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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 14 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(14) Brak dostępu do kredytów jest jedną z 
głównych przeszkód dla zakładania 
przedsiębiorstw, w szczególności wśród 
osób najbardziej oddalonych od rynku 
pracy. Należy zwiększyć wysiłki w tym 
obszarze na poziomie krajowym i unijnym 
w celu zwiększania dostępności 
mikrofinansowania oraz pokrycia 
zapotrzebowania osób najbardziej 
potrzebujących, w szczególności osób 
bezrobotnych i znajdujących się w trudnej 
sytuacji społecznej, które chcą założyć lub 
rozwijać mikroprzedsiębiorstwo, również 
w ramach działalności na własny rachunek, 
ale nie mają dostępu do kredytów, 
zwracając szczególną uwagę na 
pobudzanie przedsiębiorczości kobiet z 
uwagi na to, że w Unii tylko jedna kobieta 
na dziesięć prowadzi działalność 
gospodarczą, podczas gdy wśród mężczyzn 
odsetek przedsiębiorców wynosi jeden do 
czterech. Pierwszym krokiem było 
ustanowienie Instrumentu przez Parlament 
Europejski i Radę w 2010 r.

Or. en
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Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 18 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(18) Zgodnie z art. 8 i 10 Traktatu we 
wszystkich osiach i działaniach
podejmowanych w ramach Programu 
należy propagować realizację celów 
związanych z uwzględnianiem aspektu 
równości płci i niedyskryminacji. W celu 
oceny sposobu uwzględniania kwestii 
równości płci i niedyskryminacji przy 
realizacji działań podejmowanych w 
ramach Programu powinno się prowadzić 
regularne monitorowanie i ocenę.

Or. en

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 18 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18a) Sekcje wspólnotowego programu na 
rzecz zatrudnienia i solidarności 
społecznej - PROGRESS dotyczące 
równouprawnienia płci i niedyskryminacji 
zostały włączone do programu „Prawa 
podstawowe i obywatelstwo”. Jednak w 
działaniach podejmowanych w ramach 
Programu Unii Europejskiej na rzecz 
przemian i innowacji społecznych należy 
dążyć do zwiększenia udziału kobiet w 
rynku pracy i poprawy warunków pracy 
oraz do propagowania lepszego 
równoważenia życia zawodowego i 
prywatnego. 

Or. en
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Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 5

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) promowanie miejsc pracy oferujących 
pracownikom różne możliwości w celu 
osiągnięcia zdrowej równowagi między 
życiem zawodowym i prywatnym;

Or. en
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Poprawka 6

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

e) promowanie zatrudnienia i włączenia 
społecznego poprzez zwiększenie poziomu 
mikrofinansów i dostępu do nich dla grup 
w trudnej sytuacji i mikroprzedsiębiorstw, 
ze zwróceniem szczególnej uwagi na 
pobudzanie przedsiębiorczości kobiet, a 
także poprzez zwiększanie dostępu do 
środków finansowych dla przedsiębiorstw 
społecznych.

Or. en

Poprawka 7

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

a) promowania równości kobiet i mężczyzn 
przez uwzględnianie aspektu płci we 
wszystkich jego osiach i działaniach oraz 
zwalczanie dyskryminacji ze względu na 
płeć, pochodzenie rasowe lub etniczne, 
religię lub wyznanie, niepełnosprawność, 
wiek lub orientację seksualną;

Or. en

Poprawka 8

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. W stosownych przypadkach przy 
przydzielaniu środków finansowych 
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przyjmuje się podejście uwzględniające 
kwestie płci. 

Or. en

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

a) gromadzenie danych i statystyk, jak 
również opracowywanie wspólnych 
metodyk, klasyfikacji, wskaźników i 
poziomów odniesienia, w stosownych 
przypadkach z podziałem na płeć i grupy 
wiekowe;

Or. en

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

4. Działania na rzecz promowania 
mobilności osób w Unii, obejmujące w 
szczególności opracowanie wielojęzycznej 
platformy cyfrowej do zestawiania 
wolnych miejsc pracy i wniosków o 
zatrudnienie, a także ukierunkowanych 
programów wspierania mobilności 
mających na celu zapełnienie wolnych 
miejsc pracy w przypadku stwierdzenia 
braków na rynku pracy lub udzielenie 
pomocy określonym grupom 
pracowników, na przykład młodzieży, 
rodzicom samotnie wychowującym dzieci 
oraz kobietom i mężczyznom pracującym 
w niepełnym wymiarze godzin ze względu 
na wypełnianie obowiązków 
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opiekuńczych.

