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Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji
*** Procedura zgody

***I Zwykła procedura ustawodawcza (pierwsze czytanie)
***II Zwykła procedura ustawodawcza (drugie czytanie)

***III Zwykła procedura ustawodawcza (trzecie czytanie)

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej
w projekcie aktu).

Poprawki do projektu aktu

W poprawkach Parlamentu zmiany do projektu aktu zaznacza się 
wytłuszczonym drukiem i kursywą. Oznakowanie zwykłą kursywą jest 
wskazówką dla służb technicznych dotyczącą propozycji korekty elementów 
projektu aktu w celu ustalenia tekstu końcowego (np. elementów
w oczywisty sposób błędnych lub pominiętych w danej wersji językowej). 
Sugestie korekty wymagają zgody właściwych służb technicznych.

W poprawkach do aktów istniejących trzecia i czwarta linijka w nagłówku 
poprawki w projekcie aktu zawiera, odpowiednio, odniesienie do 
istniejącego aktu i postanowienia tego aktu, które ulega zmianie. Fragmenty 
przepisu aktu istniejącego, do którego Parlament wprowadza zmiany, a który 
nie został zmieniony w projekcie aktu, zaznacza się wytłuszczonym 
drukiem. Ewentualne skreślenia w obrębie takich fragmentów zaznaczane są
w sposób następujący: […].
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PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
w sprawie Programu Unii Europejskiej na rzecz przemian i innowacji społecznych
(COM(2011)0609 – C7-0318/2011 – 2011/0270(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji skierowany do Parlamentu i Rady (COM(2011)0609),

– uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 46 lit. d), art. 149, art. 153 ust. 2 lit. a) i art. 175 
akapit trzeci Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, na mocy których Komisja 
przedłożyła wniosek Parlamentowi (C7-0318/2011),

– uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

– uwzględniając uzasadnioną opinię przedłożoną przez szwedzki parlament na mocy 
protokołu nr 2 w sprawie stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności, w której to 
opinii stwierdzono, że projekt aktu ustawodawczego nie jest zgodny z zasadą 
pomocniczości,

– uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 23 
lutego 2012 r.1,

– uwzględniając opinię Komitetu Regionów z dnia (...)2, uwzględniając art. 55 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, jak również 
opinie Komisji Budżetowej, Komisji Kontroli Budżetowej, Komisji Przemysłu, Badań 
Naukowych i Energii, Komisji Rozwoju Regionalnego oraz Komisji Praw Kobiet
i Równouprawnienia (A7-0000/2012),

1. przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2. zauważa, że koperta finansowa wskazana we wniosku ustawodawczym ma charakter 
orientacyjny, a jej wersja ostateczna powinna zostać ustalona po osiągnięciu porozumienia
w sprawie wieloletnich ram finansowych na lata 2014–2020;

3. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeżeli Komisja uzna za 
stosowne wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym 
tekstem;

4. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie, 
Komisji i parlamentom krajowym.

                                               
1 Dz.U. C ... (Opinia nie została jeszcze opublikowana w Dzienniku Urzędowym).
2 Dz.U. C .../ Opinia nie została jeszcze opublikowana w Dzienniku Urzędowym.
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Poprawka 1
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wniosek dotyczący ROZPORZĄDZENIA 
PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
I RADY w sprawie Programu Unii 
Europejskiej na rzecz przemian
i innowacji społecznych

Wniosek dotyczący ROZPORZĄDZENIA 
PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
I RADY w sprawie Programu Unii 
Europejskiej na rzecz postępu społecznego
i zatrudnienia oraz zmieniającego decyzję 
nr 283/2010/UE

Or. en

Poprawka 2
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 1 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Zgodnie z komunikatem Komisji 
„Budżet z perspektywy »Europy 2020«”4,
w którym zaleca się racjonalizację
i uproszczenie struktury instrumentów 
finansowania UE, jak również 
skoncentrowanie się na wartości dodanej 
Unii oraz na wpływie i rezultatach, 
niniejszą decyzją ustanawia się Program 
Unii Europejskiej na rzecz przemian
i innowacji społecznych (zwany dalej 
„Programem”) w celu zapewnienia 
kontynuacji i rozwoju działań 
prowadzonych na podstawie decyzji nr 
1672/2006/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 24 października 2006 r. 
ustanawiającej wspólnotowy program na 
rzecz zatrudnienia i solidarności społecznej 
– Progress5, rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 492/2011
z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie 
swobodnego przepływu pracowników 
wewnątrz Unii6 oraz decyzji Komisji nr 
2003/8/WE z dnia 23 grudnia 2002 r. 
wykonującej rozporządzenie Rady (EWG) 
nr 1612/1968 w zakresie zestawiania 

(1) Zgodnie z komunikatem Komisji 
„Budżet z perspektywy »Europy 2020«”,
w którym zaleca się racjonalizację
i uproszczenie struktury instrumentów 
finansowania UE, jak również
skoncentrowanie się na wartości dodanej 
Unii oraz na wpływie i rezultatach, 
niniejszą decyzją ustanawia się Program 
Unii Europejskiej na rzecz postępu 
społecznego i zatrudnienia (zwany dalej 
„Programem”) w celu zapewnienia 
kontynuacji i rozwoju działań 
prowadzonych na podstawie decyzji nr 
1672/2006/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 24 października 2006 r. 
ustanawiającej wspólnotowy program na 
rzecz zatrudnienia i solidarności społecznej 
– Progress, rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 492/2011
z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie 
swobodnego przepływu pracowników 
wewnątrz Unii oraz decyzji Komisji nr 
2003/8/WE z dnia 23 grudnia 2002 r. 
wykonującej rozporządzenie Rady (EWG) 
nr 1612/1968 w zakresie zestawiania 
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wolnych miejsc pracy i wniosków
o zatrudnienie7 i decyzji Parlamentu 
Europejskiego i Rady nr 283/2010/UE
z dnia 25 marca 2010 r. ustanawiającej 
europejski instrument mikrofinansowy na 
rzecz zatrudnienia i włączenia społecznego 
Progress8 (zwany dalej „Instrumentem”).

wolnych miejsc pracy i wniosków
o zatrudnienie i decyzji Parlamentu 
Europejskiego i Rady nr 283/2010/UE
z dnia 25 marca 2010 r. ustanawiającej 
europejski instrument mikrofinansowy na 
rzecz zatrudnienia i włączenia społecznego 
Progress (zwany dalej „Instrumentem”).

Or. en

Poprawka 3
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) W ramach inicjatyw przewodnich 
Europejskiej platformy współpracy
w zakresie walki z ubóstwem
i wykluczeniem społecznym oraz Unii 
innowacji innowacje społeczne określa się 
jako istotne narzędzie umożliwiające 
stawienie czoła wyzwaniom społecznym 
związanym ze starzeniem się 
społeczeństwa, z ubóstwem,
z bezrobociem, z nowymi modelami 
zatrudnienia i stylami życia oraz
z oczekiwaniami obywateli dotyczącymi 
sprawiedliwości społecznej, edukacji
i opieki zdrowotnej. Program powinien 
ułatwiać działania mające na celu promocję 
innowacji społecznych w obszarach 
polityki objętych jego zakresem
w sektorach publicznym i prywatnym oraz
w trzecim sektorze, uwzględniając
w odpowiedni sposób rolę władz 
regionalnych i lokalnych. W szczególności 
powinien ułatwiać identyfikację, ocenę
i rozpowszechnianie innowacyjnych 
rozwiązań i praktyk poprzez eksperymenty 
społeczne w celu zapewnienia państwom 
członkowskim skuteczniejszego wsparcia 
przy reformowaniu ich rynków pracy oraz 
strategii dotyczących zabezpieczenia 
społecznego. Powinien również być 
katalizatorem dla tworzenia 

(4) W ramach inicjatyw przewodnich 
Europejskiej platformy współpracy
w zakresie walki z ubóstwem
i wykluczeniem społecznym oraz Unii 
innowacji innowacje społeczne określa się 
jako istotne narzędzie umożliwiające 
stawienie czoła wyzwaniom społecznym 
związanym ze starzeniem się 
społeczeństwa, z ubóstwem,
z bezrobociem, z nowymi modelami 
zatrudnienia i stylami życia oraz
z oczekiwaniami obywateli dotyczącymi 
sprawiedliwości społecznej, edukacji
i opieki zdrowotnej. Program powinien 
ułatwiać działania mające na celu promocję 
innowacji społecznych w odpowiedzi na 
niezaspokajane lub niedostatecznie 
zaspokajane potrzeby społeczne w zakresie 
zwalczania ubóstwa i wykluczenia 
społecznego, upowszechniania wysokiej 
jakości zatrudnienia i godnej pracy, 
gwarantowania dostatecznej ochrony 
socjalnej zapobiegającej ubóstwu
i polepszania warunków pracy, 
uwzględniając w odpowiedni sposób rolę 
władz regionalnych i lokalnych. Powinien 
również być katalizatorem dla tworzenia 
transnarodowych partnerstw i sieci przez 
podmioty sektora publicznego
i prywatnego oraz trzeciego sektora,
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transnarodowych partnerstw i sieci przez 
podmioty sektora publicznego
i prywatnego oraz trzeciego sektora,
a także wspierać ich zaangażowanie
w tworzenie i stosowanie nowych podejść 
do zaspokajania pilnych potrzeb 
społecznych i stawiania czoła wyzwaniom 
społecznym.

a także wspierać ich zaangażowanie
w tworzenie i stosowanie nowych podejść 
do zaspokajania pilnych potrzeb 
społecznych i stawiania czoła wyzwaniom 
społecznym.

Or. en

Poprawka 4
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 4a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4a) W szczególności Program powinien 
ułatwiać identyfikację, ocenę
i rozpowszechnianie innowacyjnych 
rozwiązań i praktyk poprzez eksperymenty 
polityki społecznej w celu zapewnienia 
państwom członkowskim ewentualnego 
niezbędnego wsparcia w zwiększaniu 
efektywności rynków pracy oraz dalszym 
udoskonalaniu ram politycznych
w zakresie zabezpieczenia i włączenia 
społecznego. Eksperymenty polityki 
społecznej odnoszą się do testowania
w warunkach terenowych projektów 
innowacji społecznych. Umożliwiają 
zbieranie danych o wykonalności 
innowacji społecznych. Udane projekty 
należy realizować na większą skalę przy 
wsparciu finansowym z Europejskiego 
Funduszu Społecznego (EFS) i innych 
źródeł. Doświadczenie pokazuje, że 
eksperymentalne projekty polityki 
społecznej często realizowane są przez 
okres od trzech do pięciu lat z udziałem 
rozmaitych podmiotów dowolnej 
wielkości. Istniejące krajowe ośrodki 
informacji o eksperymentach polityki 
społecznej pełnią funkcję pojedynczych 
punktów kontaktowych dla wszystkich 
zainteresowanych stron oraz wspierają 
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budowę i rozwój sieci i ram współpracy.

Or. en

Poprawka 5
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(5) Zgodnie ze strategią „Europa 2020” 
Program powinien opierać się na spójnym 
podejściu do promowania wysokiej jakości
zatrudnienia oraz walki z ubóstwem
i wykluczeniem społecznym. Należy 
usprawnić i uprościć proces wdrażania 
Programu, głównie poprzez opracowanie 
zestawu wspólnych przepisów 
obejmujących, między innymi, cele ogólne, 
rodzaje działań oraz ustalenia dotyczące 
monitorowania i oceny. Program powinien 
koncentrować się na projektach o wyraźnej 
wartości dodanej dla UE. Powinien 
stanowić źródło wsparcia dla małych, 
średnich i dużych projektów. Aby osiągnąć 
masę krytyczną i zmniejszyć obciążenie 
administracyjne, a przy tym być dostępnym 
dla zainteresowanych podmiotów takich 
jak małe organizacje pozarządowe, 
Program powinien wspierać budowę
i rozwój sieci i ram współpracy. Ponadto 
należy w większym stopniu stosować 
uproszczone opcje kosztów (finansowanie
w postaci płatności ryczałtowych i według 
zryczałtowanej stawki), w szczególności 
przy realizacji programów wspierania 
mobilności. Program powinien stanowić 
punkt kompleksowej obsługi dostawców 
mikrokredytów, w którym zapewnia się 
wsparcie w zakresie finansowania 
mikrokredytów, budowania potencjału
i pomocy technicznej. Co więcej,
w ramach Programu należy zapewnić 
elastyczność budżetową poprzez 
ustanowienie rezerwy, która będzie 
przydzielana co roku na realizację działań 
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stanowiących priorytety polityki wspólnie 
ustalane przez Parlament Europejski
i Radę.

Or. en

Poprawka 6
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Unia ma wyjątkową możliwość 
stworzenia unijnej platformy na rzecz 
wymiany przez państwa członkowskie 
informacji dotyczących polityki oraz ich 
wzajemnego uczenia się w obszarach 
zatrudnienia i spraw społecznych. Wiedza 
na temat strategii realizowanych w innych 
państwach oraz na temat ich efektów 
zwiększa liczbę wariantów dostępnych dla 
osób odpowiedzialnych za wyznaczanie 
kierunków polityki, pozwala na 
prowadzenie nowych działań politycznych 
oraz zachęca do dokonywania reform na 
poziomie krajowym.

(7) Unia ma wyjątkową możliwość 
stworzenia unijnej platformy na rzecz 
wymiany przez państwa członkowskie 
informacji dotyczących polityki oraz ich 
wzajemnego uczenia się w obszarach 
zatrudnienia, ochrony socjalnej
i włączenia społecznego. Wiedza na temat 
strategii realizowanych w innych 
państwach oraz na temat ich efektów 
zwiększa liczbę wariantów dostępnych dla 
osób odpowiedzialnych za wyznaczanie 
kierunków polityki, pozwalając tym 
samym na prowadzenie nowych działań 
politycznych.

