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POPRAWKI

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych zwraca się do 
Komisji Kultury i Edukacji, 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) Europejski projekt i rozwój Europy 
mają do odegrania ważną rolę w 
przezwyciężaniu kryzysu i skierowaniu 
Europy na drogę do trwałego wzrostu, 
opierając się przy tym na doświadczeniu 
zdobytym w ciągu przeszło pięćdziesięciu 
lat wspólnych wysiłków, na chęci do 
współpracowania, współpracy 
wykraczającej ponad ludy i narody, 
podzielaniu wzajemnych trosk i 
udzielaniu pomocy przez państwa bardziej 
zaawansowane państwom znajdującym się 
w trudniejszej sytuacji; wszystko to w 
połączeniu z dodatkowymi wydarzeniami i 
emocjami, składa się na ducha 
europejskiego, który – abstrahując od 
gospodarczej i społecznej współpracy –
stanowi podstawową siłę napędową 
Europy jako wspólnoty na poziomie 
obywatela europejskiego, która to siła 
wymaga wzmocnienia.

Uzasadnienie

Wprowadzenie sformułowania „duch europejski” do programu „Europa dla obywateli” 
mogłoby nadać impetu planowaniu i wdrożeniu projektów. Jeśli się nad tym zastanowić, to 
projekty partnerstwa miast i ludzie zaangażowani w międzynarodowe projekty partnerskie 
ucieleśniają tego ducha poprzez swoje działania: gdyby nie istniały fizyczne przeszkody i 
dzielilibyśmy przestrzeń europejską między siebie, różnorodność narodowa i kulturowa 
otworzyłaby nas i uczyniła bardziej otwartymi i tolerancyjnymi, i moglibyśmy budować na 
przeszło pięćdziesięcioletniej historii i sukcesie UE.

Poprawka 2
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) W celu zbliżenia Europy do jej 
obywateli i umożliwienia im pełnego 
uczestnictwa w tworzeniu jeszcze bliższej 
Unii, konieczne jest podjęcie różnorodnych
działań i skoordynowanych starań na 
szczeblu transnarodowym i unijnym. 
Europejska inicjatywa obywatelska 
stanowi wyjątkową okazję dla obywateli 
do bezpośredniego uczestniczenia w 
kształtowaniu prawodawstwa UE.

(4) W celu zbliżenia Europy do jej 
obywateli i umożliwienia im pełnego 
uczestnictwa w tworzeniu jeszcze bliższej 
im Unii, a jednocześnie w celu 
wzmocnienia poczucia wspólnego 
obywatelstwa dzięki lepszemu zrozumieniu 
i lepszemu wzajemnemu poznaniu się, 
konieczne jest podjęcie różnorodnych 
działań i skoordynowanych starań na 
szczeblu transnarodowym i unijnym. 
Europejska inicjatywa obywatelska 
stanowi wyjątkową okazję dla obywateli 
do bezpośredniego uczestniczenia w 
procesie decyzyjnym i kształtowaniu 
prawodawstwa UE.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) W odniesieniu do tematów projektów, 
ich umieszczenia w kontekście lokalnym i 
regionalnym oraz składu zainteresowanych 
stron powinny istnieć ważne synergie z 
innymi programami Unii, a mianowicie z 
programami w obszarach zatrudnienia, 
spraw społecznych, edukacji, młodzieży i 
kultury, sprawiedliwości, 
równouprawnienia płci i niedyskryminacji 
oraz polityki regionalnej.

(7) W odniesieniu do tematów projektów, 
ich umieszczenia w kontekście lokalnym i 
regionalnym oraz składu zainteresowanych 
stron powinny istnieć ważne synergie z 
innymi programami Unii, a mianowicie z 
programami w obszarach zatrudnienia, 
spraw społecznych, edukacji, młodzieży i 
kultury, sprawiedliwości, 
równouprawnienia płci i niedyskryminacji, 
solidarności międzypokoleniowej oraz 
polityki regionalnej.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 8 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) W celu ożywienia wszystkich aspektów 
życia publicznego w ramach nowego 
programu należy podejmować szerokie 
spektrum różnorodnych działań i 
uwzględnić m.in. spotkania obywateli, 
utrzymywanie kontaktów i prowadzenie 
debat w zakresie kwestii związanych z 
obywatelstwem, wydarzenia na szczeblu 
Unii, inicjatywy służące refleksji nad 
decydującymi momentami w historii 
Europy, inicjatywy na rzecz zwiększania 
wiedzy o instytucjach Unii i ich 
funkcjonowaniu oraz debaty dotyczące 
polityki europejskiej.

