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POPRAWKI

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii zwraca się do Komisji Zatrudnienia i Spraw 
Socjalnych, jako do komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu 
następujących poprawek:

Poprawka1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) W ramach inicjatyw przewodnich 
Europejskiej platformy współpracy w 
zakresie walki z ubóstwem i wykluczeniem 
społecznym oraz Unii innowacji innowacje 
społeczne określa się jako istotne narzędzie 
umożliwiające stawienie czoła wyzwaniom 
społecznym związanym ze starzeniem się 
społeczeństwa, z ubóstwem, z 
bezrobociem, z nowymi modelami 
zatrudnienia i stylami życia oraz z 
oczekiwaniami obywateli dotyczącymi 
sprawiedliwości społecznej, edukacji i 
opieki zdrowotnej. Program powinien 
ułatwiać działania mające na celu promocję 
innowacji społecznych w obszarach 
polityki objętych jego zakresem w 
sektorach publicznym i prywatnym oraz w 
trzecim sektorze, uwzględniając w 
odpowiedni sposób rolę władz 
regionalnych i lokalnych. W szczególności 
powinien ułatwiać identyfikację, ocenę i 
rozpowszechnianie innowacyjnych 
rozwiązań i praktyk poprzez eksperymenty 
społeczne w celu zapewnienia państwom 
członkowskim skuteczniejszego wsparcia 
przy reformowaniu ich rynków pracy oraz 
strategii dotyczących zabezpieczenia 
społecznego. Powinien również być 
katalizatorem dla tworzenia 
transnarodowych partnerstw i sieci przez 
podmioty sektora publicznego i 
prywatnego oraz trzeciego sektora, a także 
wspierać ich zaangażowanie w tworzenie i 
stosowanie nowych podejść do 

(4) W ramach inicjatyw przewodnich 
Europejskiej platformy współpracy w 
zakresie walki z ubóstwem i wykluczeniem 
społecznym oraz Unii innowacji innowacje 
społeczne określa się jako istotne narzędzie 
umożliwiające stawienie czoła wyzwaniom 
społecznym związanym ze starzeniem się 
społeczeństwa, z ubóstwem, z 
bezrobociem, z nowymi modelami 
zatrudnienia i stylami życia oraz z 
oczekiwaniami obywateli dotyczącymi 
sprawiedliwości społecznej, edukacji i 
opieki zdrowotnej. Program powinien 
ułatwiać działania mające na celu promocję 
innowacji społecznych w obszarach 
polityki objętych jego zakresem w 
sektorach publicznym i prywatnym oraz w 
trzecim sektorze, uwzględniając w 
odpowiedni sposób rolę władz 
regionalnych i lokalnych. W szczególności 
powinien ułatwiać identyfikację, analizę i 
rozpowszechnianie innowacyjnych 
rozwiązań i praktyk poprzez eksperymenty 
społeczne w celu zapewnienia państwom 
członkowskim skuteczniejszego wsparcia 
przy reformowaniu ich rynków pracy, 
polityki gospodarczej oraz strategii 
dotyczących zabezpieczenia społecznego.
Powinien również być katalizatorem dla 
tworzenia transnarodowych partnerstw i 
sieci przez podmioty sektora publicznego i 
prywatnego oraz trzeciego sektora, a także 
wspierać ich zaangażowanie w tworzenie i 
stosowanie nowych podejść do 
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zaspokajania pilnych potrzeb społecznych i 
stawiania czoła wyzwaniom społecznym.