Or. en

Poprawka 7
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Organizacje społeczeństwa 
obywatelskiego prowadzące działalność na 
różnych poziomach mogą odgrywać 
istotną rolę w osiąganiu celów Programu 
dzięki ich udziałowi w procesie 
wyznaczania kierunków polityki oraz ich 
wkładowi w rozwój innowacji 
społecznych.

(9) Partnerzy społeczni odgrywają 
zasadniczą rolę w upowszechnianiu 
wysokiej jakości zatrudnienia, 
przeciwdziałaniu wykluczeniu 
społecznemu i ubóstwu oraz zwalczaniu 
kryzysu i powinni intensywnie 
uczestniczyć we wszystkich działaniach 
służących osiągnięciu celów Programu.
Organizacje społeczeństwa obywatelskiego 
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prowadzące działalność na różnych 
poziomach także powinny być w stanie
odgrywać istotną rolę w osiąganiu celów 
Programu. Partnerzy społeczni
i organizacje społeczeństwa 
obywatelskiego powinni więc uczestniczyć
w tworzeniu, ocenianiu, testowaniu
w warunkach terenowych
i rozpowszechnianiu nowych ram 
politycznych. Wysokiej jakości współpracę 
należy nawiązywać na wszystkich 
szczeblach politycznych. Zasadę 
współpracy należy wzmocnić i wprowadzić 
jako naczelną zasadę we wszystkich 
częściach Programu.

Or. en

Poprawka 8
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Unia wyraża poparcie dla 
wzmocnienia społecznego wymiaru 
globalizacji poprzez promowanie godnej 
pracy i norm pracy na skalę 
międzynarodową, bezpośrednio
w państwach trzecich lub pośrednio 
poprzez współpracę z organizacjami 
międzynarodowymi. Dlatego też aby 
zapewnić pomoc w realizacji celów 
Programu, należy nawiązywać 
odpowiednie stosunki z państwami 
trzecimi, które w nim nie uczestniczą, przy 
jednoczesnym uwzględnieniu wszelkich 
istotnych umów zawartych między takimi 
państwami a Unią. Przedstawiciele takich 
państw trzecich mogą na przykład 
uczestniczyć w wydarzeniach leżących we 
wspólnym interesie (takich jak 
konferencje, warsztaty i seminaria), które 
odbywają się w państwach uczestniczących
w Programie. Ponadto powinno się 
rozwijać współpracę z zainteresowanymi 

(10) Unia wyraża poparcie dla 
wzmocnienia społecznego wymiaru 
globalizacji poprzez promowanie godnej 
pracy i norm pracy nie tylko w państwach 
członkowskich, lecz także na skalę 
międzynarodową, bezpośrednio
w państwach trzecich lub pośrednio 
poprzez współpracę z organizacjami 
międzynarodowymi. Dlatego też aby 
zapewnić pomoc w realizacji celów 
Programu, należy nawiązywać 
odpowiednie stosunki z państwami 
trzecimi, które w nim nie uczestniczą, przy 
jednoczesnym uwzględnieniu wszelkich 
istotnych umów zawartych między takimi 
państwami a Unią. Przedstawiciele takich 
państw trzecich mogą na przykład 
uczestniczyć w wydarzeniach leżących we 
wspólnym interesie (takich jak 
konferencje, warsztaty i seminaria), które 
odbywają się w państwach uczestniczących
w Programie. Ponadto powinno się 
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organizacjami międzynarodowymi,
w szczególności z Międzynarodową 
Organizacją Pracy (MOP), z Radą Europy i 
z Organizacją Współpracy Gospodarczej
i Rozwoju (OECD), tak aby możliwa była 
realizacja Programu w sposób 
umożliwiający uwzględnienie roli takich 
organizacji.

rozwijać współpracę z zainteresowanymi 
organizacjami międzynarodowymi,
w szczególności z Międzynarodową 
Organizacją Pracy (MOP) i innymi 
stosownymi agendami Organizacji 
Narodów Zjednoczonych, z Radą Europy i 
z Organizacją Współpracy Gospodarczej
i Rozwoju (OECD), tak aby możliwa była 
realizacja Programu w sposób 
umożliwiający uwzględnienie roli takich 
organizacji.

Or. en

Poprawka 9
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Zgodnie z art. 45 i 46 Traktatu,
w rozporządzeniu (UE) nr 492/2011 
określono przepisy mające na celu 
umożliwienie pracownikom swobody 
przemieszczania się poprzez 
zagwarantowanie ścisłej współpracy 
pomiędzy państwami członkowskimi oraz 
współpracy z Komisją. Sieć EURES 
powinna promować lepsze funkcjonowanie 
rynków pracy poprzez zwiększanie 
transgranicznej mobilności geograficznej 
pracowników, zapewnianie większej 
przejrzystości na rynku pracy, 
umożliwianie zestawiania wolnych miejsc 
pracy i wniosków o zatrudnienie oraz
wspieranie działań w obszarach rekrutacji
i usług w zakresie doradztwa na szczeblu 
krajowym i transgranicznym, tym samym 
przyczyniając się do realizacji celów 
strategii „Europa 2020”.

(11) Zgodnie z art. 45 i 46 TFUE,
w rozporządzeniu (UE) nr 492/2011 
określono przepisy mające na celu 
umożliwienie pracownikom swobody 
przemieszczania się poprzez 
zagwarantowanie ścisłej współpracy 
pomiędzy państwami członkowskimi oraz 
współpracy z Komisją. Sieć EURES 
powinna promować lepsze funkcjonowanie 
rynków pracy poprzez zwiększanie 
dobrowolnej transgranicznej mobilności 
geograficznej pracowników oraz 
wspieranie usług w zakresie doradztwa
i pośrednictwa pracy na szczeblu 
krajowym i transgranicznym dla 
pracowników mobilnych i pracodawców, 
tym samym przyczyniając się do realizacji 
celów strategii „Europa 2020”. Sama 
Komisja nie powinna jednak w żadnym 
wypadku pełnić funkcji służby 
zatrudnienia.

Or. en
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Poprawka 10
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 12a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12a) Ukierunkowane programy 
wspierania mobilności powinny wyłącznie 
wspomagać działalność rekrutacyjną 
przynoszącą wysokiej jakości 
zatrudnienie, zapewniające dostateczne
i godziwe wynagrodzenia i warunki pracy
w oparciu o układy zbiorowe lub płace 
minimalne. Należy dalej rozwijać 
podstawową działalność EURES, np. 
poradnictwo i usługi informacyjne dla 
bezrobotnych, oraz przedsięwzięcia takie 
jak współpraca transgraniczna w ramach 
EURES. Dodatkowo szczególną uwagę 
należy zwrócić na potencjalne 
niekorzystne skutki ukierunkowanej 
mobilności geograficznej w odniesieniu 
do wykwalifikowanych pracowników, 
który to problem określa się mianem 
„drenażu mózgów”.

Or. en

Poprawka 11
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 12b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12b) W wielu regionach przygranicznych 
współpraca transgraniczna w ramach 
EURES odgrywa ważną rolę w tworzeniu 
prawdziwego europejskiego rynku pracy. 
Współpraca transgraniczna w ramach 
EURES obejmuje co najmniej dwa 
państwa członkowskie lub jedno państwo 
członkowskie i inny kraj uczestniczący,
w związku z czym ma wyraźny charakter 
horyzontalny i wnosi wartość dodaną na 
szczeblu Unii. Należy zatem dalej 
wspierać współpracę transgraniczną
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w ramach EURES za pośrednictwem 
działań horyzontalnych Unii, które można 
by uzupełniać o zasoby krajowe lub 
zasoby EFS.

Or. en

Poprawka 12
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 12c preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12c) W ocenie działalności EURES 
należy wziąć pod uwagę kryteria 
jakościowe i ilościowe. Komisja, państwa 
członkowskie i partnerzy społeczni 
powinni więc opracować wspólne 
wskaźniki służące do oceny jakości 
zatrudnienia i warunków pracy
w odniesieniu do miejsc pracy 
oferowanych w ramach EURES. Jako że 
odpływ pracowników z jednego państwa 
członkowskiego oznacza napływ 
pracowników do innego państwa 
członkowskiego, w zależności od stale 
zmieniających się warunków na rynku 
pracy i związanych z nimi tendencji
w zakresie mobilności, przedmiotem oceny 
nie powinien być jedynie napływ lub 
odpływ pracowników w poszczególnych 
krajach, ale przede wszystkim zbiorcze 
dane na szczeblu Unii. Ponadto 
poradnictwo niekoniecznie przynosi 
wymierne efekty w zakresie mobilności 
lub zatrudnienia.

Or. en

Poprawka 13
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 14 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Brak dostępu do kredytów jest jedną
z głównych przeszkód dla zakładania 
przedsiębiorstw, w szczególności wśród 
osób najbardziej oddalonych od rynku 
pracy. Należy zwiększyć wysiłki w tym 
obszarze na poziomie krajowym i unijnym
w celu zwiększania dostępności 
mikrofinansowania oraz pokrycia 
zapotrzebowania osób najbardziej 
potrzebujących, w szczególności osób 
bezrobotnych i znajdujących się w trudnej 
sytuacji społecznej, które chcą założyć lub 
rozwijać mikroprzedsiębiorstwo, również
w ramach działalności na własny rachunek, 
ale nie mają dostępu do kredytów. 
Pierwszym krokiem było ustanowienie 
Instrumentu przez Parlament Europejski
i Radę w 2010 r.

(14) Brak dostępu do kredytów jest jedną
z głównych przeszkód dla zakładania 
przedsiębiorstw, w szczególności wśród 
osób najbardziej oddalonych od rynku 
pracy. Należy zwiększyć wysiłki w tym 
obszarze na poziomie krajowym i unijnym
w celu zwiększania dostępności 
mikrofinansowania oraz pokrycia 
zapotrzebowania osób najbardziej 
potrzebujących, w szczególności osób 
bezrobotnych, kobiet i osób znajdujących 
się w trudnej sytuacji społecznej, które 
chcą założyć lub rozwijać 
mikroprzedsiębiorstwo, również w ramach 
działalności na własny rachunek, ale nie 
mają dostępu do kredytów. Pierwszym 
krokiem było ustanowienie Instrumentu 
przez Parlament Europejski i Radę
w 2010 r.

Or. en

Poprawka 14
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 14a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14a) Osoby, które chcą założyć lub 
rozwijać mikroprzedsiębiorstwo, powinny 
mieć możliwość korzystania z programów 
opieki i szkolenia towarzyszących 
wsparciu w postaci mikrofinansowania.

Or. en

Poprawka 15
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 16 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Przedsiębiorstwa społeczne są jednym
z filarów pluralistycznej społecznej 
gospodarki rynkowej Europy. Oferując 
innowacyjne rozwiązania, mogą 
funkcjonować jako siła napędowa 
przemian społecznych i w związku z tym
w znacznym stopniu przyczyniać się do 
realizacji celów strategii „Europa 2020”. 
Program powinien zwiększyć dostępność 
do finansowania wśród przedsiębiorstw 
społecznych i tym samym przyczynić się 
do realizacji Inicjatywy na rzecz 
przedsiębiorczości społecznej podjętej 
przez Komisję11.

(16) Przedsiębiorstwa społeczne są jednym
z filarów pluralistycznej społecznej 
gospodarki rynkowej Europy. Oferując 
innowacyjne rozwiązania, mogą 
funkcjonować jako siła napędowa postępu 
społecznego i w związku z tym
w znacznym stopniu przyczyniać się do 
realizacji celów strategii „Europa 2020”. 
Program powinien zwiększyć dostępność 
do finansowania wśród przedsiębiorstw 
społecznych i tym samym przyczynić się 
do realizacji Inicjatywy na rzecz 
przedsiębiorczości społecznej podjętej 
przez Komisję11.

Or. en

Poprawka 16
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 17 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) W celu wykorzystania doświadczenia 
międzynarodowych instytucji finansowych,
w szczególności Grupy Europejskiego 
Banku Inwestycyjnego, działania oparte na 
mikrofinansowaniu i przedsiębiorczości 
społecznej powinny być realizowane przez 
Komisję pośrednio poprzez powierzanie 
zadań wdrażania budżetu instytucjom 
finansowym zgodnie z rozporządzeniem 
finansowym. Wykorzystanie zasobów Unii 
pozwala na skupienie wsparcia na zasadzie 
dźwigni finansowej ze strony 
międzynarodowych instytucji finansowych
i innych inwestorów oraz na uniknięcie 
rozproszonego podejścia, zwiększając tym 
samym dostępność finansowania wśród 
mikroprzedsiębiorstw, w tym osób 
prowadzących działalność na własny 
rachunek, oraz przedsiębiorstw 
społecznych. Wkład Unii ułatwia zatem 

(17) W celu wykorzystania doświadczenia 
międzynarodowych instytucji finansowych,
w szczególności Grupy Europejskiego 
Banku Inwestycyjnego, działania oparte na 
mikrofinansowaniu i przedsiębiorczości 
społecznej powinny być realizowane przez 
Komisję pośrednio poprzez powierzanie 
zadań wdrażania budżetu instytucjom 
finansowym zgodnie z rozporządzeniem 
finansowym. Wykorzystanie zasobów Unii 
pozwala na skupienie wsparcia na zasadzie 
dźwigni finansowej ze strony 
międzynarodowych instytucji finansowych
i innych inwestorów oraz na uniknięcie 
rozproszonego podejścia, zwiększając tym 
samym dostępność finansowania wśród 
mikroprzedsiębiorstw, w tym osób 
prowadzących działalność na własny 
rachunek, oraz przedsiębiorstw 
społecznych. Wkład Unii ułatwia zatem 
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rozwój powstającego obecnie sektora 
przedsiębiorstw społecznych i rynku 
mikrofinansowego w Unii oraz 
prowadzenie działań o charakterze 
transgranicznym.

rozwój powstającego obecnie sektora 
przedsiębiorstw społecznych i rynku 
mikrofinansowego w Unii oraz 
prowadzenie działań o charakterze 
transgranicznym. Działania Unii powinny 
stanowić uzupełnienie instrumentów 
finansowych na rzecz mikrofinansowania
i przedsiębiorczości społecznej 
wykorzystywanych przez państwa 
członkowskie. Podmioty, którym 
powierzono realizację działań, powinny 
zapewniać wartość dodaną i unikać 
dublowania źródeł finansowania
w ramach zasobów Unii.

