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POPRAWKI

Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia zwraca się do Komisji Zatrudnienia i Spraw 
Socjalnych, jako do komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu 
następujących poprawek:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 1 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) Przestrzeganie równości płci jest 
potwierdzone w wielu miejscach strategii 
Europa 2020  jako jedna z podstawowych 
wartości Unii; podkreślona jest 
konieczność promowania polityki na rzecz 
równości płci w celu zwiększenia 
aktywności ekonomicznej oraz 
przyczynienia się do wzrostu i spójności 
społecznej. W ramach jej sztandarowej 
inicjatywy „Program na rzecz nowych 
umiejętności i zatrudnienia” państwa 
członkowskie mają za zadanie 
promowanie nowych form równowagi 
między pracą a życiem prywatnym oraz 
równości płci.

Or. en

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 5 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5a) Zgodnie z art. 8 i 10 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 
Komisja i państwa członkowskie powinny 
dopilnować, by wdrażanie priorytetów 
finansowanych z EFG przyczyniało się do 
wspierania równości między kobietami i 
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mężczyznami, biorąc również pod uwagę 
europejski pakt na rzecz równości płci na 
lata 2011-2020. 
Skutecznie wprowadzanie w życie zasady 
równości między kobietami i mężczyznami 
powinno obejmować dane i wskaźniki z 
podziałem na płcie, cele i kryteria 
dotyczące równości płci, angażowanie 
organów ds. równości płci na wielu 
etapach procedury wprowadzania w życie, 
w szczególności w odniesieniu do 
planowania, monitorowania i oceny.

Or. en

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – litera -a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(- a) „zasada równego traktowania kobiet 
i mężczyzn” oznacza brak jakiejkolwiek 
dyskryminacji ze względu na płeć na 
różnych etapach realizacji wkładu 
finansowego, w szczególności przy 
wyborze grup docelowych, ustalaniu 
kryteriów oraz wskaźników i 
beneficjentów;

Or. en

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) środki motywujące pracowników 
znajdujących się w niekorzystnej sytuacji 
lub starszych pracowników do pozostania 
na rynku pracy lub powrotu na rynek 

(c) środki motywujące pracowników 
znajdujących się w niekorzystnej sytuacji,
starszych pracowników i kobiety, w 
szczególności samotne matki, do 
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pracy. pozostania na rynku pracy lub powrotu na 
rynek pracy.

Or. en

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja i państwa członkowskie 
zapewniają promowanie zasady równości 
kobiet i mężczyzn oraz uwzględnienie 
problematyki płci na kolejnych etapach 
realizacji wkładu finansowego. Komisja i 
państwa członkowskie podejmują 
właściwe działania, aby zapobiec wszelkiej 
dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub 
pochodzenie etniczne, religię lub 
przekonania, niepełnosprawność, wiek, 
orientację seksualną i rodzaj umowy o 
pracę lub stosunku pracy, w zakresie 
dostępu do wkładu finansowego i na 
różnych etapach jego realizacji.

Komisja i państwa członkowskie stosują 
zasadę równego traktowania kobiet i 
mężczyzn, co oznacza brak jakiejkolwiek 
dyskryminacji ze względu na płeć, oraz 
zapewniają promowanie zasady równości 
kobiet i mężczyzn oraz uwzględnienie 
problematyki płci na kolejnych etapach 
realizacji wkładu finansowego, w 
szczególności na etapie wyboru grup 
docelowych, ustalania kryteriów i 
wskaźników i beneficjentów.

Komisja i państwa członkowskie 
podejmują właściwe działania, aby 
zapobiec wszelkiej dyskryminacji ze 
względu na płeć, rasę lub pochodzenie 
etniczne, religię lub przekonania, 
niepełnosprawność, wiek, orientację 
seksualną i rodzaj umowy o pracę lub 
stosunku pracy, w zakresie dostępu do 
wkładu finansowego i na różnych etapach 
jego realizacji.

Or. en
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Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wydatki kwalifikują się do przyznania 
wkładu finansowego, począwszy od 
terminów określonych w art. 8 ust. 2 lit. h), 
od których państwo członkowskie 
rozpoczyna świadczenie 
zindywidualizowanych usług na rzecz 
pracowników objętych pomocą lub ponosi 
wydatki administracyjne na wdrażanie 
EFG zgodnie z art. 7 odpowiednio ust. 1 i 
3. W przypadku rolników, wydatki 
kwalifikują się do wsparcia od dnia 
podanego w akcie delegowanym przyjętym 
zgodnie z art. 4 ust. 3.

Wydatki kwalifikują się do przyznania 
wkładu finansowego, począwszy od 
terminów określonych w art. 8 ust. 2 lit. f), 
od których państwo członkowskie 
rozpoczyna świadczenie 
zindywidualizowanych usług na rzecz 
pracowników objętych pomocą lub ponosi 
wydatki administracyjne na wdrażanie 
EFG zgodnie z art. 7 odpowiednio ust. 1 i 
3. W przypadku rolników, wydatki 
kwalifikują się do wsparcia od dnia 
podanego w akcie delegowanym przyjętym 
zgodnie z art. 4 ust. 3.

