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Poprawka 19
Nessa Childers

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Tytuł 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

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

obywatelstwo” (Tekst mający znaczenie 
dla EOG)

Or. en

Uzasadnienie

Tytuł programu powinien odzwierciedlać znaczenie, jakie mają w nowym programie części 
programu Progress dotyczące równości kobiet i mężczyzn oraz zwalczania dyskryminacji.

Poprawka 20
Mariya Gabriel, Barbara Matera

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 1 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Unia Europejska opiera się na zasadach 
wolności, demokracji, poszanowania praw 
człowieka i podstawowych wolności oraz 
praworządności; zasady te są wspólne dla 
państw członkowskich. Każdy obywatel 
Unii ma prawa określone w Traktacie. 
Karta praw podstawowych Unii 
Europejskiej, która wraz z wejściem w 
życie traktatu lizbońskiego stała się 
prawnie obowiązująca w Unii 
Europejskiej, określa prawa podstawowe i 
wolności, do których uprawnione są 
wszystkie osoby w Unii Europejskiej. 
Prawa te powinny być propagowane i 

(1) Unia Europejska opiera się na zasadach 
wolności, demokracji, poszanowania praw 
człowieka, podstawowych wolności i praw 
kobiet oraz praworządności, 
równouprawnienia kobiet i mężczyzn i 
braku dyskryminacji; zasady te są wspólne 
dla państw członkowskich. Każdy 
obywatel Unii ma prawa określone w 
Traktacie. Karta praw podstawowych Unii 
Europejskiej, która wraz z wejściem w 
życie traktatu lizbońskiego stała się 
prawnie obowiązująca w Unii 
Europejskiej, określa prawa podstawowe i 
wolności, do których uprawnione są 
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respektowane, by je urzeczywistnić. 
Należy zagwarantować pełne korzystanie z 
tych praw oraz zlikwidować wszelkie 
przeszkody.

wszystkie osoby w Unii Europejskiej. 
Prawa te powinny być propagowane i 
respektowane, by je urzeczywistnić. 
Należy zagwarantować pełne korzystanie z 
tych praw oraz zlikwidować wszelkie 
przeszkody.

Or. fr

Poprawka 21
Nessa Childers

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 3 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Program dotyczy również praw osób określonych w ogólnych celach. Dlatego też należy 
wspomnieć o obowiązkach UE w zakresie praw człowieka wynikających z przystąpienia do 
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traktatów międzynarodowych. Dostęp dla osób niepełnosprawnych na takich samych 
zasadach jak dla innych jest prawem wynikającym w Konwencji ONZ o prawach osób 
niepełnosprawnych.

Poprawka 22
Antonyia Parvanova, Sophia in 't Veld

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 3 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(3) Obywatele powinni mieć dostęp do 
pełni praw zapisanych w traktach i móc z 
nich korzystać bez dyskryminacji z 
jakichkolwiek względów, w tym ze 
względu na płeć, tożsamość płciową lub 
ekspresję płciową. Powinni oni być w 
stanie wykonywać swoje prawo do 
swobodnego przemieszczania się i pobytu 
na terytorium Unii, swoje prawa do 
głosowania oraz kandydowania w 
wyborach do Parlamentu Europejskiego i 
w wyborach lokalnych, swoje prawa do 
ochrony konsularnej oraz swoje prawa do 
składania petycji do Parlamentu 
Europejskiego. Nie powinni oni obawiać 
się zamieszkiwania i pracowania w innym 
państwie członkowskim oraz 
podróżowania do innego państwa 
członkowskiego, wiedząc, że ich prawa 
będą chronione bez względu na to, w 
którym państwie Unii akurat przebywają.

Or. en

Poprawka 23
Nessa Childers

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 5 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(5) Zgodnie z art. 10 i 19 TFUE Unia 
powinna dążyć do zwalczania
dyskryminacji ze względu na płeć, 
pochodzenie rasowe lub etniczne, religię 
lub wyznanie, niepełnosprawność, wiek 
lub orientację seksualną oraz do 
uwzględniania kwestii równości. Zasada
niedyskryminacji jest również zapisana w 
art. 21 Karty praw podstawowych Unii 
Europejskiej. Zwalczanie wszelkich form 
dyskryminacji i ochrona praw osób 
niepełnosprawnych, wynikające z 
przystąpienia Unii do Konwencji ONZ o 
prawach osób niepełnosprawnych, są 
aktualnymi celami, które wymagają
skoordynowanych działań, w tym 
przydziału środków finansowych.

Or. en

Uzasadnienie

Combating discrimination and promoting equality between women and men should be 
complementary objectives of the Programme as women form the majority of most 
discriminated groups and are the majority of the EU population. Following the model of the 
current PROGRESS programme, the Rights and Citizenship Programme must give these two 
EU objectives an independent standing, and the recitals must reflect this. Since the 1995 
United Nations World Conference on Women, the EU has been implementing a double 
strategy with regards to equality between women and men combining specific actions and 
gender mainstreaming. The Rights and Citizenship programme must provide the framework 
and the funding needed for this double strategy.

Poprawka 24
Nessa Childers

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 5 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5a) Na mocy art. 2 i art. 3 ust. 3 Traktatu 
o Unii Europejskiej oraz art. 8 TFUE 
równość kobiet i mężczyzn jest 
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podstawową wartością i podstawowym 
celem Unii, która powinna propagować 
równość płci we wszystkich swoich 
działaniach. Równość kobiet i mężczyzn 
jest także zapisana w art. 23 Karty praw 
podstawowych Unii Europejskiej. 
Promowanie równości kobiet i mężczyzn w 
Unii odbywa się za pomocą dualnego 
podejścia polegającego na szczególnych 
działaniach, rzeczywistym uwzględnieniu 
kwestii płci przy określaniu polityki i 
przydzielaniu środków budżetowych. 

Or. en

Poprawka 25
Lívia Járóka

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Zgodnie z art. 8 i 10 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 
program powinien wspierać uwzględnianie 
kwestii równouprawnienia kobiet i 
mężczyzn oraz walki z dyskryminacją we 
wszystkich przewidzianych w nim 
działaniach. Należy systematycznie 
przeprowadzać oceny i prowadzić 
monitorowanie, aby ocenić, w jaki sposób 
kwestie równości płci i walki z 
dyskryminacją zostały uwzględnione w 
działaniach programu.

(6) Zgodnie z art. 8 i 10 TFUE, program
ustanowiony niniejszym rozporządzeniem 
(zwany dalej „programem”) powinien 
wspierać uwzględnianie kwestii 
równouprawnienia kobiet i mężczyzn oraz 
walki z dyskryminacją we wszystkich 
przewidzianych w nim działaniach i 
powinien być realizowany przy 
wzajemnym wzmacnianiu innymi 
działaniami Unii lub państw 
członkowskich mającymi te same cele, w 
szczególności Unijnymi ramami 
dotyczącymi krajowych strategii integracji 
Romów oraz Europejskim paktem na 
rzecz równości płci na lata 2011-2020.
Należy systematycznie przeprowadzać 
oceny i prowadzić monitorowanie, aby 
ocenić, w jaki sposób kwestie równości 
płci i walki z dyskryminacją zostały 
uwzględnione w działaniach programu.

Or. en
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Poprawka 26
Anna Záborská

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Zgodnie z art. 8 i 10 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 
program powinien wspierać uwzględnianie 
kwestii równouprawnienia kobiet i 
mężczyzn oraz walki z dyskryminacją we 
wszystkich przewidzianych w nim 
działaniach. Należy systematycznie 
przeprowadzać oceny i prowadzić 
monitorowanie, aby ocenić, w jaki sposób 
kwestie równości płci i walki z 
dyskryminacją zostały uwzględnione w 
działaniach programu.

(6) Zgodnie z art. 8 i 10 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 
program ustanowiony niniejszym 
rozporządzeniem (zwany dalej 
„programem”) powinien wspierać 
uwzględnianie kwestii równouprawnienia 
kobiet i mężczyzn oraz walki z 
dyskryminacją we wszystkich 
przewidzianych w nim działaniach. Należy 
systematycznie przeprowadzać oceny i 
prowadzić monitorowanie, aby ocenić, w 
jaki sposób kwestie równych szans kobiet i
mężczyzn oraz walki z dyskryminacją 
zostały uwzględnione w działaniach 
programu.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka, której celem jest zastąpienie wyrażenia „równość płci” wyrażeniem 
„równe szanse kobiet i mężczyzn” oraz słowa „płeć” słowami „kobiet i mężczyzn” ma 
zastosowanie do całego tekstu. W art. 8 i 10 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 
działania mające na celu wspieranie równości obu płci są zwane „wspieraniem równości 
kobiet i mężczyzn”. Przyjęcie tej poprawki pozwoli zachować ustalony uzus językowy 
związany z danym rodzajem polityki unijnej.