Or. en

Poprawka 17
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 18 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) Zgodnie z art. 8 i 10 Traktatu
wszystkie działania podejmowane
w ramach Programu powinny być 
ukierunkowane na wspieranie realizacji 
celów związanych z uwzględnianiem 
aspektu równości płci i niedyskryminacji.
W celu oceny sposobu uwzględniania 
kwestii równości płci i niedyskryminacji 
przy realizacji działań podejmowanych
w ramach Programu powinno się 
prowadzić regularne monitorowanie
i ocenę.

(18) Zgodnie z art. 3 ust. 3 TUE i art. 8 
TFUE wszystkie działania w ramach 
Programu powinny służyć 
upowszechnianiu równości kobiet
i mężczyzn przez uwzględnianie aspektu 
płci oraz – stosownie do przypadku –
konkretne działania na rzecz zatrudnienia 
kobiet i włączenia społecznego. Zgodnie
z art. 10 TFUE wszystkie działania 
podejmowane w ramach Programu 
powinny być ukierunkowane na wspieranie 
realizacji celów związanych
z uwzględnianiem aspektu 
niedyskryminacji. W celu oceny sposobu 
uwzględniania kwestii równości płci
i niedyskryminacji przy realizacji działań 
podejmowanych w ramach Programu 
powinno się prowadzić regularne 
monitorowanie i ocenę.

Or. en
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Poprawka 18
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 18a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18a) Wspólnotowy program na rzecz 
zatrudnienia i solidarności społecznej –
Progress (program Progress) obejmował 
sekcje poświęcone „walce z dyskryminacją
i różnorodności” oraz „równości płci”, 
które mają być dalej realizowane
i rozwijane w ramach programu „Prawa
i obywatelstwo”. Ponadto w ocenie 
śródokresowej programu Progress 
podkreślono konieczność podjęcia 
większych wysiłków i nowych inicjatyw
w odniesieniu do równości
i niedyskryminacji. Niezmiernie ważne 
jest zatem dalsze zwracanie dużej uwagi 
na te kwestie we wszystkich stosownych 
inicjatywach i działaniach objętych 
Programem. Równość i niedyskryminacja 
to nie tylko zagadnienia prawne, lecz 
także kluczowe wyzwania dla 
społeczeństwa.

Or. en

Poprawka 19
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 19 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Zgodnie z art. 9 Traktatu Program 
powinien gwarantować, że przy 
definiowaniu i wdrażaniu strategii
i działań Unii uwzględnione zostaną 
wymogi związane z promowaniem
wysokiego poziomu zatrudnienia, 
zapewnieniem odpowiedniej ochrony 
socjalnej i zwalczaniem wykluczenia 
społecznego.

(19) Zgodnie z art. 9 TFUE i celami 
strategii „Europa 2020” Program 
powinien przyczynić się do zapewnienia
wysokiego poziomu wysokiej jakości
zatrudnienia, odpowiedniej ochrony 
socjalnej i zwalczania ubóstwa
i wykluczenia społecznego.

Or. en
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Poprawka 20
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 19a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19a) Program powinien uzupełniać inne 
programy Unii, przy czym należy przyjąć, 
że każdy instrument powinien działać 
zgodnie z właściwymi sobie procedurami.
W związku z tym dane koszty 
kwalifikowalne nie powinny podlegać 
podwójnemu finansowaniu. W celu 
osiągnięcia wartości dodanej i istotnej 
korzyści z wkładu finansowego Unii
należy wypracować daleko idący efekt 
synergii pomiędzy Programem, innymi 
programami Unii i funduszami 
strukturalnymi, zwłaszcza EFS.

Or. en

Poprawka 21
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 20 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) W celu zapewnienia większej 
skuteczności informowania ogółu 
społeczeństwa oraz w celu wzmocnienia 
efektu synergii między działaniami 
komunikacyjnymi podejmowanymi
z inicjatywy Komisji zasoby przeznaczone 
na działania informacyjno-komunikacyjne 
na podstawie niniejszego rozporządzenia 
obejmują również działania 
komunikacyjne na temat priorytetów 
politycznych Unii Europejskiej w takim 
zakresie, w jakim są one związane
z ogólnymi celami niniejszego 
rozporządzenia.

(20) W celu zapewnienia większej 
skuteczności informowania ogółu 
społeczeństwa oraz w celu wzmocnienia 
efektu synergii między działaniami 
komunikacyjnymi podejmowanymi
z inicjatywy Komisji zasoby przeznaczone 
na działania informacyjno-komunikacyjne 
na podstawie niniejszego rozporządzenia 
obejmują również udzielanie informacji na 
temat priorytetów politycznych Unii 
Europejskiej w takim zakresie, w jakim są 
one związane z ogólnymi celami 
niniejszego rozporządzenia.

Or. en
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Poprawka 22
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 20a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20a) Stosownie do przypadku Program 
należy monitorować, oceniać
i dostosowywać lub zmieniać.

Or. en

Poprawka 23
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 23a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23a) W celu zapewnienia odpowiedniej 
reakcji na zmienione potrzeby i związane
z nimi priorytety polityczne przez cały 
okres realizacji Programu należy 
przekazać Komisji uprawnienia do 
przyjęcia aktów zgodnie z art. 290 TFUE 
w odniesieniu do corocznego 
przeznaczania funduszy na osie Programu
z wykorzystaniem 5-procentowej rezerwy
i poszczególne sekcje w ramach osi. 
Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac 
przygotowawczych Komisja prowadziła 
stosowne konsultacje, w tym na poziomie 
ekspertów. Przygotowując i opracowując 
akty delegowane, Komisja powinna 
zapewnić jednoczesne, terminowe
i odpowiednie przekazywanie stosownych 
dokumentów Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie.

Or. en
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Poprawka 24
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 24 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24) W celu zapewnienia jednolitych 
warunków realizacji działań w ramach osi 
EURES i osi mikrofinansów
i przedsiębiorczości społecznej Programu 
uprawnienia wykonawcze należy 
powierzyć Komisji.

skreślony

Or. en

Poprawka 25
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 25 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25) Uprawnienia wykonawcze dotyczące 
działań prowadzonych w ramach osi 
Progress Programu powinny być 
wykonywane zgodnie z rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
182/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. 
ustanawiającym przepisy i zasady ogólne 
dotyczące trybu kontroli przez państwa 
członkowskie wykonywania uprawnień 
wykonawczych przez Komisję,

(25) W celu zapewnienia jednolitych 
warunków wykonywania niniejszego 
rozporządzenia należy powierzyć Komisji
uprawnienia wykonawcze. Uprawnienia te
powinny być wykonywane zgodnie
z rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011
z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiającym 
przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu 
kontroli przez państwa członkowskie 
wykonywania uprawnień wykonawczych 
przez Komisję.

Or. en

Poprawka 26
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 25a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25a) W odniesieniu do wdrażania, 
monitorowania i oceniania Programu 
Komisję powinna wspomagać strategiczna 
rada doradcza kierowana przez Komisję,
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a złożona z przedstawicieli państw 
członkowskich i innych krajów 
uczestniczących, związków zawodowych, 
organizacji pracodawców i organizacji 
społeczeństwa obywatelskiego, 
zorganizowanych na szczeblu Unii, które 
bezpośrednio lub pośrednio uczestniczą
w realizacji działań w ramach Programu.

Or. en

Poprawka 27
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W niniejszym rozporządzeniu ustanawia 
się Program Unii Europejskiej na rzecz 
przemian i innowacji społecznych (zwany 
dalej „Programem”), który ma się 
przyczynić do wdrożenia strategii „Europa 
2020”, jej głównych celów oraz 
zintegrowanych wytycznych poprzez 
zapewnienie wsparcia finansowego na 
realizację celów Unii Europejskiej
w zakresie promowania wysokiego 
poziomu zatrudnienia, gwarantowania 
odpowiedniej ochrony socjalnej, 
zwalczania wykluczenia społecznego
i ubóstwa oraz poprawy warunków pracy.

1. W niniejszym rozporządzeniu ustanawia 
się Program Unii Europejskiej na rzecz 
postępu społecznego i zatrudnienia
(zwany dalej „Programem”), który ma się 
przyczynić do wdrożenia strategii „Europa 
2020”, jej głównych celów, inicjatyw 
przewodnich oraz zintegrowanych 
wytycznych poprzez zapewnienie wsparcia 
finansowego na realizację celów Unii 
Europejskiej w zakresie promowania 
wysokiego poziomu wysokiej jakości
zatrudnienia, gwarantowania odpowiedniej
i godnej ochrony socjalnej, zwalczania 
wykluczenia społecznego i ubóstwa oraz 
poprawy warunków pracy.

Or. en

Poprawka 28
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) „przedsiębiorstwo społeczne” oznacza 
przedsiębiorstwo, którego głównym celem

a) „przedsiębiorstwo społeczne” oznacza 
przedsiębiorstwo, którego głównym 
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jest raczej wywarcie wpływu społecznego
niż wygenerowanie zysków dla właścicieli
i zainteresowanych stron. Przedsiębiorstwo 
społeczne działa na rynku, produkując 
towary i świadcząc usługi w innowacyjny 
sposób zgodny z duchem 
przedsiębiorczości, a także wykorzystuje
nadwyżki głównie do osiągania celów 
społecznych. Jest zarządzane
w odpowiedzialny i przejrzysty sposób,
w szczególności poprzez angażowanie 
pracowników, klientów i zainteresowanych 
stron, których dotyczy działalność 
gospodarcza przedsiębiorstwa;

założeniem jest raczej osiągnięcie celów 
społecznych niż wygenerowanie zysków 
dla właścicieli, członków
i zainteresowanych stron. Przedsiębiorstwo 
społeczne działa na rynku, produkując 
towary i świadcząc usługi w innowacyjny 
sposób zgodny z duchem 
przedsiębiorczości, a także ponownie 
inwestuje nadwyżki głównie w celu 
dalszego upowszechniania swoich celów 
społecznych. Jest zarządzane
w odpowiedzialny i przejrzysty sposób,
w szczególności poprzez angażowanie 
pracowników, klientów i zainteresowanych 
stron, których dotyczy działalność 
gospodarcza przedsiębiorstwa;

Or. en

Poprawka 29
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera da) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) „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. 
Innowacje społeczne opierają się na 
udokumentowanych założeniach oraz 
podnoszą jakość życia i pracy. Innowacji 
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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 30
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera db) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

db) „eksperyment polityki społecznej” 
oznacza testowanie w warunkach 
terenowych projektów innowacji 
społecznych w celu zebrania danych o ich 
skuteczności i wykonalności, przy czym 
projekty takie są ograniczone w czasie, a 
w ich realizacji uczestniczą rozmaite 
podmioty dowolnej wielkości. 
Wyniki eksperymentów pomagają 
stwierdzić, czy i na jakich warunkach 
możliwa jest realizacja innowacji 
społecznych na większą skalę. Celem 
eksperymentów polityki społecznej jest 
poprawa warunków życia beneficjentów 
dzięki dopasowanym do ich potrzeb 
usługom lub produktom. Eksperymenty te 
wiążą się z długoterminowym i ze
zrównoważonym finansowaniem 
projektów pilotażowych,
z monitorowaniem i z oceną oraz
z bezpośrednim udziałem 
zainteresowanych podmiotów
i beneficjentów;

Or. en

Poprawka 31
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera a)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) osi Progress, mającej na celu wspieranie 
działań w zakresie opracowywania, 
wdrażania, monitorowania i oceny unijnej 
polityki zatrudnienia, polityki społecznej
oraz unijnych przepisów dotyczących 
warunków pracy, a także promowanie 
procesów kształtowania polityki
i innowacji opartych na odpowiednich 
danych, we współpracy z partnerami 
społecznymi, organizacjami społeczeństwa 
obywatelskiego i innymi 
zainteresowanymi stronami;

a) osi Progress, mającej na celu wspieranie 
działań w zakresie opracowywania, 
wdrażania, monitorowania i oceny unijnej 
polityki w dziedzinach zatrudnienia, 
warunków pracy, ochrony socjalnej, 
włączenia społecznego i walki z ubóstwem
oraz unijnych przepisów w tych 
dziedzinach, a także promowanie procesów 
kształtowania polityki i postępu 
społecznego opartych na odpowiednich 
danych, we współpracy z partnerami 
społecznymi, organizacjami społeczeństwa 
obywatelskiego i podmiotami publicznymi;

Or. en

Poprawka 32
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) osi EURES, która ma na celu wspieranie 
działalności sieci EURES, tj. 
wyspecjalizowanych służb ustanowionych 
przez państwa należące do EOG
i Konfederację Szwajcarską, we 
współpracy z zainteresowanymi stronami, 
aby budować system wymiany
i rozpowszechniania informacji oraz 
rozwijać inne formy współpracy służące 
promowaniu mobilności geograficznej 
pracowników;

b) osi EURES, która ma na celu wspieranie 
działalności sieci EURES, we współpracy
z partnerami społecznymi
i zainteresowanymi stronami, aby budować 
system wymiany i rozpowszechniania 
informacji oraz rozwijać inne formy 
współpracy, np. współpracę 
transgraniczną oraz indywidualne 
poradnictwo i usługi informacyjne dla 
bezrobotnych, pracowników mobilnych 
i pracodawców, służące promowaniu 
dobrowolnej mobilności geograficznej 
pracowników w poszanowaniu zasady 
równego traktowania i tworzeniu 
wysokiego poziomu wysokiej jakości 
zatrudnienia;

Or. en
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Poprawka 33
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) osi mikrofinansów i przedsiębiorczości 
społecznej, która ma na celu ułatwianie 
dostępu do finansowania przedsiębiorcom,
w szczególności tym najbardziej 
oddalonym od rynku pracy, oraz 
przedsiębiorstwom społecznym.

c) osi mikrofinansów i przedsiębiorczości 
społecznej, która ma na celu ułatwianie 
dostępu do finansowania potencjalnym
przedsiębiorcom i zwiększanie jego 
dostępności, w szczególności osobom 
bezrobotnym, wykluczonym społecznie
i słabszym, oraz istniejącym 
mikroprzedsiębiorstwom
i przedsiębiorstwom społecznym.

