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Poprawka 11
Maria Eleni Koppa

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Państwo europejskie, które złożyło 
wniosek o przystąpienie do Unii może 
zostać jej członkiem dopiero po 
potwierdzeniu, że spełnia ono kryteria 
członkostwa uzgodnione podczas szczytu 
Rady Europejskiej w Kopenhadze w 
czerwcu 1993 roku, z zastrzeżeniem, że 
takie przystąpienie nie będzie wiązać się z 
przekroczeniem możliwości Unii do 
integracji nowego członka. Wspomniane 
kryteria odnoszą się do stabilności 
instytucji gwarantujących demokrację, 
państwo prawne, poszanowanie praw 
człowieka, praw mniejszości oraz ochrony 
mniejszości, poziomu rozwoju gospodarki, 
który musi być wystarczający, by 
wytrzymać konkurencyjne naciski na 
rynku wewnętrznym, oraz zdolności do 
przyjęcia nie tylko praw, ale i obowiązków 
wynikających z traktatów.

(4) Państwo europejskie, które złożyło 
wniosek o przystąpienie do Unii, może 
zostać jej członkiem dopiero po 
potwierdzeniu, że spełnia ono kryteria 
przystąpienia uzgodnione podczas szczytu 
Rady Europejskiej w Kopenhadze w 
czerwcu 1993 roku, z zastrzeżeniem że 
takie przystąpienie nie będzie wiązać się z 
przekroczeniem możliwości Unii do 
integracji nowego członka. Wspomniane 
kryteria odnoszą się do stabilności 
instytucji gwarantujących demokrację, 
państwo prawne, dobre sprawowanie 
rządów, poszanowanie praw człowieka, 
praw mniejszości oraz ochrony 
mniejszości, poziomu rozwoju gospodarki, 
który musi być wystarczający, by 
wytrzymać konkurencyjne naciski na 
rynku wewnętrznym, oraz zdolności do 
przyjęcia nie tylko praw, ale przede 
wszystkim obowiązków wynikających z 
traktatów.

Or. el

Poprawka 12
Paul Murphy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Państwo europejskie, które złożyło 
wniosek o przystąpienie do Unii może 
zostać jej członkiem dopiero po 
potwierdzeniu, że spełnia ono kryteria 

(4) Państwo europejskie, które złożyło 
wniosek o przystąpienie do Unii może 
zostać jej członkiem dopiero po 
potwierdzeniu, że spełnia ono kryteria 
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członkostwa uzgodnione podczas szczytu 
Rady Europejskiej w Kopenhadze w 
czerwcu 1993 roku, z zastrzeżeniem, że 
takie przystąpienie nie będzie wiązać się z 
przekroczeniem możliwości Unii do 
integracji nowego członka. Wspomniane 
kryteria odnoszą się do stabilności 
instytucji gwarantujących demokrację, 
państwo prawne, poszanowanie praw 
człowieka, praw mniejszości oraz ochrony 
mniejszości, poziomu rozwoju gospodarki, 
który musi być wystarczający, by 
wytrzymać konkurencyjne naciski na 
rynku wewnętrznym, oraz zdolności do 
przyjęcia nie tylko praw, ale i obowiązków 
wynikających z traktatów.

członkostwa uzgodnione podczas szczytu 
Rady Europejskiej w Kopenhadze w 
czerwcu 1993 roku, z zastrzeżeniem, że 
takie przystąpienie nie będzie wiązać się z 
przekroczeniem możliwości Unii do 
integracji nowego członka. Wspomniane 
kryteria odnoszą się do stabilności 
instytucji gwarantujących demokrację, 
państwo prawne, poszanowanie praw 
demokratycznych i praw człowieka, walkę 
z ubóstwem oraz poszanowanie praw 
mniejszości oraz ochrony mniejszości, 
poziomu rozwoju gospodarki, który musi 
być wystarczający, by wytrzymać 
konkurencyjne naciski na rynku 
wewnętrznym, w szczególności w 
odniesieniu do utrzymania i poprawy 
poziomu wynagrodzeń, praw 
pracowników i praw związkowych, usług 
publicznych, w tym w zakresie zdrowia, 
edukacji i emerytur, ochrony środowiska 
oraz zdolności do przyjęcia nie tylko praw, 
ale i obowiązków wynikających z 
traktatów.

