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Poprawka 22
Karima Delli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wniosek dotyczący ROZPORZĄDZENIA 
PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I 
RADY w sprawie Programu Unii 
Europejskiej na rzecz przemian i innowacji 
społecznych

Wniosek dotyczący ROZPORZĄDZENIA 
PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I 
RADY w sprawie Programu Unii 
Europejskiej na rzecz postępu, 
solidarności, zatrudnienia i innowacji 
społecznych

Or. en

Poprawka 23
Karima Delli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 1 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Zgodnie z komunikatem Komisji 
„Budżet z perspektywy »Europy 2020«”, w 
którym zaleca się racjonalizację i 
uproszczenie struktury instrumentów 
finansowania UE, jak również 
skoncentrowanie się na wartości dodanej 
Unii oraz na wpływie i rezultatach, 
niniejszą decyzją ustanawia się Program 
Unii Europejskiej na rzecz przemian i 
innowacji społecznych (zwany dalej 
„Programem”) w celu zapewnienia 
kontynuacji i rozwoju działań 
prowadzonych na podstawie decyzji nr 
1672/2006/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 24 października 2006 r. 
ustanawiającej wspólnotowy program na 
rzecz zatrudnienia i solidarności społecznej 
– Progress, rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 492/2011 z 
dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie 

(1) Zgodnie z komunikatem Komisji 
„Budżet z perspektywy »Europy 2020«”, w 
którym zaleca się racjonalizację i 
uproszczenie struktury instrumentów 
finansowania UE, jak również 
skoncentrowanie się na wartości dodanej 
Unii oraz na wpływie i rezultatach, 
niniejszą decyzją ustanawia się Program 
Unii Europejskiej na rzecz postępu, 
solidarności, zatrudnienia i innowacji 
społecznych (zwany dalej „Programem”) w 
celu zapewnienia kontynuacji i rozwoju 
działań prowadzonych na podstawie 
decyzji nr 1672/2006/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 24 
października 2006 r. ustanawiającej 
wspólnotowy program na rzecz 
zatrudnienia i solidarności społecznej –
Progress, rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 492/2011 z 
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swobodnego przepływu pracowników 
wewnątrz Unii oraz decyzji Komisji nr 
2003/8/WE z dnia 23 grudnia 2002 r. 
wykonującej rozporządzenie Rady (EWG) 
nr 1612/1968 w zakresie zestawiania 
wolnych miejsc pracy i wniosków o 
zatrudnienie i decyzji Parlamentu 
Europejskiego i Rady nr 283/2010/UE z 
dnia 25 marca 2010 r. ustanawiającej 
europejski instrument mikrofinansowy na 
rzecz zatrudnienia i włączenia społecznego 
Progress (zwany dalej „Instrumentem”).

dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie 
swobodnego przepływu pracowników 
wewnątrz Unii oraz decyzji Komisji nr 
2003/8/WE z dnia 23 grudnia 2002 r. 
wykonującej rozporządzenie Rady (EWG) 
nr 1612/1968 w zakresie zestawiania 
wolnych miejsc pracy i wniosków o 
zatrudnienie i decyzji Parlamentu 
Europejskiego i Rady nr 283/2010/UE z 
dnia 25 marca 2010 r. ustanawiającej 
europejski instrument mikrofinansowy na 
rzecz zatrudnienia i włączenia społecznego 
Progress (zwany dalej „Instrumentem”).

Or. en

Poprawka 24
Karima Delli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 3 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Zgodnie z art. 148 ust. 4 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej dnia 21 
października 2010 r. Rada przyjęła 
wytyczne dotyczące polityk zatrudnienia, 
które wraz z ogólnymi kierunkami polityk 
gospodarczych państw członkowskich i 
Unii przyjętymi zgodnie z art. 121 Traktatu 
zawierają zintegrowane wytyczne 
dotyczące strategii „Europa 2020”. 
Program powinien ułatwić stosowanie 
zintegrowanych wytycznych dotyczących 
strategii „Europa 2020”, w szczególności 
wytycznych 7, 8 i 10, ułatwiając 
jednocześnie realizację inicjatyw 
przewodnich, ze szczególnym 
uwzględnieniem Europejskiej platformy 
współpracy w zakresie walki z ubóstwem i 
wykluczeniem społecznym, Programu na 
rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia i 
programu „Mobilna młodzież”.