(8) W celu ożywienia wszystkich aspektów 
życia publicznego w ramach nowego 
programu należy podejmować szerokie 
spektrum różnorodnych działań i 
uwzględnić m.in. spotkania obywateli, 
utrzymywanie kontaktów i prowadzenie 
debat w zakresie kwestii związanych z 
obywatelstwem, wydarzenia na szczeblu 
Unii, inicjatywy służące refleksji nad 
decydującymi momentami w historii 
Europy i nad jej przyszłością, służące jej 
analizowaniu i wspominaniu, inicjatywy 
na rzecz zwiększania wiedzy o instytucjach 
Unii i ich funkcjonowaniu oraz debaty 
dotyczące polityki europejskiej.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Należy zwrócić szczególną uwagę na 
zrównoważone włączenie obywateli i 
organizacji społeczeństwa obywatelskiego 
ze wszystkich państw członkowskich do 
transnarodowych projektów i działań, 
uwzględniając wielojęzyczność UE.

(10) Należy zwrócić szczególną uwagę na 
zrównoważone włączenie obywateli i 
organizacji społeczeństwa obywatelskiego 
ze wszystkich państw członkowskich do 
transnarodowych projektów i działań, 
uwzględniając wielokulturowość i
wielojęzyczność UE.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 16 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) W pierwszej kolejności będą 
udzielane dotacje na projekty o dużym 
wpływie, w szczególności na te, które są 
bezpośrednio związane ze strategiami UE 
w celu uczestniczenia w kształtowaniu 

(16) W pierwszej kolejności dotacje będą 
udzielane nie tylko na projekty o dużym 
wpływie, ale także na te, które są 
bezpośrednio związane ze strategiami UE 
w celu uczestniczenia w kształtowaniu 
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agendy politycznej UE. Ponadto zgodnie z 
zasadą należytego zarządzania finansami 
należy dodatkowo uprościć wdrażanie 
programu poprzez stosowanie kwot 
ryczałtowych, stawek zryczałtowanych i 
stawek opartych na kosztach 
jednostkowych.

agendy politycznej UE. Ponadto zgodnie z 
zasadą należytego zarządzania finansami 
należy dodatkowo uprościć wdrażanie 
programu poprzez stosowanie kwot 
ryczałtowych, stawek zryczałtowanych i 
stawek opartych na kosztach 
jednostkowych. Należy także wyznaczyć co 
roku kilka terminów składania ofert, 
zwiększyć odsetek kosztów projektu 
finansowanych z dotacji UE i wartość 
wstępnego finansowania projektów oraz 
przyjąć dłuższe i bardziej elastyczne 
terminy realizacji projektów.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 2 – tiret pierwsze

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– wzmocnienie pamięci o przeszłości i 
zwiększenie zdolności uczestnictwa 
obywatelskiego na szczeblu Unii.

– wzmocnienie pamięci o przeszłości i 
europejskim duchu, oraz zwiększenie 
zdolności uczestnictwa obywatelskiego na 
szczeblu Unii.

Uzasadnienie

Wprowadzenie słowa „duch” sugeruje swego rodzaju pomost między przeszłością, a 
teraźniejszością. Pamięć stanowi element tego ducha, gdyż negatywne wydarzenia w 
przeszłości odegrały poważną rolę w budowaniu Wspólnoty Europejskiej. Program powinien 
sugerować, że Wspólnota Europejska kieruje się wspólnym duchem, a ważne dla niej jest, by 
możliwie najwięcej obywateli czuło i głosiło tego ducha, gdyż powinien on prowadzić do 
większej spójności.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1) podnoszenie świadomości w zakresie 
pamięci o przeszłości, historii, tożsamości 
i celów Unii poprzez stymulowanie debaty, 
refleksji i tworzenia sieci kontaktów.