Or. en

Poprawka 13
Maria Eleni Koppa

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Proces akcesyjny opiera się na 
obiektywnych kryteriach oraz stosowaniu 
zasady równego traktowania wszystkich 
krajów wnioskujących. Postęp w procesie 
akcesyjnym zależy od zdolności kraju 
wnioskującego do podjęcia niezbędnych 
reform w celu dostosowania swojego 
systemu politycznego, instytucjonalnego, 
prawnego, administracyjnego i 
gospodarczego do zasad, norm, polityki i 

(5) Proces akcesyjny opiera się na 
obiektywnych kryteriach oraz stosowaniu 
zasady równego traktowania wszystkich 
krajów wnioskujących. Postęp w procesie 
akcesyjnym zależy od zdolności kraju 
wnioskującego do podjęcia niezbędnych 
reform w celu dostosowania swojego 
systemu politycznego, instytucjonalnego, 
prawnego, administracyjnego i 
gospodarczego do przepisów, zasad, norm, 
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praktyk unijnych. polityki i praktyk unijnych.

Or. el

Poprawka 14
Maria Eleni Koppa

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Rada Europejska przyznała status kraju 
kandydującego Islandii, Czarnogórze, byłej 
Jugosłowiańskiej Republice Macedonii 
oraz Turcji. Potwierdziła też perspektywę 
europejską dla Albanii, Bośni i 
Hercegowiny, Serbii oraz Kosowa, 
uznanych za potencjalne kraje 
kandydujące.

(6) Rada Europejska przyznała status kraju 
kandydującego Islandii, Czarnogórze, byłej 
Jugosłowiańskiej Republice Macedonii,
Turcji oraz Serbii. Potwierdziła też 
perspektywę europejską dla Albanii, Bośni 
i Hercegowiny oraz Kosowa, uznanych za 
potencjalne kraje kandydujące.

Or. el

Poprawka 15
Maria Eleni Koppa

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Pomoc na podstawie niniejszego 
rozporządzenia powinna być udzielana 
zgodnie z ramami polityki rozszerzenia 
określonymi przez Unię dla każdego kraju 
beneficjenta, przedstawionymi w rocznym 
pakiecie rozszerzenia wydawanym przez 
Komisję, który zawiera sprawozdania z 
postępów oraz strategię rozszerzenia, w 
układach o stabilizacji i stowarzyszeniu 
oraz w partnerstwach europejskich lub 
partnerstwach dla członkostwa. Pomoc 
powinna skupiać się przede wszystkim na 
określonej liczbie dziedzin polityki, 

(8) Pomoc na podstawie niniejszego 
rozporządzenia powinna być udzielana 
zgodnie z ramami polityki rozszerzenia 
określonymi przez Unię dla każdego kraju 
beneficjenta, przedstawionymi w rocznym 
pakiecie rozszerzenia wydawanym przez 
Komisję, który zawiera sprawozdania z 
postępów oraz strategię rozszerzenia, w 
układach o stabilizacji i stowarzyszeniu 
oraz w partnerstwach europejskich lub 
partnerstwach dla członkostwa. Pomoc 
powinna skupiać się przede wszystkim na 
określonej liczbie dziedzin polityki, 
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przyczyniając się do wzmocnienia 
demokratycznych instytucji oraz 
praworządności, reformy sądownictwa i 
administracji publicznej, poszanowania 
praw podstawowych oraz propagowania 
równości płci i niedyskryminacji w krajach 
beneficjentach. Powinna również 
wspomagać ich rozwój gospodarczy i 
społeczny, ugruntowując inteligentną, 
zrównoważoną i sprzyjającą włączeniu 
społecznemu agendę wzrostu zgodnie ze 
strategią „Europa 2020” oraz służyć 
stopniowemu spełnianiu kryteriów 
kopenhaskich. Należy wzmocnić spójność 
pomiędzy pomocą finansową a ogólnym 
postępem we wdrażaniu strategii 
przedakcesyjnej.

przyczyniając się do wzmocnienia 
demokratycznych instytucji oraz 
praworządności, reformy sądownictwa i 
administracji publicznej, poszanowania 
praw podstawowych oraz propagowania 
równości płci i niedyskryminacji w krajach 
beneficjentach. Powinna również 
wspomagać ich rozwój gospodarczy i 
społeczny, ugruntowując inteligentną, 
zrównoważoną i sprzyjającą włączeniu 
społecznemu agendę wzrostu zgodnie ze 
strategią „Europa 2020” oraz służyć pełnej 
zgodności z kryteriami kopenhaskimi.
Należy wzmocnić spójność pomiędzy 
pomocą finansową a ogólnym postępem 
we wdrażaniu strategii przedakcesyjnej.