(3) Zgodnie z art. 148 ust. 4 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej dnia 21 
października 2010 r. Rada przyjęła 
wytyczne dotyczące polityk zatrudnienia, 
które wraz z ogólnymi kierunkami polityk 
gospodarczych państw członkowskich i 
Unii przyjętymi zgodnie z art. 121 Traktatu 
zawierają zintegrowane wytyczne 
dotyczące strategii „Europa 2020”. 
Program powinien ułatwić stosowanie 
zintegrowanych wytycznych dotyczących 
strategii „Europa 2020”, w szczególności 
wytycznych 7, 8 i 10, ułatwiając 
jednocześnie realizację inicjatyw 
przewodnich, ze szczególnym 
uwzględnieniem Europejskiej platformy 
współpracy w zakresie walki z ubóstwem i 
wykluczeniem społecznym, Programu na 
rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia i 
programu „Mobilna młodzież”, jak 
również inicjatywy „Szanse dla 
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młodzieży".

Or. en

Poprawka 25
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

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 
zaspokajania pilnych potrzeb społecznych i 

(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, zwłaszcza w kontekście 
obecnego kryzysu gospodarczego 
panującego w Unii Europejskiej i jej 
regionach, 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, zwłaszcza z myślą o 
intensyfikacji wzrostu i zrównoważonego 
rozwoju regionów Unii Europejskiej. 
Powinien również być katalizatorem dla 
tworzenia transnarodowych partnerstw i 
sieci przez podmioty sektora publicznego i 
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stawiania czoła wyzwaniom społecznym. prywatnego oraz trzeciego sektora, a także 
wspierać ich zaangażowanie w tworzenie i 
stosowanie nowych podejść do 
zaspokajania pilnych potrzeb społecznych i 
stawiania czoła wyzwaniom społecznym.

Or. fr

Poprawka 26
Karima Delli

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 

(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 ich praktyczne wdrażanie 
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 
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podmioty sektora publicznego i 
prywatnego oraz trzeciego sektora, a także 
wspierać ich zaangażowanie w tworzenie i 
stosowanie nowych podejść do 
zaspokajania pilnych potrzeb społecznych i 
stawiania czoła wyzwaniom społecznym.

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 
zaspokajania pilnych potrzeb społecznych i 
stawiania czoła wyzwaniom społecznym.

Or. en

Poprawka 27
Karin Kadenbach

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 4a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4a) W szczególności Program powinien 
ułatwiać identyfikację, ocenę i 
rozpowszechnianie innowacyjnych 
rozwiązań i praktyk przez eksperymenty 
polityki społecznej w celu zapewnienia 
państwom członkowskim ewentualnego 
niezbędnego wsparcia w zwiększaniu 
efektywności rynków pracy oraz dalszym 
udoskonalaniu ram politycznych w 
zakresie zabezpieczenia i włączenia 
społecznego. Eksperymenty polityki 
społecznej odnoszą się do testowania w 
warunkach terenowych projektów 
innowacji społecznych. Umożliwiają 
zbieranie danych o wykonalności 
innowacji społecznych. Sprawdzone 
rozwiązania należy wdrażać na szeroko 
zakrojoną skalę, korzystając ze wsparcia 
finansowego oferowanego w ramach 
Europejskiego Funduszu Socjalnego 
(EFS) oraz ze środków pochodzących z 
innych źródeł. Doświadczenie pokazuje, że 
eksperymentalne projekty polityki 
społecznej często realizowane są przez 
okres od trzech do pięciu lat z udziałem 
rozmaitych podmiotów dowolnej 
wielkości. Krajowe centra informacyjne, 
w których można uzyskać informacje na 
temat eksperymentów polityki społecznej, 
pełnią w miejscach, w których zostały 
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utworzone, funkcję centralnego punktu 
kontaktowego dla wszystkich 
zainteresowanych stron oraz wspierają 
tworzenie i rozwijanie sieci partnerstw.

Or. de

Poprawka 28
Karima Delli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 4 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4a) W ramach Programu należy zwrócić 
szczególną uwagę na terytorialny wymiar 
ubóstwa i wykluczenia, a przede 
wszystkim na rosnące nierówności między 
regionami i w ich obrębie, nierówności 
między regionami i miastami oraz w 
obrębie miast i mniejszych obszarów.

Or. en

Poprawka 29
Karima Delli

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 

(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 również zmniejszyć obciążenie 
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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.

administracyjne w przypadku 
beneficjentów. 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.

