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POPRAWKI

Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia zwraca się do Komisji Rozwoju Regionalnego, 
jako do komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie do swojego sprawozdania 
następujących poprawek:

Poprawka1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 2 a preambuły (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Zgodnie z art. 8 i 10 Traktatu o 
funkcjonowania Unii Europejskiej, 
Komisja i państwa członkowskie dbają o 
to, aby równość kobiet i mężczyzn była 
polityką horyzontalną obecną we 
wszystkich aktach instytucji UE oraz aby 
przy realizacji priorytetów finansowanych 
z funduszy objętych zakresem wspólnych 
ram strategicznych przyczyniano się do 
promowania równości między kobietami a 
mężczyznami i uwzględniano Europejski 
pakt na rzecz równości płci na lata 2011–
2020. Skuteczne wprowadzanie w życie 
zasady równości kobiet i mężczyzn 
powinno obejmować dane i wskaźniki 
oparte na celach i kryteriach dotyczących 
płci i równości kobiet i mężczyzn oraz 
angażowanie organów ds. równości kobiet 
i mężczyzn na różnych etapach procedury 
wprowadzania w życie, w szczególności na 
etapie planowania, monitorowania i 
oceny.

Poprawka2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) W odniesieniu do umowy partnerskiej (9) W odniesieniu do umowy partnerskiej 
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oraz odpowiednio do każdego programu 
państwo członkowskie powinno 
zorganizować partnerstwo z 
przedstawicielami właściwych organów 
regionalnych, lokalnych, miejskich i 
innych władz publicznych, partnerów 
gospodarczych i społecznych oraz 
podmiotów reprezentujących 
społeczeństwo obywatelskie, w tym 
partnerów działających na rzecz ochrony 
środowiska, organizacji pozarządowych i 
organów odpowiedzialnych za promowanie 
równości i niedyskryminacji. Celem 
takiego partnerstwa jest poszanowanie 
zasady wielopoziomowego sprawowania 
rządów, zapewnienie odpowiedzialności 
zainteresowanych organów za planowane 
interwencje oraz korzystanie z 
doświadczenia i wiedzy stosownych 
podmiotów. Komisja powinna być 
uprawniona do przyjmowania aktów 
delegowanych określających kodeks 
postępowania, aby zapewnić 
zaangażowanie partnerów w 
przygotowanie, realizację, monitorowanie i 
ocenę umów partnerskich i programów.

oraz odpowiednio do każdego programu 
państwo członkowskie powinno 
zorganizować partnerstwo z 
przedstawicielami właściwych organów 
regionalnych, lokalnych, miejskich i 
innych władz publicznych, partnerów 
gospodarczych i społecznych oraz 
podmiotów reprezentujących 
społeczeństwo obywatelskie, w tym 
partnerów działających na rzecz ochrony 
środowiska, organizacji pozarządowych, 
organizacji kobiet i organów 
odpowiedzialnych za promowanie praw 
kobiet i przestrzeganie zasad równości płci
i niedyskryminacji oraz organizacji 
pozarządowych promujących włączenie 
społeczne i organizacji działających w 
dziedzinach polityki dotyczących kultury, 
edukacji i młodzieży. Szczególną uwagę 
należy zwrócić na grupy, które mogą 
odczuwać skutki programów, a którym 
może być trudno wywierać na nie wpływ.
Celem takiego partnerstwa jest 
poszanowanie zasady wielopoziomowego 
sprawowania rządów, zapewnienie 
odpowiedzialności zainteresowanych 
organów za planowane interwencje oraz 
korzystanie z doświadczenia i wiedzy 
stosownych podmiotów. W związku z tym 
partnerzy powinni reprezentować różne 
szczeble terytorialne zgodnie ze strukturą 
instytucjonalną państw członkowskich.
Komisja powinna być uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
określających kodeks postępowania, aby 
zapewnić zaangażowanie partnerów w 
przygotowanie, realizację, monitorowanie i 
ocenę umów partnerskich i programów.
Współpraca z partnerami przebiega 
zgodnie ze sprawdzonymi rozwiązaniami. 
Każde państwo członkowskie zapewnia 
odpowiedni poziom wsparcia technicznego 
w celu ułatwienia zaangażowania i 
uczestnictwa partnerów we wszystkich 
etapach procesu programowania.
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 Poprawka3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 11 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) W kontekście wysiłków 
zmierzających do zwiększenia spójności 
gospodarczej, terytorialnej i społecznej 
Unia powinna – na wszystkich etapach 
wdrażania funduszy objętych zakresem 
wspólnych ram strategicznych – zmierzać
do wyeliminowania nierówności i 
promowania równouprawnienia między 
kobietami i mężczyznami, a także do 
zwalczania dyskryminacji ze względu na 
płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię 
lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek 
lub orientację seksualną.

(11) W kontekście wysiłków 
zmierzających do zwiększenia spójności 
gospodarczej, terytorialnej i społecznej 
Unia – na wszystkich etapach wdrażania 
funduszy objętych zakresem wspólnych 
ram strategicznych – zmierza do 
wyeliminowania nierówności wszelkiego 
rodzaju i promowania równości kobiet i 
mężczyzn, biorąc pod uwagę strategię UE 
na rzecz równości kobiet i mężczyzn 2012-
2015, pakt na rzecz równości płci 2011-
2020 oraz akty wykonawcze i dodatkowe 
strategie polityczne na szczeblu unijnym, 
krajowym i regionalnym mające na celu 
wdrażanie art. 8 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej, a 
także do zwalczania dyskryminacji i 
przemocy ze względu na płeć, rasę lub 
pochodzenie etniczne, religię lub 
światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub 
orientację seksualną albo 
niepełnosprawność, biorąc w 
szczególności pod uwagę Konwencję ONZ 
o prawach osób niepełnosprawnych, 
obowiązującą od dnia 3 maja 2008 r., i 
strategie polityczne UE mające na celu 
wdrożenie tej konwencji ONZ. W 
konsekwencji w ramach działań 
statystycznych związanych z realizacją 
funduszy należy stopniowo wprowadzać 
wskaźniki, które pozwolą ocenić, w jaki 
sposób realizacja poszczególnych 
funduszy i programów wpływa na 
likwidację wyżej wymienionych rodzajów 
dyskryminacji.

Poprawka4
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 16 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Na podstawie wspólnych ram 
strategicznych przyjętych przez Komisję 
każde państwo członkowskie, we 
współpracy ze swoimi partnerami i z 
Komisją, powinno przygotować umowę 
partnerską. Umowa partnerska powinna 
przekładać elementy wyszczególnione we 
wspólnych ramach strategicznych na 
kontekst krajowy oraz ustanawiać 
stanowcze zobowiązanie do osiągania 
celów Unii poprzez programowanie 
funduszy objętych zakresem wspólnych 
ram strukturalnych.

(16) Na podstawie wspólnych ram 
strategicznych przyjętych przez Komisję 
każde państwo członkowskie, we 
współpracy ze swoimi partnerami i z 
Komisją, powinno przygotować umowę 
partnerską. Umowa partnerska powinna 
przekładać elementy wyszczególnione we 
wspólnych ramach strategicznych na 
kontekst krajowy oraz ustanawiać 
stanowcze zobowiązanie do osiągania 
celów Unii poprzez programowanie 
funduszy objętych zakresem wspólnych 
ram strukturalnych. Należy dopilnować, 
aby wśród celów i priorytetów umowy 
partnerskiej znalazły się: promowanie 
praw kobiet, poszanowanie zasady 
równouprawnienia płci oraz 
uwzględnianie problematyki płci przy 
opracowywaniu danych i ocen.

