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Poprawka 6
Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 3 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 7
Cornelia Ernst
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 8
Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

rozwiniętych regionach i państwach 
członkowskich oraz w celu osiągnięcia
trwałego wzrostu gospodarczego i 
możliwości zatrudnienia należy dążyć do 
poprawy skuteczności administracji 
publicznej oraz wzmocnienia zdolności 
instytucjonalnych podmiotów 
kształtujących politykę w zakresie 
zatrudnienia, edukacji i polityki społecznej.

Or. en

Poprawka 9
Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 10
Siiri Oviir

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 7 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(7) EFS powinien przyczynić się do 
realizacji strategii „Europa 2020”, 
zapewniając większą koncentrację pomocy 
na priorytetach Unii Europejskiej. EFS 
powinien w szczególności zwiększyć 
wsparcie dla zwalczania wykluczenia 
społecznego i ubóstwa za pomocą 
wydzielonych środków minimalnych. 
Większa część środków finansowych w 
tym obszarze powinna być wykorzystana 
na wsparcie kobiet, w tym kobiet 
niepełnosprawnych, ponieważ są one 
najbardziej zagrożone ubóstwem. W 
zależności od poziomu rozwoju regionów 
otrzymujących wsparcie wybór i liczba 
priorytetów inwestycyjnych dla Funduszu 
powinien być również ograniczony.

Or. et

Poprawka 11
Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 7 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7a) EFS powinien w coraz większym 
stopniu wspierać równość płci przez 
inwestowanie w usługi opieki, możliwości 
zatrudnienia dla kobiet, edukację i 
podnoszenie umiejętności, a także w 
zwalczanie przemocy wobec kobiet. EFS 
powinien także zapobiegać dyskryminacji 
wynikającej z wielu przyczyn 
jednocześnie, z którą spotykają się między 
innymi kobiety migrujące, kobiety 
romskie, kobiety niepełnosprawne, lesbijki 
i kobiety starsze.    

Or. en
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Poprawka 12
Marije Cornelissen
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(10) Państwa członkowskie i Komisja 
powinny dopilnować, aby realizacja 
priorytetów finansowanych przez EFS 
przyczyniała się do promowania równości 
kobiet i mężczyzn zgodnie z art. 8 
Traktatu. W wyniku przeprowadzonych 
ocen oczywiste stało się duże znaczenie 
uwzględniania celów równości płci we 
wszystkich aspektach programów przy 
jednoczesnym podjęciu konkretnych 
działań propagujących równość płci.
Państwa członkowskie powinny 
dopilnować, aby ocena sporządzania 
budżetu z uwzględnieniem aspektu płci 
przeprowadzana była w odniesieniu do 
wszystkich działań w ramach EFS i do 
wszystkich działań, które w jakiejś części 
są finansowane przez EFS. EFS powinien 
propagować wdrażanie odpowiednich 
strategii politycznych Unii.

Or. en

Poprawka 13
Marije Cornelissen
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 10 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10a) Państwa członkowskie i Komisja 
powinny zadbać o to, aby równość między 
mężczyznami i kobietami oraz 
uwzględnianie perspektywy równości płci 
były wiążącymi zasadami na różnych 
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etapach procesu planowania i wdrażania 
funduszy (analiza perspektywy równości 
płci, wspólne cele i wskaźniki oraz 
wdrażanie, monitoring i ocena) i aby 
kluczowe działania otrzymywały wsparcie 
(struktury) we wszystkich fazach 
wdrażania procesu uwzględniania aspektu 
płci w EFS.  

Or. en

Poprawka 14
Marije Cornelissen
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 10 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10b) Państwa członkowskie i Komisja 
powinny stworzyć „infrastrukturę” 
uwzględniającą aspekt płci.  W 
szczególności należy rozwijać stałe 
struktury wsparcia zarówno na poziomie 
unijnym jak i krajowym (w tym 
regionalnym i lokalnym) w celu wsparcia 
wdrażania procesu uwzględniania aspektu 
płci jako strategii oraz dodatkowo należy 
stworzyć w państwach członkowskich sieć 
punktów kontaktowych do spraw 
uwzględniania aspektu płci, które 
powinny być koordynowane przez Komisję 
Europejską. 