Poprawka 27
Regina Bastos, Silvia Costa

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 6 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6 a) W rezolucji z dnia 2 lutego 2012 r. w 
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sprawie programu Daphne: osiągnięcia i 
perspektywy na przyszłość, Parlament 
Europejski wyraził ubolewanie, że 
zwalczanie przemocy wobec dzieci, 
młodzieży i kobiet nie zostało wyraźnie 
wymienione jako cel we wniosku Komisji 
dotyczącym niniejszego rozporządzenia, 
uznał za istotne, aby cele programu 
Daphne III, w szczególności zwalczanie 
przemocy wobec kobiet, pozostały jednymi 
z celów niniejszego programu oraz aby 
utrzymać finansowanie programu na co 
najmniej takim samym poziomie jak 
finansowanie Daphne III, a także aby 
wyeksponować program Daphne III z 
uwagi na jego osiągnięcia, skuteczność i 
popularność.

Or. en

Poprawka 28
Mikael Gustafsson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 6 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6 a) W rezolucji z dnia 2 lutego 2012 r. w 
sprawie programu Daphne: osiągnięcia i 
perspektywy na przyszłość, Parlament 
Europejski wyraził ubolewanie, że 
zwalczanie przemocy wobec dzieci, 
młodzieży i kobiet nie zostało wyraźnie 
wymienione jako cel szczegółowy we 
wniosku Komisji dotyczącym niniejszego 
rozporządzenia, uznał za istotne, aby cele 
programu Daphne III, w szczególności 
zwalczanie przemocy wobec kobiet, 
pozostały jednymi z celów niniejszego 
programu oraz aby zwiększyć 
finansowanie programu w stosunku do 
finansowania Daphne III, a także aby 
wyeksponować program Daphne III, w 
szczególności poprzez wprowadzenie 
szczegółowej podpozycji zawierającej 
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nazwę „Daphne”.

Or. en

Poprawka 29
Raül Romeva i Rueda, Franziska Katharina Brantner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 6 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6a) W rezolucji z dnia 2 lutego 2012 r. w 
sprawie programu Daphne: osiągnięcia i 
perspektywy na przyszłość, Parlament 
Europejski wyraził ubolewanie, że 
zwalczanie przemocy wobec dzieci, 
młodzieży i kobiet nie zostało wyraźnie 
wymienione jako cel szczegółowy we 
wniosku Komisji dotyczącym niniejszego 
rozporządzenia, uznał za istotne, aby cele 
programu Daphne III, w szczególności 
zwalczanie przemocy wobec kobiet, 
pozostały jednymi z celów niniejszego 
programu oraz aby zwiększyć 
finansowanie programu w stosunku do 
finansowania Daphne III, a także aby 
wyeksponować program Daphne III, w 
szczególności poprzez wprowadzenie 
szczegółowej podpozycji zawierającej 
nazwę „Daphne”.

Or. en

Poprawka 30
Regina Bastos, Silvia Costa

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Przemoc wobec kobiet we wszystkich 
swoich postaciach stanowi pogwałcenie 

(7) Przemoc wobec kobiet, dzieci, 
młodzieży i innych grup ryzyka we 
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praw podstawowych i poważne zagrożenie 
dla zdrowia. Taka przemoc zdarza się w 
całej Unii i konieczne są skoordynowane 
działania w celu jej zwalczania. Podjęcie 
działań w celu zwalczania przemocy 
wobec kobiet przyczynia się do 
propagowania równouprawnienia kobiet i 
mężczyzn.

wszystkich jej postaciach stanowi
prawdziwe pogwałcenie praw 
podstawowych i poważne zagrożenie dla 
zdrowia fizycznego i psychicznego ofiar 
tych działań. Jest również wynikiem 
czynników kulturowo-społecznych, a także 
wyrazem utrzymujących się nierówności 
między kobietami a mężczyznami oraz 
nierównym podziałem władzy w 
społeczeństwach między kobietami a 
mężczyznami. Taka przemoc zdarza się w 
całej Unii i konieczne są skoordynowane 
działania, oparte na metodach i wynikach 
poprzednich programów Daphne. 
Podjęcie działań w celu zwalczania 
przemocy wobec kobiet przyczynia się do 
propagowania równouprawnienia kobiet i 
mężczyzn. Mając na uwadze prawdziwy 
sukces, jaki odnoszą programy Daphne od 
ich powstania w 1997 r., zarówno pod 
względem popularności wśród 
poszczególnych podmiotów 
(beneficjentów, organów publicznych, 
uniwersytetów i organizacji 
pozarządowych), jak i pod względem 
skuteczności projektów finansowanych w 
ramach tych programów, bardzo ważne 
jest, aby program umożliwił wyraźne 
wskazanie celów w zakresie zapobiegania 
przemocy wobec dzieci, młodzieży, kobiet i 
innych grup ryzyka i zwalczania takiej 
przemocy, aby jak najlepiej 
wyeksponować programy Daphne.

Or. en

Poprawka 31
Mariya Gabriel, Barbara Matera

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Przemoc wobec kobiet we wszystkich 
swoich postaciach stanowi pogwałcenie 

(7) Przemoc wobec kobiet we wszystkich 
swoich postaciach stanowi poważne 
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praw podstawowych i poważne zagrożenie 
dla zdrowia. Taka przemoc zdarza się w 
całej Unii i konieczne są skoordynowane 
działania w celu jej zwalczania. Podjęcie
działań w celu zwalczania przemocy 
wobec kobiet przyczynia się do 
propagowania równouprawnienia kobiet i 
mężczyzn.

pogwałcenie praw podstawowych. To 
godne potępienia zjawisko ma poważne 
skutki nie tylko dla zdrowia fizycznego i 
psychicznego ofiar takich czynów, ale 
także dla całego społeczeństwa, gdyż jest 
najbardziej okrutnym i przykrym wyrazem 
istniejących nierówności między 
kobietami i mężczyznami. Zwalczanie
przemocy wobec kobiet, przemocy, która
zdarza się w całej Unii, wymaga silnej woli
politycznej i skoordynowanych działań 
wszystkich państw członkowskich oraz 
musi wpisać się w bardziej ogólne 
podejście europejskiej polityki
propagowania i wzmacniania pozycji 
kobiet oraz równouprawnienia kobiet i 
mężczyzn.

Or. fr

Poprawka 32
Nessa Childers

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Przemoc wobec kobiet we wszystkich 
swoich postaciach stanowi pogwałcenie 
praw podstawowych i poważne zagrożenie 
dla zdrowia. Taka przemoc zdarza się w 
całej Unii i konieczne są skoordynowane 
działania w celu jej zwalczania. Podjęcie 
działań w celu zwalczania przemocy 
wobec kobiet przyczynia się do 
propagowania równouprawnienia kobiet i 
mężczyzn.

(7) Przemoc wobec kobiet we wszystkich 
jej postaciach jest zjawiskiem 
strukturalnym związanym z nierównym 
podziałem władzy w społeczeństwie między 
kobietami a mężczyznami i stanowi 
pogwałcenie praw podstawowych i 
poważne zagrożenie dla zdrowia. Przemoc
wobec kobiet, dzieci i innych słabszych 
osób zdarza się w całej Unii i w celu jej 
zwalczania konieczne są skoordynowane 
działania oparte na metodach i wynikach 
programów Daphne. Podjęcie działań w 
celu zwalczania przemocy wobec kobiet 
przyczynia się do propagowania 
równouprawnienia kobiet i mężczyzn.

Or. en
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Uzasadnienie

Program „Prawa i obywatelstwo” powinien opierać się na osiągnięciach i metodach 
programów DAPHNE I, II i III, co wymaga wspierania działań lokalnych. Programy 
DAPHNE miały kluczowe znaczenie dla wymiany dobrych praktyk i informacji między 
podmiotami w poszczególnych państwach członkowskich. W ramach kolejnego programu 
DAPHNE należy wykorzystać wnioski wyciągnięte z poprzednich projektów DAPHNE, aby 
opracować przepisy i działania w celu zwalczania przemocy wobec kobiet.