Or. en

Poprawka 34
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Przepisy wspólne zawarte w art. 1–14 
mają zastosowanie do wszystkich trzech 
osi określonych w ust. 1 lit. a), b) i c), do 
których mają również zastosowanie 
przepisy szczegółowe.

2. Przepisy wspólne zawarte w art. 1–14 
oraz przekazane uprawnienia, 
uprawnienia wykonawcze i przepisy 
końcowe zawarte, odpowiednio,
w art. 26a–29 mają zastosowanie do 
wszystkich trzech osi określonych w ust. 1 
lit. a), b) i c), do których mają również 
zastosowanie przepisy szczegółowe.

Or. en

Poprawka 35
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) zwiększenie odpowiedzialności za 
osiąganie unijnych celów w obszarze 
zatrudnienia, spraw społecznych

a) zwiększenie odpowiedzialności za 
osiąganie unijnych celów w obszarze 
zatrudnienia, ochrony socjalnej
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i warunków pracy wśród głównych osób 
odpowiedzialnych za wyznaczanie 
kierunków polityki na poziomie unijnym
i krajowym oraz wśród innych 
zainteresowanych stron, aby zrealizować 
konkretne i skoordynowane działania na 
szczeblu Unii i państw członkowskich;

i włączenia społecznego, walki
z ubóstwem i poprawy warunków pracy 
wśród głównych osób odpowiedzialnych 
za wyznaczanie kierunków polityki na 
poziomie unijnym i krajowym, partnerów 
społecznych oraz wśród organizacji 
społeczeństwa obywatelskiego
i podmiotów publicznych, aby osiągnąć 
cele społeczne strategii „Europa 2020” 
oraz zrealizować konkretne
i skoordynowane działania na szczeblu 
Unii i państw członkowskich;

Or. en

Poprawka 36
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) wspieranie budowania odpowiednich, 
dostępnych i wystarczających systemów 
zabezpieczenia społecznego i rynków 
pracy oraz ułatwianie realizacji reformy 
polityki, poprzez promowanie dobrych 
rządów, wzajemnego uczenia się oraz 
innowacji społecznych;

b) wspieranie budowania odpowiednich, 
godziwych, dostępnych i wystarczających 
systemów zabezpieczenia społecznego
i rynków pracy w celu zapewnienia 
włączenia społecznego i wysokiego 
poziomu wysokiej jakości zatrudnienia
oraz ułatwianie realizacji ewentualnej 
niezbędnej reformy polityki, poprzez 
promowanie uczestnictwa wszystkich 
stosownych zainteresowanych podmiotów,
w tym organizacji pozarządowych oraz 
osób doświadczających ubóstwa
i wykluczenia społecznego, jak również
dobrych rządów, wzajemnego uczenia się 
oraz innowacji społecznych;

Or. en

Poprawka 37
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera d)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) promowanie mobilności geograficznej 
pracowników oraz zwiększenie możliwości 
zatrudnienia poprzez budowanie otwartych
i dostępnych dla wszystkich unijnych 
rynków pracy;

d) promowanie dobrowolnej mobilności 
geograficznej pracowników
w poszanowaniu zasady równego 
traktowania oraz zwiększenie możliwości 
zatrudnienia poprzez budowanie wysokiej 
jakości otwartych i dostępnych dla 
wszystkich unijnych rynków pracy;

Or. en

Poprawka 38
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) Promowanie zatrudnienia i włączenia 
społecznego poprzez zwiększenie poziomu 
mikrofinansów i dostępu do nich dla grup
w trudnej sytuacji i mikroprzedsiębiorstw,
a także poprzez zwiększanie dostępu do 
środków finansowych dla przedsiębiorstw 
społecznych.

e) promowanie zatrudnienia i włączenia 
społecznego poprzez zwiększenie poziomu 
mikrofinansów i dostępu do nich dla osób 
bezrobotnych, osób wykluczonych 
społecznie i osób w trudnej sytuacji, które 
chcą założyć mikroprzedsiębiorstwo, oraz 
istniejących mikroprzedsiębiorstw, a także 
poprzez zwiększanie dostępu do środków 
finansowych dla przedsiębiorstw 
społecznych;

Or. en

Poprawka 39
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera ea) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) zwalczanie ubóstwa i wykluczenia 
społecznego przez wspieranie działalności 
partnerów społecznych, organizacji 
pozarządowych, przedsiębiorstw 
społecznych i podmiotów publicznych ze 
szczególnym uwzględnieniem innowacji 
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społecznych i eksperymentów polityki 
społecznej;

Or. en

Poprawka 40
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera eb) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

eb) pogłębianie wiedzy i zrozumienia 
odnośnie do warunków panujących
w państwach członkowskich i innych 
krajach uczestniczących przez 
analizowanie, ocenianie i ścisłe 
monitorowanie polityki.

Or. en

Poprawka 41
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Przy osiąganiu powyższych celów
w ramach Programu dąży się do:

2. Przy osiąganiu powyższych celów
w ramach Programu podejmuje się 
działania w postaci:

Or. en

Poprawka 42
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) promowania równości kobiet i mężczyzn 
oraz zwalczania dyskryminacji ze względu 
na płeć, pochodzenie rasowe lub etniczne, 
religię lub wyznanie, niepełnosprawność, 

a) promowania równości kobiet i mężczyzn 
przez uwzględnianie aspektu płci, 
wdrażanie działań pozytywnych na rzecz 
równości płci oraz zwalczanie
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wiek lub orientację seksualną; dyskryminacji ze względu na płeć, 
pochodzenie rasowe lub etniczne, religię 
lub wyznanie, niepełnosprawność, wiek 
lub orientację seksualną;

Or. en

Poprawka 43
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) sprawienia, by przy definiowaniu
i wdrażaniu strategii i działań na poziomie 
unijnym uwzględniane były wymogi 
związane z promowaniem wysokiego 
poziomu zatrudnienia, zagwarantowaniem
odpowiedniej ochrony społecznej i walką
z wykluczeniem społecznym.

b) promowania wysokiego poziomu 
wysokiej jakości zatrudnienia, 
gwarantowania odpowiedniej i godziwej
ochrony społecznej i zwalczania ubóstwa
i wykluczenia społecznego.

Or. en

Poprawka 44
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 4a
Zasada współpracy

W celu zapewnienia zgodności Programu
z potrzebami i wymogami beneficjentów 
oraz upowszechnienia dobrego 
sprawowania rządów, wzajemnego 
uczenia się i innowacji społecznych 
Komisja i państwa członkowskie stosują 
zasadę współpracy przez cały okres 
realizacji Programu. W tym celu Komisja
i państwa członkowskie dopilnowują, aby 
regularnie konsultowano się z partnerami
społecznymi i organizacjami
społeczeństwa obywatelskiego, którzy 
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bezpośrednio lub pośrednio uczestniczą
w realizacji działań w ramach Programu, 
oraz aby uwzględniano ich w procesie 
podejmowania decyzji w sprawie 
rozwijania, wdrażania, monitorowania
i oceniania Programu i jego osi.
Przeznacza się dostateczną kwotę środków 
finansowych na skuteczne stosowanie 
zasady współpracy oraz działalność 
służącą budowaniu zdolności
i kompetencji partnerów społecznych
i organizacji społeczeństwa 
obywatelskiego, którzy bezpośrednio lub 
pośrednio uczestniczą w realizacji działań
w ramach Programu.

Or. en

Poprawka 45
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Kwota środków finansowych na 
wdrażanie Programu w okresie od 1 
stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2020 r. 
wynosi 958,19 mln EUR.

1. Kwota środków finansowych na 
wdrażanie Programu w okresie od 1 
stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2020 r. 
wynosi [1 006,10 mln EUR].

Or. en

Uzasadnienie

Całkowitą kopertę finansową zwiększono o 5%, co jest zgodne z rezolucją PE z dnia 8 
czerwca 2011 r. w sprawie inwestowania w przyszłość – nowych wieloletnich ram 
finansowych (WRF) na rzecz Europy konkurencyjnej, zrównoważonej i sprzyjającej integracji 
społecznej (sprawozdanie komisji SURE). Niemniej koperta finansowa ma charakter 
orientacyjny, a jej wersja ostateczna powinna zostać ustalona po osiągnięciu porozumienia
w sprawie WRF.

Poprawka 46
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera a)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) 60% na oś Progress, z czego 17% na 
promowanie eksperymentów społecznych 
jako metody testowania i oceny 
innowacyjnych rozwiązań w celu 
zwiększenia ich zastosowania;

a) 56% na oś Progress, z czego 50% na 
ochronę socjalną, włączenie społeczne 
oraz zapobieganie ubóstwu i jego 
ograniczanie, a co najmniej 10% na 
zwalczanie bezrobocia wśród młodzieży; 
co najmniej 25% budżetu tej osi 
przeznacza się na promowanie 
eksperymentów polityki społecznej; 
udostępnia się zasoby finansowe na małe, 
średnie i duże projekty;

Or. en

Poprawka 47
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) 15% na oś EURES; b) 19% na oś EURES, z czego co najmniej 
40% na ukierunkowane programy 
wspierania mobilności, co najmniej 20%
na współpracę transgraniczną oraz co 
najmniej 15% na szkolenie i podnoszenie 
kwalifikacji personelu EURES;

Or. en

Poprawka 48
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) 20% na oś mikrofinansów
i przedsiębiorczości społecznej.

c) 20% na oś mikrofinansów
i przedsiębiorczości społecznej, z czego co 
najmniej 45% na mikrofinanse i co 
najmniej 45% na przedsiębiorczość 
społeczną.

Or. en
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Poprawka 49
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Pozostałe 5% będzie rozdzielane co roku 
na poszczególne osie zgodnie
z priorytetami polityki.

Pozostałe 5% będzie rozdzielane co roku 
na poszczególne osie zgodnie
z priorytetami polityki wspólnie 
ustalanymi przez Parlament Europejski
i Radę na wniosek Komisji.

Or. en

Poprawka 50
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych dotyczących
corocznego przeznaczania funduszy na 
osie z wykorzystaniem 5-procentowej 
rezerwy i poszczególne sekcje w ramach 
osi z należytym uwzględnieniem 
priorytetów politycznych w dziedzinach 
objętych Programem zgodnie z art. 26a.

Or. en

Poprawka 51
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja może korzystać ze środków,
o których mowa w ust. 1, w celu 
finansowania pomocy technicznej lub 
administracyjnej, w szczególności
w odniesieniu do audytu, zlecania

3. Maksymalnie 2% koperty finansowej,
o której mowa w ust. 1, przeznacza się na 
realizację Programu w celu pokrycia 
wydatków dotyczących np. pomocy 
technicznej lub administracyjnej, 
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tłumaczeń, organizowania spotkań 
ekspertów i działań o charakterze 
informacyjno-komunikacyjnym
z wzajemną korzyścią dla Komisji
i beneficjentów.

tłumaczeń, przetargów, organizowania 
spotkań ekspertów, komunikacji
z wzajemną korzyścią dla Komisji
i beneficjentów.

Or. en

Poprawka 52
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) gromadzenie danych i statystyk, jak 
również opracowywanie wspólnych 
metodyk, klasyfikacji, wskaźników
i poziomów odniesienia;

a) gromadzenie danych i statystyk,
z uwzględnieniem kryteriów zarówno 
jakościowych, jak i ilościowych, jak 
również opracowywanie wspólnych 
metodyk, klasyfikacji, wskaźników
i poziomów odniesienia;

Or. en

Poprawka 53
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) przeprowadzanie sondaży, badań
i analiz oraz sporządzanie sprawozdań,
w tym poprzez finansowanie sieci 
ekspertów;

b) przeprowadzanie sondaży, badań
i analiz oraz sporządzanie sprawozdań,
w tym poprzez finansowanie sieci
i pogłębianie wiedzy fachowej w zakresie 
priorytetowej tematyki;

Or. en

Poprawka 54
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera c)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) przeprowadzanie ocen, w tym ocen 
skutków;

c) przeprowadzanie ocen jakościowych
i ilościowych, w tym ocen skutków oraz 
działań niezbędnych do przekształcenia 
dobrych praktyk i eksperymentów
w codzienną politykę społeczną;

Or. en

Poprawka 55
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera da) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) monitorowanie postępów państw 
członkowskich i innych krajów 
uczestniczących w realizacji kluczowych 
priorytetów w dziedzinach zatrudnienia, 
ochrony socjalnej i włączenia społecznego 
oraz walki z ubóstwem zgodnie z celami 
strategii „Europa 2020”, a także poprawy 
warunków pracy;

Or. en

Poprawka 56
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) przygotowywanie i przeprowadzanie 
eksperymentów społecznych jako metody 
testowania i oceny innowacyjnych 
rozwiązań w celu zwiększenia ich 
zastosowania;

e) przygotowywanie i przeprowadzanie 
eksperymentów polityki społecznej jako 
metody testowania i oceny innowacyjnych 
rozwiązań w celu zwiększenia ich 
zastosowania;

Or. en
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Poprawka 57
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit drugi – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) wymiana i rozpowszechnianie dobrych 
praktyk, innowacyjnych metod
i doświadczeń, przeprowadzanie 
wzajemnych ocen i analiz porównawczych 
oraz wzajemne uczenie się, na poziomie 
europejskim;

a) ukierunkowana i strategiczna wymiana
i rozpowszechnianie dobrych praktyk, 
innowacyjnych metod i doświadczeń, 
przeprowadzanie wzajemnych ocen i analiz 
porównawczych oraz wzajemne uczenie 
się, na poziomie europejskim, wśród 
decydentów politycznych i innych 
zainteresowanych podmiotów w celu
pogłębienia wiedzy i poczynienia postępów 
na drodze do osiągnięcia celów Unii
w zakresie upowszechniania wysokiego 
poziomu wysokiej jakości zatrudnienia, 
gwarantowania dostatecznej i godziwej 
ochrony socjalnej, zwalczania 
wykluczenia społecznego i ubóstwa oraz 
polepszania warunków pracy;

Or. en

Poprawka 58
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit drugi – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślona

Or. en

Poprawka 59
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit drugi – litera fa) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fa) wspieranie czynnego uczestnictwa 
wszystkich stosownych podmiotów
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w działaniach następczych w związku
z uzgodnionymi już priorytetami Unii 
takimi jak: aktywne włączenie, walka
z bezdomnością i wykluczeniem 
mieszkaniowym, ubóstwem wśród dzieci, 
ubóstwem energetycznym oraz ubóstwem 
wśród migrantów i mniejszości 
etnicznych.