Or. el

Poprawka 16
Paul Murphy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Pomoc na podstawie niniejszego 
rozporządzenia powinna być udzielana 
zgodnie z ramami polityki rozszerzenia 
określonymi przez Unię dla każdego kraju 
beneficjenta, przedstawionymi w rocznym 
pakiecie rozszerzenia wydawanym przez 
Komisję, który zawiera sprawozdania z 
postępów oraz strategię rozszerzenia, w 
układach o stabilizacji i stowarzyszeniu 
oraz w partnerstwach europejskich lub 
partnerstwach dla członkostwa. Pomoc 
powinna skupiać się przede wszystkim na 
określonej liczbie dziedzin polityki, 
przyczyniając się do wzmocnienia 
demokratycznych instytucji oraz 
praworządności, reformy sądownictwa i 
administracji publicznej, poszanowania 
praw podstawowych oraz propagowania 

(8) Pomoc na podstawie niniejszego 
rozporządzenia powinna być udzielana 
zgodnie z ramami polityki rozszerzenia 
określonymi przez Unię dla każdego kraju 
beneficjenta, przedstawionymi w rocznym 
pakiecie rozszerzenia wydawanym przez 
Komisję, który zawiera sprawozdania z 
postępów oraz strategię rozszerzenia, w 
układach o stabilizacji i stowarzyszeniu
oraz w partnerstwach europejskich lub 
partnerstwach dla członkostwa. Pomoc 
powinna skupiać się przede wszystkim na 
określonej liczbie dziedzin polityki, 
przyczyniając się w krajach beneficjentach 
do wzmocnienia demokratycznych 
instytucji oraz praworządności, 
wzmocnienia demokratycznej reformy i 
odpowiedzialności sądownictwa i 



AM\904008PL.doc 7/14 PE491.079v01-00

PL

równości płci i niedyskryminacji w krajach 
beneficjentach. Powinna również 
wspomagać ich rozwój gospodarczy i 
społeczny, ugruntowując inteligentną, 
zrównoważoną i sprzyjającą włączeniu 
społecznemu agendę wzrostu zgodnie ze 
strategią „Europa 2020” oraz służyć 
stopniowemu spełnianiu kryteriów 
kopenhaskich. Należy wzmocnić spójność 
pomiędzy pomocą finansową a ogólnym 
postępem we wdrażaniu strategii 
przedakcesyjnej.

administracji publicznej, wspierania i
poszanowania praw podstawowych, 
demokratycznych, praw człowieka i 
pracowników oraz propagowania 
uwzględniania problematyki równości płci 
we wszystkich aspektach, skutecznego 
wdrażania zasady niedyskryminacji ze 
względu na płeć, pochodzenie etniczne, 
religię lub przekonania, 
niepełnosprawność, wiek lub orientację 
seksualną, zwiększenia praw dziecka i 
zwalczania przemocy wobec kobiet, dzieci, 
mniejszości i innych narażonych osób 
oraz zapobiegania ich molestowaniu.
Powinna również wspomagać ich rozwój 
gospodarczy i społeczny, ugruntowując 
inteligentną, zrównoważoną i sprzyjającą 
włączeniu społecznemu agendę wzrostu;
powinna w szczególności rozszerzyć swe 
wsparcie dla walki z wykluczeniem 
społecznym i ubóstwem zgodnie ze 
strategią „Europa 2020” oraz służyć 
stopniowemu spełnianiu kryteriów 
kopenhaskich. Należy wzmocnić spójność 
pomiędzy pomocą finansową a ogólnym 
postępem we wdrażaniu strategii 
przedakcesyjnej.

Or. en

Poprawka 17
Maria Eleni Koppa

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 8 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8a) Niezbędny jest udział coraz większej 
liczby organizacji pozarządowych 
w planowaniu i realizacji projektów 
finansowanych ze środków IPA, by 
zapewnić, że pomoc w ramach IPA 
odzwierciedla realne potrzeby i 
oczekiwania, zwiększa widoczność 
projektów IPA i wspiera rozwój 
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dynamicznego społeczeństwa 
obywatelskiego w krajach beneficjentach.

Or. el

Poprawka 18
Paul Murphy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Pomoc krajom beneficjentom w ich 
dążeniach do reformy systemów celem ich 
dostosowania do systemów unijnych leży 
w interesie Unii. Ponieważ cele określone 
w niniejszym rozporządzeniu nie mogą być 
osiągnięte w dostatecznym stopniu na 
poziomie państw członkowskich, natomiast 
mogą zostać osiągnięte – ze względu na 
swoją skalę i skutki – w 
satysfakcjonującym stopniu na poziomie 
unijnym, Unia może podejmować działania 
zgodnie z zasadą pomocniczości, jak 
określono w art. 5 Traktatu o Unii 
Europejskiej. Zgodnie z zasadą 
proporcjonalności określoną w tym 
artykule niniejsze rozporządzenie nie 
wykracza poza to, co jest konieczne do 
osiągnięcia tych celów.