Or. en

Poprawka 30
Karima Delli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Unia powinna zapewnić sobie solidną 
podstawę analityczną w celu wspierania 
procesu wyznaczania kierunków polityki w 
obszarze zatrudnienia i spraw społecznych. 
Taka baza merytoryczna wnosi wartość 
dodaną do działań na poziomie krajowym 
poprzez nadanie wymiaru europejskiego i 
umożliwienie porównania pod względem 
sposobu gromadzenia danych i rozwoju 
narzędzi statystycznych oraz metod i 
wspólnych wskaźników, tak aby możliwe 
było uzyskanie pełnego obrazu sytuacji w 
obszarach zatrudnienia, polityki społecznej 
i warunków pracy w całej Unii oraz 

(6) Unia powinna zapewnić sobie solidną 
podstawę analityczną w celu wspierania 
procesu wyznaczania kierunków polityki w 
obszarze zatrudnienia i spraw społecznych. 
Taka baza merytoryczna wnosi wartość 
dodaną do działań na poziomie krajowym 
poprzez nadanie wymiaru europejskiego i 
umożliwienie porównania pod względem 
sposobu gromadzenia danych i rozwoju 
narzędzi statystycznych oraz metod i 
wspólnych wskaźników, tak aby możliwe 
było uzyskanie pełnego obrazu sytuacji w 
obszarach zatrudnienia, polityki społecznej 
i warunków pracy w całej Unii oraz 
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zapewnienie wydajności i skuteczności 
programów i strategii.

zapewnienie wydajności i skuteczności 
programów i strategii. W szczególności 
lepsze zrozumienie terytorialnego 
wymiaru niekorzystnej sytuacji społeczno-
gospodarczej mogłoby wnieść znaczącą 
wartość dodaną w kontekście wysiłków na 
rzecz wypracowania bardziej 
zrównoważonego i zintegrowanego 
podejścia do kwestii rozwiązania tego 
problemu.

Or. en

Poprawka 31
Petru Constantin Luhan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Unia ma wyjątkową możliwość 
stworzenia unijnej platformy na rzecz 
wymiany przez państwa członkowskie 
informacji dotyczących polityki oraz ich 
wzajemnego uczenia się w obszarach 
zatrudnienia i spraw społecznych. Wiedza 
na temat strategii realizowanych w innych 
państwach oraz na temat ich efektów 
zwiększa liczbę wariantów dostępnych dla 
osób odpowiedzialnych za wyznaczanie 
kierunków polityki, pozwala na 
prowadzenie nowych działań politycznych 
oraz zachęca do dokonywania reform na 
poziomie krajowym.

(7) Unia ma wyjątkową możliwość 
stworzenia unijnej platformy na rzecz 
wymiany przez państwa członkowskie 
informacji dotyczących polityki oraz ich 
wzajemnego uczenia się przez promowanie 
dobrych praktyk w obszarach zatrudnienia 
i spraw społecznych. Wiedza na temat 
strategii realizowanych w innych 
państwach oraz na temat ich efektów 
zwiększa liczbę wariantów dostępnych dla 
osób odpowiedzialnych za wyznaczanie 
kierunków polityki, pozwala na 
prowadzenie nowych działań politycznych 
oraz zachęca do dokonywania reform na 
poziomie krajowym.

Or. ro

Poprawka 32
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 8 a preambuły (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8a) Należy ponadto promować inwestycje 
w infrastrukturę zdrowotną i społeczną w 
celu zmniejszenia nierówności i 
ograniczania dyskryminacji, lecz także z 
myślą o wzroście, dobrobycie i rozwoju na 
szczeblu krajowym, regionalnym i 
lokalnym.

Or. fr

Poprawka 33
Karima Delli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Organizacje społeczeństwa 
obywatelskiego prowadzące działalność 
na różnych poziomach mogą odgrywać 
istotną rolę w osiąganiu celów Programu 
dzięki ich udziałowi w procesie 
wyznaczania kierunków polityki oraz ich 
wkładowi w rozwój innowacji 
społecznych.

(9) Organizacje społeczeństwa 
obywatelskiego, w tym partnerzy 
społeczni, odgrywają kluczową rolę przy 
propagowaniu zatrudnienia wysokiej 
jakości, a także przy zwalczaniu 
wykluczenia społecznego i ubóstwa, jak 
również bezrobocia, i powinny ściśle 
współpracować w ramach wszystkich 
działań ukierunkowanych na realizację 
celów Programu. Organizacje 
społeczeństwa obywatelskiego prowadzące 
działalność na różnych poziomach 
powinny być w pełni zaangażowane, aby 
osiągać cele Programu. Dlatego w
powinny one uczestniczyć w 
opracowywaniu, monitorowaniu, ocenie, 
badaniach terenowych, 
rozpowszechnianiu i wzajemnym uczeniu 
się nowych strategii politycznych. 
Partnerstwa wysokiej jakości powinny 
powstawać na wszystkich szczeblach. 
Należy umocnić i poszerzyć zakres zasady 
partnerstwa jako wiodącej zasady w 
przypadku wszystkich sekcji Programu.
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Or. en

Poprawka 34
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Organizacje społeczeństwa 
obywatelskiego prowadzące działalność na 
różnych poziomach mogą odgrywać istotną 
rolę w osiąganiu celów Programu dzięki 
ich udziałowi w procesie wyznaczania 
kierunków polityki oraz ich wkładowi w 
rozwój innowacji społecznych.