Poprawka 33
Minodora Cliveti

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Przemoc wobec kobiet we wszystkich 
swoich postaciach stanowi pogwałcenie
praw podstawowych i poważne zagrożenie 
dla zdrowia. Taka przemoc zdarza się w 
całej Unii i konieczne są skoordynowane 
działania w celu jej zwalczania. Podjęcie 
działań w celu zwalczania przemocy 
wobec kobiet przyczynia się do 
propagowania równouprawnienia kobiet i 
mężczyzn.

(7) Przemoc wobec kobiet we wszystkich 
jej postaciach jest zjawiskiem 
strukturalnym związanym z nierównym 
podziałem władzy w społeczeństwie między 
kobietami a mężczyznami i stanowi
naruszenie praw podstawowych oraz
poważne zagrożenie dla zdrowia. Przemoc
wobec kobiet, dzieci i innych słabszych 
osób zdarza się w całej Unii i w celu jej 
zwalczania konieczne są skoordynowane 
działania oparte na metodach i wynikach 
programów Daphne. Podjęcie działań w 
celu zwalczania przemocy wobec kobiet 
przyczynia się do propagowania 
równouprawnienia kobiet i mężczyzn.

Or. en

Poprawka 34
Marina Yannakoudakis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Przemoc wobec kobiet we wszystkich (7) Przemoc wobec kobiet, dzieci, 
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swoich postaciach stanowi pogwałcenie 
praw podstawowych i poważne zagrożenie 
dla zdrowia. Taka przemoc zdarza się w 
całej Unii i konieczne są skoordynowane 
działania w celu jej zwalczania. Podjęcie 
działań w celu zwalczania przemocy 
wobec kobiet przyczynia się do 
propagowania równouprawnienia kobiet i 
mężczyzn.

młodzieży i innych grup ryzyka we 
wszystkich swoich postaciach stanowi 
pogwałcenie praw podstawowych i 
poważne zagrożenie dla zdrowia. Taka 
przemoc zdarza się w całej Unii i 
konieczne są skoordynowane działania w 
celu jej zwalczania. Podjęcie działań w 
celu zwalczania przemocy wobec kobiet 
przyczynia się do propagowania 
równouprawnienia kobiet i mężczyzn.

Or. en

Poprawka 35
Silvia Costa

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 7 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7a) Niektóre formy przemocy wobec 
kobiet, dzieci, młodzieży i innych grup 
ryzyka, w tym w szczególności handel 
ludźmi, przemoc w rodzinie, 
wykorzystywanie do prostytucji, wyzysk 
pracy, zmuszanie do żebractwa, rasizm i 
dyskryminacja ze względu na pochodzenie 
etniczne i religię wymagają konkretnych i 
ukierunkowanych działań.

Or. it

Poprawka 36
Anna Záborská

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Na mocy Traktatu wymagane jest, aby 
Unia propagowała ochronę praw dziecka 
zgodnie z art. 3 ust. 3 Traktatu o Unii 

(8) Na mocy Traktatu wymagane jest, aby 
Unia propagowała ochronę praw dziecka 
zgodnie z art. 3 ust. 3 Traktatu o Unii 
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Europejskiej, równocześnie zwalczając 
dyskryminację. Dzieci są szczególnie 
podatne na zagrożenia, zwłaszcza w 
sytuacji ubóstwa, wykluczenia 
społecznego, niepełnosprawności oraz w 
szczególnych sytuacjach powodujących 
ryzyko. Należy podjąć działania w celu 
propagowania praw dziecka i 
przyczynienia się do ochrony dzieci przed 
krzywdą i przemocą, która zagraża ich 
zdrowiu fizycznemu i psychicznemu.

Europejskiej, równocześnie zwalczając 
dyskryminację. Dzieci są szczególnie 
podatne na zagrożenia, zwłaszcza w 
sytuacji ubóstwa, wykluczenia 
społecznego, niepełnosprawności oraz w 
szczególnych sytuacjach powodujących 
ryzyko. Należy podjąć działania w celu 
propagowania praw dziecka i 
przyczynienia się do ochrony dzieci przed 
krzywdą i przemocą, która zagraża ich 
zdrowiu fizycznemu i psychicznemu. Unia 
i państwa członkowskie powinny wziąć 
pod uwagę prawa i obowiązki rodziców, 
opiekunów i innych osób prawnie 
odpowiedzialnych za dziecko. Państwa 
członkowskie powinny szanować 
odpowiedzialność, prawa i obowiązki 
rodziców i, w danym przypadku, członków 
rozszerzonej rodziny lub społeczności 
zgodnie z lokalnymi zwyczajami, 
opiekunów i innych osób prawnie 
odpowiedzialnych za dziecko zgodnie z  
rozwijającymi się zdolnościami dziecka. 

Or. en

Poprawka 37
Mariya Gabriel, Barbara Matera

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Na mocy Traktatu wymagane jest, aby 
Unia propagowała ochronę praw dziecka 
zgodnie z art. 3 ust. 3 Traktatu o Unii 
Europejskiej, równocześnie zwalczając 
dyskryminację. Dzieci są szczególnie 
podatne na zagrożenia, zwłaszcza w 
sytuacji ubóstwa, wykluczenia 
społecznego, niepełnosprawności oraz w 
szczególnych sytuacjach powodujących 
ryzyko. Należy podjąć działania w celu 
propagowania praw dziecka i 
przyczynienia się do ochrony dzieci przed 

(8) Na mocy Traktatu wymagane jest, aby 
Unia propagowała ochronę praw dziecka 
zgodnie z art. 3 ust. 3 Traktatu o Unii 
Europejskiej, równocześnie zwalczając 
dyskryminację. Dzieci są szczególnie 
podatne na zagrożenia, zwłaszcza w 
sytuacji ubóstwa, wykluczenia 
społecznego, niepełnosprawności oraz w 
szczególnych sytuacjach powodujących 
ryzyko. Należy podjąć działania w celu 
propagowania praw dziecka i 
przyczynienia się do ochrony dzieci przed 
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krzywdą i przemocą, która zagraża ich 
zdrowiu fizycznemu i psychicznemu.

krzywdą i przemocą, która zagraża ich 
zdrowiu fizycznemu i psychicznemu. 
Szczególną uwagę należy poświęcić 
sytuacji i warunkom życia dziewczynek, 
gdyż są one szczególnie podatne na 
zagrożenia.

Or. fr

Poprawka 38
Nessa Childers

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 8 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8a) Wiele organizacji pozarządowych 
działających na różnych szczeblach może 
wnieść znaczny wkład na szczeblu 
europejskim za pomocą europejskich sieci 
skupiających przedstawicieli posiadaczy 
praw, pomagających w określaniu 
kierunków polityki w odniesieniu do 
ogólnych celów programu.

Or. en

Uzasadnienie

Nowy program powinien uznać rolę organizacji pozarządowych w kształtowaniu polityki, jak 
i w programie Progress i programie DAPHNE.

Poprawka 39
Minodora Cliveti

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 8 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8 a) Wiele organizacji pozarządowych 
działających na różnych szczeblach może 
wnieść znaczny wkład na szczeblu 
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europejskim za pomocą europejskich sieci 
skupiających przedstawicieli posiadaczy 
praw, pomagających w określaniu 
kierunków polityki w odniesieniu do 
ogólnych celów programu.

Or. en

Poprawka 40
Nessa Childers

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 8 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8b) Art. 9 TFUE propaguje wymogi 
związane ze wspieraniem wysokiego 
poziomu zatrudnienia, zapewnianiem 
odpowiedniej ochrony socjalnej i 
zwalczaniem wykluczenia społecznego. 
Działania podejmowane w ramach 
programu powinny wspierać synergię 
między zwalczaniem ubóstwa, 
wykluczenia społecznego a dyskryminacją 
i promowaniem równości kobiet i 
mężczyzn oraz równości wszystkich ludzi.

Or. en

Uzasadnienie

Koordynacja między polityką promującą większą równość i zwalczanie dyskryminacji a 
polityką zwalczającą wykluczenie społeczne i ubóstwo była jedną z wartości dodanych 
obecnego programu Progress. Ta wartość dodana powinna znaleźć swoje miejsce również w 
kolejnym programie, pomimo że polityka w zakresie wykluczenia społecznego i równości jest 
finansowana przez inne programy.

Poprawka 41
Nessa Childers

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 10 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Równość kobiet i mężczyzn ma zasadnicze znaczenie dla powodzenia strategii „Europa 
2020”. Strategia „Europa 2020” zawiera szczegółowe przepisy pochodzące z konwencji 
ONZ.