zaspokajania pilnych potrzeb społecznych i 
stawiania czoła wyzwaniom społecznym.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Zgodnie ze strategią „Europa 2020”
Program powinien opierać się na spójnym 
podejściu do promowania zatrudnienia 
oraz walki z ubóstwem i wykluczeniem 
społecznym. Należy usprawnić i uprościć 
proces wdrażania Programu, głównie 
poprzez opracowanie zestawu wspólnych 
przepisów obejmujących, między innymi, 
cele ogólne, rodzaje działań oraz ustalenia 
dotyczące monitorowania i oceny. Program 
powinien koncentrować się również na 
dużych projektach o wyraźnej wartości 
dodanej dla UE, aby osiągnąć masę 
krytyczną i zmniejszyć obciążenie 
administracyjne zarówno w przypadku 
beneficjentów, jak i Komisji. Ponadto 
należy w większym stopniu stosować 
uproszczone opcje kosztów (finansowanie 
w postaci płatności ryczałtowych i według 
zryczałtowanej stawki), w szczególności 
przy realizacji programów wspierania 
mobilności. Program powinien stanowić 
punkt kompleksowej obsługi dostawców 
mikrokredytów, w którym zapewnia się 
wsparcie w zakresie finansowania 
mikrokredytów, budowania potencjału i
pomocy technicznej. Co więcej, w ramach 
Programu należy zapewnić elastyczność 
budżetową poprzez ustanowienie rezerwy, 
która będzie przydzielana co roku na 
realizację działań stanowiących priorytety 
polityki.

(5) Program powinien opierać się na 
spójnym podejściu do promowania 
zatrudnienia oraz walki z ubóstwem i 
wykluczeniem społecznym. Należy 
usprawnić i uprościć proces wdrażania 
Programu, głównie poprzez opracowanie 
zestawu wspólnych przepisów 
obejmujących, między innymi, cele ogólne, 
rodzaje działań oraz ustalenia dotyczące 
monitorowania i oceny. Program powinien 
koncentrować się również na dużych 
projektach o wyraźnej wartości dodanej dla 
UE, aby osiągnąć masę krytyczną i 
zmniejszyć obciążenie administracyjne 
zarówno w przypadku beneficjentów, jak i 
Komisji. Ponadto należy w większym 
stopniu stosować uproszczone opcje 
kosztów (finansowanie w postaci płatności 
ryczałtowych i według zryczałtowanej 
stawki), w szczególności przy realizacji 
programów wspierania mobilności.
Program powinien stanowić punkt 
kompleksowej obsługi dostawców 
mikrokredytów, w którym zapewnia się 
wsparcie w zakresie budowania 
potencjału, aktualizacji i modernizacji 
technologicznej, finansowania 
mikrokredytów oraz pomocy technicznej.
Co więcej, w ramach Programu należy 
zapewnić elastyczność budżetową poprzez 
ustanowienie rezerwy, która będzie 
przydzielana co roku na realizację działań 
stanowiących priorytety polityki.
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Uzasadnienie

Finansowanie MŚP powinno im umożliwić aktualizację i modernizację w zakresie 
technologii, aby mogły stawić czoła trudnościom i przeszkodom, z jakimi się one borykają, a 
w szczególności przeszkodom związanymi z koncentracją i monopolizacją sektorów 
przemysłu, produkcji i dystrybucji. 

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 5 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5a) Niezbędna jest konsolidacja 
społecznego wymiaru jednolitego rynku.  
Biorąc pod uwagę fakt, że należy umocnić 
zaufanie do jednolitego rynku i 
swobodnego przepływu usług poprzez 
poszanowanie praw pracowników, 
niezbędne jest zapewnienie równego 
statusu, zarówno pod względem swobody 
przemieszczania się pracowników, jak i 
swobody przedsiębiorczości na całym 
obszarze Unii Europejskiej.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Zakres działań sieci EURES powinien 
objąć również cele rozwoju i wspomagania 
programów wspierania mobilności na 
poziomie Unii, aby obsadzać wolne 
miejsca pracy w tych obszarach rynku, w 
których zidentyfikowano braki. Zgodnie z 
art. 47 Traktatu program powinien 
zwiększać mobilność wśród młodych 
pracowników.

(12) Zakres działań sieci EURES powinien 
objąć również cele rozwoju i wspomagania 
programów wspierania mobilności na 
poziomie Unii, aby obsadzać wolne 
miejsca pracy w tych obszarach rynku, w 
których zidentyfikowano braki. W związku 
z wysokim poziomem bezrobocia wśród 
ludzi młodych oraz zgodnie z art. 47 
Traktatu program powinien w 
szczególności zwiększać mobilność wśród 
młodych pracowników w Unii.