1). kultywowanie pamięci o przeszłości, 
wspólnej historii, tożsamości i wartości, a 
także celu Unii, jakim jest szerzenie 
pokoju, unijnych wartości, różnorodności 
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kulturalnej i językowej oraz dobrobytu 
społeczeństwa poprzez stymulowanie 
debaty, refleksji i tworzenie sieci 
kontaktów, platform dzielenia się 
doświadczeniami i ich wymiany, tak by 
wyciągnąć wnioski z historii i debatować 
nad przyszłością Europy.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Należy poświęcić szczególną uwagę 
ludności romskiej i innym mniejszościom 
w UE, aby ułatwić ich integrację jako 
obywateli UE na pełnych prawach.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – akapit pierwszy (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1) podnoszenie świadomości w zakresie 
pamięci o przeszłości, historii, tożsamości i 
celów Unii poprzez stymulowanie debaty, 
refleksji i tworzenia sieci kontaktów.

1) podnoszenie świadomości o pamięci o 
przeszłości, historii, tożsamości, duchu i 
celów Unii poprzez stymulowanie debaty, 
refleksji i tworzenia sieci kontaktów.

Uzasadnienie

Wprowadzenie słowa „duch” sugeruje swego rodzaju pomost między przeszłością, a 
teraźniejszością. Pamięć stanowi element tego ducha, gdyż negatywne wydarzenia w 
przeszłości odegrały poważną rolę w budowaniu Wspólnoty Europejskiej. Program powinien 
sugerować, że Wspólnota Europejska kieruje się wspólnym duchem, a ważne dla niej jest, by 
możliwie najwięcej obywateli czuło i głosiło tego ducha, gdyż powinien on prowadzić do 
większej spójności.

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera (a)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) „Pamięć o przeszłości i obywatelstwo 
europejskie”

(a) „Pielęgnowanie pamięci o europejskiej 
historii i rozwijanie poczucia tożsamości 
europejskiej”

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Te dwa komponenty są uzupełnione 
działaniami horyzontalnymi w zakresie 
analizy, rozpowszechniania i stosowania 
wyników projektów (działania w zakresie 
„wykorzystania”).

Te dwa komponenty są uzupełnione 
działaniami horyzontalnymi w zakresie 
analizy, rozpowszechniania i stosowania 
wyników projektów (działania w zakresie 
„rozpowszechniania wiedzy i 
powielania”).

Uzasadnienie

Wyniki niektórych projektów mogą być rozpowszechniane, podczas gdy inne nadają się do 
powielania (częste, ponowne wykorzystanie).

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Aby osiągnąć cele programu, należy 
finansować między innymi następujące 
rodzaje działań realizowanych na szczeblu 
transnarodowym lub posiadających 
wyraźny wymiar europejski:

2. Aby osiągnąć cele programu, należy 
finansować między innymi (ale nie 
wyłącznie) następujące rodzaje działań 
realizowanych na szczeblu 
transnarodowym lub posiadających 
wyraźny wymiar europejski:

Uzasadnienie

Dopisanie „nie wyłącznie” oznacza, iż nie jest to zamknięta lista.
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Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – tiret drugie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– tworzenie transnarodowych partnerstw i 
sieci oraz ich funkcjonowanie,

– tworzenie transgranicznych 
międzynarodowych ogniw współpracy i 
sieci oraz ich funkcjonowanie,

Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – tiret trzecie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– wsparcie na rzecz organizacji o 
znaczeniu ogólnoeuropejskim,

– wsparcie na rzecz organizacji o 
znaczeniu europejskim,

Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – tiret czwarte

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– rozwój społeczności i debaty dotyczące 
kwestii obywatelskich w oparciu o 
wykorzystanie ICT lub mediów 
społecznych,

– debaty dotyczące kwestii obywatelskich, 
jak rozwój społeczności, w oparciu o 
wykorzystanie ICT lub mediów 
społecznych,

Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – tiret szóste

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– debaty/badania i interwencje dotyczące 
decydujących momentów w historii 
Europy, w szczególności w celu 
podtrzymania żywej pamięci o zbrodniach 
nazistowskich i stalinowskich,

– debaty/badania i interwencje dotyczące 
decydujących momentów w historii 
Europy, w szczególności w celu 
podtrzymania żywej pamięci o zbrodniach 
popełnionych przez reżimy totalitarne,
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Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – tiret siódme

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– refleksję/debaty na temat wspólnych 
wartości, 

refleksję/debaty na temat wspólnych 
europejskich wartości i ducha 
europejskiego,

Uzasadnienie

Zgodnie z innymi poprawkami dotyczącymi wprowadzenia pojęcia „duch”, które jest jednym 
z podstawowych kamieni węgielnych europejskiej konstrukcji.