Or. en

Poprawka 15
Marije Cornelissen
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 11 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 16
Marije Cornelissen
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 11 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Poprawka 17
Kent Johansson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Wsparcie dla innowacji społecznych 
ma kluczowe znaczenie dla 
opracowywania polityk sprawniej 
reagujących na przemiany społeczne oraz 
dla zachęcania do zakładania 
innowacyjnych przedsiębiorstw 
społecznych oraz dla ich wspierania. W 
szczególności testowanie i ocena 
innowacyjnych rozwiązań jeszcze przed 
zastosowaniem ich na dużą skalę ma 
kluczowe znaczenie dla poprawy 
skuteczności polityk, a zatem uzasadnia 
szczególne wsparcie ze strony EFS.

(12) Wsparcie dla innowacji społecznych 
ma kluczowe znaczenie dla 
opracowywania polityk sprawniej 
reagujących na przemiany społeczne oraz 
dla zachęcania do zakładania 
innowacyjnych przedsiębiorstw 
społecznych oraz dla ich wspierania. W 
szczególności testowanie i ocena 
innowacyjnych rozwiązań – z 
uwzględnieniem faktu, że wyniki osiągane 
przez przedsiębiorstwa społeczne często 
wymagają perspektywy długoterminowej –
jeszcze przed zastosowaniem ich na dużą 
skalę ma kluczowe znaczenie dla poprawy 
skuteczności polityk, a zatem uzasadnia 
szczególne wsparcie ze strony EFS.

Or. en

Poprawka 18
Marije Cornelissen
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

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

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

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

Or. en

Poprawka 19
Marije Cornelissen
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iva) zwalczanie stereotypów związanych z 
płcią przy wyborze ścieżki kariery i 
zawodów oraz propagowanie kształcenia 
przez całe życie;

Or. en

Poprawka 20
Cornelia Ernst

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(aa) promowanie praw kobiet i równości 
płci przez:
(i) zwiększenie dostępu do zatrudnienia i 
edukacji dla kobiet w każdym wieku;
(ii) lepsze świadczenie usług opieki, w tym 
wysokiej jakości, dostępnej cenowo opieki 
nad dziećmi i opieki nad osobami 
starszymi, jak również nad innymi 
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osobami zależnymi;
(iii) działania w celu eliminowania 
wszystkich form przemocy wobec kobiet;
(iv) działania podejmowane w celu 
eliminowania dyskryminacji z wielu 
przyczyn jednocześnie, z którą spotykają 
się między innymi kobiety migrujące, 
kobiety romskie, kobiety niepełnosprawne, 
lesbijki i kobiety starsze;
(v) propagowanie dostępu kobiet do 
dostępnych cenowo usług opieki 
zdrowotnej, w tym opieki w zakresie 
zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego;

Or. en

Poprawka 21
Marije Cornelissen
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 22
Marije Cornelissen
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) promowanie włączenia społecznego i 
zwalczanie ubóstwa przez:

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

Poprawka 23
Marije Cornelissen
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 24
Marije Cornelissen
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Poprawka 25
Marije Cornelissen
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

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

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

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

Or. en

Poprawka 26
Marije Cornelissen
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 27
Kent Johansson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie i Komisja promują 
równość mężczyzn i kobiet przez 
uwzględnianie problematyki płci, o którym 

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

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

Or. en

Poprawka 28
Marije Cornelissen
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en
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Poprawka 29
Marije Cornelissen
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – punkt 2 – tiret pierwsze a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– liczba projektów, które zwiększają trwały 
udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich 
kariery 

Or. en

Poprawka 30
Marije Cornelissen
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – punkt 4 – tiret trzecie a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– statystyki wskazujące na zmniejszenie 
segregacji na rynku pracy ze względu na 
płeć

Or. en

Poprawka 31
Marije Cornelissen
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – punkt 4 – tiret trzecie b (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– statystyki wskazujące, że stereotypy 
związane z płcią w edukacji i szkoleniu są 
z powodzeniem zwalczane 
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Or. en

Poprawka 32
Marije Cornelissen
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – punkt 4 – tiret trzecie c (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– dowody, że godzenie pracy (życia 
zawodowego) i życia prywatnego 
mężczyzn i kobiet jest promowane

Or. en