Poprawka5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 19 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Ustanowienie ścisłych powiązań 
między polityką spójności a zarządzaniem 
gospodarczym Unii zagwarantuje, że 
efektywność wydatków z funduszy 
objętych zakresem wspólnych ram 
strategicznych jest podparta rozsądną 
polityką gospodarczą, a także, że fundusze 
objęte zakresem wspólnych ram 
strategicznych mogą być w razie potrzeby 
przekierowywane w celu rozwiązania 
problemów gospodarczych, z którymi 
boryka się dane państwo. Proces ten musi 
być stopniowy i zaczynać się od zmian w 
umowie partnerskiej i programach, aby 
wspierać realizację zaleceń Rady 

skreślony
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mających na celu korektę zakłóceń 
równowagi makroekonomicznej i 
rozwiązywanie trudności gospodarczych i 
społecznych. W przypadkach, w których 
pomimo zwiększonego wykorzystania 
funduszy objętych zakresem wspólnych 
ram strategicznych państwo członkowskie 
nie podejmie skutecznych działań 
dotyczących procesu zarządzania 
gospodarczego, Komisja powinna mieć 
prawo zawiesić w całości lub części 
płatności i zobowiązania. Decyzje w 
sprawie zawieszenia powinny być 
proporcjonalne i skuteczne, z 
uwzględnieniem wpływu poszczególnych 
programów na sytuację gospodarczą i 
społeczną w danym państwie 
członkowskim oraz wcześniejszych zmian 
w umowie partnerskiej. Podejmując 
decyzję o zawieszeniu, Komisja powinna 
także przestrzegać zasady równego 
traktowania państw członkowskich, 
uwzględniając w szczególności wpływ 
zawieszenia na gospodarkę danego 
państwa członkowskiego. Zawieszenia 
powinny być zniesione, a środki ponownie 
udostępnione danemu państwu 
członkowskiemu niezwłocznie po podjęciu 
przez to państwo członkowskie 
niezbędnych działań.

Uzasadnienie

Zawieszenie płatności i zobowiązań z funduszy objętych zakresem wspólnych ram 
strategicznych na rzecz państw słabych gospodarczo pogłębi tylko nierówności społeczne i 
terytorialne, co dotknie szczególnie kobiety.

Poprawka6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 32 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(32) Konieczne jest dokonanie oceny 
skuteczności, efektywności i wpływu 
pomocy z funduszy objętych zakresem 

(32) Konieczne jest dokonanie oceny 
skuteczności, efektywności i wpływu 
pomocy z funduszy objętych zakresem 
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wspólnych ram strategicznych w celu 
poprawy jakości realizacji i projektowania 
programów oraz w celu ustalenia wpływu 
programów w odniesieniu do celów unijnej 
strategii na rzecz inteligentnego, trwałego 
wzrostu gospodarczego sprzyjającego 
włączeniu społecznemu, jak również w 
stosunku do PKB i bezrobocia, w 
stosownych przypadkach. Należy w tym 
zakresie określić obowiązki państw 
członkowskich i Komisji.

wspólnych ram strategicznych w celu 
poprawy jakości realizacji i projektowania 
programów oraz w celu ustalenia wpływu 
programów w odniesieniu do celów unijnej 
strategii na rzecz inteligentnego, trwałego 
wzrostu gospodarczego sprzyjającego 
włączeniu społecznemu, jak również w 
stosunku do PKB, bezrobocia, 
uwzględniania problematyki płci i
dostępności, w stosownych przypadkach. 
Należy w tym zakresie określić obowiązki 
państw członkowskich i Komisji.

Poprawka7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 33 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(33) W celu poprawy jakości i projektu 
każdego programu oraz w celu weryfikacji, 
czy możliwe jest osiągnięcie celów 
programu, należy przeprowadzić ocenę ex 
ante każdego programu.

(33) W celu poprawy jakości i projektu 
każdego programu oraz w celu weryfikacji, 
czy możliwe jest osiągnięcie celów 
programu, należy przeprowadzić ocenę ex 
ante każdego programu. Ocena ex ante 
każdego programu powinna obejmować 
ocenę zasad horyzontalnych określonych 
w art. 6, 7 i 8 niniejszego rozporządzenia.

Poprawka8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 57 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(57) Konieczne jest ustalenie limitów tych 
zasobów na cel „Inwestycje na rzecz 
wzrostu gospodarczego i zatrudnienia” 
oraz przyjęcie obiektywnych kryteriów ich 
alokacji na rzecz regionów i państw 
członkowskich. Należy stworzyć 
instrument „Łącząc Europę” w celu 
wsparcia koniecznego przyspieszenia 
rozwoju infrastruktury transportowej i 
energetycznej oraz technologii 

(57) Konieczne jest ustalenie limitów tych 
zasobów na cel „Inwestycje na rzecz 
wzrostu gospodarczego i zatrudnienia” 
oraz przyjęcie obiektywnych kryteriów ich 
alokacji na rzecz regionów i państw 
członkowskich. Należy stworzyć 
instrument „Łącząc Europę” w celu 
wsparcia koniecznego przyspieszenia 
rozwoju infrastruktury transportowej i 
energetycznej oraz technologii 
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informacyjno-komunikacyjnych w całej 
Unii. Wysokość rocznych środków 
budżetowych pochodzących z funduszy 
oraz kwoty przekazywane państwu 
członkowskiemu z Funduszu Spójności na 
rzecz instrumentu „Łącząc Europę” 
powinny być ograniczone do pułapu 
ustalonego z uwzględnieniem zdolności 
danego państwa członkowskiego do 
absorpcji tych środków. Ponadto, zgodnie z 
głównym celem dotyczącym ograniczenia 
ubóstwa, konieczna jest zmiana orientacji 
programu pomocy żywnościowej dla osób 
najbardziej potrzebujących, aby promować 
włączenie społeczne i harmonijny rozwój 
Unii. Przewidziany jest mechanizm 
transferu zasobów do tego instrumentu, 
gwarantujący, że transfer będzie pochodził 
z alokacji EFS przez domyślne 
odpowiednie zmniejszenie minimalnego 
odsetka funduszy strukturalnych, które 
mają zostać przydzielone do EFS w 
każdym kraju.

informacyjno-komunikacyjnych w całej 
Unii. Wysokość rocznych środków 
budżetowych pochodzących z funduszy 
oraz kwoty przekazywane państwu 
członkowskiemu z Funduszu Spójności na 
rzecz instrumentu „Łącząc Europę” 
powinny być ograniczone do pułapu 
ustalonego z uwzględnieniem zdolności 
danego państwa członkowskiego do 
absorpcji tych środków. Ponadto, zgodnie z 
głównym celem dotyczącym ograniczenia 
ubóstwa, konieczna jest zmiana orientacji 
programu pomocy żywnościowej dla osób 
najbardziej potrzebujących ze względu na 
przynależność do danej grupy społecznej i 
ze względu na płeć, aby promować 
włączenie społeczne i harmonijny rozwój 
Unii. Przewidziany jest mechanizm 
transferu zasobów do tego instrumentu, 
gwarantujący, że transfer będzie pochodził 
z alokacji EFS przez domyślne 
odpowiednie zmniejszenie minimalnego 
odsetka funduszy strukturalnych, które 
mają zostać przydzielone do EFS w 
każdym kraju.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 61 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(61) Konieczne jest ustanowienie 
przepisów dodatkowych dotyczących 
programowania, zarządzania, 
monitorowania oraz kontroli programów 
operacyjnych otrzymujących wsparcie z 
funduszy. Programy operacyjne powinny 
zawierać osie priorytetowe odpowiadające 
celom tematycznym, opis spójnej logiki 
interwencji służącej zidentyfikowanym 
potrzebom rozwojowym oraz podstawy 
oceny działania. Programy te powinny 
również obejmować inne elementy 
niezbędne do wspierania skutecznego i 