Poprawka 19

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – tiret ósme

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– inicjatywy na rzecz podnoszenia 
świadomości w odniesieniu do instytucji
UE i ich funkcjonowania,

– inicjatywy na rzecz podnoszenia wiedzy 
narodów o instytucjach UE i ich 
funkcjonowaniu,

Poprawka 20

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – tiret dziewiąte

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– działania, w ramach których stosuje się i 
umożliwia się dalsze wykorzystanie
wyników wspieranych inicjatyw,

działania celem upowszechniania, 
wykorzystywania i promocji powielania 
wyników wspieranych inicjatyw,

Uzasadnienie

Poza rozpowszechnianiem wyników na etapie planowania i wdrażania projektów należy 
zdecydować, jak można by ponownie wykorzystać wyniki w przyszłości, tym samym 
przyczyniając się do dynamiczniejszego rozwoju. Na przykład wynikiem jakiegoś projektu 
może okazać się studium, ale nowa metodologia, która być może została opracowana przy 
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powstawaniu projektu, może mieć zastosowanie do wielu innych projektów. Metodologia 
byłaby zatem równie ważna, co wynik, jako że można by ją wykorzystywać wiele razy.

Poprawka 21

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – tiret jedenaste

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– wsparcie na rzecz struktur 
informacyjno-doradczych programu w 
państwach członkowskich,

– reklama dla programu i doradztwo w 
jego zakresie na poziomie państw
członkowskich i zapewnienie wymaganej 
struktury instytucjonalnej umożliwiającej 
realizację ww. celów,

Uzasadnienie

Powinno się kłaść nacisk nie na strukturach instytucjonalnych, ale na reklamie i doradztwie, 
które wymagają instytucjonalnej struktury.

Poprawka 22

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Zamówienia publiczne będą obejmowały 
nabywanie usług, takich jak organizowanie 
wydarzeń, analizy i badania, narzędzia 
służące informowaniu i 
rozpowszechnianiu, monitorowanie i 
ocena.

2. Zamówienia publiczne będą obejmowały 
nabywanie usług, które umożliwią 
bezpośrednie wdrożenie i/lub
organizowanie wydarzeń, analizy i 
badania, narzędzia służące informowaniu i 
rozpowszechnianiu oraz monitorowanie i 
ocena.

Uzasadnienie

Ponieważ słowo „program” używane w tej decyzji odnosi się do programu „Europa dla 
obywateli”, wykorzystanie go tutaj mogłoby być dezorientujące. Ważne jest również 
podkreślenie, że należy posłużyć się zamówieniem publicznym na etapie planowania 
programu (bezpośrednie).

Poprawka 23
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W programie mogą uczestniczyć wszystkie 
zainteresowane strony zajmujące się 
promowaniem integracji europejskiej, w 
szczególności samorządy terytorialne i 
organizacje lokalne, organizacje zajmujące 
się badaniami europejskiej polityki 
publicznej (ośrodki analityczne), grupy 
obywateli i inne organizacje społeczeństwa 
obywatelskiego (takie jak stowarzyszenia 
ocalałych) oraz instytucje edukacyjne i 
badawcze.

W programie mogą uczestniczyć wszystkie 
zainteresowane podmioty zajmujące się 
promowaniem integracji, wspólnej 
pamięci, europejskich wartości i 
tożsamości, bez względu na liczbę ich 
członków i wielkość budżetu, w 
szczególności samorządy terytorialne i 
organizacje lokalne, organizacje zajmujące 
się badaniami europejskiej polityki 
publicznej (ośrodki analityczne), grupy 
obywateli i inne organizacje społeczeństwa 
obywatelskiego (takie jak stowarzyszenia 
ocalałych) oraz instytucje edukacyjne i 
badawcze.