Or. en

Poprawka 60
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit trzeci – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) budowania potencjału organów 
administracji krajowych
i wyspecjalizowanych służb 
odpowiedzialnych za promowanie 
mobilności geograficznej, ustanowionych 
przez państwa członkowskie i dostawców 
mikrokredytów;

b) budowania potencjału organów 
administracji krajowych
i wyspecjalizowanych służb 
odpowiedzialnych za promowanie 
mobilności geograficznej, ustanowionych 
przez państwa członkowskie, oraz 
budowania potencjału dostawców 
mikrokredytów;

Or. en

Poprawka 61
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit trzeci – litera ba) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) budowania potencjału organizacji 
partnerów społecznych;

Or. en

Poprawka 62
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit trzeci – litera bb) (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

bb) budowania potencjału i kosztów 
operacyjnych współpracy transgranicznej
w ramach EURES;

Or. en

Poprawka 63
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit trzeci – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) tworzenia europejskich sieci kontaktów 
między wyspecjalizowanymi instytucjami, 
organami krajowymi, regionalnymi
i lokalnymi oraz służbami zatrudnienia na 
szczeblu europejskim;

d) tworzenia europejskich sieci kontaktów 
między wyspecjalizowanymi instytucjami, 
organami krajowymi, regionalnymi
i lokalnymi oraz publicznymi służbami 
zatrudnienia na szczeblu europejskim;

Or. en

Poprawka 64
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit trzeci – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) finansowania europejskich centrów 
monitorowania;

e) finansowania europejskich, 
międzyregionalnych i transgranicznych
centrów monitorowania, w tym 
poświęconych najbardziej priorytetowej 
tematyce;

Or. en

Poprawka 65
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit czwarty
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

4. Działania na rzecz promowania 
mobilności osób w Unii w poszanowaniu 
zasady równego traktowania:

a) usługi informacyjne i poradnictwo dla 
bezrobotnych, pracowników mobilnych 
i pracodawców;
b) rozwój wielojęzycznej platformy 
cyfrowej do zestawiania wolnych miejsc 
pracy i wniosków o zatrudnienie, a także 
ukierunkowanych programów wspierania 
mobilności mających na celu zapełnienie 
wolnych miejsc pracy w przypadku 
stwierdzenia braków na rynku pracy lub 
udzielenie pomocy określonym grupom 
pracowników, na przykład młodzieży.

Or. en

Poprawka 66
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja, we współpracy z państwami 
członkowskimi, zapewnia spójność
i komplementarność działań realizowanych
w ramach Programu z innymi działaniami 
Unii, w szczególności działaniami 
finansowanymi ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego (EFS) oraz
w takich obszarach jak dialog społeczny, 
wymiar sprawiedliwości i prawa 

1. Komisja, we współpracy z państwami 
członkowskimi, zapewnia spójność
i komplementarność działań realizowanych
w ramach Programu z innymi działaniami 
Unii, w szczególności działaniami 
finansowanymi ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego (EFS), 
Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego (EFRR), programu 
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podstawowe, edukacja, kształcenie 
zawodowe i młodzież, badania
i innowacje, przedsiębiorczość, zdrowie, 
rozszerzenie i stosunki zewnętrzne oraz 
ogólna polityka gospodarcza.

„Horyzont 2020” w zakresie badań 
naukowych i innowacji, Programu na 
rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw 
oraz małych i średnich przedsiębiorstw, 
jak również w odniesieniu do stosowania 
zasady współpracy i uczestnictwa 
partnerów społecznych.

Or. en

Poprawka 67
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Program 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 
Programem, innymi programami Unii
i funduszami strukturalnymi, zwłaszcza 
EFS, wypracowuje się daleko idący efekt 
synergii.

Or. en

Poprawka 68
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1b. Zapewnia się spójność
i komplementarność działań z innymi 
działaniami Unii w takich obszarach jak 
dialog społeczny, wymiar sprawiedliwości
i prawa podstawowe, niedyskryminacja, 
równość płci, edukacja, kształcenie 
zawodowe i młodzież, badania
i innowacje, przedsiębiorczość, zdrowie, 
rozszerzenie i stosunki zewnętrzne oraz 



PR\894606PL.doc 41/73 PE483.795v01-00

PL

ogólna polityka gospodarcza.

Or. en

Poprawka 69
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja nawiązuje wszelkie niezbędne 
stosunki z komitetami, które zajmują się 
strategiami, instrumentami i działaniami
o istotnym znaczeniu dla Programu, aby
były one regularnie i należycie
informowane o postępach w jego 
realizacji.

Komisja nawiązuje niezbędne stosunki
z Komitetem Zatrudnienia, Komitetem 
Ochrony Socjalnej, Komitetem 
Doradczym ds. Bezpieczeństwa i Ochrony 
Zdrowia w Miejscu Pracy oraz Komitetem 
Doradczym ds. Swobodnego Przepływu 
Pracowników, aby regularnie i należycie
konsultowano sie z nimi i informowano je
o postępach w jego realizacji.

Komisja informuje ponadto inne komitety, 
które zajmują się strategiami, 
instrumentami i działaniami o istotnym 
znaczeniu dla Programu.
Stosownie do przypadku Komisja 
ustanawia regularną i zorganizowaną 
współpracę pomiędzy strategiczną radą 
doradczą, o której mowa w art. 26d, 
komitetem, o którym mowa w art. 26f, 
oraz komitetami monitorującymi 
odpowiedzialnymi za inne istotne 
strategie, instrumenty i działania.

Or. en

Poprawka 70
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Komisja i państwa członkowskie 
czuwają nad tym, aby w wyniku 
działalności informacyjno-
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komunikacyjnej prowadzonej w związku
z Programem jego osie Progress i EURES 
oraz oś mikrofinansów
i przedsiębiorczości społecznej były 
bardziej widoczne i bliższe obywatelom.

Or. en

Poprawka 71
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Działania w zakresie komunikacji służą 
również komunikacji instytucjonalnej
priorytetów politycznych Unii Europejskiej
w takim zakresie, w jakim są one związane
z ogólnymi celami niniejszego 
rozporządzenia.

2. Działania w zakresie komunikacji służą 
również udzielaniu informacji na temat
priorytetów politycznych Unii Europejskiej
w takim zakresie, w jakim są one związane
z ogólnymi celami niniejszego 
rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 72
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Do celów regularnego monitorowania 
Programu oraz wprowadzania wszelkich 
koniecznych dostosowań jego priorytetów
w zakresie polityki i finansowania, 
Komisja sporządza co roku sprawozdania 
jakościowe i ilościowe z monitorowania, 
które przedstawia Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie. Sprawozdania 
przekazuje się też do wglądu 
Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-
Społecznemu i Komitetowi Regionów. 
Sprawozdania roczne z monitorowania
obejmują wyniki Programu oraz zawierają 
informacje o wpływie i trwałości działań 
podejmowanych w ramach osi, w tym 
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stosownie do przypadku o łącznej liczbie 
osób objętych pomocą, zatrudnionych lub 
wciąż pracujących oraz 
o mikroprzedsiębiorstwach
i przedsiębiorstwach społecznych wciąż 
działających na koniec okresu wsparcia, 
jak również informacje o zgodności
z innymi instrumentami finansowymi 
Unii, zwłaszcza EFS. Sprawozdania 
roczne z monitorowania obejmują także
zakres, w jakim kwestie równości płci
i walki z dyskryminacją, w tym kwestie 
dostępności, zostały podjęte w ramach 
działań objętych Programem.

Or. en

Poprawka 73
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Jeżeli jakakolwiek ocena 
przeprowadzona na mocy art. 19 decyzji 
nr 1672/2006/WE lub art. 9 decyzji nr 
283/2010/UE lub ocena, o której mowa
w ust. 1 niniejszego artykułu, wykaże 
istotne uchybienia Programu, Komisja 
rozważy możliwość przedstawienia 
wniosku Parlamentowi Europejskiemu
i Radzie, w tym odpowiednich poprawek 
do Programu.

Or. en

Poprawka 74
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1b. Przed złożeniem jakiegokolwiek 
wniosku o przedłużenie okresu realizacji 
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Programu po 2020 r. Komisja przedstawia 
Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, 
Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-
Społecznemu i Komitetowi Regionów 
ocenę wad i zalet koncepcji Programu 
obowiązującego w latach 2014–2020.

Or. en

Poprawka 75
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Tytuł II

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przepisy szczegółowe Przepisy dotyczące osi Programu

Or. en

Poprawka 76
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 14a
Sekcje tematyczne

Oś Progress obejmuje następujące sekcje 
tematyczne:
a) zatrudnienie;
b) ochronę socjalną, włączenie społeczne 
oraz zapobieganie ubóstwu i jego 
ograniczanie;
c) warunki pracy;
d) eksperymenty polityki społecznej 
obejmujące elementy pozostałych trzech 
sekcji.

Or. en
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Poprawka 77
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) opracowanie i rozpowszechnianie 
wysokiej jakości danych porównawczo-
analitycznych w celu dopilnowania, aby 
unijna polityka zatrudnienia i polityka 
społeczna oraz unijne przepisy dotyczące 
warunków pracy były oparte na rzetelnych 
danych oraz aby odpowiadały potrzebom, 
wyzwaniom i warunkom
w poszczególnych państwach 
członkowskich i innych państwach 
uczestniczących;

a) opracowanie i rozpowszechnianie 
wysokiej jakości danych porównawczo-
analitycznych w celu dopilnowania, aby 
unijna polityka w dziedzinach
zatrudnienia, warunków pracy, ochrony 
socjalnej, włączenia społecznego i walki
z ubóstwem oraz unijne przepisy w tych 
dziedzinach były oparte na rzetelnych 
danych oraz aby odpowiadały potrzebom 
obywateli, wyzwaniom społecznym
i warunkom socjalnym w poszczególnych 
państwach członkowskich i innych 
państwach uczestniczących;

Or. en

Poprawka 78
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) ułatwienie skutecznej i wszechstronnej 
wymiany informacji, skutecznego
i kompleksowego wzajemnego uczenia się 
oraz skutecznego i pluralistycznego 
dialogu w obszarze unijnej polityki 
zatrudnienia i polityki społecznej oraz 
unijnych przepisów dotyczących 
warunków pracy, na poziomie unijnym, 
krajowym i międzynarodowym, aby pomóc 
państwom członkowskim i innym 
państwom uczestniczącym
w opracowywaniu ich strategii i wdrażaniu 
prawa Unii;

b) ułatwienie skutecznej i wszechstronnej 
wymiany informacji, skutecznego
i kompleksowego wzajemnego uczenia się 
oraz skutecznego i pluralistycznego 
dialogu, w ramach europejskiej strategii 
zatrudnienia i otwartej metody 
koordynacji w dziedzinie ochrony 
socjalnej i włączenia społecznego oraz 
przez tworzenie sieci kontaktów wśród 
wyspecjalizowanych podmiotów, w tym 
partnerów społecznych, w obszarze unijnej 
polityki w dziedzinach zatrudnienia, 
warunków pracy, ochrony socjalnej, 
włączenia społecznego i walki z ubóstwem
oraz unijnych przepisów w tych 
dziedzinach, na poziomie unijnym, 
krajowym i międzynarodowym, aby pomóc 
państwom członkowskim i innym 
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państwom uczestniczącym
w opracowywaniu ich strategii i wdrażaniu 
prawa Unii;

Or. en

Poprawka 79
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) zapewnienie osobom odpowiedzialnym 
za wyznaczanie kierunków polityki 
wsparcia finansowego przeznaczonego na 
testowanie reform polityki społecznej
i polityki rynku pracy, budowanie 
potencjału głównych podmiotów
w zakresie opracowywania i realizowania 
eksperymentów społecznych oraz 
udostępnianie informacji i wiedzy 
specjalistycznej o istotnym znaczeniu;

c) zapewnienie osobom odpowiedzialnym 
za wyznaczanie kierunków polityki 
wsparcia finansowego przeznaczonego na 
testowanie reform polityki społecznej
i polityki rynku pracy, stosownie do 
konieczności, w celu zapewnienia 
dostatecznej i godziwej ochrony socjalnej, 
włączenia społecznego, ograniczenia 
ubóstwa, wysokiego poziomu wysokiej 
jakości zatrudnienia i lepszych warunków 
pracy, budowanie potencjału głównych 
podmiotów w zakresie opracowywania
i realizowania eksperymentów polityki 
społecznej oraz udostępnianie informacji
i wiedzy specjalistycznej o istotnym 
znaczeniu;

Or. en

Poprawka 80
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) zapewnienie organizacjom unijnym
i krajowym wsparcia finansowego 
przeznaczonego na zwiększenie ich 
możliwości w zakresie opracowywania, 
promowania i wspierania wdrażania 
unijnej polityki zatrudnienia, polityki 
społecznej oraz unijnych przepisów 

d) zapewnienie organizacjom unijnym,
krajowym i regionalnym wsparcia 
finansowego przeznaczonego na 
zwiększenie ich możliwości w zakresie 
opracowywania, promowania i wspierania 
wdrażania unijnej polityki w dziedzinach
zatrudnienia, warunków pracy, ochrony 
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dotyczących warunków pracy. socjalnej, włączenia społecznego i walki
z ubóstwem oraz unijnych przepisów
w tych dziedzinach.