(61) Konieczne jest ustanowienie 
przepisów dodatkowych dotyczących 
programowania, zarządzania, 
monitorowania oraz kontroli programów 
operacyjnych otrzymujących wsparcie z 
funduszy. Programy operacyjne powinny 
zawierać osie priorytetowe odpowiadające 
celom tematycznym i zasadom 
horyzontalnym określonym w art. 6, 7 i 8 
niniejszego rozporządzenia, opis spójnej 
logiki interwencji służącej 
zidentyfikowanym potrzebom 
rozwojowym oraz podstawy oceny 
działania. Programy te powinny również 
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efektywnego wdrażania tych funduszy. obejmować inne elementy niezbędne do 
wspierania skutecznego i efektywnego 
wdrażania tych funduszy.

Poprawka10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 67 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(67) Aby zapewnić dostępność istotnych i 
aktualnych informacji na temat realizacji 
programu, konieczne jest, aby państwa 
członkowskie regularnie dostarczały 
Komisji kluczowe dane. Aby uniknąć 
dodatkowego obciążania państw 
członkowskich, powyższy wymóg 
powinien być ograniczony do danych 
gromadzonych w sposób ciągły, a 
przekazywanie danych powinno odbywać 
się w drodze elektronicznej wymiany 
danych.

(67) Aby zapewnić dostępność istotnych i 
aktualnych informacji na temat realizacji 
programu, konieczne jest, aby państwa 
członkowskie regularnie dostarczały 
Komisji kluczowe dane. Aby uniknąć 
dodatkowego obciążania państw 
członkowskich, powyższy wymóg 
powinien być ograniczony do danych 
gromadzonych w sposób ciągły, a 
przekazywanie danych powinno odbywać 
się w drodze elektronicznej wymiany 
danych. W miarę możliwości dane należy 
przedstawiać w rozbiciu na płeć.

Poprawka11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 69 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(69) Uznaje się za właściwe, aby Komisja 
we współpracy z państwami 
członkowskimi przeprowadzała ocenę ex 
post dla funduszy w celu otrzymania 
informacji na odpowiednim poziomie 
dotyczących rezultatów i wpływu 
finansowanych interwencji.

(69) Uznaje się za właściwe, aby Komisja 
we współpracy z państwami 
członkowskimi przeprowadzała ocenę ex 
post dla funduszy w celu otrzymania 
informacji na odpowiednim poziomie 
dotyczących rezultatów i wpływu 
finansowanych interwencji. Komisja i 
państwa członkowskie dopilnowują, aby 
wszystkie oceny i sprawozdania z 
dokonanych postępów uwzględniały 
problematykę płci i przedstawiały dane w 
rozbiciu na płeć.
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Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – punkt (4)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) „programowanie” oznacza proces 
organizacji, podejmowania decyzji i 
alokacji zasobów finansowych w kilku
etapach, mający na celu realizację, w 
perspektywie wieloletniej, wspólnego 
działania przez Unię i państwa 
członkowskie na drodze do osiągnięcia 
celów unijnej strategii na rzecz 
inteligentnego, trwałego wzrostu 
gospodarczego sprzyjającego włączeniu 
społecznemu;

(4) „programowanie” oznacza proces 
organizacji, podejmowania decyzji i 
alokacji zasobów finansowych w kilku 
etapach zgodnie z art. 5, mający na celu 
realizację, w perspektywie wieloletniej, 
wspólnego działania przez Unię i państwa 
członkowskie na drodze do osiągnięcia 
celów unijnej strategii na rzecz 
inteligentnego, trwałego wzrostu 
gospodarczego sprzyjającego włączeniu 
społecznemu;

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9. Komisja i państwa członkowskie 
zapewniają efektywność funduszy objętych 
zakresem wspólnych ram strategicznych, w 
szczególności poprzez monitorowanie, 
sprawozdawczość i ocenę.

9. Komisja i państwa członkowskie 
zapewniają efektywność funduszy objętych 
zakresem wspólnych ram strategicznych, w 
szczególności poprzez monitorowanie, 
sprawozdawczość i ocenę, oraz 
przejrzystość procesu wyboru poprzez 
położenie nacisku na konieczność 
podawania uzasadnień do wiadomości 
publicznej.

Poprawka 14

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(aa) te instytucje, organizacje i grupy, 
które mogą mieć wpływ na realizację 
programów lub które mogą odczuwać jej 
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skutki, ze szczególnym uwzględnieniem 
grup, które mogą odczuwać skutki 
programów i mogą doświadczać trudności 
w wywieraniu na nie wpływu, zwłaszcza 
osób o szczególnych potrzebach i grup 
marginalizowanych.

Poprawka15

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) podmioty reprezentujące społeczeństwo 
obywatelskie, w tym partnerzy działający 
na rzecz ochrony środowiska, organizacje 
pozarządowe oraz podmioty 
odpowiedzialne za promowanie równości i 
niedyskryminacji.

(c) podmioty reprezentujące społeczeństwo 
obywatelskie, w tym partnerzy działający 
na rzecz ochrony środowiska, organizacje 
pozarządowe oraz podmioty 
odpowiedzialne za promowanie równości
między kobietami a mężczyznami i 
niedyskryminacji, w szczególności 
organizacje działające na rzecz praw 
kobiet oraz organizacje pozarządowe 
promujące włączenie społeczne i 
organizacje działające w dziedzinach 
polityki dotyczących kultury, edukacji i 
młodzieży.

Poprawka16

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Zgodnie z podejściem opartym na 
wielopoziomowym sprawowaniu rządów 
partnerzy są zaangażowani przez państwa 
członkowskie w przygotowywanie umów 
partnerskich i sprawozdań z postępu prac 
oraz w przygotowywanie, realizację, 
monitorowanie i ocenę programów 
operacyjnych. Partnerzy uczestniczą w 
posiedzeniach komitetów monitorujących 
dla programów.

2. Zgodnie z podejściem opartym na 
wielopoziomowym sprawowaniu rządów 
partnerzy są zaangażowani przez państwa 
członkowskie w przygotowywanie umów 
partnerskich i sprawozdań z postępu prac 
oraz w przygotowywanie, realizację, 
monitorowanie i ocenę programów 
operacyjnych. Partnerzy uczestniczą w 
posiedzeniach komitetów monitorujących 
dla programów oraz wybierają i mianują 
członków reprezentujących ich w 
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komitetach monitorujących. Należy 
dopilnować, aby we wszystkich 
dokumentach opracowywanych w ramach 
partnerstwa uwzględniano problematykę 
płci i segregowanie danych ze względu na 
płeć.

Poprawka17

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie i Komisja 
zapewniają promowanie 
równouprawnienia mężczyzn i kobiet oraz 
uwzględnianie problematyki płci w
procesie przygotowywania i realizacji
programów.