Or. en

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja, we współpracy z państwami 
członkowskimi, zapewnia spójność i 
komplementarność działań realizowanych 
w ramach Programu z innymi działaniami 
Unii, w szczególności działaniami 
finansowanymi ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego (EFS) oraz w 
takich obszarach jak dialog społeczny, 
wymiar sprawiedliwości i prawa 
podstawowe, edukacja, kształcenie 
zawodowe i młodzież, badania i innowacje, 
przedsiębiorczość, zdrowie, rozszerzenie i 
stosunki zewnętrzne oraz ogólna polityka 
gospodarcza.

1. Komisja, we współpracy z państwami 
członkowskimi, zapewnia spójność i 
komplementarność działań realizowanych 
w ramach Programu z innymi działaniami 
Unii, w szczególności działaniami 
finansowanymi ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego (EFS) oraz w 
takich obszarach jak dialog społeczny, 
wymiar sprawiedliwości i prawa 
podstawowe, równouprawnienie płci, 
edukacja, kształcenie zawodowe i 
młodzież, badania i innowacje, 
przedsiębiorczość, zdrowie, rozszerzenie i 
stosunki zewnętrzne oraz ogólna polityka 
gospodarcza.

Or. en

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do celów regularnego monitorowania 
Programu oraz wprowadzania wszelkich 
koniecznych dostosowań jego priorytetów 
w zakresie polityki i finansowania, 
Komisja sporządza co dwa lata 
sprawozdania z monitorowania, które 
przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i 
Radzie. Sprawozdania te obejmują wyniki 

Do celów regularnego monitorowania 
Programu oraz wprowadzania wszelkich 
koniecznych dostosowań jego priorytetów 
w zakresie polityki i finansowania, 
Komisja sporządza co dwa lata 
sprawozdania z monitorowania, które 
przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i 
Radzie. Sprawozdania te obejmują wyniki 



PA\897841PL.doc 9/10 PE486.186v01-00

PL

Programu oraz zakres, w jakim kwestie
równości płci i walki z dyskryminacją, w 
tym kwestie dostępności, zostały podjęte w 
ramach działań objętych Programem.

Programu oraz zakres, w jakim 
przestrzegano zasad równości płci i 
uwzględniania kwestii płci oraz podjęto 
walkę z dyskryminacją, w tym kwestie 
dostępności, w ramach działań objętych 
Programem.

Or. en

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Komisję wspiera komitet. Komitet ten 
jest komitetem w rozumieniu 
rozporządzenia (UE) nr 182/2011, a przy 
ustalaniu składu komitetu dąży się do 
zachowania równowagi płci.

Or. en

Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) opracowanie usług w zakresie 
rekrutacji i zatrudniania pracowników 
poprzez zestawienie wolnych miejsc pracy 
i wniosków o zatrudnienie na szczeblu 
europejskim; proces ten powinien 
obejmować wszystkie etapy pośrednictwa 
pracy – począwszy od przygotowania 
przed rekrutacją do pomocy udzielanej po 
znalezieniu pracy – w celu 
zagwarantowania skutecznej integracji 
kandydata z rynkiem pracy; przedmiotowe 
usługi powinny obejmować ukierunkowane 
programy wspierania mobilności mające na 

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

celu zapełnienie wolnych miejsc pracy w 
przypadku stwierdzenia braków na rynku 
pracy lub udzielenie pomocy określonym 
grupom pracowników, na przykład 
młodzieży, rodzicom samotnie 
wychowującym dzieci oraz kobietom i 
mężczyznom pracującym w niepełnym 
wymiarze godzin ze względu na 
wypełnianie obowiązków opiekuńczych.

Or. en

Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) osób pozbawionych pracy, zagrożonych 
utratą pracy lub mających trudności z 
wejściem lub powrotem na rynek pracy, 
jak również osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym lub osób 
słabszych znajdujących się w niekorzystnej 
sytuacji pod względem dostępu do 
tradycyjnego rynku kredytowego oraz 
skłonnych założyć lub rozwijać własne 
mikroprzedsiębiorstwo;

a) osób pozbawionych pracy, zagrożonych 
utratą pracy lub mających trudności z 
wejściem lub powrotem na rynek pracy, 
jak również osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym lub osób 
słabszych znajdujących się w niekorzystnej 
sytuacji pod względem dostępu do 
tradycyjnego rynku kredytowego oraz 
skłonnych założyć lub rozwijać własne 
mikroprzedsiębiorstwo, ze zwróceniem 
szczególnej uwagi na pobudzanie 
przedsiębiorczości kobiet;

Or. en