Poprawka 42
Minodora Cliveti

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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



AM\909593PL.doc 19/50 PE494.499v01-00

PL

Or. en

Poprawka 43
Mariya Gabriel, Barbara Matera

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Komunikat Komisji w sprawie 
„Europy 2020”7 określa strategię na rzecz 
inteligentnego i zrównoważonego wzrostu 
sprzyjającego włączeniu społecznemu. 
Wspieranie i propagowanie praw osób na 
terytorium Unii, zwalczanie dyskryminacji 
i nierówności oraz propagowanie 
obywatelstwa przyczyniają się do 
propagowania konkretnych celów i 
flagowych inicjatyw strategii „Europa 
2020”.

(10) Komunikat Komisji w sprawie 
„Europy 2020”7 określa strategię na rzecz 
inteligentnego i zrównoważonego wzrostu 
sprzyjającego włączeniu społecznemu. 
Wspieranie i propagowanie praw osób na 
terytorium Unii, propagowanie 
równouprawnienia kobiet i mężczyzn, a 
także wzmacnianie pozycji kobiet, 
zwalczanie dyskryminacji i nierówności 
oraz propagowanie obywatelstwa 
przyczyniają się do propagowania 
konkretnych celów i flagowych inicjatyw 
strategii „Europa 2020”.

Or. fr

Poprawka 44
Antonyia Parvanova, Sophia in 't Veld

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 12 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12a) Realizacja ogólnego priorytetu, 
jakim jest równość kobiet i mężczyzn oraz 
zwalczanie przemocy wobec kobiet we 
wszystkich swoich postaciach wymaga 
wystarczającego i przewidywalnego 
poziomu finansowania. Dlatego też dzięki 
uproszczeniu i skuteczniejszemu 
zarządzaniu unijnymi środkami, fundusze 
te powinny być stale zastrzeżone dla 
wspierania równości kobiet i mężczyzn we 
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wszystkich jej postaciach, poziom środków 
przeznaczonych na ten priorytet nie 
powinien być niższy od poziomu środków 
przeznaczonych na Daphne III, a 
rozłożenie geograficzne organizacji 
otrzymujących środki unijne powinno być 
zrównoważone.

Or. en

Poprawka 45
Anna Záborská

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) W komunikatach Komisji pt.
„Przegląd budżetu UE”12 oraz „Budżet z 
perspektywy »Europy 2020«” podkreślono, 
jak ważne jest skupienie finansowania na 
działaniach posiadających wyraźną 
europejską wartość dodaną, tj. na tych 
działaniach, gdzie interwencja Unii może 
przynieść wartość dodaną w porównaniu z 
samodzielnymi działaniami państw 
członkowskich. Działania objęte 
niniejszym rozporządzeniem powinny 
przyczyniać się do budowania wzajemnego 
zaufania między państwami 
członkowskimi, zacieśnienia współpracy 
transgranicznej oraz nawiązania kontaktów 
i osiągnięcia prawidłowego, spójnego i 
konsekwentnego stosowania prawa 
unijnego. Finansowanie powinno również 
przyczynić się do zdobycia faktycznej, 
lepszej wiedzy o prawie i polityce Unii 
przez wszystkich zainteresowanych oraz 
zapewnić solidną bazę analityczną do 
wsparcia i rozwoju prawodawstwa i 
polityki Unii. Interwencja Unii pozwala na 
spójne realizowanie tych działań w całej 
UE oraz pozwala uzyskać korzyści skali. 
Ponadto Unia Europejska ma lepsze 
możliwości niż państwa członkowskie, aby 

(13) W komunikatach Komisji pt.
„Przegląd budżetu UE” 12 oraz „Budżet z 
perspektywy »Europy 2020«” podkreślono, 
jak ważne jest skupienie finansowania na 
działaniach posiadających wyraźną 
europejską wartość dodaną, tj. na tych 
działaniach, gdzie interwencja Unii może 
przynieść wartość dodaną w porównaniu z 
samodzielnymi działaniami państw 
członkowskich. Działania objęte 
niniejszym rozporządzeniem powinny 
przyczyniać się do budowania wzajemnego 
zaufania między państwami 
członkowskimi, zacieśnienia współpracy 
transgranicznej oraz nawiązania kontaktów 
i osiągnięcia prawidłowego, spójnego i 
konsekwentnego stosowania prawa 
unijnego. Finansowanie powinno również 
przyczynić się do zdobycia faktycznej, 
lepszej wiedzy o prawie i polityce Unii 
przez wszystkich zainteresowanych oraz 
zapewnić solidną bazę analityczną do 
wsparcia i rozwoju prawodawstwa i 
polityki Unii. Interwencja Unii pozwala na 
spójne realizowanie tych działań w całej 
UE oraz pozwala uzyskać korzyści skali. 
Ponadto Unia Europejska ma lepsze 
możliwości niż państwa członkowskie, aby 
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zająć się sytuacjami transgranicznymi i 
zapewnić europejską platformę 
wzajemnego uczenia się.

zająć się sytuacjami transgranicznymi i 
zapewnić europejską platformę 
wzajemnego uczenia się.
Współfinansowanie jest czynnikiem 
ułatwiającym motywowanie beneficjentów 
dotacji do większej rozliczalności i
skuteczności oraz poprawia współpracę 
między wszystkimi podmiotami. W 
związku z tym wkład finansowy z budżetu 
UE w dotacje operacyjne przeznaczone 
dla jednego beneficjenta w jednym roku 
kalendarzowym nie powinien przekraczać 
50% ogólnego rocznego budżetu tego 
beneficjenta. 

Or. en

Poprawka 46
Antonyia Parvanova, Sophia in 't Veld

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 13 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13a) Fundusze na programy i działania 
promujące prawa kobiet oraz równość 
kobiet i mężczyzn mają kluczowe 
znaczenie, aby zagwarantować, że budżet 
Unii będzie odzwierciedlał zaangażowanie 
na rzecz równości kobiet i mężczyzn 
zapisane w TFUE. Dlatego też przy 
wybieraniu programów i działań 
kwalifikujących się do finansowania 
Komisja Europejska powinna oceniać 
propozycje według uprzednio określonych 
kryteriów uwzględniających w 
szczególności europejską wartość dodaną 
pod kątem równości kobiet i mężczyzn 
oraz zwalczania wszelkich form przemocy 
wobec kobiet.

Or. en
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Poprawka 47
Antonyia Parvanova, Sophia in 't Veld

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 15 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15a) Zgodnie z art. 8, 9  i 10 TFUE Unia 
przy realizacji swojej polityki powinna 
wspierać równość kobiet i mężczyzn, 
zwalczać wykluczenie społeczne i 
dyskryminację ze względu na rasę, 
pochodzenie etniczne, religię,
światopogląd, niepełnosprawność, wiek 
lub orientację seksualną.

Or. en

Poprawka 48
Antonyia Parvanova

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 15 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15b) Uwzględnianie aspektu płci przy 
sporządzaniu budżetu jest zastosowaniem 
uwzględniania aspektu płci w procesie 
budżetowym. Wymaga to oceny budżetu 
opartej na aspekcie płci i uwzględniającej 
perspektywę płci na wszystkich szczeblach 
procesu budżetowego oraz 
restrukturyzacji dochodów i wydatków w 
celu wspierania równości kobiet i 
mężczyzn.

Or. en

Poprawka 49
Mikael Gustafsson
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 18 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18a) Aby osiągnąć sukces, należy 
zwiększyć finansowanie przeznaczone na 
projekty, których celem jest obrona praw 
kobiet i wspieranie równości kobiet i 
mężczyzn, w tym działania zwalczające 
przemoc wobec kobiet. Finansowanie 
powinno być równo rozdzielane co roku, 
aby zapewnić ciągłość celów i 
podejmowanych działań.

Or. en

Poprawka 50
Raül Romeva i Rueda, Franziska Katharina Brantner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 18 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18a) Aby osiągnąć sukces, należy 
zwiększyć środki finansowe przeznaczane 
na projekty, których celem jest obrona 
praw kobiet i wspieranie równości kobiet i 
mężczyzn, w tym działania zwalczające 
przemoc wobec kobiet. Finansowanie 
powinno być równo rozdzielane co roku, 
aby zapewnić ciągłość celów i 
podejmowanych działań.