Poprawka 24

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja prowadzi regularny dialog z 
beneficjentami programu oraz z 
odpowiednimi zainteresowanymi stronami 
i ekspertami.

Komisja prowadzi regularny dialog na 
poziomie lokalnym i online z 
beneficjentami programu oraz z 
odpowiednimi zainteresowanymi stronami 
i ekspertami.

Uzasadnienie

Trzeba utrwalić narzędzie zasięgania opinii online i nadać mu większy prestiż. Chociaż już 
ono istnieje, należy również podkreślić to dobitniej w rozporządzeniu.

Poprawka 25

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Propozycje złożone w czasie konsultacji 
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uwzględniane są przez Komisję przy 
sporządzaniu jej rocznych programów 
prac.

Uzasadnienie

Rozporządzenie obligować będzie stale Komisję do wnoszenia poprawek do swych 
programów prac, nawet w trakcie trwania programów.

Poprawka 26

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja zapewni spójność i 
komplementarność przedmiotowego 
programu i instrumentów z innych 
obszarów działania Unii, przede wszystkim 
kształcenia, szkolenia zawodowego, 
kultury, sportu, podstawowych praw i 
wolności, włączenia społecznego, 
równouprawnienia płci, przeciwdziałania 
dyskryminacji, badań i innowacji, polityki 
rozszerzenia i działań zewnętrznych Unii.

Komisja zapewnia, by środki zastosowane 
do przedmiotowego programu i 
instrumentów były spójne i 
komplementarne z innymi obszarami
działania Unii, przede wszystkim 
kształcenia, szkolenia zawodowego, 
kultury, sportu, podstawowych praw i 
wolności, włączenia społecznego, 
równouprawnienia płci, solidarności 
międzypokoleniowej, wolontariatu, 
przeciwdziałania dyskryminacji, badań i 
innowacji, polityki dobrosiąsiedzkiej i
rozszerzenia i działań zewnętrznych Unii.

Poprawka 27

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – punkt 1 – komponent 1 - nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Pamięć o przeszłości i obywatelstwo 
europejskie

1. Pamięć o przeszłości, obywatelstwo 
europejskie i duch europejski

Uzasadnienie

Ujednolicenie z pierwszym akapitem art. 3.

Poprawka 28
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – komponent 1 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W ramach tego komponentu programu 
udziela się wsparcia na rzecz działań 
zachęcających do refleksji na temat 
szeroko rozumianych wspólnych wartości 
z uwzględnieniem różnorodności. Środki 
można udostępniać na rzecz inicjatyw 
służących refleksji na temat przyczyn 
pojawienia się totalitarnych reżimów w 
historii nowożytnej Europy (szczególnie, 
ale nie wyłącznie, nazizmu i stalinizmu) 
oraz uczczeniu pamięci ich ofiar. 
Komponent ten powinien również 
obejmować działania dotyczące innych 
punktów odniesienia w najnowszej historii 
Europy. W szczególności pierwszeństwo 
będzie przyznawane działaniom 
promującym tolerancję i pojednanie, 
których celem jest dotarcie do młodszego 
pokolenia.

W ramach tego komponentu programu 
udziela się wsparcia na rzecz działań 
zachęcających do refleksji na temat 
szeroko rozumianych wspólnych wartości 
z uwzględnieniem historii europejskiej,
różnorodności kulturowej i językowej. 
Środki można udostępniać na rzecz 
inicjatyw służących refleksji na temat 
przyczyn pojawienia się totalitarnych 
reżimów w historii nowożytnej Europy 
(szczególnie, ale nie wyłącznie, nazizmu i 
stalinizmu) oraz uczczeniu pamięci ich 
ofiar. Komponent ten powinien również 
obejmować działania dotyczące innych 
punktów odniesienia w najnowszej historii 
Europy. W szczególności pierwszeństwo 
będzie przyznawane działaniom 
promującym tolerancję, wzajemne 
zrozumienie za pośrednictwem dialogu 
międzykulturowego i pojednanie jako 
sposób pozostawiania przeszłości za sobą i 
budowania przyszłości, szczególnie z 
myślą o dotarciu do młodszego pokolenia.