Or. en

Poprawka 81
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) służb zatrudnienia; b) publicznych służb zatrudnienia;

Or. en

Poprawka 82
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 2 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) organizacji pozarządowych, zwłaszcza 
tych działających na poziomie unijnym;

e) organizacji pozarządowych na 
wszystkich szczeblach politycznych;

Or. en

Poprawka 83
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 2a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Dla celów realizacji Programu 
Komisja nawiązuje współpracę
z Europejską Fundacją Kształcenia, 
Europejskim Centrum Rozwoju 
Kształcenia Zawodowego, Europejską 
Agencją Bezpieczeństwa i Zdrowia
w Pracy, Europejską Fundacją na rzecz 
Poprawy Warunków Życia i Pracy.
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Or. en

Poprawka 84
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja może współpracować
z organizacjami międzynarodowymi,
w szczególności z Radą Europy, OECD, 
MOP i Bankiem Światowym.

3. Komisja może współpracować
z organizacjami międzynarodowymi,
w szczególności z Radą Europy, OECD, 
MOP i innymi agendami Organizacji 
Narodów Zjednoczonych oraz Bankiem 
Światowym.

Or. en

Poprawka 85
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 17 skreślony
Uprawnienia wykonawcze przyznane 
Komisji
1. Środki związane z poniższymi 
elementami oraz niezbędne do wdrażania 
działań w ramach osi Progress przyjmuje 
się zgodnie z procedurą sprawdzającą,
o której mowa w art. 18 ust. 3:
a) wieloletnie plany prac, określające 
priorytety średnioterminowe w zakresie 
polityki i finansowania;
b) roczne plany prac, obejmujące kryteria 
wyboru beneficjentów po zaproszeniach 
do składania wniosków.
2. Wszelkie inne środki konieczne do 
realizacji osi Progress przyjmuje się 
zgodnie z procedurą doradczą, o której 
mowa w art. 18 ust. 2.
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Or. en

(Zob. poprawka dotycząca art. 26e).

Poprawka 86
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 18 skreślony
Komitet
1. Komisję wspiera komitet. Komitet ten 
jest komitetem w rozumieniu 
rozporządzenia (UE) nr 182/2011.
2. W przypadku odesłania do niniejszego 
ustępu stosuje się art. 4 rozporządzenia 
(WE) nr 182/2011.
3. W przypadku odesłania do niniejszego 
ustępu stosuje się art. 5 rozporządzenia 
(WE) nr 182/2011.

Or. en

(Zob. poprawka dotycząca art. 26f).

Poprawka 87
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 19 skreślony
Środki przejściowe
Działania rozpoczęte przed dniem 1 
stycznia 2014 r. na podstawie decyzji nr 
1672/2006/WE (sekcje 1, 2 i 3, o których 
mowa w jej art. 3) będą nadal regulowane 
tą decyzją. W przypadku tych działań 
komitet, o którym mowa w art. 13 
wspomnianej decyzji, zastępuje się 
komitetem określonym w art. 18 
niniejszego rozporządzenia.
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Or. en

(Zob. poprawka dotycząca art. 26g).

Poprawka 88
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 19a
Sekcje tematyczne

Oś EURES obejmuje następujące sekcje 
tematyczne:
a) usługi informacyjne, poradnictwo
i pośrednictwo pracy dla pracowników
mobilnych i pracodawców;
b) ukierunkowane programy wspierania 
mobilności;
c) współpracę transnarodową, sektorową
i transgraniczną;
d) ocenę działań i efektów pośrednictwa 
pracy obejmującą elementy pozostałych 
trzech sekcji.

Or. en

Poprawka 89
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) dopilnowanie, aby oferty zatrudnienia, 
wnioski o zatrudnienie i wszystkie 
powiązane informacje były przejrzyste dla 
ewentualnych kandydatów i pracodawców; 
cel ten należy osiągnąć poprzez wymianę
i rozpowszechnianie tych informacji na 
szczeblu transnarodowym, 
międzyregionalnym oraz transgranicznym 
przy zastosowaniu standardowych form 

a) dopilnowanie, aby informacje i porady 
na temat ofert zatrudnienia, wniosków
o zatrudnienie i wszystkie powiązane 
informacje, np. o warunkach życia i pracy,
w tym prawie socjalnym, prawie pracy
i obowiązujących układach zbiorowych 
oraz możliwościach zdobywania nowych 
umiejętności, były przejrzyste dla 
ewentualnych kandydatów i pracodawców; 
cel ten należy osiągnąć poprzez wymianę
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interoperacyjności; i rozpowszechnianie tych informacji na 
szczeblu transnarodowym, 
międzyregionalnym oraz transgranicznym, 
jak również przez indywidualne 
poradnictwo;

Or. en

Poprawka 90
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) opracowanie usług w zakresie rekrutacji
i zatrudniania pracowników poprzez 
zestawienie wolnych miejsc pracy
i wniosków o zatrudnienie na szczeblu 
europejskim; proces ten powinien 
obejmować wszystkie etapy pośrednictwa 
pracy – począwszy od przygotowania 
przed rekrutacją do pomocy udzielanej po 
znalezieniu pracy – w celu 
zagwarantowania skutecznej integracji 
kandydata z rynkiem pracy; przedmiotowe 
usługi powinny obejmować ukierunkowane 
programy wspierania mobilności mające na 
celu zapełnienie wolnych miejsc pracy
w przypadku stwierdzenia braków na 
rynku pracy lub udzielenie pomocy 
określonym grupom pracowników, na 
przykład młodzieży.

b) opracowanie usług w zakresie rekrutacji
i zatrudniania pracowników
w poszanowaniu wysokiej jakości 
warunków pracy poprzez zestawienie 
wolnych miejsc pracy i wniosków
o zatrudnienie na szczeblu europejskim; 
proces ten powinien obejmować wszystkie
etapy pośrednictwa pracy – począwszy od 
przygotowania przed rekrutacją do pomocy 
udzielanej po znalezieniu pracy – w celu 
zagwarantowania skutecznej integracji 
kandydata z rynkiem pracy; przedmiotowe 
usługi powinny obejmować ukierunkowane 
programy wspierania mobilności mające na 
celu zapełnienie wolnych miejsc pracy
w przypadku stwierdzenia braków na 
rynku pracy lub udzielenie pomocy 
określonym grupom pracowników, na 
przykład młodzieży.

Or. en

Poprawka 91
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 20a
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Działania szczegółowe
Oprócz typów działań określonych w art. 6 
oś EURES może obejmować następujące 
działania szczegółowe:
a) rozwój współpracy transgranicznej; 
oferty poradnictwa i usług 
informacyjnych przed wyjazdem, w trakcie 
pobytu i po powrocie dla bezrobotnych, 
pracowników mobilnych, w tym 
pracowników transgranicznych, 
pracowników sezonowych, pracowników 
migrujących, pracowników 
delegowanych, oraz pracodawców w celu 
upowszechniania dobrowolnej mobilności 
geograficznej w poszanowaniu zasady 
równego traktowania; opracowywanie
i rozpowszechnianie materiałów 
informujących bezrobotnych, 
pracowników mobilnych, pracodawców
i doradców EURES o prawie pracy, 
zabezpieczeniu społecznym i warunkach 
pracy w regionach transgranicznych
i innych państwach członkowskich;
b) opracowywanie i realizowanie 
ukierunkowanych programów wspierania 
mobilności we współpracy z Komitetem 
Doradczym ds. Swobodnego Przepływu 
Pracowników;
c) ocenę działań i efektów pośrednictwa 
pracy ze strony EURES według kryteriów 
zarówno jakościowych, jak i ilościowych, 
ze szczególnym uwzględnieniem danych
o napływie i odpływie pracowników
w poszczególnych państwach 
członkowskich oraz zbiorczych danych
o obsadzonych stanowiskach na szczeblu 
Unii, co wymaga wzięcia pod uwagę 
zmieniających się warunków na rynku 
pracy i związanych z nimi tendencji
w zakresie mobilności; opracowywanie 
wskaźników wspólnie przez Komisję, 
państwa członkowskie i partnerów 
społecznych celem oceny jakości 
zatrudnienia i warunków pracy
w odniesieniu do stanowisk oferowanych
w ramach EURES.
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Or. en

Poprawka 92
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 20b
Ukierunkowane programy wspierania 

mobilności
1. Ukierunkowane programy wspierania 
mobilności mogą zaspokajać potrzeby
w określonych grupach pracowników, 
niektórych sektorach, zawodach, krajach 
lub grupach krajów, gdzie stwierdzono 
wyraźną potrzebę ekonomiczną, a nabór 
na szczeblu Unii mógłby wnieść wartość 
dodaną, np. w razie stwierdzenia 
trudności w naborze na trudne do 
obsadzenia i wysoce specjalistyczne 
stanowiska. W odniesieniu do programów 
regularnie zasięga się opinii Komitetu 
Doradczego ds. Swobodnego Przepływu 
Pracowników.
2. Ukierunkowane programy wspierania 
mobilności opierają się na zasadzie 
„sprawiedliwej mobilności”, w pełnym 
poszanowaniu obowiązujących norm 
pracy i wymogów prawnych. W związku
z tym programy w ramach pośrednictwa 
pracy zapewniają wysokiej jakości 
zatrudnienie obejmujące dostateczne
i godziwe wynagrodzenia i warunki pracy
w oparciu o układy zbiorowe lub płace 
minimalne.
3. Organizacje realizujące ukierunkowane 
programy wspierania mobilności przez 
świadczenie usług bezrobotnym
i pracodawcom wybiera się w drodze 
otwartego zaproszenia do składania 
wniosków, w ramach którego mogą się 
zgłaszać agencje pośrednictwa pracy, 
które przestrzegają zasady sprawiedliwej 
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mobilności.
4. Zgodnie z przepisami art. 11 ust. 2
w zaproszeniu do składania wniosków 
określa się rodzaj środków wsparcia 
oferowanych w ramach ukierunkowanych 
programów wspierania mobilności oraz 
uwzględnia się ograniczone wsparcie 
finansowe dla bezrobotnych
i pracodawców, towarzyszące usługom 
świadczonym w ramach ukierunkowanych 
programów wspierania mobilności.
5. Zachęty finansowe dla pracodawców 
przeznacza się na finansowanie środków 
służących integrowaniu i podnoszeniu 
kwalifikacji nowych pracowników, zaś 
zachęty finansowe dla pracowników 
przeznacza się na pokrywanie kosztów 
przejściowych, np. kosztów podróży, 
zakwaterowania i nauki języka.
6. Komisja zapewnia ścisłą koordynację 
ukierunkowanych programów wspierania 
mobilności oraz pełne poszanowanie 
obowiązujących przepisów prawa pracy
i norm pracy.

Or. en

Poprawka 93
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 20c
Monitorowanie problemu drenażu 

mózgów
W celu wykrywania niekorzystnych 
skutków mobilności geograficznej dla 
poszczególnych państw członkowskich lub 
określonych sektorów gospodarki oraz 
zapobiegania takim skutkom Komisja 
regularnie monitoruje tendencje
w zakresie mobilności, zwłaszcza wśród 
wykwalifikowanych pracowników.
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W razie pojawienia się zakłóceń na rynku 
pracy Komisja rozważa możliwość 
przedstawienia wniosków Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie mających na celu 
zaradzenie takim zjawiskom.

Or. en

Poprawka 94
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Oś EURES jest otwarta dla wszystkich 
podmiotów i instytucji, publicznych
i prywatnych, ustanowionych przez dane 
państwo członkowskie lub Komisję, które 
spełniają warunki uczestnictwa
w działaniach sieci EURES, określonych
w decyzji Komisji 2003/8/WE19. Powyższe 
podmioty i organizacje obejmują
w szczególności:

2. Oś EURES jest otwarta dla wszystkich 
podmiotów i instytucji ustanowionych 
przez dane państwo członkowskie lub 
Komisję, które spełniają warunki 
uczestnictwa w działaniach sieci EURES, 
określonych w decyzji Komisji 
2003/8/WE19. Powyższe podmioty
i organizacje obejmują w szczególności:

Or. en

Poprawka 95
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) służby zatrudnienia; b) publiczne służby zatrudnienia;

Or. en

Poprawka 96
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 2 – litera c)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) organizacje partnerów społecznych
i inne zainteresowane strony.

c) organizacje partnerów społecznych;

Or. en

Poprawka 97
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 2 – litera ca) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) władze regionalne i lokalne, 
regionalne i lokalne organizacje 
partnerów społecznych oraz inne 
organizacje regionalne i lokalne 
uczestniczące we współpracy 
transgranicznej.

Or. en

Poprawka 98
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 2a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Komisja ustanawia system akredytacji
i monitorowania w celu dopilnowania, 
aby wszyscy uczestnicy przestrzegali zasad 
EURES, w tym zwłaszcza zasady 
sprawiedliwej mobilności.