Poprawka 5



PE483.686v02-00 6/18 AD\901422PL.doc

PL

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. 
Pierwszym krokiem było ustanowienie 
Instrumentu przez Parlament Europejski i 
Radę w 2010 r. Ważne jest również, aby 
oferowane kredyty były uelastyczniane 
przez instytucje pozabankowe i aby były 
wystarczające, by pokryć potrzeby 
modernizacji i aktualizacji 
technologicznej, które są niezbędne dla 
zapewnienia płynności finansowej i 
niezależności mikroprzedsiębiorstw oraz 
MŚP.

Poprawka 6

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) „Eksperyment społeczny” to 
eksperyment zmierzający do uzyskania 
nowatorskich rozwiązań potrzeb 
społecznych. Odbywa się on w 
określonych kontekstach umożliwiających 
nadzór i ocenę, dzięki czemu obniża się 
koszty społeczne, a także ryzyko 
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inwestycyjne.

Poprawka 7

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) osi Progress, mającej na celu 
wspieranie działań w zakresie 
opracowywania, wdrażania, 
monitorowania i oceny unijnej polityki 
zatrudnienia, polityki społecznej oraz 
unijnych przepisów dotyczących 
warunków pracy, a także promowanie 
procesów kształtowania polityki i 
innowacji opartych na odpowiednich 
danych, we współpracy z partnerami 
społecznymi, organizacjami społeczeństwa 
obywatelskiego i innymi zainteresowanymi 
stronami;

a) osi Progress, mającej na celu wspieranie 
działań w zakresie opracowywania, 
wdrażania, monitorowania i oceny unijnej 
polityki zatrudnienia, polityki społecznej 
oraz unijnych przepisów dotyczących 
warunków pracy, a także promowanie 
procesów kształtowania polityki i 
innowacji opartych na odpowiednich 
danych, we współpracy z partnerami 
społecznymi, organizacjami społeczeństwa 
obywatelskiego i innymi zainteresowanymi 
stronami. Będzie się ona skupiać na 
opracowywaniu wspólnych strategii 
europejskich niosących ze sobą 
rzeczywistą poprawę polityki zatrudnienia 
i polityki socjalnej, a także warunków 
pracy w Europie;

Poprawka 8

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) osi mikrofinansów i przedsiębiorczości 
społecznej, która ma na celu ułatwianie 
dostępu do finansowania przedsiębiorcom, 
w szczególności tym najbardziej 
oddalonym od rynku pracy, oraz 
przedsiębiorstwom społecznym.

c) osi mikrofinansów i przedsiębiorczości 
społecznej, która ma na celu ułatwianie 
dostępu do finansowania przedsiębiorcom, 
w szczególności tym najbardziej 
oddalonym od rynku pracy, oraz 
przedsiębiorstwom społecznym, a w 
szczególności spółdzielniom, 
towarzystwom ubezpieczeń wzajemnych i 
mikroprzedsiębiorstwom.

Poprawka 9
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – punkt 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) wspieranie budowania odpowiednich,
dostępnych i wystarczających systemów 
zabezpieczenia społecznego i rynków 
pracy oraz ułatwianie realizacji reformy 
polityki, poprzez promowanie dobrych 
rządów, wzajemnego uczenia się oraz 
innowacji społecznych;

b) wspieranie budowania odpowiednich,
coraz bardziej elastycznych i skutecznych
systemów zabezpieczenia społecznego i 
rynków pracy oraz ułatwianie realizacji 
reformy polityki, poprzez promowanie 
dobrych rządów, wzajemnego uczenia się 
oraz innowacji społecznych;

Poprawka 10

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(d) promowanie mobilności geograficznej 
pracowników oraz zwiększenie możliwości 
zatrudnienia poprzez budowanie otwartych 
i dostępnych dla wszystkich unijnych 
rynków pracy;

d) konsolidacja jednolitego rynku w 
drodze promowania mobilności 
geograficznej pracowników oraz
zwiększenia możliwości zatrudnienia 
poprzez budowanie otwartych i dostępnych 
dla wszystkich unijnych rynków pracy, 
poszanowanie i zagwarantowanie 
swobody przemieszczania się i praw 
pracowników na całym obszarze Unii 
Europejskiej;

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – punkt 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, 
a także poprzez zwiększanie dostępu do 
środków finansowych dla przedsiębiorstw 
społecznych, tak aby zwiększyć ich 
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płynność finansową i niezależność.