(13) Pomoc krajom beneficjentom, jeśli 
sobie tego życzą, w ich dążeniach do 
reformy systemów celem ich dostosowania 
do systemów unijnych, leży w interesie 
Unii. Ponieważ cele określone w 
niniejszym rozporządzeniu nie mogą być 
osiągnięte w dostatecznym stopniu na 
poziomie państw członkowskich, natomiast 
mogą zostać osiągnięte – ze względu na 
swoją skalę i skutki – w 
satysfakcjonującym stopniu na poziomie 
unijnym, Unia może podejmować działania 
zgodnie z zasadą pomocniczości, jak 
określono w art. 5 Traktatu o Unii 
Europejskiej. Zgodnie z zasadą 
proporcjonalności określoną w tym 
artykule niniejsze rozporządzenie nie 
wykracza poza to, co jest konieczne do 
osiągnięcia tych celów.

Or. en

Poprawka 19
Paul Murphy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 16 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Szczególnie ważne jest, aby realizując (16) Szczególnie ważne jest, aby realizując 
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prace przygotowawcze w związku z aktami 
delegowanymi, Komisja przeprowadzała 
właściwe konsultacje, również na poziomie 
eksperckim. Przygotowując i opracowując 
akty delegowane, Komisja powinna
zapewnić jednoczesne, terminowe i 
odpowiednie przekazywanie stosownych 
dokumentów Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie.

prace przygotowawcze w związku z aktami 
delegowanymi, Komisja przeprowadzała 
właściwe konsultacje, również na poziomie 
eksperckim. Przygotowując i opracowując 
akty delegowane, Komisja musi zapewnić 
jednoczesne, terminowe i odpowiednie 
przekazywanie stosownych dokumentów 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, aby 
instytucje te były w stanie w pełni 
korzystać ze swych uprawnień, w tym ze 
swego prawa weta wobec aktu 
delegowanego lub prawa do odwołania 
przekazania uprawnień.

Or. en

Poprawka 20
Paul Murphy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera a) – podpunkt i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

i) umacnianie instytucji demokratycznych i 
państwa prawnego, w tym jego 
urzeczywistnianie;

i) umacnianie instytucji demokratycznych i 
państwa prawnego, w tym jego 
urzeczywistnianie; włączenie związków 
zawodowych i innych organizacji 
społeczeństwa obywatelskiego, organów 
lokalnych i regionalnych w 
przygotowywanie, wdrażanie, 
monitorowanie i ocenę;

Or. en

Poprawka 21
Maria Eleni Koppa

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera a) – podpunkt ii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ii) propagowanie i ochrona praw człowieka ii) propagowanie i ochrona praw człowieka 
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i podstawowych wolności, większego 
poszanowania praw mniejszości, równości 
płci, niedyskryminacji i wolności prasy, jak 
również wspieranie dobrych stosunków 
sąsiedzkich;

i podstawowych wolności, większego 
poszanowania praw mniejszości, równości 
płci i wolności wyznania, niedyskryminacji 
i wolności prasy, mediów i internetu, jak 
również wspieranie stosunków 
dobrosąsiedzkich;

Or. el

Poprawka 22
Paul Murphy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera a) – podpunkt ii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ii) propagowanie i ochrona praw człowieka 
i podstawowych wolności, większego 
poszanowania praw mniejszości, równości 
płci, niedyskryminacji i wolności prasy, jak 
również wspieranie dobrych stosunków 
sąsiedzkich;

ii) propagowanie i ochrona praw 
demokratycznych, praw człowieka i 
pracowników oraz podstawowych 
wolności, większego poszanowania praw 
mniejszości, w tym prawa do 
samostanowienia, uwzględniania 
problematyki równości płci we wszystkich 
aspektach, skutecznego wdrażania zasady 
niedyskryminacji ze względu na płeć, 
pochodzenie etniczne, religię lub 
przekonania, niepełnosprawność, wiek lub 
orientację seksualną, w tym 
równouprawnienia kobiet i mężczyzn oraz 
praw wszystkich osób, w tym osób 
niepełnosprawnych i starszych, 
zagwarantowanie ochrony danych, 
zwiększenie praw dziecka, zwalczanie 
przemocy wobec kobiet, dzieci, 
mniejszości i innych narażonych osób 
oraz zapobieganie ich molestowaniu;
propagowanie i ochrona wolności prasy, 
jak również wspieranie dobrych stosunków 
sąsiedzkich;

Or. en
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Poprawka 23
Maria Eleni Koppa