Państwa członkowskie i Komisja 
zapewniają promowanie 
równouprawnienia mężczyzn i kobiet oraz
niedyskryminacji, udział kobiet w życiu 
politycznym, gospodarczym i społecznym 
oraz konsekwentne uwzględnianie 
problematyki płci na wszystkich etapach 
przygotowywania, programowania, 
realizacji, monitorowania i oceny 
funduszy objętych zakresem wspólnych 
ram strategicznych za pomocą metod 
oceny sporządzania budżetu z 
uwzględnieniem aspektu płci. Państwa 
członkowskie umożliwiają ponadto 
zrównoważony udział kobiet i mężczyzn w
zarządzaniu programami operacyjnymi i
ich realizacji na szczeblu lokalnym, 
regionalnym i krajowym oraz składają 
sprawozdania z postępów w tej sprawie.
Programy powinny zmierzać do zniesienia 
dyskryminacji między mężczyznami a 
kobietami, w szczególności w rodzinie i 
pracy.
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Poprawka18

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie i Komisja 
podejmują odpowiednie kroki w celu 
zapobiegania wszelkiej dyskryminacji ze 
względu na płeć, rasę lub pochodzenie 
etniczne, religię lub światopogląd, 
niepełnosprawność, wiek lub orientację 
seksualną podczas przygotowania i 
realizacji programów.

2. Państwa członkowskie i Komisja 
podejmują wszystkie odpowiednie i 
niezbędne kroki w celu zapobiegania i 
przeciwdziałania wszelkiego rodzaju 
aktom dyskryminacji i przemocy ze 
względu na płeć, rasę lub pochodzenie 
etniczne, religię lub światopogląd, 
niepełnosprawność, wiek lub orientację 
seksualną podczas przygotowania i 
realizacji programów, w szczególności przy 
określaniu kryteriów i wskaźników oraz 
przy selekcji beneficjentów, zwracając 
szczególną uwagę na te osoby narażone 
na dyskryminację jednocześnie z wielu 
przyczyn. W miarę możliwości wszystkie 
dane muszą być analizowane z podziałem 
na płeć. 

Poprawka 19

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Uwzględniając problematykę płci przy 
ukierunkowywaniu i ocenianiu 
programów, państwa członkowskie 
współpracują między sobą i z Eurostatem, 
aby opracować wskaźniki ad hoc. 
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Poprawka 20

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Każdy fundusz objęty zakresem wspólnych 
ram strukturalnych wspiera następujące 
cele tematyczne zgodnie ze swoją misją i w 
celu przyczynienia się do unijnej strategii 
na rzecz inteligentnego, trwałego wzrostu 
gospodarczego sprzyjającego włączeniu 
społecznemu:

Każdy fundusz objęty zakresem wspólnych 
ram strukturalnych wspiera następujące 
cele tematyczne zgodnie ze swoją misją i w 
celu przyczynienia się do unijnej strategii 
na rzecz inteligentnego, trwałego wzrostu 
gospodarczego sprzyjającego włączeniu 
społecznemu, a także w celu promowania 
równości kobiet i mężczyzn oraz 
uwzględniania problematyki płci:

Poprawka 21

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1 – punkt (7 a) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7a) ochrona praw kobiet i zwiększenie 
równości kobiet i mężczyzn;

Poprawka 22

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1 – punkt (8)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) wspieranie zatrudnienia i mobilności 
pracowników;

(8) wspieranie zatrudnienia i mobilności 
pracowników oraz zwalczanie 
dyskryminacji ze zwróceniem szczególnej 
uwagi na dostęp i warunki dostępu kobiet 
do rynku pracy;
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Poprawka23

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1 – punkt (9) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) wspieranie włączenia społecznego i
walka z ubóstwem;

(9) wspieranie włączenia społecznego, 
uwzględniania problematyki płci i
dostępności, zwalczania ubóstwa, 
nierówności społecznych i dyskryminacji 
ze względu na płeć, przy zwróceniu 
szczególnej uwagi na sytuację kobiet, 
które stanowią słabszą grupę społeczną w 
obliczu wykluczenia społecznego, 
niepewności i ubóstwa;

Poprawka24

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1 – punkt (10) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) inwestowanie w edukację, 
umiejętności i uczenie się przez całe życie;

(10) inwestowanie w edukację, 
umiejętności i uczenie się przez całe życie, 
w szczególności za pomocą środków 
skierowanych do kobiet, kładąc nacisk na 
znaczenie, jakie ma ten aspekt dla awansu 
społecznego kobiet i zwiększenia ich 
potencjału, co pomaga im uczestniczyć w 
życiu politycznym, gospodarczym i 
społecznym;

Poprawka 25

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1 – punkt (11)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) wzmacnianie potencjału 
instytucjonalnego i skuteczności
administracji publicznej.

(11) wzmacnianie zdolności 
instytucjonalnych oraz skutecznej i 
partycypacyjnej administracji publicznej
oraz promowanie budowania potencjału 
partnerów społecznych, organizacji 
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pozarządowych, władz regionalnych i 
lokalnych i innych podmiotów, w 
szczególności tych partnerów, o których 
mowa w art. 5 niniejszego rozporządzenia.

Poprawka 26

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Cele tematyczne są przekładane na 
priorytety specyficzne dla każdego 
funduszu objętego zakresem wspólnych 
ram strategicznych i określane w 
przepisach dotyczących poszczególnych 
funduszy.

2. Cele tematyczne są przekładane na 
priorytety specyficzne dla każdego 
funduszu objętego zakresem wspólnych 
ram strategicznych i określane w 
przepisach dotyczących poszczególnych 
funduszy, z jednoczesnym zapewnieniem 
uwzględniania problematyki płci i 
równości kobiet i mężczyzn w działaniach 
w ramach wszystkich priorytetów 
tematycznych i na wszystkich etapach 
przygotowywania, programowania, 
realizacji, monitorowania i oceny 
programów. Priorytetowo traktuje się te 
projekty, które promują jednocześnie 
więcej niż jeden z wymienionych powyżej 
celów tematycznych.

Poprawka 27

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – litera (a) – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) rozwiązania zapewniające zgodność z 
unijną strategią na rzecz inteligentnego, 
trwałego wzrostu gospodarczego
sprzyjającego włączeniu społecznemu, w 
tym:

(a) rozwiązania zapewniające zgodność z 
unijną strategią na rzecz inteligentnego, 
trwałego wzrostu gospodarczego oraz 
promowanie równości między kobietami a 
mężczyznami i uwzględnianie 
problematyki płci, w tym:

Poprawka 28
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – litera (a) – podpunkt (ii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) zwięzłą analizę ocen ex ante 
programów, uzasadniającą wybór celów 
tematycznych i orientacyjne alokacje z 
funduszy objętych zakresem wspólnych 
ram strategicznych;

(ii) zwięzłą analizę ocen ex ante 
programów, uzasadniającą wybór celów 
tematycznych i orientacyjne alokacje z 
funduszy objętych zakresem wspólnych 
ram strategicznych, a także podział 
obowiązków;

Poprawka 29

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – litera (c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) zintegrowane podejście mające na celu 
zaspokojenie szczególnych potrzeb 
obszarów geograficznych najbardziej 
dotkniętych ubóstwem lub grup 
docelowych najbardziej zagrożonych 
dyskryminacją lub wykluczeniem, ze 
szczególnym uwzględnieniem 
zmarginalizowanych społeczności, w 
stosownych przypadkach, w tym 
orientacyjną alokację finansową dla 
właściwego funduszu objętego zakresem 
wspólnych ram strategicznych;

(c) zintegrowane podejście mające na celu 
zaspokojenie szczególnych potrzeb 
obszarów geograficznych najbardziej 
dotkniętych ubóstwem lub grup 
docelowych najbardziej zagrożonych 
dyskryminacją lub wykluczeniem, ze 
szczególnym uwzględnieniem kobiet,
zmarginalizowanych społeczności i osób 
niepełnosprawnych, w stosownych 
przypadkach, w tym orientacyjną alokację 
finansową dla właściwego funduszu 
objętego zakresem wspólnych ram 
strategicznych;

Poprawka 30

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wszystkie dane w umowie partnerskiej 
należy w miarę możliwości przedstawiać w 
rozbiciu na płeć.
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Poprawka 31

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

skreślony 

Uzasadnienie

Zawieszenie płatności i zobowiązań z funduszy objętych zakresem wspólnych ram 
strategicznych na rzecz państw słabych gospodarczo pogłębi tylko nierówności społeczne i 
terytorialne, co dotknie szczególnie kobiety.