Poprawka 12

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) promowanie tworzenia miejsc pracy 
zapewniających godne prawa pracownicze 
oraz przewidywanie i rozwijanie nowych 
kompetencji dla nowych miejsc pracy 
wysokiej jakości, tworząc związek między 
polityką zatrudnienia i polityką społeczną 
a polityką przemysłową i strukturalną, aby 
wspierać przechodzenie na niskoemisyjna 
gospodarkę opartą na efektywnym 
wykorzystaniu zasobów.

Poprawka 13

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) 60 % na oś Progress, z czego 17 % na 
promowanie eksperymentów społecznych 
jako metody testowania i oceny 
innowacyjnych rozwiązań w celu 
zwiększenia ich zastosowania;

a) 50 % na oś Progress, z czego 
przynajmniej 17 % na promowanie 
eksperymentów społecznych jako metody 
testowania i oceny innowacyjnych 
rozwiązań w celu zwiększenia ich 
zastosowania;

Uzasadnienie

Zob. poprawka do art. 5 ust. 2 lit. c).

Poprawka 14

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

(c) 20 % na oś mikrofinansów i 
przedsiębiorczości społecznej.

c) 30 % na oś mikrofinansów i 
przedsiębiorczości społecznej.

Uzasadnienie

Jednym z głównych problemów związanych z tworzeniem i działaniem MŚP jest trudność w 
uzyskaniu finansowania, w związku z czym proponujemy wzmocnić oś mikrofinansów.

Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja może korzystać ze środków, o 
których mowa w ust. 1, w celu 
finansowania pomocy technicznej lub 
administracyjnej, w szczególności w 
odniesieniu do audytu, zlecania tłumaczeń, 
organizowania spotkań ekspertów i działań 
o charakterze informacyjno-
komunikacyjnym z wzajemną korzyścią 
dla Komisji i beneficjentów.

3. Komisja może korzystać ze środków, o 
których mowa w ust. 1, w celu 
finansowania pomocy technicznej lub 
administracyjnej, w szczególności w 
odniesieniu do audytu, zlecania tłumaczeń, 
organizowania spotkań ekspertów i działań 
o charakterze informacyjno-
komunikacyjnym z wzajemną korzyścią 
dla Komisji i beneficjentów, zapewniając 
w ten sposób poprawę kontroli wydatków.

Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 - litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) przeprowadzanie ocen, w tym ocen
skutków;

c) przeprowadzanie niezależnych ocen i 
oceny skutków;

Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2 – litera a)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) wymiana i rozpowszechnianie dobrych 
praktyk, innowacyjnych metod i 
doświadczeń, przeprowadzanie 
wzajemnych ocen i analiz porównawczych 
oraz wzajemne uczenie się, na poziomie 
europejskim;

a) wymiana, identyfikacja i 
rozpowszechnianie dobrych praktyk, 
innowacyjnych metod i doświadczeń, 
przeprowadzanie wzajemnych ocen i analiz 
porównawczych oraz wzajemne uczenie 
się, na poziomie europejskim;

Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – punkt 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) organizowanie wydarzeń, konferencji i 
seminariów w ramach prezydencji Rady;

b) organizowanie ważnych, konferencji i 
seminariów w ramach prezydencji Rady, z 
zastrzeżeniem, że są one należycie 
uzasadnione;

Poprawka 19

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 3 - litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) organizowania grup roboczych 
obejmujących urzędników krajowych i 
zajmujących się monitorowaniem 
wdrażania prawa Unii;

c) organizowania grup roboczych 
obejmujących urzędników krajowych i 
zajmujących się monitorowaniem
odpowiedniego wdrażania prawa Unii;

Poprawka 20

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 3 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(d) tworzenia europejskich sieci kontaktów 
między wyspecjalizowanymi instytucjami, 
organami krajowymi, regionalnymi i 
lokalnymi oraz służbami zatrudnienia na 

d) tworzenia europejskich sieci kontaktów 
między wyspecjalizowanymi instytucjami
oraz innymi zainteresowanymi 
podmiotami, a także organami krajowymi, 
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szczeblu europejskim; regionalnymi i lokalnymi oraz służbami 
zatrudnienia na szczeblu europejskim;

Poprawka 21

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, edukacja, kształcenie 
zawodowe i młodzież, badania i innowacje, 
przedsiębiorczość, zdrowie, rozszerzenie i 
stosunki zewnętrzne oraz ogólna polityka 
gospodarcza, a także potrzeby rynku 
wewnętrznego, wzmacniając w ten sposób 
jego właściwe funkcjonowanie.

