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POPRAWKI

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

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 3 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Zgodnie z art. 8 i 10 Traktatu, Komisja 
i państwa członkowskie dopilnowują, aby 
realizacja zadań priorytetowych, 
finansowanych z funduszy objętych 
zakresem wspólnych ram strategicznych, 
przyczyniała się do wspierania równości 
kobiet i mężczyzn przy jednoczesnym 
uwzględnieniu europejskiego paktu na 
rzecz równości płci na lata 2011-2020.
Skuteczne wprowadzanie w życie zasady 
równości kobiet i mężczyzn powinno 
obejmować dane i wskaźniki oparte na 
celach i kryteriach dotyczących płci i 
równości kobiet i mężczyzn oraz 
angażowanie organów ds. równości kobiet 
i mężczyzn na różnych etapach procedury 
wprowadzania w życie, w szczególności na 
etapie planowania, monitorowania i 
oceny.

Or. en

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 19 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Ustanowienie ścisłych powiązań skreślony
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między polityką spójności a zarządzaniem 
gospodarczym Unii zagwarantuje, że 
efektywność wydatków z funduszy 
objętych zakresem wspólnych ram 
strategicznych jest podparta rozsądną 
polityką gospodarczą, a także, że fundusze 
objęte zakresem wspólnych ram 
strategicznych mogą być w razie potrzeby 
przekierowywane w celu rozwiązania 
problemów gospodarczych, z którymi 
boryka się dane państwo. Proces ten musi 
być stopniowy i zaczynać się od zmian w 
umowie partnerskiej i programach, aby 
wspierać realizację zaleceń Rady 
mających na celu korektę zakłóceń 
równowagi makroekonomicznej i 
rozwiązywanie trudności gospodarczych i 
społecznych. W przypadkach, w których 
pomimo zwiększonego wykorzystania 
funduszy objętych zakresem wspólnych 
ram strategicznych państwo członkowskie 
nie podejmie skutecznych działań 
dotyczących procesu zarządzania 
gospodarczego, Komisja powinna mieć 
prawo zawiesić w całości lub części 
płatności i zobowiązania. Decyzje w 
sprawie zawieszenia powinny być 
proporcjonalne i skuteczne, z 
uwzględnieniem wpływu poszczególnych 
programów na sytuację gospodarczą i 
społeczną w danym państwie 
członkowskim oraz wcześniejszych zmian 
w umowie partnerskiej. Podejmując 
decyzję o zawieszeniu, Komisja powinna 
także przestrzegać zasady równego 
traktowania państw członkowskich, 
uwzględniając w szczególności wpływ 
zawieszenia na gospodarkę danego 
państwa członkowskiego. Zawieszenia 
powinny być zniesione, a środki ponownie 
udostępnione danemu państwu 
członkowskiemu niezwłocznie po podjęciu 
przez to państwo członkowskie 
niezbędnych działań.

Or. pt
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Uzasadnienie

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

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 57 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(57) Konieczne jest ustalenie limitów tych 
zasobów na cel „Inwestycje na rzecz 
wzrostu gospodarczego i zatrudnienia” 
oraz przyjęcie obiektywnych kryteriów ich 
alokacji na rzecz regionów i państw 
członkowskich. Należy stworzyć 
instrument „Łącząc Europę” w celu 
wsparcia koniecznego przyspieszenia 
rozwoju infrastruktury transportowej i 
energetycznej oraz technologii 
informacyjno-komunikacyjnych w całej 
Unii. Wysokość rocznych środków 
budżetowych pochodzących z funduszy 
oraz kwoty przekazywane państwu 
członkowskiemu z Funduszu Spójności na 
rzecz instrumentu „Łącząc Europę” 
powinny być ograniczone do pułapu 
ustalonego z uwzględnieniem zdolności 
danego państwa członkowskiego do 
absorpcji tych środków. Ponadto, zgodnie z 
głównym celem dotyczącym ograniczenia 
ubóstwa, konieczna jest zmiana orientacji 
programu pomocy żywnościowej dla osób 
najbardziej potrzebujących, aby promować 
włączenie społeczne i harmonijny rozwój 
Unii. Ze względu na wzrost ubóstwa i 
niedożywienia w wielu krajach w wyniku 
kryzysu gospodarczego, ponieważ kobiety 
są grupą szczególnie narażoną, należy 
zwiększyć środki z EFS w stosunku do 
poprzednich ram finansowych, aby 
zaspokoić potrzeby w dziedzinie pomocy 
żywnościowej.
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Or. pt