Or. en

Poprawka 99
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 21a
Sekcje tematyczne

Oś mikrofinansów i przedsiębiorczości 
społecznej obejmuje następujące sekcje 
tematyczne:
a) mikrofinanse dla grup w trudnej 
sytuacji i mikroprzedsiębiorstw;
b) przedsiębiorczość społeczną.

Or. en

Poprawka 100
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) mikroprzedsiębiorstw, w szczególności 
tych, w których zatrudnione są osoby,
o których mowa w lit. a);

b) mikroprzedsiębiorstw, w szczególności 
tych działających w gospodarce społecznej
i tych, w których zatrudnione są słabsze
osoby zajmujące niekorzystną pozycję na 
rynku pracy;

Or. en

Poprawka 101
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 1 – akapit drugi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. pomaganie w zakładaniu i rozwijaniu 
mikroprzedsiębiorstw korzystających
z mikrofinansów, zwłaszcza przez 
udzielanie wsparcia w postaci programów 
opieki i szkolenia;

Or. en
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Poprawka 102
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 1 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. wspieranie rozwoju przedsiębiorstw
społecznych, w szczególności poprzez
ułatwianie dostępu do źródeł finansowania.

3. wspieranie rozwoju rynku inwestycji
społecznych i ułatwianie 
przedsiębiorstwom społecznym dostępu do 
źródeł finansowania przez udostępnianie 
instrumentów kapitałowych i quasi-
kapitałowych, pożyczek i dotacji
w wysokości do [500 000 euro] 
przedsiębiorstwom społecznym, których 
obrót roczny nie przekracza 50 milionów 
euro bądź których całkowity bilans roczny 
nie przekracza 43 milionów euro oraz 
które nie są przedsiębiorstwem 
zbiorowego inwestowania.

Or. en

Poprawka 103
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W ramach osiągania celów określonych
w niniejszym artykule Komisja czuwa nad 
tym, aby mikrofinanse i wsparcie dla 
przedsiębiorczości społecznej przyczyniały 
się do wysokiego poziomu wysokiej jakości 
zatrudnienia i dobrych warunków pracy.

Or. en

Poprawka 104
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 1b (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W celu zapewnienia komplementarności 
powyższe działania ściśle koordynuje się
z działaniami podejmowanymi w ramach 
polityki spójności i na szczeblu krajowym. 
Działania takie służą zwiększaniu 
dostępności gwarancji, kontrgwarancji, 
finansowania kapitałem własnym
i finansowania dłużnego.

Or. en

Poprawka 105
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W działaniach należących do osi 
mikrofinansów i przedsiębiorczości 
społecznej mogą uczestniczyć podmioty 
publiczne i prywatne ustanowione na 
szczeblu krajowym, regionalnym
i lokalnym w państwach, o których mowa
w art. 16 ust. 1, i zajmujące się w tych 
państwach:

1. W działaniach należących do osi 
mikrofinansów i przedsiębiorczości 
społecznej mogą uczestniczyć podmioty 
publiczne i prywatne ustanowione na 
szczeblu krajowym, regionalnym
i lokalnym w państwach członkowskich
i zajmujące się w tych państwach:

Or. en

Poprawka 106
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) dostarczaniem mikrofinansów dla osób
i mikroprzedsiębiorstw;

a) dostarczaniem mikrofinansów dla osób
i mikroprzedsiębiorstw lub

Or. en
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Poprawka 107
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Komisja zapewnia dostępność 
wsparcia w ramach osi w poszanowaniu 
zasady niedyskryminacji dla rozmaitych 
podmiotów publicznych i prywatnych
w państwach członkowskich.

Or. en

Poprawka 108
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Z wyjątkiem wspólnych działań, środki 
finansowe przydzielone do osi 
mikrofinansów i przedsiębiorczości 
społecznej pokrywają całkowite koszty 
działań realizowanych za pomocą 
instrumentów finansowych, w tym 
zobowiązania płatnicze wobec 
pośredników finansowych, takie jak straty 
wynikające z gwarancji, opłaty z tytułu 
zarządzania wkładem Unii pobierane przez 
międzynarodowe instytucje finansowe oraz 
wszelkie pozostałe koszty kwalifikowalne.

Z wyjątkiem wspólnych działań, środki 
finansowe przydzielone do osi 
mikrofinansów i przedsiębiorczości 
społecznej pokrywają całkowite koszty 
działań realizowanych za pomocą 
instrumentów finansowych, w tym 
zobowiązania płatnicze wobec 
pośredników finansowych, takie jak straty 
wynikające z gwarancji, opłaty z tytułu 
zarządzania wkładem Unii pobierane przez 
instytucje finansowe oraz wszelkie 
pozostałe koszty kwalifikowalne.

Or. en

Poprawka 109
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Do celów wdrożenia instrumentów
i dotacji, o których mowa w art. 6 ust. 5 
Komisja zawiera umowy z podmiotami 

1. Do celów wdrożenia instrumentów
i dotacji, o których mowa w art. 6 ust. 5 
Komisja zawiera umowy z podmiotami 
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wymienionymi w art. 55 ust. 1 lit. b) ppkt 
(iii) i (iv) rozporządzenia nr XXX/2012 
[nowe rozporządzenie finansowe z 2012 r.]
w sprawie reguł finansowych mających 
zastosowanie do budżetu rocznego Unii,
w szczególności z Europejskim Bankiem 
Inwestycyjnym i Europejskim Funduszem 
Inwestycyjnym. Umowy te powinny 
zawierać szczegółowe przepisy dotyczące 
realizacji zadań powierzonych tym 
instytucjom finansowym, w tym przepisy 
określające konieczność zapewnienia 
dodatkowości i koordynacji w odniesieniu 
do istniejących unijnych i krajowych 
instrumentów finansowych oraz 
wyważonego rozdzielania środków między 
państwami członkowskimi i innymi 
państwami uczestniczącymi. Instrumenty 
finansowe, takie jak instrumenty podziału 
ryzyka, instrumenty kapitałowe i dłużne, są 
zapewniane w drodze inwestycji w ramach 
właściwego instrumentu inwestycyjnego.

wymienionymi w art. 55 ust. 1 lit. b) ppkt 
(iii) i (iv) rozporządzenia nr XXX/2012 
[nowe rozporządzenie finansowe z 2012 r.]
w sprawie reguł finansowych mających 
zastosowanie do budżetu rocznego Unii,
w szczególności z Europejskim Bankiem 
Inwestycyjnym i Europejskim Funduszem 
Inwestycyjnym. Umowy te powinny 
zawierać szczegółowe przepisy dotyczące 
realizacji zadań powierzonych tym 
instytucjom finansowym, w tym przepisy 
określające konieczność zapewnienia 
dodatkowości i koordynacji w odniesieniu 
do istniejących unijnych i krajowych 
instrumentów finansowych oraz 
wyważonego rozdzielania środków między 
państwami członkowskimi i innymi 
państwami uczestniczącymi. Instrumenty 
finansowe, takie jak gwarancje
i kontrgwarancje, instrumenty kapitałowe
i dłużne, są zapewniane w ramach 
funduszu, który może być 
współfinansowany przez instytucje 
finansowe, lub w drodze bezpośredniego 
przekształcenia zasobów finansowych 
Programu w instrumenty finansowe, np. 
gwarancje.

Or. en

Poprawka 110
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Fundusz zapewnia kapitał własny dla 
funduszy krajowych i regionalnych oraz 
bezpośrednie źródło finansowania dla 
osób, mikroprzedsiębiorstw lub 
przedsiębiorstw społecznych. Gwarancje 
pomagają ograniczyć ryzyko wynikające
z przyznawania kapitału własnego
i pożyczek osobom, 
mikroprzedsiębiorstwom lub 
przedsiębiorstwom społecznym na 
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szczeblu krajowym i regionalnym.

Or. en

Poprawka 111
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 1b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1b. Warunki udzielania mikrokredytów 
bezpośrednio lub pośrednio wspieranych
w ramach osi, np. stopy procentowe, są 
rozsądne i proporcjonalne w stosunku do 
zagrożeń i faktycznych kosztów 
wynikających z udzielenia kredytu oraz
w stosunku do dostępności finansowej 
pożyczek dla pożyczkobiorców.

Or. en

Poprawka 112
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W umowach, o których mowa w ust. 1 
niniejszego artykułu, nakłada się na 
międzynarodowe instytucje finansowe 
obowiązek reinwestowania środków
i wpływów, w tym dywidend i zwrotów,
w działania określone w art. 6 ust. 5, przez 
okres dziesięciu lat od daty uruchomienia 
Programu.

2. W umowach, o których mowa w ust. 1 
niniejszego artykułu, nakłada się na 
instytucje finansowe obowiązek 
reinwestowania środków i wpływów,
w tym dywidend i zwrotów, w działania 
określone w art. 6 ust. 5, przez okres 
dziesięciu lat od daty uruchomienia 
Programu.

Or. en

Poprawka 113
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 4
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W momencie wygaśnięcia umów 
zawartych z międzynarodowymi
instytucjami finansowymi lub po 
zakończeniu okresu inwestycyjnego 
wyspecjalizowanego instrumentu 
inwestycyjnego, wpływy i saldo należne 
Unii są wpłacane do budżetu ogólnego 
Unii.

4. W momencie wygaśnięcia umów 
zawartych z instytucjami finansowymi lub 
po zakończeniu okresu inwestycyjnego 
wyspecjalizowanego instrumentu 
inwestycyjnego, wpływy i saldo należne 
Unii są wpłacane do budżetu ogólnego 
Unii.

Or. en

Poprawka 114
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Międzynarodowe instytucje finansowe 
oraz, w stosownych przypadkach, 
zarządzający funduszem zawierają pisemne 
umowy z publicznymi i prywatnymi 
podmiotami, o których mowa w art. 23.
W umowach tych określa się obowiązki, 
zgodnie z którymi publiczni i prywatni 
usługodawcy są zobowiązani do 
korzystania ze środków udostępnionych
w ramach osi mikrofinansów
i przedsiębiorczości społecznej zgodnie
z celami określonymi w art. 22 oraz do 
dostarczania informacji do celów 
sporządzania rocznych sprawozdań 
przewidzianych w art. 26.

5. Instytucje finansowe oraz,
w stosownych przypadkach, zarządzający 
funduszem zawierają pisemne umowy
z publicznymi i prywatnymi podmiotami,
o których mowa w art. 23. W umowach 
tych określa się obowiązki, zgodnie
z którymi publiczni i prywatni 
usługodawcy są zobowiązani do 
korzystania ze środków udostępnionych
w ramach osi mikrofinansów
i przedsiębiorczości społecznej zgodnie
z celami określonymi w art. 22 oraz do 
dostarczania informacji do celów 
sporządzania rocznych sprawozdań 
przewidzianych w art. 26.

Or. en

Poprawka 115
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Międzynarodowe instytucje finansowe 
oraz, w stosownych przypadkach, 
zarządzający funduszem przedstawiają 
Komisji roczne sprawozdania z realizacji 
działań, zawierające informacje na temat 
działań objętych wsparciem, ich realizacji 
finansowej, przydziału i dostępności 
finansowania i inwestycji, z podziałem na 
sektor i rodzaj beneficjenta, przyjętych
i odrzuconych wniosków oraz umów 
zawartych z danymi podmiotami 
publicznymi i prywatnymi, finansowanych 
działań i ich wyników, w tym pod 
względem skutków społecznych, tworzenia 
miejsc pracy i trwałości przyznanego 
wsparcia dla przedsiębiorstw.

1. Instytucje finansowe oraz,
w stosownych przypadkach, zarządzający 
funduszem przedstawiają Komisji roczne 
sprawozdania z realizacji działań, 
zawierające informacje na temat działań 
objętych wsparciem, ich realizacji 
finansowej, przydziału i dostępności 
finansowania i inwestycji, z podziałem na 
sektor, obszar geograficzny i rodzaj 
beneficjenta, przyjętych i odrzuconych 
wniosków oraz umów zawartych z danymi 
podmiotami publicznymi i prywatnymi, 
finansowanych działań i ich wyników,
w tym pod względem skutków 
społecznych, tworzenia miejsc pracy
i trwałości przyznanego wsparcia dla 
przedsiębiorstw.

Or. en

Poprawka 116
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 117
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Tytuł IIa (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Tytuł IIa
Przekazane uprawnienia, uprawnienia 
wykonawcze i przepisy końcowe

Or. en

Poprawka 118
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 26a
Przekazanie uprawnień Komisji

Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
zgodnie z art. 26b aktów delegowanych 
dotyczących corocznego przeznaczania 
funduszy na osie Programu 
z wykorzystaniem 5-procentowej rezerwy 
i na poszczególne sekcje w ramach osi, jak 
określono w art. 5 ust. 2a.

Or. en

Poprawka 119
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 26b
Wykonywanie przekazanych uprawnień

1. Powierzenie Komisji uprawnień do 
przyjęcia aktów delegowanych podlega 
warunkom określonym w niniejszym 
artykule.
2. Uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych, o których mowa w art. 26a, 
powierza się Komisji na okres siedmiu lat 
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od dnia ...* oraz na czas realizacji 
Programu.
3. Przekazanie uprawnień, o którym 
mowa w art. 26a, może zostać 
w dowolnym momencie odwołane przez 
Parlament Europejski lub przez Radę. 
Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie 
określonych w niej uprawnień. Decyzja 
o odwołaniu staje się skuteczna od 
następnego dnia po jej opublikowaniu 
w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej lub w określonym w tej 
decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa 
ona na ważność jakichkolwiek już 
obowiązujących aktów delegowanych.
4. Niezwłocznie po przyjęciu aktu 
delegowanego Komisja przekazuje go 
równocześnie Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie.
5. Akt delegowany przyjęty na podstawie
art. 26a wchodzi w życie tylko wtedy, kiedy 
Parlament Europejski albo Rada nie 
wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch 
miesięcy od przekazania tego aktu 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie lub 
kiedy przed upływem tego terminu 
zarówno Parlament Europejski, jak 
i Rada poinformowały Komisję, że nie 
wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża 
się o dwa miesiące z inicjatywy 
Parlamentu Europejskiego lub Rady.
* Dz.U.: proszę wstawić datę wejścia
w życie niniejszego rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 120
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 26c
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Realizacja Programu
W celu realizacji Programu Komisja 
przyjmuje wieloletnie plany prac i roczne 
programy prac.
Wieloletnie plany prac i roczne programy 
prac obejmują wszystkie trzy osie 
Programu.