Or. en

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 1 – akapit drugi – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) opis działań podjętych i planowanych 
przez organy krajowe, regionalne lub 
lokalne, fundusze unijne, partnerów 
społecznych i przedsiębiorstwa, w tym 
wstępny opis sposobu, w jaki przyczynią 
się one do reintegracji zawodowej 
pracowników lub podjęcia nowej 
działalności.

(b) opis działań podjętych i planowanych 
przez organy krajowe, regionalne lub 
lokalne, fundusze unijne, partnerów 
społecznych i przedsiębiorstwa, w tym 
wstępny opis sposobu, w jaki przyczynią 
się one do reintegracji zawodowej 
pracowników lub podjęcia nowej 
działalności oraz do zasady równego 
traktowania mężczyzn i kobiet.

Or. en
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Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Kiedy tylko jest to możliwe dane są 
opracowywane z rozbiciem na płcie.

Or. en

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Po raz pierwszy w 2015 r., a następnie 
co dwa lata, Komisja do dnia 1 sierpnia 
przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i 
Radzie sprawozdanie ilościowe i 
jakościowe z działalności w ramach 
niniejszego rozporządzenia oraz 
rozporządzenia 1927/2006 w poprzednich 
dwóch latach. Sprawozdanie koncentruje 
się głównie na wynikach osiągniętych 
przez EFG i zawiera w szczególności 
informacje dotyczące złożonych 
wniosków, przyjętych decyzji, 
finansowanych działań, w tym ich 
komplementarności z działaniami 
finansowanymi z innych unijnych 
funduszy, przede wszystkim z 
Europejskiego Funduszu Społecznego 
(EFS) i Europejskiego Funduszu Rolnego 
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
(EFRROW), oraz informacje dotyczące 
likwidacji przyznanego wkładu 
finansowego. Powinno ono dokumentować 
również przypadki wniosków, które zostały 
odrzucone lub zredukowane ze względu na 
brak wystarczających środków lub 
niekwalifikowalność.

1. Po raz pierwszy w 2015 r., a następnie 
co dwa lata, Komisja do dnia 1 sierpnia 
przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i 
Radzie sprawozdanie ilościowe i 
jakościowe z działalności w ramach 
niniejszego rozporządzenia oraz 
rozporządzenia 1927/2006 w poprzednich 
dwóch latach. Sprawozdanie koncentruje 
się głównie na wynikach osiągniętych 
przez EFG i zawiera w szczególności 
informacje dotyczące złożonych 
wniosków, przyjętych decyzji, 
finansowanych działań, w tym ich 
komplementarności z działaniami 
finansowanymi z innych unijnych 
funduszy, przede wszystkim z 
Europejskiego Funduszu Społecznego 
(EFS) i Europejskiego Funduszu Rolnego 
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
(EFRROW), oraz informacje dotyczące 
likwidacji przyznanego wkładu 
finansowego, oraz informacje dotyczące 
działań na rzecz równości kobiet i 
mężczyzn. Powinno ono dokumentować 
również przypadki wniosków, które zostały 
odrzucone lub zredukowane ze względu na 
brak wystarczających środków lub 
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niekwalifikowalność. Jeśli jest to możliwe 
wszystkie dane w sprawozdaniu powinny 
zostać opracowane z rozbiciem na płcie.

Or. en

Poprawka 10

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) do dnia 31 grudnia 2022 r. ocenę ex 
post przeprowadzaną z pomocą ekspertów 
zewnętrznych, w celu określenia wpływu 
EFG i jego wartości dodanej.

(b) do dnia 31 grudnia 2022 r. ocenę ex 
post przeprowadzaną z pomocą ekspertów 
zewnętrznych, w tym ekspertów w 
dziedzinie równości płci, w celu określenia 
wpływu EFG i jego wartości dodanej.

Or. en

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) weryfikowanie, czy zarządzanie i 
system kontroli zostały ustanowione i są 
realizowane w sposób zapewniający 
efektywne i prawidłowe wykorzystywanie 
funduszy Unii, zgodnie z zasadami 
należytego zarządzania finansami;

(a) weryfikowanie, czy zarządzanie i 
system kontroli zostały ustanowione i są 
realizowane w sposób zapewniający 
efektywne i prawidłowe wykorzystywanie 
funduszy Unii, zgodnie z zasadami 
należytego zarządzania finansami oraz 
równego traktowania kobiet i mężczyzn;

Or. en
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Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Przy kontroli zarządzania i kontroli  
finansowej państwa członkowskie 
dopilnowują, by w skład organów 
monitorujących wchodzili eksperci w 
dziedzinie równości płci.  

Or. en