Or. en

Poprawka 51
Antonyia Parvanova

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Program finansuje działania mające 
europejską wartość dodaną. W tym celu 
Komisja zapewnia, by działania wybrane 
do finansowania służyły osiągnięciu 
wyników z europejską wartością dodaną, 
oraz monitoruje faktyczne osiągnięcie 
europejskiej wartości dodanej w wynikach 
końcowych działań finansowanych w 
ramach Programu.

Program finansuje działania mające 
europejską wartość dodaną zgodnie z 
zasadami uwzględniania problematyki płci 
przy sporządzaniu budżetu. W tym celu 
Komisja zapewnia, by działania wybrane 
do finansowania służyły osiągnięciu 
wyników z europejską wartością dodaną, 
oraz monitoruje faktyczne osiągnięcie 
europejskiej wartości dodanej w wynikach 
końcowych działań finansowanych w 
ramach Programu. Europejską wartość 
dodaną ocenia się na podstawie 
potencjalnego wkładu tych działań w 
realizację ogólnych priorytetów w zakresie 
równości kobiet i mężczyzn oraz 
zwalczania przemocy wobec kobiet.

Or. en

Poprawka 52
Nessa Childers

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ogólnym celem niniejszego Programu jest 
przyczynienie się do stworzenia 
przestrzeni, w której prawa osób, zapisane 
w Traktacie o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej oraz w Karcie praw 
podstawowych Unii Europejskiej, będą 
propagowane i chronione.

Ogólnym celem niniejszego Programu jest 
przyczynienie się do stworzenia 
przestrzeni, w której prawa osób, równość, 
równość kobiet i mężczyzn i zasada 
niedyskryminacji zapisane w Traktacie o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Karcie 
praw podstawowych Unii Europejskiej
oraz w Konwencji ONZ o prawach osób 
niepełnosprawnych będą propagowane i 
chronione.

Or. en

Uzasadnienie

The proposal for the general objective of the Programme is too individual. Equality, equality 
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between women and men and non-discrimination are fundamental rights, they require action 
that goes beyond promoting “rights of persons” and imply changing the structures of the 
society through various policy initiatives to progress towards de facto equality for all and 
equality between women and men. Further, all EU policies having to comply with the terms of 
the Fundamental Rights Charter, the remit of actions supported by the Rights and Citizenship 
Programme should not be limited to the Union area but expand potentially to the actual remit 
of EU competencies.

Poprawka 53
Regina Bastos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ogólnym celem niniejszego Programu jest 
przyczynienie się do stworzenia 
przestrzeni, w której prawa osób, zapisane 
w Traktacie o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej oraz w Karcie praw 
podstawowych Unii Europejskiej, będą
propagowane i chronione.

Ogólnym celem niniejszego Programu jest 
przyczynienie się do stworzenia 
przestrzeni, w której prawa osób, zasada 
równości kobiet i mężczyzn, równości i 
niedyskryminacji zapisane w TFUE,
Karcie praw podstawowych Unii 
Europejskiej i konwencjach 
międzynarodowych, do których Unia 
przystąpiła, są propagowane, chronione i
skutecznie realizowane.

Or. en

Poprawka 54
Angelika Werthmann

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

b) propagowanie skutecznego wdrażania 
zasady braku dyskryminacji ze względu na 
płeć, pochodzenie rasowe lub etniczne, 
religię lub wyznanie, niepełnosprawność, 
wiek lub orientację seksualną, w tym 
równouprawnienia kobiet i mężczyzn, 
uwzględniania aspektu płci, znajomości
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starszych; problematyki równego statusu płci, 
zapobiegania i zwalczania przemocy 
wobec dzieci, młodzieży, kobiet i przemocy 
w rodzinie oraz praw osób 
niepełnosprawnych lub starszych;

Or. en

Poprawka 55
Nessa Childers

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

b) propagowanie równości wszystkich 
obywateli i skutecznego wdrażania zasady 
braku dyskryminacji ze względu na płeć, 
pochodzenie rasowe lub etniczne, religię 
lub wyznanie, niepełnosprawność, wiek 
lub orientację seksualną oraz promowanie
praw osób niepełnosprawnych, starszych, 
mniejszości rasowych lub etnicznych, 
mniejszości religijnych lub wyznaniowych 
oraz lesbijek, gejów, osób biseksualnych, 
transpłciowych  i interpłciowych, w 
szczególności poprzez uwzględnianie 
aspektu równości;

Or. en

Poprawka 56
Antonyia Parvanova, Sophia in 't Veld

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) propagowanie skutecznego wdrażania 
zasady braku dyskryminacji ze względu na 
płeć, pochodzenie rasowe lub etniczne, 
religię lub wyznanie, niepełnosprawność, 

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

religię lub wyznanie, niepełnosprawność, 
wiek lub orientację seksualną, w tym 
równouprawnienia kobiet i mężczyzn oraz 
praw osób niepełnosprawnych lub 
starszych;

Or. en

Poprawka 57
Elisabeth Morin-Chartier

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. fr

Poprawka 58
Elisabeth Morin-Chartier

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera b a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) ułatwienie nieskomplikowanego i 
szybkiego postępowania spornego w 
przypadkach nieprzestrzegania zasad 
braku dyskryminacji;

Or. fr
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Poprawka 59
Nessa Childers

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera b a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) promowanie równości kobiet i 
mężczyzn, w szczególności poprzez 
zwalczanie przemocy wobec kobiet, dzieci 
i innych słabszych osób oraz poprzez 
uwzględnianie aspektu równości płci przy 
określaniu i realizacji polityki i wszystkich 
działań Unii;

Or. en

Uzasadnienie

The future programme’s objectives must be formulated so as to go beyond non-discrimination 
and include promotion of equality and fundamental rights, including the rights the rights of 
LGBTI people and racial and ethnic minorities.The promotion of equality between women 
and men has to be considered as an independent policy priority of the programme, and 
combating violence must be mentioned in its objectives. Women are not a discriminated group 
but half of European citizens. Promoting equality for all and promoting equality between 
women and men are complementary goals that are backed up by different sets of EU 
legislation and policy responses. Promoting gender equality and combating violence will also 
benefit the many persons living in the EU that face multiple forms of discrimination.

Poprawka 60
Minodora Cliveti

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera b a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) promowanie równości kobiet i 
mężczyzn, w szczególności poprzez 
zwalczanie przemocy wobec kobiet, dzieci, 
młodzieży i innych słabszych osób oraz 
poprzez uwzględnianie aspektu równości 
płci przy określaniu i realizacji polityki i 
wszystkich działań Unii;
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Or. en

Poprawka 61
Antonyia Parvanova, Sophia in 't Veld

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera b a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) zapobieganie wszelkim formom 
przemocy wobec kobiet i jej zwalczanie;

Or. en

Poprawka 62
Regina Bastos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera b a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) zapobieganie i zwalczanie przemocy 
wobec dzieci, młodzieży, kobiet i grup 
ryzyka, takich jak starsi ludzie oraz 
niesienie pomocy ofiarom tego rodzaju 
przemocy i innym grupom ryzyka oraz 
ochrona tych ofiar i grup ryzyka;

Or. en

Poprawka 63
Silvia Costa

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera b a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) ochrona i propagowanie zasady 
równego traktowania;
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Or. it

Poprawka 64
Regina Bastos, Silvia Costa

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera b a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) zapobieganie i zwalczanie przemocy 
wobec dzieci, młodzieży, kobiet i innych 
grup ryzyka, pomoc ofiarom tego rodzaju 
przemocy i innym grupom ryzyka oraz 
ochrona tych ofiar i grup ryzyka, a także
określanie działań podejmowanych w 
związku z celami szczegółowymi, o 
których mowa w tej literze jako o celach 
„Daphne”;

Or. en

Poprawka 65
Mariya Gabriel, Barbara Matera

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera b a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) propagowanie równouprawnienia 
kobiet i mężczyzn i wzmacnianie pozycji 
kobiet;

Or. fr

Poprawka 66
Silvia Costa

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera b b) (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

bb) zapobieganie przemocy i nienawiści ze 
względu w szczególności na płeć, 
pochodzenie rasowe lub etniczne, religię 
lub wyznanie, niepełnosprawność, wiek, 
tożsamość seksualną oraz zwalczanie tych 
zjawisk, a także propagowanie tolerancji i 
poszanowania godności ludzkiej;

Or. it

Poprawka 67
Silvia Costa

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera b c) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

bc) propagowanie równouprawnienia 
kobiet i mężczyzn na rynku pracy i 
zwalczanie dyskryminacji w tym zakresie;