(9) Organizacje społeczeństwa 
obywatelskiego prowadzące działalność na 
różnych poziomach mogą odgrywać istotną 
rolę w osiąganiu celów Programu dzięki 
ich udziałowi w procesie wyznaczania 
kierunków polityki oraz ich wkładowi w 
rozwój innowacji społecznych. W tym 
kontekście należy wspierać stały dialog 
między władzami krajowymi, 
regionalnymi i lokalnymi, 
przedstawicielami społeczeństwa 
obywatelskiego i partnerami społecznymi 
w celu efektywnego wprowadzenia 
zintegrowanych działań.

Or. fr

Poprawka 35
Nuno Teixeira

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, 

(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 aktywną 
identyfikację możliwości zatrudnienia, 
zwiększanie transgranicznej mobilności 
geograficznej pracowników, w 
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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”.

szczególności osób młodych, 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

Poprawka 36
Iosif Matula

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 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 wdrożenia polityki na 
rzecz modelu flexicurity oraz realizacji 
celów strategii „Europa 2020”.

Or. ro

Poprawka 37
Luís Paulo Alves
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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,
upraszczając zwłaszcza obsługę 
administracyjną, 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. Ponadto Komisja powinna 
zadbać o to, aby regiony ze stałymi 
ograniczeniami i szczególnie dotknięte 
przez kryzys miały lepszy dostęp do 
funduszy europejskich, aby stały się dzięki 
temu dźwigniami rozwoju gospodarczego 
przez eliminację niektórych z tych 
ograniczeń.

Or. pt

Poprawka 38
Petru Constantin Luhan

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 

(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 
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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.

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. 
Ponadto, małe przedsiębiorstwa i 
mikroprzedsiębiorstwa stanowią większość 
nowo zakładanych w Unii Europejskiej 
firm, a mikrokredyty mogą pomóc w 
uzyskaniu wartości dodanej i konkretnych 
wyników w możliwie najkrótszym czasie.
Pierwszym krokiem było ustanowienie 
Instrumentu przez Parlament Europejski i 
Radę w 2010 r.

Or. ro

Poprawka 39
Karima Delli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 17 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) W celu wykorzystania doświadczenia 
międzynarodowych instytucji finansowych, 
w szczególności Grupy Europejskiego 
Banku Inwestycyjnego, działania oparte na 
mikrofinansowaniu i przedsiębiorczości 
społecznej powinny być realizowane przez 
Komisję pośrednio poprzez powierzanie 
zadań wdrażania budżetu instytucjom 
finansowym zgodnie z rozporządzeniem 
finansowym. Wykorzystanie zasobów Unii 
pozwala na skupienie wsparcia na zasadzie 
dźwigni finansowej ze strony 
międzynarodowych instytucji finansowych 
i innych inwestorów oraz na uniknięcie 
rozproszonego podejścia, zwiększając tym 
samym dostępność finansowania wśród 

(17) W celu wykorzystania doświadczenia 
międzynarodowych instytucji finansowych, 
w szczególności Grupy Europejskiego 
Banku Inwestycyjnego, działania oparte na 
mikrofinansowaniu i przedsiębiorczości 
społecznej powinny być realizowane przez 
Komisję pośrednio poprzez powierzanie 
zadań wdrażania budżetu instytucjom 
finansowym zgodnie z rozporządzeniem 
finansowym. Wykorzystanie zasobów Unii 
pozwala na skupienie wsparcia na zasadzie 
dźwigni finansowej ze strony 
międzynarodowych instytucji finansowych 
i innych inwestorów oraz na uniknięcie 
rozproszonego podejścia, zwiększając tym 
samym dostępność finansowania i 
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mikroprzedsiębiorstw, w tym osób 
prowadzących działalność na własny 
rachunek, oraz przedsiębiorstw 
społecznych. Wkład Unii ułatwia zatem 
rozwój powstającego obecnie sektora 
przedsiębiorstw społecznych i rynku 
mikrofinansowego w Unii oraz 
prowadzenie działań o charakterze 
transgranicznym.

rozpowszechniając mikrofinansowanie 
dla grup szczególnie zagrożonych oraz dla 
ludzi młodych. W ten sposób wspiera się 
też rozwój przedsiębiorczości, gospodarkę 
społeczną i mikroprzedsiębiorstwa, które 
mają niewystarczającą zdolność 
kredytową lub nie mają jej wcale, a także 
dysponują niewystarczającymi zasobami 
kapitałowymi bądź nie posiadają ich wcale 
i w związku z tym nie uzyskują dostępu do 
kredytów. Wkład Unii ułatwia zatem 
rozwój powstającego obecnie sektora 
przedsiębiorstw społecznych i rynku 
mikrofinansowego w Unii oraz 
prowadzenie działań o charakterze 
transgranicznym.