Uzasadnienie

Ze względu na wzrost ubóstwa i nędzy w Unii Europejskiej nie wystarczy zmienić odsetka 
przyznawanych kwot, lecz należy zapewnić wzrost kwot przydzielanych środków.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 67 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. pt

Poprawka 5

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

c) podmioty reprezentujące społeczeństwo 
obywatelskie, w tym partnerzy działający 
na rzecz ochrony środowiska, organizacje 
pozarządowe oraz podmioty 
odpowiedzialne za promowanie równości i 
niedyskryminacji, w szczególności 
organizacje zajmujące się obroną praw 
kobiet.
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Or. pt

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Państwa członkowskie i Komisja 
zapewniają promowanie 
równouprawnienia mężczyzn i kobiet oraz 
uwzględnianie problematyki płci w 
procesie przygotowywania i realizacji 
programów. Programy powinny zmierzać 
do zniesienia dyskryminacji między 
mężczyznami a kobietami, w szczególności 
w rodzinie i pracy.

Or. pt

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Państwa członkowskie i Komisja 
podejmują odpowiednie kroki w celu 
zapobiegania wszelkiej dyskryminacji ze 
względu na płeć, rasę lub pochodzenie 
etniczne, religię lub światopogląd, 
niepełnosprawność, wiek lub orientację 
seksualną podczas przygotowania
i realizacji programów, w szczególności 
na etapie ustalania kryteriów i
wskaźników oraz przy wyborze 
beneficjentów.

Or. en
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Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 9

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1 – punkt 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) wspieranie włączenia społecznego i 
walka z ubóstwem

(9) wspieranie włączenia społecznego i 
walka z ubóstwem i nierównościami 
społecznymi,

Or. pt
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Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – litera a) – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(a) rozwiązania zapewniające zgodność z 
unijną strategią na rzecz inteligentnego, 
trwałego wzrostu gospodarczego 
sprzyjającego włączeniu społecznemu,
promowania równości kobiet i mężczyzn 
oraz uwzględniania problematyki płci, w 
tym:

Or. en

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – litera ea) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ea) wszystkie dane w umowie partnerskiej 
należy w miarę możliwości przedstawiać w 
rozbiciu na płeć;

Or. en

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

skreślony

Or. en
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Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 15

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. pt
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Poprawka 16

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) definicję obszaru i ludności objętych 
strategią;

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

Or. pt

Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 43 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. pt

Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Roczne sprawozdania z realizacji 
zawierają informacje na temat realizacji 
programu i jego priorytetów w odniesieniu 
do danych finansowych, ogólnych i 

2. Roczne sprawozdania z realizacji 
zawierają informacje na temat realizacji 
programu i jego priorytetów w odniesieniu 
do danych finansowych, ogólnych i 
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specyficznych dla programu wskaźników 
oraz wartości docelowych ujętych 
ilościowo, w tym zmian we wskaźnikach 
rezultatu i celach pośrednich określonych 
w podstawie oceny wykonania. Przekazane 
dane odnoszą się do wartości wskaźników 
dla w pełni zrealizowanych operacji, a 
także dla wybranych operacji. W 
sprawozdaniach tych przedstawia się 
również działania podejmowane w celu 
spełnienia uwarunkowań ex ante i wszelkie 
kwestie, które wpływają na wykonanie 
programu, oraz podjęte środki naprawcze.

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

Or. pt

Poprawka 19

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. pt
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Poprawka 20

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. pt

Poprawka 21

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 46 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. pt
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Poprawka 22

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 47 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. pt

Poprawka 23

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 47 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. pt
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Poprawka 24

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. pt

Poprawka 25

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. pt
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Poprawka 26

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 87 – ustęp 3 – litera (ii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. pt

Poprawka 27

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 111 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. pt
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