Or. it

Poprawka 68
Mariya Gabriel, Barbara Matera

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) zwiększenie przestrzegania praw 
dziecka;

d) zwiększenie przestrzegania praw 
dziecka, przy uwzględnieniu faktu, że 
dziewczynki są szczególnie podatne na 
zagrożenia;

Or. fr
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Poprawka 69
Mikael Gustafsson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera d a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) promowanie praw kobiet oraz 
równości kobiet i mężczyzn;

Or. en

Poprawka 70
Raül Romeva i Rueda, Franziska Katharina Brantner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera d a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) promowanie praw kobiet oraz
równości kobiet i mężczyzn;

Or. en

Poprawka 71
Minodora Cliveti

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera d a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) regularne monitorowanie za pomocą 
wskaźników Komisji wpływu, jaki wywiera 
program na prawa dziecka, dobrostan i 
ochronę dzieci; 

Or. en
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Poprawka 72
Mikael Gustafsson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera d b) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

db) zapobieganie i zwalczanie przemocy 
wobec kobiet, dzieci i młodzieży;

Or. en

Poprawka 73
Raül Romeva i Rueda, Franziska Katharina Brantner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera d b) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

db) zapobieganie i zwalczanie przemocy 
wobec kobiet, dzieci i młodzieży, przemocy 
ze względu na płeć oraz przemocy w 
bliskich związkach;

Or. en

Poprawka 74
Mariya Gabriel, Barbara Matera

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Wskaźniki i dane ilościowe 
umożliwiające ocenę realizacji celów 
niniejszego rozporządzenia przedstawione 
są w podziale na płeć.

Or. fr
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Poprawka 75
Mariya Gabriel, Barbara Matera

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) podnoszenie świadomości społecznej 
oraz wiedzy o prawie i politykach Unii;

a) podnoszenie świadomości społecznej 
oraz wiedzy o prawie i politykach Unii
zwłaszcza z myślą o bardziej widocznym 
wzmocnieniu pozycji obywateli i 
obywatelek dzięki zaznajomienia ich z 
przysługującymi im prawami i korzystaniu 
przez nich z tych praw, w szczególności w 
zakresie równouprawnienia kobiet i 
mężczyzn i zasady braku dyskryminacji;

Or. fr

Poprawka 76
Silvia Costa

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) wspomaganie i wspieranie 
stowarzyszeń i organizacji 
pozarządowych, w szczególności tych 
działających w obszarze prewencji, 
ustalania i ochrony ofiar handlu ludźmi 
oraz niesienia im pomocy;

Or. it

Poprawka 77
Silvia Costa

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

bb) wspieranie stowarzyszeń i sieci 
stowarzyszeń, również ponadnarodowych, 
które działają na zasadzie współpracy, 
propagując wymianę informacji, dobrych 
praktyk i modeli działania w zakresie 
pomocy psychologicznej i prawnej oraz 
wsparcia ekonomicznego i społecznego, a 
także wspomaganie ponownej integracji 
społecznej ofiar przemocy;

Or. it

Poprawka 78
Silvia Costa

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

bc) wspieranie stowarzyszeń i organizacji 
pozarządowych w wymianie informacji, 
dobrych praktyk i modeli działania w 
zakresie rehabilitacji i ponownej 
integracji społecznej osób skłonnych do 
przemocy, w synergii z programem 
„Sprawiedliwość”;

Or. it

Poprawka 79
Silvia Costa

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

bd) wspieranie stowarzyszeń oferujących 
pomoc kobietom będącym ofiarami 
dyskryminacji w kontekście zatrudnienia 
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lub w kontekście społecznym;

Or. it

Poprawka 80
Angelika Werthmann

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) działania analityczne, takie jak 
gromadzenie danych i statystyk; 
opracowywanie wspólnych metodologii i, 
w odpowiednich przypadkach, 
wskaźników lub wartości referencyjnych; 
studia, badania, analizy i ankiety; oceny i 
oceny skutków; sporządzanie i 
publikowanie przewodników, sprawozdań i 
materiałów edukacyjnych; monitorowanie i 
ocena transpozycji i stosowania 
prawodawstwa Unii oraz wdrażania 
polityki Unii; warsztaty, seminaria, 
spotkania ekspertów i konferencje;

a) działania analityczne, takie jak 
gromadzenie danych i statystyk
dotyczących różnych form maltretowania, 
począwszy od napaści fizycznych po 
wywieranie presji psychologicznej na 
dzieciach, młodzieży i kobietach; 
opracowywanie wspólnych metodologii i, 
w odpowiednich przypadkach, 
wskaźników lub wartości referencyjnych; 
studia, badania, analizy i ankiety; oceny i 
oceny skutków; sporządzanie i 
publikowanie przewodników, sprawozdań i 
materiałów edukacyjnych; monitorowanie i 
ocena transpozycji i stosowania 
prawodawstwa Unii oraz wdrażania 
polityki Unii; warsztaty, seminaria, 
spotkania ekspertów i konferencje;

Or. en

Poprawka 81
Mariya Gabriel, Barbara Matera

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) działania analityczne, takie jak 
gromadzenie danych i statystyk; 
opracowywanie wspólnych metodologii i, 
w odpowiednich przypadkach, 

a) działania analityczne, takie jak 
gromadzenie danych i statystyk; 
opracowywanie wspólnych metodologii i, 
w odpowiednich przypadkach, 



AM\909593PL.doc 37/50 PE494.499v01-00

PL

wskaźników lub wartości referencyjnych; 
studia, badania, analizy i ankiety; oceny i 
oceny skutków; sporządzanie i 
publikowanie przewodników, sprawozdań i 
materiałów edukacyjnych; monitorowanie i 
ocena transpozycji i stosowania 
prawodawstwa Unii oraz wdrażania 
polityki Unii; warsztaty, seminaria, 
spotkania ekspertów i konferencje;

wskaźników lub wartości referencyjnych, 
przy dopilnowaniu, by dane te i 
informacje przedstawione były w podziale 
na płeć; studia, badania, analizy i ankiety; 
oceny i oceny skutków; sporządzanie i 
publikowanie przewodników, sprawozdań i 
materiałów edukacyjnych; monitorowanie i 
ocena transpozycji i stosowania 
prawodawstwa Unii oraz wdrażania 
polityki Unii; warsztaty, seminaria, 
spotkania ekspertów i konferencje
obejmujące ogólne i przekrojowe 
podejście dotyczące płci;

Or. fr

Poprawka 82
Lívia Járóka

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) działania analityczne, takie jak 
gromadzenie danych i statystyk; 
opracowywanie wspólnych metodologii i, 
w odpowiednich przypadkach, 
wskaźników lub wartości referencyjnych; 
studia, badania, analizy i ankiety; oceny i 
oceny skutków; sporządzanie i 
publikowanie przewodników, sprawozdań i 
materiałów edukacyjnych; monitorowanie i 
ocena transpozycji i stosowania 
prawodawstwa Unii oraz wdrażania 
polityki Unii; warsztaty, seminaria, 
spotkania ekspertów i konferencje;

a) działania analityczne, takie jak 
gromadzenie posegregowanych danych i 
statystyk; opracowywanie wspólnych 
metodologii i, w odpowiednich 
przypadkach, wskaźników lub wartości 
referencyjnych; studia, badania, analizy i 
ankiety; oceny i oceny skutków; 
sporządzanie i publikowanie 
przewodników, sprawozdań i materiałów 
edukacyjnych; monitorowanie i ocena 
transpozycji i stosowania prawodawstwa 
Unii oraz wdrażania polityki Unii; 
warsztaty, seminaria, spotkania ekspertów i 
konferencje;

Or. en

Poprawka 83
Mariya Gabriel, Barbara Matera
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

b) działania szkoleniowe, takie jak 
wymiany pracowników, warsztaty, 
seminaria, szkolenia dla osób 
prowadzących szkolenia, opracowywanie 
modułów szkoleń on-line i innych, przy 
jednoczesnej dbałości o włączenie 
ogólnego i przekrojowego podejścia 
dotyczącego płci, tak aby zapewnić 
szkolenie w zakresie równouprawnienia 
kobiet i mężczyzn i zasady 
niedyskryminacji; ponadto działania 
oferujące szkolenie i zwiększenie 
umiejętności muszą charakteryzować się 
dbałością o wkład we wzmacnianie pozycji 
kobiet poprzez udostępnianie im szkoleń, 
warsztatów, seminariów, sesji 
informacyjnych, modułów szkoleniowych 
i innych specjalnych metod 
informowania;