Or. en

Poprawka 40
Karima Delli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 17 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17a) Zgodnie ze strategią „Europa 2020” 
w ramach Programu należy podejmować 
problem bezrobocia osób młodych. Mimo 
pewnych pozytywnych oznak ożywienia 
gospodarczego w 2009 r., wzrost 
zatrudnienia był zbyt słaby, aby 
doprowadzić do trwałego obniżenia 
wskaźników bezrobocia. Średni czas 
pozostawania bez pracy wydłużył się, a 
wskaźniki bezrobocia osób młodych 
wzrosły w wielu państwach 
członkowskich, osiągając w niektórych 
przypadkach poziom ponad 40%. Choć 
sytuacja w poszczególnych państwach 
członkowskich znacząco się różni, to 
średnia stopa bezrobocia osób młodych w 
Unii jest ponad dwa razy wyższa niż stopa 
bezrobocia osób dorosłych. Występują 
ponadto duże dysproporcje regionalne. 
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Bezrobocie osób młodych wzrasta, 
szczególnie na obszarach wiejskich. Osoby 
młode poniżej 25. roku życia powinny 
mieć przyszłość i perspektywy, aby mogły 
odgrywać kluczową rolę w procesie 
przyczyniania się do rozwoju 
społeczeństwa i gospodarki w Europie, co 
ma szczególne znacznie w obecnych 
czasach kryzysu.

Or. en

Poprawka 41
Karima Delli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 17 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17b) Podjęcie problemu bezrobocia i 
niepewności zatrudnienia osób młodych 
nie tylko obniżyłoby koszty społeczne, lecz 
także propagowało włączenie społeczne. A 
zatem w ramach Programu należy 
szczególnie skoncentrować się na kwestii 
bezrobocia osób młodych, wprowadzając 
oś inicjatywy „Szanse dla młodzieży”, 
która ma na celu usprawnienie przejścia 
od edukacji do godnej pracy, jak również 
poprawę warunków pracy ludzi młodych i 
ograniczenie zjawiska przedwczesnego 
kończenia nauki.

Or. en

Poprawka 42
Karima Delli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 17 c preambuły (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17c) Instrument mikrofinansowy 
powinien mieć długotrwały wpływ, 
docierając do potencjalnych 
beneficjentów i stanowiąc proaktywny 
element zarówno ekonomicznych, jak i 
lokalnych strategii politycznych w 
dziedzinie rozwoju. Działaniom 
obejmującym mikrofinansowanie i 
przedsiębiorczość społeczną towarzyszyć 
powinny programy opiekuńcze i 
szkoleniowe, tak aby zmaksymalizować 
szanse na stworzenie rentownych 
mikroprzedsiębiorstw. W tym celu na 
przedmiotowe środki należy przydzielić 
stałą część budżetu.

Or. en

Poprawka 43
Karima Delli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 17 d preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17d) Komisja i państwa członkowskie 
powinny przyjąć podejście w kwestii 
szkoleń i zatrudnienia, opierając się na 
obowiązujących prawach. Nie należy 
zapominać o aspekcie jakościowym
godnej pracy dla młodych ludzi, w tym o
wynagrodzeniach za staże i praktyki, 
a podejmowane działania powinny 
koncentrować się na podstawowych 
standardach pracy i innych standardach 
związanych z jakością pracy, takich jak 
wymiar czasu pracy, płaca, zabezpieczenie 
społeczne oraz bezpieczeństwo i zdrowie 
w pracy.

Or. en
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Poprawka 44
Karima Delli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 17 e preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17e) Działania podejmowane w ramach 
Programu powinny pomagać państwom 
członkowskim we wprowadzaniu 
skutecznych zachęt, takich jak dotacje na 
zatrudnienie czy składki na ubezpieczenie 
osób młodych, w celu stworzenia 
gwarantowanych godnych warunków 
życia i pracy. Takie zachęty powinny 
stanowić bodziec dla pracodawców 
publicznych i prywatnych do zatrudniania 
młodych ludzi, do inwestycji zarówno w 
tworzenie miejsc pracy dla młodych ludzi, 
jak i w stałe szkolenie i zwiększanie 
umiejętności podczas zatrudnienia, jak 
również do wspierania przedsiębiorczości, 
jako wyboru, wśród młodzieży. W ramach 
Programu należy też uwypuklać 
szczególną rolę i znaczenie małych 
przedsiębiorstw w odniesieniu do szkoleń, 
wiedzy eksperckiej i tradycyjnej wiedzy 
fachowej i zapewniać młodym ludziom 
dostęp do mikrofinansowania. Program 
powinien ułatwiać wymianę 
sprawdzonych rozwiązań między 
państwami członkowskimi we wszystkich 
tych dziedzinach.

