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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:

Poprawka 1

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 finansowania 
mikrokredytów, budowania potencjału, 
aktualizacji i modernizacji 
technologicznej 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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Or. pt

Uzasadnienie

Finansowanie mikroprzedsiębiorstw oraz 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 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Zgodnie z art. 45 i 46 Traktatu, w 
rozporządzeniu (UE) nr 492/2011 
określono przepisy mające na celu 
umożliwienie pracownikom swobody 
przemieszczania się poprzez 
zagwarantowanie ścisłej współpracy 
pomiędzy państwami członkowskimi oraz 
współpracy z Komisją. Sieć EURES 
powinna promować lepsze funkcjonowanie 
rynków pracy poprzez zwiększanie 
transgranicznej mobilności geograficznej 
pracowników, zapewnianie większej 
przejrzystości na rynku pracy, 
umożliwianie zestawiania wolnych miejsc 
pracy i wniosków o zatrudnienie oraz 
wspieranie działań w obszarach rekrutacji i 
usług w zakresie doradztwa na szczeblu 
krajowym i transgranicznym, tym samym 
przyczyniając się do realizacji celów 
strategii „Europa 2020”.

(11) Zgodnie z art. 45 i 46 Traktatu, w 
rozporządzeniu (UE) nr 492/2011 
określono przepisy mające na celu 
umożliwienie pracownikom swobody 
przemieszczania się, jeżeli jest ona 
dobrowolna, a nie spowodowana 
bezrobociem lub innymi problemami 
społecznymi, poprzez zagwarantowanie 
ścisłej współpracy pomiędzy państwami 
członkowskimi oraz współpracy z 
Komisją. Sieć EURES powinna promować 
lepsze funkcjonowanie rynków pracy 
poprzez zwiększanie transgranicznej 
mobilności geograficznej pracowników, 
zapewnianie większej przejrzystości na 
rynku pracy, umożliwianie zestawiania 
wolnych miejsc pracy i wniosków o 
zatrudnienie oraz wspieranie działań w 
obszarach rekrutacji i usług w zakresie 
doradztwa na szczeblu krajowym i 
transgranicznym, tym samym 
przyczyniając się do realizacji celów 
strategii „Europa 2020”.

Or. pt

Uzasadnienie

Należy zadbać o to, aby swobodne przemieszczanie się i mobilność pracowników były 
dobrowolnym wyborem, a nie wynikiem bezrobocia lub innych problemów społecznych.
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Poprawka 3

Projekt rezolucji legislacyjnej
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 wystarczyły na
potrzeby modernizacji i aktualizacji 
technologicznej, które są niezbędne dla 
zapewnienia płynności finansowej i 
niezależności mikroprzedsiębiorstw oraz 
MŚP.

Or. pt

Uzasadnienie

Finansowanie mikroprzedsiębiorstw oraz MŚP powinno im umożliwić aktualizację i 
modernizację w zakresie technologii, aby mogły stawić czoła trudnościom i przeszkodom, z 
jakimi się one borykają, w związku z czym należy zapewnić płynność finansową i niezależność 
mikroprzedsiębiorstw oraz MŚP.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 18 preambuły
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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 
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 kobiet i mężczyzn oraz
niedyskryminacji przy realizacji działań 
podejmowanych w ramach Programu 
powinno się prowadzić regularne 
monitorowanie i ocenę.

Or. pt

Uzasadnienie

Zgodnie z przepisami art. 8.

Poprawka 5

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) zwiększenie odpowiedzialności za 
osiąganie unijnych celów w obszarze
zatrudnienia, spraw społecznych i
warunków pracy wśród głównych osób 
odpowiedzialnych za wyznaczanie 
kierunków polityki na poziomie unijnym i 
krajowym oraz wśród innych 
zainteresowanych stron, aby zrealizować 
konkretne i skoordynowane działania na 
szczeblu Unii i państw członkowskich;

(a) wspieranie strategii wzrostu
zatrudnienia oraz strategii na rzecz praw
społecznych i pracowniczych wśród 
głównych osób odpowiedzialnych za 
wyznaczanie kierunków polityki na 
poziomie unijnym i krajowym oraz wśród 
innych zainteresowanych stron, aby 
zrealizować konkretne i skoordynowane 
działania na szczeblu Unii i państw 
członkowskich;

Or. pt

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera b)
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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, 
dostępnych i wystarczających publicznych
systemów zabezpieczenia społecznego i 
rynków pracy oraz ułatwianie realizacji 
reformy polityki, poprzez promowanie 
dobrych rządów, wzajemnego uczenia się 
oraz innowacji społecznych;

Or. pt

Poprawka 7

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) zapewnienie pracownikom możliwości
mobilności geograficznej
niespowodowanej bezrobociem ani innymi 
problemami społecznymi oraz zwiększenie 
możliwości zatrudnienia dostępnego dla 
wszystkich, dającego prawa socjalne i 
pracownicze;

Or. pt

Uzasadnienie

Należy zadbać o to, aby swobodne przemieszczanie się i mobilność pracowników były 
dobrowolnym wyborem, a nie wynikiem bezrobocia lub innych problemów społecznych.

Zmiany 8

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 

(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 
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środków finansowych dla przedsiębiorstw 
społecznych.

środków finansowych dla przedsiębiorstw 
społecznych, tak aby zwiększyć ich 
płynność finansową i niezależność.

Or. pt

Poprawka 9

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. pt

Poprawka 10

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 17% na 
promowanie eksperymentów społecznych 
jako metody testowania i oceny 
innowacyjnych rozwiązań w celu 
zwiększenia ich zastosowania;

Or. pt

Uzasadnienie

Zob. poprawka do art. 5 ust. 2 lit. c).
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Poprawka 11

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(c) 30% na oś mikrofinansów i 
przedsiębiorczości społecznej.

Or. pt

Uzasadnienie

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