Poprawka 22

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 
Programu oraz zakres, w jakim kwestie 
równości płci i walki z dyskryminacją, w 
tym kwestie dostępności, zostały podjęte w 

Do celów regularnego monitorowania 
Programu oraz wprowadzania wszelkich 
koniecznych dostosowań jego priorytetów 
w zakresie polityki i finansowania, 
Komisja sporządza co roku sprawozdania z 
monitorowania, które przedstawia 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.
Sprawozdania te obejmują wyniki 
Programu oraz zakres, w jakim kwestie 
równości płci i walki z dyskryminacją, w 
tym kwestie dostępności, zostały podjęte w 
ramach działań objętych Programem.
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ramach działań objętych Programem. Sprawozdanie to zostaje opublikowane i 
udostępnione opinii publicznej w interesie 
większej przejrzystości.

Poprawka 23

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Ocenę śródokresową Programu 
przeprowadza się w terminie do końca 
2017 r., aby zmierzyć postępy w osiąganiu 
ustanowionych celów, sprawdzić, czy 
udostępnione środki zostały wykorzystane 
w wydajny sposób oraz oszacować 
wniesioną wartość dodaną dla Unii.

1. Ocenę śródokresową Programu 
przeprowadza się w terminie do końca 
2017 r., aby zmierzyć postępy w osiąganiu 
ustanowionych celów, sprawdzić, czy 
udostępnione środki zostały wykorzystane 
w wydajny sposób oraz oszacować 
wniesioną wartość dodaną dla Unii. Po 
ocenie tej sprawozdanie przekazuje się 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie. 
Sprawozdanie to zostaje opublikowane i 
udostępnione opinii publicznej w interesie 
większej przejrzystości.

Poprawka 24

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Najpóźniej dwa lata po zakończeniu 
Programu Komisja przeprowadza ocenę ex 
post mającą na celu zmierzenie wpływu 
Programu i wartości dodanej dla Unii oraz 
przedstawia sprawozdanie z tej oceny 
Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, 
Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-
Społecznemu oraz Komitetowi Regionów.

2. Najpóźniej w rok po zakończeniu 
Programu Komisja przeprowadza
niezależną ocenę ex post mającą na celu 
zmierzenie wpływu Programu i wartości 
dodanej dla Unii oraz przedstawia 
sprawozdanie z tej oceny Parlamentowi 
Europejskiemu, Radzie, Europejskiemu 
Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu 
oraz Komitetowi Regionów. Po dokonaniu 
oceny Komisja może przedstawić, 
najpóźniej w dwa lata po zakończeniu 
Programu, propozycję jego kontynuacji. 
Sprawozdanie to zostaje opublikowane i 
udostępnione opinii publicznej w interesie 
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większej przejrzystości.

Poprawka 25

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) ułatwienie skutecznej i wszechstronnej 
wymiany informacji, skutecznego i 
kompleksowego wzajemnego uczenia się 
oraz skutecznego i pluralistycznego 
dialogu w obszarze unijnej polityki 
zatrudnienia i polityki społecznej oraz 
unijnych przepisów dotyczących 
warunków pracy, na poziomie unijnym, 
krajowym i międzynarodowym, aby pomóc 
państwom członkowskim i innym 
państwom uczestniczącym w 
opracowywaniu ich strategii i wdrażaniu 
prawa Unii;

b) ułatwienie skutecznej i wszechstronnej 
wymiany informacji, skutecznego i 
kompleksowego wzajemnego uczenia się 
oraz skutecznego i pluralistycznego 
dialogu w obszarze unijnej polityki 
zatrudnienia i polityki społecznej oraz 
unijnych przepisów dotyczących 
warunków pracy, na poziomie unijnym, 
krajowym i międzynarodowym, aby pomóc 
państwom członkowskim i innym 
państwom uczestniczącym w 
opracowywaniu ich strategii i właściwym
wdrażaniu prawa Unii;

Poprawka 26

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – litera d a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) opracowanie wspólnych europejskich 
strategii w celu rzeczywistej poprawy 
polityki zatrudnienia i polityki socjalnej 
oraz warunków pracy w Europie.