Or. fr

Poprawka 84
Antonyia Parvanova, Sophia in 't Veld

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

b) działania szkoleniowe, takie jak 
wymiany pracowników, warsztaty, 
seminaria, szkolenia dla osób 
prowadzących szkolenia, opracowywanie 
modułów szkoleń on-line i innych, 
opracowane w ścisłej współpracy z 
organizacjami społeczeństwa 
obywatelskiego i ekspertami, skupione w
szczególności na kwestiach takich, jak 
równość kobiet i mężczyzn, prawa kobiet i 
przemoc wobec kobiet, oraz wyposażanie 
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specjalistów w narzędzia umożliwiające 
skuteczne stosowanie praw i polityki Unii;

Or. en

Poprawka 85
Silvia Costa

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

b) działania szkoleniowe, takie jak 
wymiany pracowników, warsztaty, 
seminaria, szkolenia dla osób 
prowadzących szkolenia, opracowywanie 
modułów szkoleń on-line i innych; w 
stosownych przypadkach takie działania 
obejmują perspektywę płci i zwalczania 
dyskryminacji;

Or. it

Poprawka 86
Angelika Werthmann

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

b) działania szkoleniowe, takie jak 
wymiany pracowników, warsztaty, 
seminaria, szkolenia dla osób 
prowadzących szkolenia, opracowywanie 
modułów szkoleń on-line i innych w celu 
promowania równości kobiet i mężczyzn, 
niedyskryminacji, różnorodności i 
solidarności społecznej;

Or. en
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Poprawka 87
Silvia Costa

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2 – litera b a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) działania szkoleniowe ukierunkowane 
na zapobieganie przemocy na tle 
płciowym, zwalczanie tego zjawiska i 
uznanie go;

Or. it

Poprawka 88
Silvia Costa

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

bb) kampanie ukierunkowane na walkę ze 
stereotypami związanymi z płcią oraz z 
wizerunkiem kobiet w mediach 
skutkującym ich uprzedmiotowieniem; 

Or. it

Poprawka 89
Mariya Gabriel, Barbara Matera

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) działania związane z wzajemnym 
uczeniem się, współpracą, podnoszeniem 
świadomości i rozpowszechnianiem, takie 
jak: określanie oraz wymiana dobrych 
praktyk, innowacyjnych podejść i 
doświadczeń, organizowanie wzajemnych 

c) działania związane z wzajemnym 
uczeniem się, współpracą, podnoszeniem 
świadomości i rozpowszechnianiem, takie 
jak: określanie oraz wymiana dobrych 
praktyk, innowacyjnych podejść i 
doświadczeń, organizowanie wzajemnych 
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ocen i wzajemnego uczenia się; 
organizowanie konferencji i seminariów; 
organizowanie kampanii informacyjnych i 
podnoszących świadomość, kampanii 
medialnych i imprez, w tym komunikacji 
instytucjonalnej priorytetów politycznych 
w Unii Europejskiej; opracowywanie i 
publikowanie materiałów pozwalających 
rozpowszechniać informacje oraz wyniki 
Programu; tworzenie, eksploatacja i 
obsługa systemów i narzędzi 
wykorzystujących technologie 
informacyjno-komunikacyjne;

ocen i wzajemnego uczenia się; 
organizowanie konferencji i seminariów; 
organizowanie kampanii informacyjnych i 
podnoszących świadomość, kampanii 
medialnych i imprez, w tym komunikacji 
instytucjonalnej priorytetów politycznych 
w Unii Europejskiej; opracowywanie i 
publikowanie materiałów pozwalających 
rozpowszechniać informacje oraz wyniki 
Programu; tworzenie, eksploatacja i 
obsługa systemów i narzędzi 
wykorzystujących technologie 
informacyjno-komunikacyjne; działania te 
muszą wykazywać dbałość o włączenie 
ogólnego i przekrojowego podejścia 
dotyczącego płci i skoncentrowanego na 
propagowaniu równouprawnienia kobiet i 
mężczyzn, zasadzie braku dyskryminacji i 
wzmacnianiu pozycji kobiet;

Or. fr

Poprawka 90
Regina Bastos

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

d) wsparcie dla głównych 
zainteresowanych podmiotów, takie jak 
wsparcie dla państw członkowskich 
podczas wdrażania prawa i polityki Unii; 
wsparcie dla najważniejszych sieci na 
szczeblu europejskim, których działania 
mają związek z realizacją celów Programu;
wsparcie za pomocą dotacji na działania i 
dotacji operacyjnych udzielanych 
organizacjom pozarządowym lub innym 
organizacjom zajmującym się realizacją 
celów Programu; tworzenie sieci 
kontaktów na szczeblu europejskim 
między wyspecjalizowanymi organami i 
organizacjami, władzami krajowymi, 
regionalnymi i lokalnymi; finansowanie 



PE494.499v01-00 42/50 AM\909593PL.doc

PL

sieci eksperckich; opracowanie i realizacja 
programów pomocy dla ofiar i grup 
ryzyka w zakresie zapobiegania przemocy 
i jej zwalczania; finansowanie 
obserwatoriów działających na poziomie 
UE.

Or. en

Poprawka 91
Silvia Costa, Britta Thomsen

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

d) wsparcie dla głównych 
zainteresowanych podmiotów, takie jak 
wsparcie dla państw członkowskich 
podczas wdrażania prawa i polityki Unii; 
wsparcie dla najważniejszych sieci na 
szczeblu europejskim, których działania 
mają związek z realizacją celów Programu;
wsparcie za pomocą dotacji na działania i 
dotacji operacyjnych udzielanych 
organizacjom pozarządowym lub innym 
organizacjom zajmującym się realizacją 
celów Programu; tworzenie sieci 
kontaktów na szczeblu europejskim 
między wyspecjalizowanymi organami i 
organizacjami, władzami krajowymi, 
regionalnymi i lokalnymi; finansowanie 
sieci eksperckich; finansowanie 
obserwatoriów działających na poziomie 
UE.

Or. en

Poprawka 92
Nessa Childers

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2 – litera d)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

d) wsparcie dla głównych 
zainteresowanych podmiotów, takie jak 
wsparcie dla państw członkowskich 
podczas wdrażania prawa i polityki Unii; 
wsparcie dla bieżących kosztów sieci na 
szczeblu europejskim skupiających 
przedstawicieli posiadaczy praw, których 
działania przyczyniają się do realizacji 
celów programu, wsparcie działań 
organizacji pozarządowych zajmujących 
się realizacją celów programu; tworzenie 
sieci kontaktów na szczeblu europejskim 
między wyspecjalizowanymi organami i 
organizacjami, władzami krajowymi, 
regionalnymi i lokalnymi; finansowanie 
sieci eksperckich; finansowanie 
obserwatoriów działających na poziomie 
UE.

Or. en

Uzasadnienie

Europejskie sieci skupiające przedstawicieli posiadaczy praw z biegiem czasu okazały się  
skuteczne w zwalczaniu dyskryminacji, co jest jedną z części programu PROGRESS. 
Odgrywają one decydującą rolę w opracowywaniu polityki europejskiej, monitorowaniu 
skuteczności i realizacji polityki, dzieleniu się dobrymi praktykami oraz przekazywaniu 
informacji i wiedzy. 

Poprawka 93
Angelika Werthmann

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) wsparcie dla głównych 
zainteresowanych podmiotów, takie jak 
wsparcie dla państw członkowskich 
podczas wdrażania prawa i polityki Unii; 
wsparcie dla najważniejszych sieci na 
szczeblu europejskim, których działania 

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

mają związek z realizacją celów Programu, 
w szczególności ze zwalczaniem przemocy 
wobec dzieci i kobiet; tworzenie sieci 
kontaktów na szczeblu europejskim 
między wyspecjalizowanymi organami i 
organizacjami, władzami krajowymi, 
regionalnymi i lokalnymi; finansowanie 
sieci eksperckich; finansowanie 
obserwatoriów działających na poziomie 
UE.

Or. en

Poprawka 94
Antonyia Parvanova, Sophia in 't Veld

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2 – litera d a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) działania opracowane specjalnie w 
celu promowania zasad równości kobiet i 
mężczyzn i niedyskryminacji oraz 
rzeczywiste środki zwalczania wszelkich 
form przemocy wobec kobiet.

Or. en

Poprawka 95
Nessa Childers

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Pula środków finansowych na wdrożenie 
Programu wynosi 439 mln EUR.