Poprawka 32

Wniosek dotyczący rozporządzenia
 Artykuł 24 – ustęp 1 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Każdy program określa strategię 
dotyczącą wkładu programu do unijnej 
strategii na rzecz inteligentnego, trwałego 
wzrostu gospodarczego sprzyjającego 
włączeniu społecznemu, która jest zgodna 
ze wspólnymi ramami strategicznymi i 
umową partnerską. Każdy program zawiera 
rozwiązania zapewniające skuteczne, 
efektywne i skoordynowane wdrażanie 
funduszy objętych zakresem wspólnych 
ram strategicznych i działań mających na 
celu zmniejszenie obciążeń 
administracyjnych dla beneficjentów.

1. Każdy program określa strategię 
dotyczącą wkładu programu do unijnej 
strategii na rzecz inteligentnego, trwałego 
wzrostu gospodarczego sprzyjającego 
włączeniu społecznemu, a także wkładu na 
rzecz promowania równości kobiet i 
mężczyzn oraz uwzględniania 
problematyki płci, która jest zgodna ze 
wspólnymi ramami strategicznymi i 
umową partnerską. Każdy program zawiera 
rozwiązania zapewniające skuteczne, 
efektywne i skoordynowane wdrażanie 
funduszy objętych zakresem wspólnych 
ram strategicznych i działań mających na 
celu zmniejszenie obciążeń 
administracyjnych dla beneficjentów.
Wszystkie dane należy w miarę możliwości 
przedstawiać w rozbiciu na płeć.

Poprawka 33

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 3 – litera (c a) (nowa) 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ca) wskaźniki dotyczące aspektu płci pod 
kątem udziału w programach i 
oddziaływania funduszy strukturalnych.

Poprawka 34

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Każdy program, z wyjątkiem 
programów obejmujących wyłącznie 
pomoc techniczną, zawiera opis działań 
mających na celu uwzględnienie zasad 
określonych w art. 7 i 8.

4. Każdy program, z wyjątkiem 
programów obejmujących wyłącznie 
pomoc techniczną, zawiera wymierne 
jakościowe i ilościowe cele i cele 
pośrednie w przypadku wskaźników 
odnoszących się do zasad horyzontalnych 
określonych w art. 7 i 8, w stosownych 
przypadkach uzupełnione o wskaźniki 
charakterystyczne dla danego programu i 
konkretne działania mające na celu
spełnienie zasad określonych w art. 7 i 8.

Poprawka 35

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja ocenia spójność programów z 
niniejszym rozporządzeniem, przepisami 
dotyczącymi poszczególnych funduszy, 
skutecznością ich wkładu w cele 
tematyczne i priorytety Unii specyficzne 
dla każdego funduszu objętego zakresem 
wspólnych ram strategicznych, wspólnymi 
ramami strategicznymi, umowami 
partnerskimi, zaleceniami dla 
poszczególnych państw przyjętymi na 
podstawie art. 121 ust. 2 Traktatu oraz z 
zaleceniami Rady przyjętymi na podstawie 

1. Komisja ocenia spójność programów z 
niniejszym rozporządzeniem, przepisami 
dotyczącymi poszczególnych funduszy, 
skutecznością ich wkładu w cele 
tematyczne i priorytety Unii specyficzne 
dla każdego funduszu objętego zakresem 
wspólnych ram strategicznych, wspólnymi 
ramami strategicznymi, umowami 
partnerskimi, zaleceniami dla 
poszczególnych państw przyjętymi na 
podstawie art. 121 ust. 2 Traktatu oraz z 
zaleceniami Rady przyjętymi na podstawie 
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art. 148 ust. 4 Traktatu, biorąc pod uwagę 
ocenę ex ante. Ocena dotyczy w 
szczególności adekwatności strategii 
programu, wskaźników, odpowiednich 
celów ogólnych i szczegółowych oraz 
alokacji środków budżetowych.

art. 148 ust. 4 Traktatu, biorąc pod uwagę 
ocenę ex ante. Ocena dotyczy w 
szczególności adekwatności strategii 
programu, wskaźników, odpowiednich 
celów ogólnych i szczegółowych oraz 
alokacji środków budżetowych. Decyzję 
powinien poprzedzać przejrzysty proces.

Poprawka 36

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 1 – litera (b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) kierowany przez lokalną społeczność w 
postaci lokalnych grup działania, w 
których skład wchodzą przedstawiciele 
publicznych i prywatnych lokalnych 
interesów społeczno-gospodarczych, przy 
czym na poziomie podejmowania decyzji 
ani sektor publiczny, ani żadna z grup 
interesu nie reprezentuje więcej niż 49 % 
głosów;

(b) kierowany przez lokalną społeczność w 
postaci lokalnych grup działania, w 
których skład wchodzą przedstawiciele 
publicznych i prywatnych lokalnych 
interesów społeczno-gospodarczych, przy 
czym na poziomie podejmowania decyzji 
ani sektor publiczny, ani żadna z grup 
interesu nie reprezentuje więcej niż 49 % 
głosów; przy ustalaniu składu grupy 
należy dążyć do równości kobiet i 
mężczyzn.

Poprawka 37

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 1 – litera (d a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(da) skupia się na celach polegających na 
zwalczaniu nierówności społecznych i 
ubóstwa oraz promujących równość 
kobiet i mężczyzn.
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Poprawka 38

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1 – litera (a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) definicję obszaru i ludności objętych 
strategią;

(a) definicję obszaru i ludności objętych
strategią w rozbiciu na płeć;

Poprawka 39

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie określają odnośne 
role lokalnej grupy działania i organów 
odpowiedzialnych za realizację 
odpowiednich programów w odniesieniu 
do wszystkich zadań wykonawczych 
strategii.

Państwa członkowskie określają odnośne 
role lokalnej grupy działania i organów 
odpowiedzialnych za realizację 
odpowiednich programów w odniesieniu 
do wszystkich zadań wykonawczych 
strategii. Należy zwrócić szczególną uwagę 
na zrównoważony udział mężczyzn i kobiet 
w lokalnych grupach działania i 
związanych z tym procesach.