Poprawka 27

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 - ustęp 2 - litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(d) partnerów społecznych; d) partnerów społecznych i odnośnych 
podmiotów gospodarczych;
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Poprawka 28

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Komisja może prowadzić współpracę z 
państwami trzecimi nieuczestniczącymi w 
Programie. Przedstawiciele tych państw 
trzecich mają możliwość uczestniczenia w 
wydarzeniach leżących we wspólnym 
interesie (takich jak konferencje, warsztaty 
i seminaria), które odbywają się w 
państwach uczestniczących w Programie, a 
koszty ich uczestnictwa mogą być
pokrywane ze środków dostępnych w 
ramach Programu.

4. Komisja może prowadzić współpracę z 
państwami trzecimi nieuczestniczącymi w 
Programie. Przedstawiciele tych państw 
trzecich mają możliwość uczestniczenia w 
wydarzeniach leżących we wspólnym 
interesie (takich jak konferencje, warsztaty 
i seminaria), które odbywają się w 
państwach uczestniczących w Programie, a 
koszty ich uczestnictwa mogą być
współfinansowane ze środków dostępnych 
w ramach Programu.

Poprawka 29

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) roczne plany prac, obejmujące kryteria 
wyboru beneficjentów po zaproszeniach do 
składania wniosków.

b) roczne plany prac, obejmujące kryteria 
wyboru beneficjentów po zaproszeniach do 
składania wniosków. Kryteria wyboru 
beneficjentów powinny uwzględniać 
wymogi rynku wewnętrznego.

Poprawka 30

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – litera b a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) pełne i terminowe informowanie osób 
poszukujących zatrudnienia w innym 
państwie członkowskim o obowiązujących 
przepisach i warunkach zatrudnienia.
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Poprawka 31

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Aby dotrzeć do beneficjentów 
końcowych i budować konkurencyjne i 
rentowne mikroprzedsiębiorstwa, podmioty 
publiczne i prywatne, które prowadzą 
działalność określoną w ust. 1 lit. a), ściśle 
współpracują z organizacjami 
reprezentującymi interesy końcowych 
beneficjentów mikrokredytów oraz z 
organizacjami, zwłaszcza z organizacjami 
wspieranymi ze środków EFS, które 
organizują programy doradcze i 
szkoleniowe dla takich beneficjentów 
końcowych.

2. Aby dotrzeć do beneficjentów 
końcowych i budować konkurencyjne i 
rentowne mikroprzedsiębiorstwa, podmioty 
publiczne i prywatne, które prowadzą 
działalność określoną w ust. 1 lit. a), ściśle 
współpracują z organizacjami 
reprezentującymi interesy końcowych 
beneficjentów mikrokredytów oraz z 
organizacjami, zwłaszcza z organizacjami 
wspieranymi ze środków EFS, które 
organizują programy doradcze i 
szkoleniowe dla takich beneficjentów 
końcowych. Programy szkoleniowe 
powinny uwzględniać wymogi rynku 
wewnętrznego.

Poprawka 32

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Międzynarodowe instytucje finansowe 
oraz, w stosownych przypadkach, 
zarządzający funduszem przedstawiają 
Komisji roczne sprawozdania z realizacji 
działań, zawierające informacje na temat 
działań objętych wsparciem, ich realizacji 
finansowej, przydziału i dostępności 
finansowania i inwestycji, z podziałem na 
sektor i rodzaj beneficjenta, przyjętych i
odrzuconych wniosków oraz umów 
zawartych z danymi podmiotami 
publicznymi i prywatnymi, finansowanych 
działań i ich wyników, w tym pod 
względem skutków społecznych, tworzenia 
miejsc pracy i trwałości przyznanego 
wsparcia dla przedsiębiorstw.