Or. en

Poprawka 45
Karima Delli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 17 f preambuły (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17f) Działania podejmowane w ramach 
Programu powinny pomóc państwom 
członkowskim i podmiotom na rynku 
pracy w ustanowieniu gwarancji dla 
młodzieży zapewniającej młodym ludziom 
pracę, edukację bądź (ponowne) szkolenie 
w ciągu czterech miesięcy od momentu 
ukończenia szkoły, szczególnie w 
przypadku osób przedwcześnie 
kończących naukę i szkolenia oraz innych 
młodych ludzi w trudnej sytuacji. 
Program powinien ułatwiać wymianę 
sprawdzonych rozwiązań między 
państwami członkowskimi w tej dziedzinie.

Or. en

Poprawka 46
Karima Delli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 18 preambuły

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 Traktatu w ramach 
Programu należy dopilnować, aby 
realizacja jego priorytetów przyczyniała 
się do propagowania równości kobiet i 
mężczyzn. Oceny wykazały znaczenie 
włączania kwestii płci do wszystkich 
aspektów Programu, zapewniając w 
szczególności podejmowanie konkretnych 
działań, które mają na celu promowanie 
równości płci. W celu oceny sposobu 
uwzględniania kwestii równości płci przy 
realizacji działań podejmowanych w 
ramach Programu powinno się prowadzić 
regularne monitorowanie i ocenę.

Or. en
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Poprawka 47
Karima Delli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 18 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18a) Na mocy art. 10 Traktatu w ramach 
Programu należy dopilnować, by 
realizacja jego priorytetów przyczyniała 
się do zwalczania dyskryminacji ze 
względu na płeć, pochodzenie rasowe lub 
etniczne, religię lub wyznanie, 
niepełnosprawność, wiek lub orientację 
seksualną oraz do wypełniania 
zobowiązań wynikających z Konwencji 
Narodów Zjednoczonych o prawach osób 
niepełnosprawnych, między innymi w 
odniesieniu do edukacji, pracy i 
zatrudnienia oraz dostępności. Program 
powinien przyczyniać się do realizacji 
strategii unijnych, w ramach których 
wdraża się te zasady. W celu oceny 
sposobu uwzględniania kwestii równości 
niedyskryminacji przy realizacji działań 
podejmowanych w ramach Programu 
powinno się prowadzić regularne 
monitorowanie i ocenę.

Or. en

Poprawka 48
Karima Delli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 18 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18b) Na mocy art. 3 Traktatu oraz art. 24 
Karty praw podstawowych Unii 
Europejskiej Program zapewnia ochronę 
praw dzieci.

Or. en
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Poprawka 49
Karin Kadenbach

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 19 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Zgodnie z art. 9 Traktatu Program 
powinien gwarantować, że przy 
definiowaniu i wdrażaniu strategii i działań 
Unii uwzględnione zostaną wymogi 
związane z promowaniem wysokiego 
poziomu zatrudnienia, zapewnieniem 
odpowiedniej ochrony socjalnej i 
zwalczaniem wykluczenia społecznego.

(19) Zgodnie z art. 9 Traktatu Program 
powinien gwarantować, że przy 
definiowaniu i wdrażaniu strategii i działań 
Unii uwzględnione zostaną wymogi 
związane z promowaniem wysokiego 
poziomu zatrudnienia dobrej jakości, 
zapewnieniem odpowiedniej ochrony 
socjalnej i zwalczaniem wykluczenia 
społecznego.

Or. en

Poprawka 50
Iosif Matula

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 19 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Zgodnie z art. 9 Traktatu Program 
powinien gwarantować, że przy 
definiowaniu i wdrażaniu strategii i działań 
Unii uwzględnione zostaną wymogi 
związane z promowaniem wysokiego 
poziomu zatrudnienia, zapewnieniem 
odpowiedniej ochrony socjalnej i 
zwalczaniem wykluczenia społecznego.