Poprawka 40

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 3 – litera (b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) opracowanie niedyskryminującej i 
przejrzystej procedury i kryteriów wyboru 
operacji, które pozwalają uniknąć 
konfliktów interesów, gwarantują, że co 
najmniej 50 % głosów w decyzjach 
dotyczących wyboru pochodzi od 
partnerów spoza sektora publicznego, 
przewidują możliwość odwołania się od 
decyzji w sprawie wyboru i umożliwiają 
wybór w drodze procedury pisemnej;

(b) opracowanie opartej na równości 
kobiet i mężczyzn, niedyskryminującej i 
przejrzystej procedury i kryteriów wyboru 
operacji, które pozwalają uniknąć 
konfliktów interesów, gwarantują, że co 
najmniej 50 % głosów w decyzjach 
dotyczących wyboru pochodzi od 
partnerów spoza sektora publicznego, 
przewidują możliwość odwołania się od 
decyzji w sprawie wyboru i umożliwiają 
wybór w drodze procedury pisemnej;
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Poprawka 41

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Ostateczni odbiorcy otrzymujący 
wsparcie z instrumentów finansowych 
mogą również otrzymać dotacje lub inną 
pomoc z programu lub z innego 
instrumentu wspieranego przez budżet 
Unii. W takim przypadku należy 
prowadzić oddzielną dokumentację w 
odniesieniu do każdego źródła 
finansowania.

2. Ostateczni odbiorcy otrzymujący 
wsparcie z instrumentów finansowych 
mogą również otrzymać dotacje lub inną 
pomoc z programu lub z innego 
instrumentu wspieranego przez budżet 
Unii. W takim przypadku należy 
prowadzić oddzielną dokumentację w 
odniesieniu do każdego źródła 
finansowania. Szczególną opiekę 
finansową i pomoc techniczną należy 
zapewnić działaniom podejmowanym 
przez kobiety.

Poprawka 42

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 42 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komitet monitorujący składa się z 
przedstawicieli instytucji zarządzającej, 
wszelkich instytucji pośredniczących i 
przedstawicieli partnerów. Każdy członek 
komitetu monitorującego ma prawo głosu.

Komitet monitorujący składa się z 
przedstawicieli instytucji zarządzającej, 
wszelkich instytucji pośredniczących i 
przedstawicieli partnerów, o których mowa 
w art. 5, w szczególności mając na uwadze 
partnerów zaangażowanych w proces 
przygotowywania odnośnych programów.
Każdy członek komitetu monitorującego 
ma prawo głosu. Państwa członkowskie 
zapewniają równość mężczyzn i kobiet w 
tym organie.

Poprawka 43

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 42 – ustęp 1 – akapit drugi
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W skład komitetu monitorującego program 
w ramach celu „Europejska współpraca 
terytorialna” wchodzą również 
przedstawiciele każdego państwa trzeciego 
uczestniczącego w tym programie.

W skład komitetu monitorującego program 
w ramach celu „Europejska współpraca 
terytorialna” wchodzą również 
przedstawiciele każdego państwa trzeciego 
uczestniczącego w tym programie. Podczas 
podejmowania decyzji dotyczących składu 
komitetu monitorującego należy mieć na 
względzie zasadę równości kobiet i 
mężczyzn.

Poprawka 44

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 43 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komitet monitorujący zbiera się co 
najmniej raz w roku i dokonuje przeglądu 
realizacji programu i postępów w osiąganiu 
jego celów. Bierze przy tym pod uwagę 
dane finansowe, wskaźniki ogólne i 
specyficzne dla programu, w tym zmiany 
we wskaźnikach rezultatu i postępy w 
osiąganiu wartości docelowych ujętych 
ilościowo oraz celów pośrednich 
określonych w podstawie oceny 
wykonania.

1. Komitet monitorujący zbiera się co 
najmniej raz w roku i dokonuje przeglądu 
realizacji programu i postępów w osiąganiu 
jego celów. Bierze przy tym pod uwagę 
dane finansowe, wskaźniki ogólne i 
specyficzne dla programu, w szczególności 
dotyczące kwestii płci, w tym zmiany we 
wskaźnikach rezultatu i postępy w 
osiąganiu wartości docelowych ujętych 
ilościowo oraz celów pośrednich 
określonych w podstawie oceny 
wykonania.

Poprawka45

Wniosek dotyczący rozporządzenia
 Artykuł 44 – ustęp 2 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Roczne sprawozdania z realizacji 
zawierają informacje na temat realizacji 
programu i jego priorytetów w odniesieniu 
do danych finansowych, ogólnych i 
specyficznych dla programu wskaźników 
oraz wartości docelowych ujętych 

2. Roczne sprawozdania z realizacji 
zawierają informacje na temat realizacji 
programu i jego priorytetów w odniesieniu 
do danych finansowych, ogólnych i 
specyficznych dla programu wskaźników, 
które powinny uwzględniać aspekt płci,



AD\906116PL.doc 25/34 PE487.962v02-00

PL

ilościowo, w tym zmian we wskaźnikach 
rezultatu i celach pośrednich określonych 
w podstawie oceny wykonania. Przekazane 
dane odnoszą się do wartości wskaźników 
dla w pełni zrealizowanych operacji, a 
także dla wybranych operacji. W 
sprawozdaniach tych przedstawia się 
również działania podejmowane w celu 
spełnienia uwarunkowań ex ante i wszelkie 
kwestie, które wpływają na wykonanie 
programu, oraz podjęte środki naprawcze.

oraz wartości docelowych ujętych 
ilościowo, w tym zmian we wskaźnikach 
rezultatu i celach pośrednich określonych 
w podstawie oceny wykonania. Przekazane 
dane odnoszą się do wartości wskaźników 
dla w pełni zrealizowanych operacji, a 
także dla wybranych operacji. W 
sprawozdaniach tych przedstawia się 
również działania podejmowane w celu 
spełnienia uwarunkowań ex ante i wszelkie 
kwestie, które wpływają na wykonanie 
programu, oraz podjęte środki naprawcze.
W miarę możliwości dane przedstawia się 
w rozbiciu na płeć.

Poprawka 46

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W odniesieniu do funduszy objętych 
zakresem wspólnych ram strategicznych 
roczne sprawozdanie z realizacji 
przedłożone w 2019 r. oraz końcowe 
sprawozdanie z realizacji zawierają, oprócz 
informacji i oceny, o których mowa w ust. 
2 i 3, informacje i oceny dotyczące 
postępów na drodze do osiągnięcia celów 
programu i jego wkładu w realizację 
unijnej strategii na rzecz inteligentnego, 
trwałego wzrostu gospodarczego 
sprzyjającego włączeniu społecznemu.

4. W odniesieniu do funduszy objętych 
zakresem wspólnych ram strategicznych 
roczne sprawozdanie z realizacji 
przedłożone w 2019 r. oraz końcowe 
sprawozdanie z realizacji zawierają, oprócz 
informacji i oceny, o których mowa w ust. 
2 i 3, informacje i oceny dotyczące 
postępów na drodze do osiągnięcia celów 
programu i jego wkładu w realizację 
unijnej strategii na rzecz inteligentnego, 
trwałego wzrostu gospodarczego 
sprzyjającego włączeniu społecznemu, a 
także jego wkładu na rzecz równości 
kobiet i mężczyzn oraz uwzględniania 
problematyki płci.
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Poprawka 47

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 46 – ustęp 2 – litera (b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) postępów w realizacji unijnej strategii 
na rzecz inteligentnego, trwałego wzrostu 
gospodarczego sprzyjającego włączeniu 
społecznemu, w szczególności w 
odniesieniu do celów pośrednich 
określonych dla poszczególnych 
programów w podstawie oceny wykonania 
oraz w odniesieniu do wsparcia 
wykorzystanego na cele dotyczące zmiany 
klimatu;

(b) postępów w realizacji unijnej strategii 
na rzecz inteligentnego, trwałego wzrostu 
gospodarczego sprzyjającego włączeniu 
społecznemu, a także na rzecz 
promowania równości kobiet i mężczyzn 
oraz uwzględniania problematyki płci, w 
szczególności w odniesieniu do celów 
pośrednich określonych dla 
poszczególnych programów w podstawie 
oceny wykonania oraz w odniesieniu do 
wsparcia wykorzystanego na cele 
dotyczące zmiany klimatu;

Poprawka 48

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 46 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. W 2018 r. i w 2020 r. Komisja 
umieszcza w swoim rocznym 
sprawozdaniu z postępu prac na wiosenne 
posiedzenie Rady Europejskiej część 
poświęconą podsumowaniu sprawozdania 
strategicznego, w szczególności w 
odniesieniu do postępów w realizacji 
unijnej strategii na rzecz inteligentnego, 
trwałego wzrostu gospodarczego 
sprzyjającego włączeniu społecznemu.

