) oraz w sytuacjach wynikających z 
obowiązków nałożonych dyrektywą 
2006/24/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady w sprawie zatrzymywania 
generowanych lub przetwarzanych 
danych w związku ze świadczeniem 
ogólnie dostępnych usług łączności 
elektronicznej lub udostępnianiem 
publicznych sieci łączności oraz 
zmieniającej dyrektywę 2002/58/WE;

Or. en

Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) egzekwowanie praw wynikających z 
unijnych przepisów konsumenckich oraz
wspieranie swobody prowadzenia 
działalności gospodarczej na rynku 
wewnętrznym poprzez transakcje 
transgraniczne, aby umożliwić 
konsumentom i przedsiębiorcom 
uczestniczenie w transakcjach 
handlowych na rynku wewnętrznym z 

e) umożliwienie obywatelom 
egzekwowania swoich praw do swobody 
przemieszczania się i mieszkania, pracy, 
studiowania, odbywania wolontariatu oraz 
prowadzenia działalności gospodarczej na 
rynku wewnętrznym.
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poczuciem pewności co do ich praw.

Or. en

Poprawka 16

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) propagowanie współpracy 
transgranicznej oraz budowanie 
wzajemnego zaufania i zdobywania wiedzy 
o sobie nawzajem pośród wszystkich 
zainteresowanych podmiotów;

c) propagowanie współpracy 
transgranicznej oraz zdobywanie wiedzy o 
sobie nawzajem i wzmacnianie 
wzajemnego zaufania pośród wszystkich 
zainteresowanych podmiotów, w tym 
partnerów społecznych;

Or. en

Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) działania szkoleniowe, takie jak 
wymiany pracowników, warsztaty, 
seminaria, szkolenia dla osób 
prowadzących szkolenia, opracowywanie 
modułów szkoleń on-line i innych;

b) działania szkoleniowe, takie jak 
wymiany pracowników, warsztaty, 
seminaria, szkolenia dla osób 
prowadzących szkolenia i 
zindywidualizowane szkolenia w miejscu 
pracy, opracowywanie modułów szkoleń 
on-line i innych dostępnych dla wszystkich 
pracowników, w tym wolontariuszy;

Or. en

Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) wsparcie dla głównych
zainteresowanych podmiotów, takie jak 
wsparcie dla państw członkowskich
podczas wdrażania prawa i polityki Unii;

d) wsparcie dla głównych podmiotów 
podczas wdrażania prawa i polityki Unii;
wsparcie dla najważniejszych sieci na 
szczeblu europejskim, których działania 
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wsparcie dla najważniejszych sieci na 
szczeblu europejskim, których działania 
mają związek z realizacją celów Programu;
tworzenie sieci kontaktów na szczeblu 
europejskim między wyspecjalizowanymi 
organami i organizacjami, władzami 
krajowymi, regionalnymi i lokalnymi;
finansowanie sieci eksperckich;
finansowanie obserwatoriów działających 
na poziomie UE.

mają związek z realizacją celów Programu;
tworzenie sieci kontaktów na szczeblu 
europejskim między wyspecjalizowanymi 
organami i organizacjami, władzami 
krajowymi, regionalnymi i lokalnymi;
finansowanie sieci eksperckich;
współpraca transgraniczna i 
międzyregionalna oraz finansowanie 
obserwatoriów działających na poziomie 
UE.

Or. en

Poprawka 19

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja, we współpracy z państwami 
członkowskimi, zapewnia ogólną spójność, 
komplementarność i synergię z innymi 
instrumentami Unii, m.in. z programem
„Sprawiedliwość”, programem „Europa dla 
obywateli” oraz innymi programami w 
dziedzinie spraw wewnętrznych,
zatrudnienia i spraw społecznych, zdrowia 
i ochrony konsumentów, edukacji, szkoleń, 
młodzieży i sportu, społeczeństwa 
informacyjnego, rozszerzenia, a w 
szczególności Instrumentu Pomocy 
Przedakcesyjnej oraz funduszy 
działających na podstawie wspólnych 
ramach strategicznych.

1. Komisja, we współpracy z państwami 
członkowskimi, zapewnia ogólną spójność, 
komplementarność i synergię z innymi 
instrumentami Unii, m.in. z programem
„Sprawiedliwość”, programem „Europa dla 
obywateli”, europejskim programem na 
rzecz przemian i innowacji społecznych
oraz innymi programami w dziedzinie 
spraw wewnętrznych, zatrudnienia i spraw 
społecznych, zdrowia i ochrony 
konsumentów, edukacji, szkoleń, 
młodzieży i sportu, społeczeństwa 
informacyjnego, rozszerzenia, a w 
szczególności Instrumentu Pomocy 
Przedakcesyjnej oraz funduszy 
działających na podstawie wspólnych 
ramach strategicznych.

Or. en