(19) Zgodnie z art. 9 Traktatu Program 
powinien gwarantować, że przy 
definiowaniu i wdrażaniu strategii i działań 
Unii uwzględnione zostaną wymogi 
związane z promowaniem wysokiego 
poziomu zatrudnienia, zapewnieniem 
odpowiedniej ochrony socjalnej i 
zwalczaniem wykluczenia społecznego; 
władze lokalne i regionalne powinny 
wspierać instytuty badawcze oraz 
przemysł, a także promować i wspierać 
przedsiębiorstwa przemysłowe w 
inwestowaniu w badania i rozwój.

Or. ro
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Poprawka 51
Luís Paulo Alves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 21 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) 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, o której mowa w 
tym artykule, niniejsze rozporządzenie nie 
wykracza poza to, co jest konieczne do 
osiągnięcia tych celów.

(21) 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, o której mowa w 
tym artykule, i z uwzględnieniem struktury 
instytucjonalnej państw członkowskich i 
regionów, niniejsze rozporządzenie nie 
wykracza poza to, co jest konieczne do 
osiągnięcia tych celów.

Or. pt

Poprawka 52
Petru Constantin Luhan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 21 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) 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, o której mowa w 
tym artykule, niniejsze rozporządzenie nie 
wykracza poza to, co jest konieczne do 

(21) Ponieważ cele określone w niniejszym 
rozporządzeniu nie mogą być osiągnięte w 
dostatecznym stopniu na poziomie 
poszczególnych państw członkowskich ani 
tym bardziej na szczeblu regionalnym, 
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, o której mowa w tym 
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osiągnięcia tych celów. artykule, niniejsze rozporządzenie nie 
wykracza poza to, co jest konieczne do 
osiągnięcia tych celów.

Or. ro

Poprawka 53
Iosif Matula

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 25 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25a) Właściwe organy powinny zapewnić 
zachęty finansowe dla pracodawców, 
którzy oferują szkolenia dla osób z niskimi 
kwalifikacjami, przyczyniając się do ich 
integracji na rynku pracy.

Or. ro

Poprawka 54
Karima Delli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W niniejszym rozporządzeniu ustanawia 
się Program Unii Europejskiej na rzecz 
przemian i innowacji społecznych (zwany 
dalej „Programem”), który ma się 
przyczynić do wdrożenia strategii „Europa 
2020”, jej głównych celów oraz 
zintegrowanych wytycznych poprzez 
zapewnienie wsparcia finansowego na 
realizację celów Unii Europejskiej w 
zakresie promowania wysokiego poziomu 
zatrudnienia, gwarantowania odpowiedniej 
ochrony socjalnej, zwalczania wykluczenia 
społecznego i ubóstwa oraz poprawy 

1. W niniejszym rozporządzeniu ustanawia 
się Program Unii Europejskiej na rzecz 
postępu, solidarności, zatrudnienia i 
innowacji społecznych (zwany dalej 
„Programem”), który ma się przyczynić do 
wdrożenia strategii „Europa 2020”, jej 
głównych celów, inicjatyw przewodnich,
zintegrowanych wytycznych oraz 
inicjatywy „Szanse dla młodzieży” poprzez 
zapewnienie wsparcia finansowego na 
realizację celów Unii Europejskiej w 
zakresie promowania wysokiego poziomu 
zatrudnienia dobrej jakości, 
gwarantowania odpowiedniej i godnej 
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warunków pracy. ochrony socjalnej, zwalczania wykluczenia 
społecznego i ubóstwa, poprawy 
warunków pracy oraz sytuacji osób 
młodych w dziedzinie zatrudnienia i 
edukacji.

Or. en

Poprawka 55
Karima Delli

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) „przedsiębiorstwo społeczne” oznacza 
przedsiębiorstwo, którego głównym celem 
jest raczej wywarcie wpływu społecznego
niż wygenerowanie zysków dla właścicieli 
i zainteresowanych stron. 
Przedsiębiorstwo społeczne działa na 
rynku, produkując towary i świadcząc 
usługi w innowacyjny sposób zgodny z 
duchem przedsiębiorczości, a także 
wykorzystuje nadwyżki głównie do 
osiągania celów społecznych. Jest 
zarządzane w odpowiedzialny i przejrzysty 
sposób, w szczególności poprzez 
angażowanie pracowników, klientów i 
zainteresowanych stron, których dotyczy 
działalność gospodarcza przedsiębiorstwa;

a) „przedsiębiorstwo społeczne” oznacza 
podmiot w gospodarce społecznej, którego 
głównym zadaniem jest raczej realizacja 
celów społecznych niż generowanie 
zysków dla właścicieli, członków i 
udziałowców. Przedsiębiorstwo społeczne 
działa na rynku, produkując towary i 
świadcząc usługi w innowacyjny sposób 
zgodny z duchem przedsiębiorczości, a 
także ponownie inwestuje zyski głównie,
aby realizować swoje cele społeczne. Jest 
zarządzane w odpowiedzialny i przejrzysty 
sposób, w szczególności poprzez 
angażowanie pracowników, klientów i 
zainteresowanych stron, których dotyczy 
działalność przedsiębiorstwa;