5. W 2018 r. i w 2020 r. Komisja 
umieszcza w swoim rocznym 
sprawozdaniu z postępu prac na wiosenne 
posiedzenie Rady Europejskiej część 
poświęconą podsumowaniu sprawozdania 
strategicznego, w szczególności w 
odniesieniu do postępów w realizacji 
unijnej strategii na rzecz inteligentnego, 
trwałego wzrostu gospodarczego 
sprzyjającego włączeniu społecznemu, a 
także w promowaniu równości kobiet i 
mężczyzn oraz uwzględnianiu 
problematyki płci.



AD\906116PL.doc 27/34 PE487.962v02-00

PL

Poprawka 49

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 47 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Oceny przeprowadza się w celu poprawy 
jakości projektowania i realizacji 
programów, jak również w celu analizy ich 
efektywności, skuteczności oraz ich 
wpływu. Wpływ programów jest oceniany 
zgodnie z misją odpowiedniego funduszu 
objętego zakresem wspólnych ram 
strategicznych w odniesieniu do celów 
unijnej strategii na rzecz inteligentnego, 
trwałego wzrostu gospodarczego 
sprzyjającego włączeniu społecznemu, jak 
również w odniesieniu do PKB oraz 
bezrobocia, w stosownych przypadkach.

1. Oceny przeprowadza się w celu poprawy 
jakości projektowania i realizacji 
programów, jak również w celu analizy ich 
efektywności, skuteczności oraz ich 
wpływu. Wpływ programów jest oceniany 
zgodnie z misją odpowiedniego funduszu 
objętego zakresem wspólnych ram 
strategicznych w odniesieniu do celów 
unijnej strategii na rzecz inteligentnego, 
trwałego wzrostu gospodarczego 
sprzyjającego włączeniu społecznemu,
także promowaniu równości kobiet i 
mężczyzn oraz uwzględnianiu 
problematyki płci, jak również w 
odniesieniu do PKB oraz bezrobocia, w 
stosownych przypadkach.

Poprawka 50

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 47 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie zapewniają 
zasoby niezbędne do przeprowadzenia 
ocen i dopilnowują, aby stosowane były 
procedury mające na celu wyprodukowanie 
i zgromadzenie danych niezbędnych do 
przeprowadzenia ocen, w tym danych 
odnoszących się do wskaźników ogólnych 
i, w stosownych przypadkach, 
specyficznych dla programu.

2. Państwa członkowskie zapewniają 
zasoby niezbędne do przeprowadzenia 
ocen i dopilnowują, aby stosowane były 
procedury mające na celu wyprodukowanie 
i zgromadzenie danych niezbędnych do 
przeprowadzenia ocen, w tym danych 
odnoszących się do wskaźników ogólnych 
i, w stosownych przypadkach, 
specyficznych dla programu. W miarę 
możliwości dane należy przedstawiać w 
rozbiciu na płeć.

Poprawka 51



PE487.962v02-00 28/34 AD\906116PL.doc

PL

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 51 – ustęp 1 – akapit drugi – litera (f)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(f) działań mających na celu 
rozpowszechnianie informacji, wspieranie 
tworzenia sieci, prowadzenia działań 
komunikacyjnych, podnoszenia 
świadomości, promowania współpracy i 
wymiany doświadczeń, w tym z państwami 
trzecimi; W celu uzyskania większej 
wydajności działań informacyjnych 
skierowanych do ogółu społeczeństwa oraz 
w celu wzmocnienia efektu synergii 
między działaniami komunikacyjnymi 
podejmowanymi z inicjatywy Komisji 
środki przeznaczone na działania 
komunikacyjne na podstawie niniejszego 
rozporządzenia powinny również 
obejmować przekazywanie informacji na 
temat priorytetów politycznych Unii 
Europejskiej, o ile są one związane z 
ogólnymi celami niniejszego 
rozporządzenia.

(f) działań mających na celu 
rozpowszechnianie informacji, wspieranie 
tworzenia sieci, prowadzenia działań 
komunikacyjnych, podnoszenia 
świadomości, promowania współpracy i 
wymiany doświadczeń, w tym z państwami 
trzecimi; W celu uzyskania większej 
wydajności działań informacyjnych 
skierowanych do ogółu społeczeństwa oraz 
w celu wzmocnienia efektu synergii 
między działaniami komunikacyjnymi 
podejmowanymi z inicjatywy Komisji 
środki przeznaczone na działania 
komunikacyjne na podstawie niniejszego 
rozporządzenia powinny również 
obejmować przekazywanie informacji na 
temat priorytetów politycznych Unii 
Europejskiej, o ile są one związane z 
ogólnymi celami niniejszego 
rozporządzenia. Ponieważ zgodnie z 
wynikami badań kobiety mają mniejszy 
dostęp do informacji niż mężczyźni, na 
szczeblu krajowym i europejskim należy 
zwrócić szczególną uwagę na dostęp 
kobiet do informacji;

Poprawka 52

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 63 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Wszelkie oficjalne wymiany informacji 
między państwem członkowskim a 
Komisją odbywają się z wykorzystaniem 
systemu elektronicznej wymiany danych 
ustanowionego przez Komisję zgodnie z 
warunkami i zasadami określonymi przez 
Komisję za pomocą aktów wykonawczych. 
Akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z 
procedurą sprawdzającą, o której mowa w 

4. Wszelkie oficjalne wymiany informacji 
między państwem członkowskim a 
Komisją odbywają się z wykorzystaniem 
systemu elektronicznej wymiany danych 
ustanowionego zgodnie z warunkami i 
zasadami określonymi przez Komisję za 
pomocą aktów wykonawczych. Akty 
wykonawcze przyjmuje się zgodnie z 
procedurą sprawdzającą, o której mowa w 



AD\906116PL.doc 29/34 PE487.962v02-00

PL

art. 143 ust. 3. art. 143 ust. 3. W miarę możliwości dane 
przedstawia się w rozbiciu na płeć.