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera a) – podpunkt v)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

v) rozwój społeczeństwa obywatelskiego i 
dialogu społecznego;

v) rozwój społeczeństwa obywatelskiego 
oraz nawiązywanie i umacnianie dialogu 
społecznego;

Or. el

Poprawka 24
Maria Eleni Koppa

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera b) – podpunkt i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

i) osiąganie standardów Unii w gospodarce 
oraz zarządzaniu gospodarczym;

i) osiąganie standardów Unii w gospodarce 
oraz zarządzaniu gospodarczym, a także w 
zwalczaniu korupcji i nadużyć, z 
uwzględnieniem również potrzeb i wyzwań 
wynikających ze światowego kryzysu 
gospodarczego;

Or. el

Poprawka 25
Franziska Keller

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera b) – podpunkt ii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ii) reformy gospodarcze konieczne w celu 
sprostania presji ze strony konkurencji i sił 
rynkowych w Unii, przy jednoczesnej 
realizacji celów gospodarczych, 
społecznych i środowiskowych;

ii) reformy gospodarcze i fiskalne
konieczne w celu sprostania presji ze 
strony konkurencji i sił rynkowych w Unii, 
przy jednoczesnej realizacji celów 
gospodarczych, społecznych i 
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środowiskowych;

Or. en

Poprawka 26
Paul Murphy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera b) – podpunkt ii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ii) reformy gospodarcze konieczne w celu 
sprostania presji ze strony konkurencji i 
sił rynkowych w Unii, przy jednoczesnej
realizacji celów gospodarczych, 
społecznych i środowiskowych;

ii) demokratyzacja gospodarki, przy 
jednoczesnym rozszerzeniu celów 
gospodarczych, społecznych i 
środowiskowych;

Or. en

Poprawka 27
Franziska Keller

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera b) – podpunkt iii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

iii) wspieranie zatrudnienia oraz rozwoju 
kapitału ludzkiego;

iii) wspieranie zatrudnienia, godnej pracy
oraz rozwoju kapitału ludzkiego;

Or. en

Poprawka 28
Maria Eleni Koppa

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera b) – podpunkt iii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

iii) wspieranie zatrudnienia oraz rozwoju 
kapitału ludzkiego;

iii) zwalczanie bezrobocia, wspieranie 
zatrudnienia oraz rozwoju kapitału 
ludzkiego;
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Or. el

Poprawka 29
Paul Murphy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera b) – podpunkt iii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

iii) wspieranie zatrudnienia oraz rozwoju 
kapitału ludzkiego;

iii) tworzenie nowych miejsc pracy oraz
inwestycje publiczne w edukację;

Or. en

Poprawka 30
Paul Murphy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera b) – podpunkt iv)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

iv) włączenie społeczne i gospodarcze, 
zwłaszcza mniejszości oraz grup 
szczególnie wrażliwych;

iv) włączenie społeczne i gospodarcze, 
zwłaszcza mniejszości oraz grup 
szczególnie wrażliwych; pełne 
poszanowanie praw związków 
zawodowych;

Or. en

Poprawka 31
Maria Eleni Koppa

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera b) – podpunkt v)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

v) rozwój kapitału rzeczowego, poprawę 
powiązań z Unią oraz sieciami 
regionalnymi.

v) ochronę zasobów naturalnych, 
zrównoważone zarządzanie metalami ziem 
rzadkich, rozwój kapitału rzeczowego, 
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bezpieczeństwo jądrowe, poprawę 
powiązań z Unią oraz sieciami 
regionalnymi.

Or. el

Poprawka 32
Paul Murphy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – akapit pierwszy – tiret drugie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– postęp w reformach gospodarczych, 
trafność i skuteczność strategii rozwoju 
społecznego i gospodarczego, postęp w 
kierunku inteligentnego, zrównoważonego 
wzrostu sprzyjającego włączeniu 
społecznemu, w tym poprzez inwestycje 
publiczne wspierane z IPA;

– postęp w demokratycznych reformach 
gospodarczych, trafność i skuteczność 
strategii rozwoju społecznego i 
gospodarczego, postęp w kierunku 
inteligentnego, zrównoważonego wzrostu 
sprzyjającego włączeniu społecznemu, w 
tym poprzez inwestycje publiczne 
wspierane z IPA;

Or. en

Poprawka 33
Maria Eleni Koppa

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) zatrudnienia, polityki społecznej, 
rozwoju zasobów ludzkich;

c) zwalczania bezrobocia, zwłaszcza wśród 
ludzi młodych, oraz zatrudnienia, polityki 
społecznej, rozwoju zasobów ludzkich;

Or. el