Poprawka 29

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – komponent 2 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wiele pozostaje jeszcze do zrobienia w 
celu przyciągnięcia większej liczby kobiet 
do uczestniczenia w podejmowaniu decyzji 
politycznych i gospodarczych. Osoby 
odpowiedzialne za podejmowanie decyzji 
politycznych wpływających na życie ludzi 
powinny w większym stopniu uwzględniać 
opinie kobiet i działać na ich podstawie.

Wiele pozostaje jeszcze do zrobienia w 
celu umożliwienia kobietom i innym 
osobom w trudnym położeniu
uczestniczenia w większym zakresie w 
podejmowaniu decyzji politycznych i 
gospodarczych. Odpowiedzialni za 
podejmowanie decyzji politycznych 
wpływających na życie ludzi powinni w 
większym stopniu uwzględniać opinie tych 
osób i działać na ich podstawie.
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Poprawka 30

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – komponent 2 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ponieważ pełna integracja mniejszości 
jest niezmiennym celem UE, należy 
przyjąć bardziej konstruktywne podejście, 
aby zachęcać je do udziału w życiu 
politycznym i obywatelskim.

Poprawka 31

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – punkt 1 – działanie horyzontalne - nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

DZIAŁANIE HORYZONTALNE: 
Wykorzystanie

DZIAŁANIE HORYZONTALNE: 
Rozpowszechnianie i powielanie wyników

Uzasadnienie

Ponieważ mamy do czynienia z działaniami horyzontalnymi, a w niektórych przypadkach
wydają się one raczej abstrakcyjne, nadane nazwy powinny wyjaśniać, na czym one polegają. 
Poza tym to nie wyniki jako takie należy rozpowszechniać: ich oddziaływanie i wnoszona 
wartość dodana powinny być wielokrotnie wykorzystywane, a w niektórych przypadkach 
wykorzystywane również w innych sektorach. Wprowadzenie słowa „powielanie” sugeruje 
ten tok myślenia. Na przykład, jeśli jednym z wyników jakiegoś projektu jest opracowanie 
pewnej nowej metodologii, można będzie ją wykorzystywać wiele razy w dalszych projektach. 

Poprawka 32

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – działanie horyzontalne – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Będzie ono obejmować „budowanie 
zdolności” – opracowanie środków 
wspierających na rzecz wymiany 
najlepszych praktyk, gromadzenia 

Będzie ono obejmować „budowanie 
zdolności” – opracowanie środków 
wspierających na rzecz wymiany 
najlepszych rozwiązań, gromadzenia 
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doświadczeń wśród zainteresowanych 
stron na szczeblu lokalnym i regionalnym, 
łącznie z organami sektora publicznego, a 
także na rzecz rozwijania nowych 
umiejętności m.in. poprzez szkolenia. 
Drugie z wymienionych działań mogłyby 
obejmować partnerską wymianę, szkolenia 
dla osób prowadzących szkolenia, a także 
na przykład opracowanie bazy danych 
organizacji/projektów finansowanych w 
ramach programu.

doświadczeń wśród zainteresowanych 
stron na szczeblu lokalnym i regionalnym, 
łącznie z organami sektora publicznego, a 
także na rzecz rozwijania nowych 
umiejętności, np. poprzez media 
społecznościowe lub szkolenia. Drugie z 
wymienionych działań mogłyby 
obejmować partnerską wymianę, szkolenia 
dla osób prowadzących szkolenia, a także 
na przykład opracowanie bazy danych 
organizacji/projektów finansowanych w 
ramach programu.

Poprawka 33

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – punkt 2 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zasadniczo w pierwszej kolejności będą 
udzielane dotacje na projekty o dużym 
wpływie, w szczególności na te, które są 
bezpośrednio związane z polityką UE w 
celu uczestniczenia w kształtowaniu 
agendy politycznej Unii.

Zasadniczo w pierwszej kolejności będą 
udzielane dotacje na projekty o dużym 
wpływie, w szczególności na te, które są 
związane z polityką UE lub są uznawane 
przez obywateli za wyjątkowo ważne, w 
celu uczestniczenia w kształtowaniu 
agendy politycznej Unii.