Poprawka 53

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 87 – ustęp 2 – litera (a) – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) strategię dotyczącą wkładu programu 
operacyjnego w realizację unijnej strategii 
na rzecz inteligentnego, trwałego wzrostu 
gospodarczego sprzyjającego włączeniu 
społecznemu, w tym:

(a) strategię dotyczącą wkładu programu 
operacyjnego w realizację unijnej strategii 
na rzecz inteligentnego, trwałego wzrostu 
gospodarczego sprzyjającego włączeniu 
społecznemu, a także promowaniu 
równości kobiet i mężczyzn oraz 
uwzględnianiu problematyki płci, w tym:

Poprawka 54

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 87 – ustęp 2 – litera (d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(d) wkład w zintegrowane podejście 
określone w umowie partnerskiej w celu 
zaspokojenia szczególnych potrzeb 
obszarów geograficznych najbardziej 
dotkniętych ubóstwem lub grup 
docelowych najbardziej zagrożonych 
dyskryminacją lub wykluczeniem, ze 
szczególnym uwzględnieniem 
zmarginalizowanych społeczności, oraz 
orientacyjny przydział środków;

(d) wkład w zintegrowane podejście 
określone w umowie partnerskiej w celu 
zaspokojenia szczególnych potrzeb 
obszarów geograficznych najbardziej 
dotkniętych ubóstwem lub grup 
docelowych najbardziej zagrożonych 
dyskryminacją lub wykluczeniem, ze 
szczególnym uwzględnieniem 
zmarginalizowanych społeczności i kobiet,
które w czasach kryzysu są jeszcze 
bardziej wrażliwą grupą, oraz orientacyjny 
przydział środków;
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Poprawka 55

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 87 – ustęp 3 – akapit pierwszy – podpunkt (ii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) opis konkretnych działań mających na 
celu promowanie równości szans i 
zapobieganie dyskryminacji ze względu na 
płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię 
lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek 
lub orientację seksualną podczas 
przygotowania, opracowywania i realizacji 
programu, w szczególności w odniesieniu 
do dostępności finansowania, z 
uwzględnieniem potrzeb różnych grup 
docelowych zagrożonych taką 
dyskryminacją, w szczególności wymogi 
dotyczące zapewnienia dostępności dla 
osób niepełnosprawnych;

(ii) opis konkretnych działań mających na 
celu promowanie równości szans i 
zapobieganie dyskryminacji ze względu na 
płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię 
lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek 
lub orientację seksualną albo tożsamość 
płciową podczas przygotowania, 
opracowywania i realizacji programu
operacyjnego, a także przy określaniu 
kryteriów i wskaźników oraz przy wyborze 
beneficjentów, w szczególności w 
odniesieniu do dostępności finansowania, z 
uwzględnieniem potrzeb różnych grup 
docelowych zagrożonych taką 
dyskryminacją, w szczególności wymogi 
dotyczące zapewnienia dostępności dla 
osób niepełnosprawnych;

Poprawka 56

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 87 – ustęp 3 – akapit pierwszy – podpunkt (iii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iii) opis wkładu programu w promowanie 
równouprawnienia płci oraz, w stosownych 
przypadkach, rozwiązania zapewniające 
uwzględnianie problematyki płci na 
poziomie programu operacyjnego i 
operacji.

(iii) opis wkładu programu w promowanie 
równouprawnienia płci oraz rozwiązania 
zapewniające uwzględnianie problematyki 
płci na poziomie programu operacyjnego i 
operacji, a także opis konkretnych działań 
prowadzonych w celu promowania 
równości kobiet i mężczyzn.

Poprawka 57

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 92 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja dokonuje oceny dużego 
projektu na podstawie informacji, o 
których mowa w art. 91, w celu ustalenia, 
czy zaproponowane wsparcie z funduszy 
jest uzasadnione.

1. Komisja dokonuje oceny dużego 
projektu na podstawie informacji, o 
których mowa w art. 91, w celu ustalenia, 
czy zaproponowane wsparcie z funduszy 
jest uzasadnione. Decyzję powinien 
poprzedzać przejrzysty proces.

Poprawka 58

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 97 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

O jego składzie decyduje państwo 
członkowskie w porozumieniu z instytucją 
zarządzającą, przestrzegając zasady 
partnerstwa.

O jego składzie decyduje państwo 
członkowskie w porozumieniu z instytucją 
zarządzającą, przestrzegając zasady 
partnerstwa i promowania równości kobiet 
i mężczyzn przy ustalaniu jego składu.

Poprawka 59

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 101 – ustęp 3 – podpunkt (i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) postępy we wdrażaniu środków w celu 
zaspokojenia szczególnych potrzeb 
obszarów geograficznych najbardziej 
dotkniętych ubóstwem lub grup 
docelowych najbardziej zagrożonych 
dyskryminacją lub wykluczeniem, 
zwłaszcza w odniesieniu do społeczności 
zmarginalizowanych, w tym, w 
stosownych przypadkach, wykorzystane 
środki finansowe;

(i) postępy we wdrażaniu środków w celu 
zaspokojenia szczególnych potrzeb 
obszarów geograficznych najbardziej 
dotkniętych ubóstwem lub grup 
docelowych najbardziej zagrożonych 
dyskryminacją lub wykluczeniem, 
zwłaszcza w odniesieniu do kobiet,
społeczności zmarginalizowanych i osób 
niepełnosprawnych, w tym, w stosownych 
przypadkach, wykorzystane środki 
finansowe;

Poprawka 60
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 106 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Strategia komunikacji jest omawiana i 
zatwierdzana na pierwszym posiedzeniu 
komitetu monitorującego po przyjęciu 
programu operacyjnego.

Strategia komunikacji jest omawiana i 
zatwierdzana na pierwszym posiedzeniu 
komitetu monitorującego po przyjęciu 
programu operacyjnego. Strategia 
przyczynia się nie tylko do uwzględniania 
aspektów technicznych związanych z 
rozpowszechnianiem informacji, ale także 
do uwzględniania aspektu płci w języku 
używanym we wszystkich środkach 
przekazu, zgodnie z dobrymi praktykami i 
wskazówkami wypracowywanymi przez 
poszczególne kraje, regiony i władze 
lokalne.

Poprawka 61

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 107 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Unijne sieci obejmujące członków 
wyznaczonych przez państwa 
członkowskie i instytucje zarządzające 
zostają ustanowione przez Komisję w celu 
zapewnienia wymiany informacji na temat 
wyników realizacji strategii komunikacji, 
wymiany doświadczeń z realizacji działań 
informacyjnych i promocyjnych oraz 
wymiany dobrych praktyk.

4. Unijne sieci obejmujące członków 
wyznaczonych przez państwa 
członkowskie i instytucje zarządzające 
zostają ustanowione przez Komisję w celu 
zapewnienia wymiany informacji na temat 
wyników realizacji strategii komunikacji, 
wymiany doświadczeń z realizacji działań 
informacyjnych i promocyjnych oraz 
wymiany dobrych praktyk. Istotne jest, aby 
zapewnić zrównoważony udział mężczyzn i 
kobiet w unijnych sieciach.

Poprawka 62

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 111 – punkt (1)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) znaczenia osi priorytetowej dla (1) znaczenia osi priorytetowej dla 
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realizacji unijnej strategii na rzecz 
inteligentnego, trwałego wzrostu 
gospodarczego sprzyjającego włączeniu 
społecznemu, mając na uwadze szczególne 
braki, które należy uzupełnić;

realizacji unijnej strategii na rzecz 
inteligentnego, trwałego wzrostu 
gospodarczego sprzyjającego włączeniu 
społecznemu, a także dla promowania 
równości kobiet i mężczyzn oraz 
uwzględniania problematyki płci, mając na 
uwadze szczególne braki, które należy 
uzupełnić;

Poprawka 63

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 143 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisję wspiera Komitet Koordynujący 
Fundusze. Komitet ten jest komitetem w 
rozumieniu rozporządzenia (UE) nr 
182/2011.

1. Komisję wspiera Komitet Koordynujący 
Fundusze. Komitet ten jest komitetem w 
rozumieniu rozporządzenia (UE) nr 
182/2011. Przy ustalaniu składu komitetu 
należy dążyć do równouprawnienia płci.
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