1. Pula środków finansowych na wdrożenie 
Programu wynosi 530 mln EUR.

Or. en
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Uzasadnienie

The Rights and Citizenship programme should receive at least the same share of the overall 
funding available in the field of Justice than the three programmes integrated into it currently 
receive, namely 58,2%, that is €530 million. Given that the overall budget allocated to the 
field of Justice is foreseen to increase by €120 million (from €791 million to € 911 million), it 
is deplorable that funding for fundamental rights, equality and combating violence is foreseen 
to decrease from the current level (€460 million).The proposed cut is not justifiable, given 
that promotion of equality between women and men is crucial for attaining the targets of the 
EU 2020 Strategy and tackling the demographic challenges and that the recent entry into 
force of the Charter of Fundamental Rights that enhances the EU’s responsibilities to 
promote equality of all. The proposed cut also neglects the results of the EC public 
consultation on Justice funding: most stakeholders considered gender equality, non-
discrimination, combating violence and fundamental rights asked funding for these objectives 
to be increased.

Poprawka 96
Mikael Gustafsson

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Na każdy cel szczegółowy, o którym 
mowa w art. 4 ust. 1 niniejszego 
rozporządzenia, przeznacza się pomoc 
finansową wyższą niż przydział finansowy 
przewidziany w ramach programów, o 
których mowa w art. 13 na okres 2007-
2013. Aby zapewnić ciągłość celów i 
działań realizowanych w ramach 
Programu, nie ma znacznych różnic 
między rocznymi przydziałami 
finansowymi na każdą dziedzinę, chyba że 
istnieją ku temu obiektywne przyczyny 
należycie udokumentowane i podane 
uprzednio do wiadomości.

Or. en

Poprawka 97
Raül Romeva i Rueda, Franziska Katharina Brantner
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Na każdy cel szczegółowy, o którym 
mowa w art. 4 ust. 1 niniejszego 
rozporządzenia, przeznacza się pomoc 
finansową wyższą niż przydział finansowy 
przewidziany w ramach programów, o 
których mowa w art. 13 na okres 2007-
2013. Aby zapewnić ciągłość celów i 
działań realizowanych w ramach 
Programu, nie ma znacznych różnic 
między rocznymi przydziałami 
finansowymi przeznaczonymi na każdą 
dziedzinę, chyba że istnieją ku temu 
obiektywne przyczyny należycie 
udokumentowane i podane uprzednio do 
wiadomości.

Or. en

Poprawka 98
Regina Bastos, Silvia Costa

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Na każdy cel niniejszego 
rozporządzenia przeznacza się pomoc 
finansową podobną lub wyższą od 
przydziału przewidzianego w ramach 
programów, o których mowa w art. 13 na 
okres 2007-2013. Przy przydzielaniu 
środków na te dziedziny w rocznych 
programach prac Komisja bierze pod 
uwagę priorytety Unii oraz konieczność 
utrzymania odpowiednich i 
sprawiedliwych poziomów finansowania 
wszystkich dziedzin, o których mowa w 
art. 4 ust. 1.

Or. en
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Poprawka 99
Marina Yannakoudakis

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Na każdy cel niniejszego 
rozporządzenia przeznacza się 
wystarczające środki finansowe i w miarę 
możliwości zapewnia zmniejszenie 
wydatków i optymalne wykorzystanie 
środków, biorąc pod uwagę środki 
finansowe przyznane w ramach 
programów, o których mowa w art. 13 na 
okres 2007-2013. 

Or. en

Poprawka 100
Anna Záborská

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Współfinansowanie zwiększa 
rozliczalność beneficjentów, przyczynia 
się do skutecznego finansowania i 
zapewnia lepszą współpracę wszystkich 
podmiotów. Jednak wkład finansowy z 
budżetu UE w subwencje operacyjne 
przeznaczone dla jednego beneficjenta w 
jednym roku kalendarzowym nie może 
przekraczać 50% ogólnego rocznego 
budżetu tego beneficjenta. 

Or. en
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Poprawka 101
Nessa Childers

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W celu wdrożenia Programu Komisja 
przyjmuje roczne programy prac w formie 
aktów wykonawczych. Akty wykonawcze 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
doradczą, o której mowa w art. 9 ust. 2.

2. W celu wdrożenia Programu Komisja 
przyjmuje w formie aktów wykonawczych
roczne programy prac związane ze 
szczególnymi celami, o których mowa w 
art. 4 ust. 1, oraz działaniami, o których 
mowa w art. 5. Akty wykonawcze 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
doradczą, o której mowa w art. 9 ust. 2.

Or. en

Uzasadnienie

The proposed regulation does not include information on how the funding will be allocated to 
the different priorities and actions across the year and it does not provide guarantees that the 
levels of funding for the specific objectives of the programme will be predictable each year. 
Promoting equality of all, implementing the principle of non-discrimination, promoting 
equality between women and men and combating violence against women, children and other 
vulnerable persons require sustainable and predictable funding every year. In addition, 
European Networks working on those topics require sustainable and predictable funding to 
be able to continue their work with their members in an effective manner. The legal text of the 
Programme must provide some indication that funding for activities in these fields will be 
available every year.

Poprawka 102
Raül Romeva i Rueda, Franziska Katharina Brantner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Zapewnia się odpowiedni i 
sprawiedliwy podział środków między 
różne dziedziny objęte niniejszym 
rozporządzeniem, biorąc przy tym pod 
uwagę poziom finansowania 
przeznaczonego na programy, o których 
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mowa w art. 13 na okres 2007-2013. Przy 
podejmowaniu decyzji o przydziale 
środków na te dziedziny w ramach 
rocznych programów prac, Komisja bierze 
pod uwagę konieczność zwiększenia 
finansowania na cele szczegółowe, o 
których mowa w art. 4 ust. 1 lit da) i db).

Or. en

Poprawka 103
Anna Záborská

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Sprawozdanie okresowe zawiera 
informacje o postępach w osiągnięciu 
celów Programu, efektywności 
wykorzystania zasobów oraz europejskiej 
wartości dodanej Programu, w celu 
określenia, czy finansowanie w 
dziedzinach objętych Programem zostanie 
przedłużone, zmienione lub zawieszone po 
2020 r. W sprawozdaniu okresowym ujęte 
również zostają wszelkie możliwości 
uproszczenia Programu, zakres jego 
wewnętrznej i zewnętrznej spójności, jak 
również ocenę dalszej aktualności 
wszystkich celów i działań. Uwzględnia 
ono również wyniki oceny ex post 
programów wymienionych w art. 13.

3. Sprawozdanie okresowe zawiera 
informacje o postępach w osiągnięciu 
celów Programu, efektywności 
wykorzystania zasobów oraz europejskiej 
wartości dodanej Programu, w celu 
określenia, czy finansowanie w 
dziedzinach objętych Programem zostanie 
przedłużone, zmienione lub zawieszone po 
2020 r. W sprawozdaniu okresowym ujęte 
również zostają wszelkie możliwości 
uproszczenia Programu, zakres jego 
wewnętrznej i zewnętrznej spójności, jak 
również ocenę dalszej aktualności 
wszystkich celów i działań. Uwzględnia 
ono również wyniki oceny ex post 
programów wymienionych w art. 13. W 
sprawozdaniu okresowym Komisja podaje 
w szczególności informacje o dotacjach na 
koszty operacyjne, z których skorzystały 
główne zainteresowane podmioty, 
najważniejsze sieci na szczeblu 
europejskim, sieci eksperckie lub 
obserwatoria na szczeblu europejskim.

Or. en
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Poprawka 104
Antonyia Parvanova, Sophia in 't Veld

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Ocena realizacji celów ogólnych i 
szczegółowych, o których mowa w art. 3 i 
art. 4 ust. 1, opiera się na wymiernych 
wskaźnikach wyników podanych w 
rozbiciu na płeć. Głównym kryterium jest 
europejska wartość dodana polegająca na 
realizacji ogólnego priorytetu, jakim jest 
równość kobiet i mężczyzn i zwalczanie 
przemocy wobec kobiet.

Or. en

Poprawka 105
Mariya Gabriel, Barbara Matera

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Należy dopilnować, by w okresowym 
sprawozdaniu oceniającym i 
sprawozdaniu oceniającym ex post obecne 
było przekrojowe i ogólne podejście 
dotyczące płci, a także by oprzeć wnioski z 
oceny na wskaźnikach i danych 
związanych z płcią i przedstawionych w 
podziale na płeć.

Or. fr