1. Międzynarodowe instytucje finansowe 
oraz, w stosownych przypadkach, 
zarządzający funduszem przedstawiają 
Komisji roczne sprawozdania z realizacji 
działań, zawierające informacje na temat 
działań objętych wsparciem, ich realizacji 
finansowej, przydziału i dostępności 
finansowania i inwestycji, z podziałem na
państwa członkowskie, sektor i rodzaj 
beneficjenta, przyjętych i odrzuconych 
wniosków oraz umów zawartych z danymi 
podmiotami publicznymi i prywatnymi, 
finansowanych działań i ich wyników, w 
tym pod względem skutków społecznych, 
tworzenia miejsc pracy i trwałości 
przyznanego wsparcia dla przedsiębiorstw.
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Poprawka 33

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Informacje przedstawiane w 
powyższych rocznych sprawozdaniach z 
realizacji działań są włączane do 
sporządzanych co dwa lata sprawozdań z 
monitorowania, o których mowa art. 13.
Sprawozdania z monitorowania obejmują 
informacje zawarte w rocznych 
sprawozdaniach, o których mowa w art. 8 
ust. 2 decyzji nr 283/2010/UE.

2. Informacje przedstawiane w 
powyższych rocznych sprawozdaniach z 
realizacji działań są włączane do 
sporządzanych co roku sprawozdań z 
monitorowania, o których mowa art. 13.
Sprawozdania z monitorowania obejmują 
informacje zawarte w rocznych 
sprawozdaniach, o których mowa w art. 8 
ust. 2 decyzji nr 283/2010/UE.



PE483.686v02-00 18/18 AD\901422PL.doc

PL

PROCEDURA

Tytuł Program Unii Europejskiej na rzecz przemian i innowacji społecznych

Odsyłacze COM(2011)0609 – C7-0318/2011 – 2011/0270(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa
Data ogłoszenia na posiedzeniu

Dyrekcja 
Generalna 
EMPL
25.10.2011

Komisja(e) wyznaczona(e) do wydania 
opinii
Data ogłoszenia na posiedzeniu

ITRE
25.10.2011

Sprawozdawca(czyni) komisji 
opiniodawczej
Data powołania

Inês Cristina 
Zuber
20.12.2011

Data przyjęcia 8.5.2012

Wynik głosowania końcowego +:
–:
0:

55
1
0

Posłowie obecni podczas głosowania 
końcowego

Amelia Andersdotter, Josefa Andrés Barea, Jean-Pierre Audy, 
Zigmantas Balčytis, Ivo Belet, Bendt Bendtsen, Jan Březina, Maria Da 
Graça Carvalho, Giles Chichester, Jürgen Creutzmann, Pilar del Castillo 
Vera, Dimitrios Droutsas, Adam Gierek, Norbert Glante, Robert 
Goebbels, András Gyürk, Fiona Hall, Edit Herczog, Kent Johansson, 
Romana Jordan, Krišjānis Kariņš, Lena Kolarska-Bobińska, Béla 
Kovács, Judith A. Merkies, Angelika Niebler, Jaroslav Paška, Aldo 
Patriciello, Vittorio Prodi, Miloslav Ransdorf, Herbert Reul, Michèle 
Rivasi, Paul Rübig, Salvador Sedó i Alabart, Francisco Sosa Wagner, 
Konrad Szymański, Britta Thomsen, Evžen Tošenovský, Marita 
Ulvskog, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Alejo Vidal-
Quadras, Henri Weber

Zastępca(y) obecny(i) podczas 
głosowania końcowego

Antonio Cancian, Ioan Enciu, Françoise Grossetête, Roger Helmer, 
Jolanta Emilia Hibner, Seán Kelly, Bernd Lange, Werner Langen, 
Zofija Mazej Kukovič, Silvia-Adriana Ţicău, Inês Cristina Zuber

Zastępca(y) (art. 187 ust. 2) obecny(i) 
podczas głosowania końcowego

Anne E. Jensen, Nicole Kiil-Nielsen, Norica Nicolai