Poprawka 34

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – punkt 2 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zarządzanie programem i większością 
działań może odbywać się centralnie 
poprzez agencję wykonawczą.

Zarządzanie programem i większością 
działań prowadzić będzie centralnie 
agencja wykonawcza.

Uzasadnienie

Rozporządzenie określi, jaki rodzaj instytucji zajmie się koordynowaniem tego programu.



AD\915612PL.doc 17/20 PE494.830v02-00

PL

Poprawka 35

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – punkt 2 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Łączne wydatki administracyjne związane 
z programem powinny być proporcjonalne 
do zadań przewidzianych w danym 
programie.

Łączne wydatki administracyjne związane 
z programem powinny być proporcjonalne 
do zadań przewidzianych w danym 
programie i nie powinny przekroczyć 12% 
budżetu programu.

Uzasadnienie

Określenie pułapu rozporządzenia posłuży jako przesłanie i odwiedzie od wypowiadania 
komentarzy na temat przesadnej biurokracji europejskiej.

Poprawka 36

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – punkt 2 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W razie potrzeby Komisja może również 
podejmować działania w zakresie 
informowania, publikacji i 
rozpowszechniania, zapewniając w ten 
sposób szeroką wiedzę na temat działań 
wspieranych w ramach programu i znaczny 
wpływ tych działań.

W razie potrzeby Komisja będzie również 
podejmować działania w zakresie 
informowania, publikacji i 
rozpowszechniania, zapewniając w ten 
sposób szeroką wiedzę na temat działań 
wspieranych w ramach programu i znaczny 
wpływ tych działań. Położy to nacisk na 
działania informacyjne i reklamowe 
prowadzone na poziomie państw 
członkowskich we wszystkich urzędowych 
językach UE.

Uzasadnienie

Chociaż angielski, francuski i niemiecki dominują jako języki urzędowe na poziomie 
wdrażania projektu, program dotyczy europejskiego obywatelstwa i dlatego trzeba zachęcać 
do prowadzenia komunikacji w 23 (od 2013 r. w 24) językach urzędowych; to jedna z 
podstawowych zasad UE.

Poprawka 37
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – punkt 3 – cel szczegółowy 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

podnoszenie świadomości w zakresie
pamięci o przeszłości, historii, tożsamości i 
celów Unii poprzez pobudzanie debaty, 
refleksji i tworzenia sieci kontaktów.

kultywowanie pamięci o przeszłości, 
wspólnej historii, tożsamości i wartości, a 
także celu Unii, jakim jest szerzenie 
pokoju, unijnych wartości, różnorodności 
kulturalnej i językowej oraz dobrobytu 
społeczeństwa poprzez pobudzanie debaty, 
refleksji i tworzenia sieci kontaktów, 
tworzenie platform dzielenia się 
doświadczeniami i ich wymiany, tak by 
wyciągnąć wnioski z historii i debatować 
nad przyszłością Europy.

Poprawka 38

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – punkt 3 – cel szczegółowy 2 – tabela - wiersz 6a(nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Odsetek dyrektorów 
konsorcjów z państw, 
które wstąpiły do UE w 
2004, 2007 i 2013 r.

n.d. Ogółem co najmniej 35 
%.

Uzasadnienie

Trzeba podkreślić na poziomie wspólnotowym, że koordynację projektem powinno 
przedsięwziąć nie tylko 15 „starych” państw członkowskich, ale powinna ona objąć również 
ten obszar; innymi słowy, w 13 nowych państwach członkowskich powinno się rozwijać 
kulturę i doświadczenie w zarządzaniu projektami międzynarodowych partnerstw, w ten 
sposób propagując realistyczną integrację europejską.
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Poprawka 39

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik –punkt 3 – działanie horyzontalne (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

DZIAŁANIE HORYZONTALNE: Rozpowszechnianie i powielanie wyników
Wskaźniki wyników Najnowsze znane wyniki Cel (wynik) 

średnioterminowy

Uzasadnienie

Komisja powinna również określić wskaźnik wyników dla działań horyzontalnych, które 
proponuje.
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