Or. en

Uzasadnienie

W celu wzmocnienia efektu synergii pomiędzy wszystkimi trzema osiami Programu
i usprawnienia jego realizacji faza planowania powinna obejmować wszystkie trzy osie. 
Stworzenie minimalnych wspólnych ram realizacji również powoduje objęcie wszystkich osi 
prawem kontroli Parlamentu i prawem kontroli państw członkowskich.

Poprawka 121
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 26d
Strategiczna rada doradcza

1. Komisja ustanawia strategiczną radę 
doradczą, która doradza jej w sprawach
z zakresu kierowania realizacją Programu 
oraz jego monitorowania i oceniania.
2. Strategiczna rada doradcza kierowana 
jest przez Komisję oraz złożona
z przedstawicieli państw członkowskich
i innych krajów uczestniczących, 
związków zawodowych, organizacji 
pracodawców i organizacji społeczeństwa 
obywatelskiego, zorganizowanych na 
szczeblu Unii, które bezpośrednio lub 
pośrednio uczestniczą w realizacji działań
w ramach Programu.
3. Strategiczna rada doradcza:
a) opiniuje wieloletnie plany prac;
b) opiniuje roczne programy prac;
c) doradza Komisji w sprawach z zakresu 
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monitorowania i oceniania Programu 
zgodnie z – odpowiednio – art. 13 i 14.
4. Komisja może zasięgać opinii 
strategicznej rady doradczej w sprawach 
innych niż te, o których mowa w ust. 3.

Or. en

Poprawka 122
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26e (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 26e
Uprawnienia wykonawcze przyznane 

Komisji
1. Środki związane z poniższymi 
elementami oraz niezbędne do wdrażania 
działań w ramach Programu przyjmuje się 
zgodnie z procedurą sprawdzającą,
o której mowa w art. 26f ust. 3:
a) wieloletnie plany prac;
b) roczne plany prac.
2. Wszelkie inne środki konieczne do 
realizacji Programu przyjmuje się zgodnie
z procedurą doradczą, o której mowa
w art. 26f ust. 2.

Or. en

Poprawka 123
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26f (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 26f
Komitet

1. Komisję wspiera komitet. Komitet ten 
jest komitetem w rozumieniu 
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rozporządzenia (UE) nr 182/2011.
2. W przypadku odesłania do niniejszego 
ustępu stosuje się art. 4 rozporządzenia 
(UE) nr 182/2011.
3. W przypadku odesłania do niniejszego 
ustępu stosuje się art. 5 rozporządzenia 
(UE) nr 182/2011.

Or. en

Poprawka 124
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26g (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 26g
Środki przejściowe

Działania, o których mowa w art. 4, 5 i 6 
decyzji nr 1672/2006/WE, rozpoczęte 
przed dniem 1 stycznia 2014 r., będą nadal 
regulowane tą decyzją. W przypadku tych 
działań Komisję wspomaga komitet,
o którym mowa w art. 26f niniejszego 
rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 125
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja przeprowadza szczegółową 
ocenę końcową działań zrealizowanych
w ramach osi mikrofinansów
i przedsiębiorczości społecznej nie później 
niż w terminie jednego roku od 
wygaśnięcia umów z międzynarodowymi
instytucjami finansowymi.

2. Komisja przeprowadza szczegółową 
ocenę końcową działań zrealizowanych
w ramach osi mikrofinansów
i przedsiębiorczości społecznej nie później 
niż w terminie jednego roku od 
wygaśnięcia umów z instytucjami 
finansowymi.
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UZASADNIENIE

Proponowany przez Komisję Europejską program na rzecz przemian i innowacji społecznych 
stanowi połączenie w jeden nowy program trzech już istniejących programów – Progress, 
EURES i instrumentu mikrofinansowego.

Bieżący instrument finansowy PROGRESS służy wspieraniu rozwoju i koordynacji polityki 
unijnej w obszarze zatrudnienia, zabezpieczenia społecznego i włączenia społecznego, 
warunków pracy, kwestii równości płci i walki z dyskryminacją. W ramach programu 
PROGRESS finansowane są działania analityczne, działania w ramach wzajemnego uczenia 
się, podnoszenia świadomości i rozpowszechniania wiedzy, jak również wsparcie na rzecz 
głównych podmiotów.

Punktem centralnym EURES jest transgraniczna mobilność pracowników. Celem sieci 
EURES jest dostarczanie pracownikom mobilnym i pracodawcom oraz ogólnie wszystkim 
obywatelom pragnącym skorzystać ze swobody przemieszczania się informacji, doradztwa
i pośrednictwa (poprzez zestawienie wolnych miejsc pracy i wniosków o zatrudnienie). 
EURES odgrywa ważną rolę w obszarze zatrudnienia zwłaszcza w europejskich regionach 
przygranicznych, gdzie stanowi pomocne narzędzie w zakresie pośrednictwa i wsparcia przy 
rozwiązywaniu wszelkich problemów napotykanych przez pracowników i pracodawców
w związku z podejmowaniem zatrudnienia o charakterze transgranicznym.

Instrument mikrofinansowy PROGRESS został ustanowiony w 2010 r. i zwiększa dostęp do 
mikrokredytów, co z kolei ma na celu ułatwienie zakładania i promowania 
mikroprzedsiębiorstw. W ramach tego instrumentu nie są finansowani bezpośrednio 
mikroprzedsiębiorcy. Umożliwia on natomiast określonym instytucjom udzielającym 
mikrokredytów w UE udzielanie większej liczby pożyczek.

Propozycja Komisji, aby połączyć od 2014 r. te trzy programy, mija się z właściwym celem 
programu. Połączenie prowadzi do rozmycia się celów i środków, a nie do optymalizacji
i zwiększenia efektywności trzech odrębnych programów. Nie udaje się zrealizować 
merytorycznego połączenia trzech instrumentów. Co prawda w rozdziale I sformułowano 
wspólne założenia, jednak jednocześnie zwraca się od razu wyraźnie uwagę na trzy oddzielne 
osie programu. 

Sprawozdawczyni podziela zdanie, iż poza ułatwieniem procedur administracyjnych dla 
Komisji Europejskiej połączenie trzech programów nie stanowi bezpośredniej wartości 
dodanej dla obywateli Unii Europejskiej. 

Zestawienie celów i treści trzech osi programu sprawia na pierwszy rzut oka wrażenie, iż 
istotne treści, takie jak na przykład promowanie wysokiego poziomu zatrudnienia, 
zapewnienie odpowiedniego zabezpieczenia społecznego, zwalczanie ubóstwa i wykluczenia 
społecznego oraz poprawa warunków pracy, nie odgrywają kluczowej roli.

Ponadto należy zauważyć, że wniosek Komisji jest w wielu fragmentach wyjątkowo niejasny,
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w wyniku czego Komisja Europejska otrzymuje dużą swobodę przy wdrażaniu i ustalaniu 
zasad programu. Dlatego też dla sprawozdawczyni ważne jest, aby zająć się tymi lukami. 
Musi być jasne, na co wydawane są środki finansowe w wysokości prawie jednego miliarda 
euro, oraz to, w jaki sposób organizowane są programy.

Ponadto sprawozdawczyni jest zdania, że wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie 
programu powinien uwzględniać szereg szczególnych problemów, które przedstawiono 
poniżej.

1. Program promujący politykę zatrudnienia i politykę społeczną w państwach członkowskich 
UE powinien mieć odpowiedni tytuł. Program na rzecz przemian społecznych nie spełnia 
tego założenia, gdyż nie wyznacza kierunków rozwoju. Pojęcie przemian społecznych nie ma 
konotacji pozytywnych, gdyż odnosi się zarówno do pozytywnych, jak i negatywnych zmian 
zachodzących w społeczeństwie. Dlatego właśnie takie cele jak postęp społeczny
i zatrudnienie muszą być zawarte już w tytule.

2. We wniosku Komisji nacisk położono na innowacje społeczne i eksperymenty społeczne. 
Komisja przeznacza nawet 17% budżetu w ramach osi Progress na finansowanie 
eksperymentów społecznych. Jednakże nie zdefiniowano w jasny sposób ani innowacji 
społecznych, ani eksperymentów społecznych. Dlatego też sprawozdawczyni wnioskuje
o zdefiniowanie w programie innowacji społecznych oraz eksperymentów społecznych oraz
o jasne określenie związku z kwestiami zatrudnienia, włączenia społecznego i zwalczania 
ubóstwa.

3. Program promujący politykę zatrudnienia i politykę społeczną musi obejmować 
zaangażowanie na wszystkich szczeblach partnerów społecznych i organizacji 
społeczeństwa obywatelskiego. W związku z tym sprawozdawczyni wzywa do 
uwzględnienia w programie zasady partnerstwa. Na szczeblu europejskim sprawozdawczyni 
proponuje wprowadzenie strategicznego gremium doradczego. Składające się
z przedstawicieli Komisji, państw członkowskich, partnerów społecznych oraz organizacji 
pozarządowych gremium miałoby za zadanie wspieranie Komisji w zakresie wdrażania, 
monitorowania oraz oceny programu na szczeblu europejskim.

4. Na realizację programu przeznaczono 958,10 milionów euro. Powołując się na rezolucję 
Parlamentu Europejskiego z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie nowych wieloletnich ram 
finansowych na rzecz Europy konkurencyjnej, zrównoważonej i sprzyjającej integracji 
społecznej, sprawozdawczyni proponuje podwyższenie całkowitego budżetu o 5%. W czasach 
kryzysu gospodarczego i konieczności konsolidacji w państwach członkowskich 
programy w zakresie polityki społecznej i zatrudnienia nabierają kluczowego znaczenia. 

W celu dopasowania procentowego podziału na trzy osie do nowych warunków ramowych 
sprawozdawczyni proponuje zarówno nowy podział wprowadzający nieznaczne zmiany, jak
i wskazuje na konkretne punkty ciężkości.

W ramach osi Progress należy nadal zapewniać, by większość środków finansowych była 
przeznaczana na takie obszary jak włączenie społeczne, zabezpieczenie społeczne
i zwalczanie ubóstwa. Ponadto, odnosząc się do coraz większych problemów młodych ludzi 
na rynku pracy oraz rosnącego bezrobocia osób młodych, sprawozdawczyni proponuje 
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przeznaczenie przynajmniej 10% budżetu na walkę z bezrobociem osób młodych. 
Sprawozdawczyni z zadowoleniem stwierdza, że Komisja zarezerwowała pewien odsetek na 
eksperymenty społeczne, oraz proponuje podwyższenie tej kwoty w celu umożliwienia 
finansowania bardziej konkretnych projektów.

W odniesieniu do osi EURES należy zagwarantować, że wsparcie finansowe otrzymają 
ukierunkowane programy wspierania mobilności, transgraniczne partnerstwa, jak 
również szkolenia i zdobywanie kwalifikacji dla personelu EURES.

W odniesieniu do osi mikrofinansów i przedsiębiorczości społecznej należy zapewnić, że
oba instrumenty będą odpowiednio finansowane. 

5. Większość środków finansowych jest przeznaczona na działania w ramach osi Progress, 
której zadaniem jest realizacja celów Unii Europejskiej w obszarze zatrudnienia i kwestii 
społecznych. W związku z powyższym sprawozdawczyni wnosi o podkreślenie związku
z kwestiami zatrudnienia, warunków pracy, zabezpieczenia społecznego, włączenia 
społecznego i zwalczania ubóstwa.

6. W odniesieniu do osi EURES Komisja proponuje daleko idące reformy. Podczas gdy 
obecnie program obejmuje finansowanie działań horyzontalnych, w przyszłości krajowe 
działania w ramach osi EURES powinny być finansowane przez Europejski Fundusz 
Społeczny (EFS). 

Sprawozdawczyni z przykrością stwierdza, że Komisja nie przewiduje w ramach programu 
finansowania transgranicznych partnerstw EURES. To właśnie usługi doradcze dla 
pracowników mobilnych i pracodawców w regionach przygranicznych nabierają kluczowego 
znaczenia w coraz bardziej jednoczącej się Europie.

W celu zagwarantowania finansowania partnerstw transgranicznych także po roku 2013 
sprawozdawczyni proponuje włączenie ich do obszarów promowanych w ramach osi EURES.
W odniesieniu do skierowanych do grup docelowych programów Komisji w zakresie 
wspierania mobilności, które stanowią w UE koncepcję usług pośrednictwa pracy 
zorientowaną na podaż i popyt, należy określić jasne zasady „sprawiedliwej mobilności”. 

7. Również osi mikrofinansów i przedsiębiorczości społecznej brakuje konkretnego 
kierunku rozwoju. Sprawozdawczyni z zadowoleniem przyjmuje proponowaną przez Komisję 
reformę polegającą na udostępnieniu w przyszłości środków finansowych także dla 
przedsiębiorstw społecznych. Jednakże konieczne jest określenie jasnych procedur i zasad 
przydzielania środków finansowych w obszarze przedsiębiorstw społecznych. Przy udzielaniu 
mikrokredytów członkom grup znajdujących się w trudnej sytuacji i mikroprzedsiębiorstwom 
należy zapewnić wnioskodawcy konieczną opiekę i wsparcie na drodze ku samodzielności.