Or. en

Poprawka 56
Karin Kadenbach

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) „przedsiębiorstwo społeczne” oznacza 
przedsiębiorstwo, którego głównym celem 
jest raczej wywarcie wpływu społecznego

a) „przedsiębiorstwo społeczne” oznacza 
przedsiębiorstwo, którego głównym celem 
jest raczej osiągnięcie celów społecznych 
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niż wygenerowanie zysków dla właścicieli 
i zainteresowanych stron. Przedsiębiorstwo 
społeczne działa na rynku, produkując 
towary i świadcząc usługi w innowacyjny 
sposób zgodny z duchem 
przedsiębiorczości, a także wykorzystuje 
nadwyżki głównie do osiągania celów 
społecznych. Jest zarządzane w 
odpowiedzialny i przejrzysty sposób, w 
szczególności poprzez angażowanie 
pracowników, klientów i zainteresowanych 
stron, których dotyczy działalność 
gospodarcza przedsiębiorstwa;

niż wygenerowanie zysków dla swoich 
właścicieli, członków i zainteresowanych 
stron. Przedsiębiorstwo społeczne działa na 
rynku, produkując towary i świadcząc 
usługi w innowacyjny sposób zgodny z 
duchem przedsiębiorczości, a także 
reinwestuje nadwyżki w dalszą realizację 
swoich celów społecznych. Jest zarządzane 
w odpowiedzialny i przejrzysty sposób, w 
szczególności poprzez angażowanie 
pracowników, klientów i zainteresowanych 
stron, których dotyczy działalność 
gospodarcza przedsiębiorstwa;

Or. de

Poprawka 57
Wojciech Michał Olejniczak

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) „przedsiębiorstwo społeczne” oznacza 
przedsiębiorstwo, którego głównym celem 
jest raczej wywarcie wpływu społecznego 
niż wygenerowanie zysków dla właścicieli 
i zainteresowanych stron. Przedsiębiorstwo 
społeczne działa na rynku, produkując 
towary i świadcząc usługi w innowacyjny 
sposób zgodny z duchem 
przedsiębiorczości, a także wykorzystuje 
nadwyżki głównie do osiągania celów 
społecznych. Jest zarządzane w 
odpowiedzialny i przejrzysty sposób, w 
szczególności poprzez angażowanie 
pracowników, klientów i zainteresowanych 
stron, których dotyczy działalność 
gospodarcza przedsiębiorstwa;

a) „przedsiębiorstwo społeczne” oznacza 
przedsiębiorstwo, którego głównym celem 
jest raczej wywarcie pozytywnego wpływu 
społecznego niż wygenerowanie zysków 
dla właścicieli i zainteresowanych stron. 
Przedsiębiorstwo społeczne działa na 
rynku, produkując towary i świadcząc 
usługi w innowacyjny sposób zgodny z 
duchem przedsiębiorczości, a także 
wykorzystuje nadwyżki głównie do 
osiągania celów społecznych, właściwych 
zwłaszcza z lokalnej perspektywy 
funkcjonowania przedsiębiorstwa. Jest 
zarządzane w odpowiedzialny i przejrzysty 
sposób, w szczególności poprzez 
angażowanie pracowników, klientów i 
zainteresowanych stron, których dotyczy 
działalność gospodarcza przedsiębiorstwa;

Or. pl
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Poprawka 58
Jens Nilsson

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) „przedsiębiorstwo społeczne” oznacza 
przedsiębiorstwo, którego głównym celem 
jest raczej wywarcie wpływu społecznego 
niż wygenerowanie zysków dla właścicieli 
i zainteresowanych stron. Przedsiębiorstwo 
społeczne działa na rynku, produkując 
towary i świadcząc usługi w innowacyjny 
sposób zgodny z duchem 
przedsiębiorczości, a także wykorzystuje 
nadwyżki głównie do osiągania celów 
społecznych. Jest zarządzane w 
odpowiedzialny i przejrzysty sposób, w 
szczególności poprzez angażowanie 
pracowników, klientów i 
zainteresowanych stron, których dotyczy 
działalność gospodarcza przedsiębiorstwa;

a) „przedsiębiorstwo społeczne” oznacza 
przedsiębiorstwo, którego głównym celem 
jest raczej wywarcie wpływu społecznego 
niż wygenerowanie zysków dla właścicieli 
i zainteresowanych stron. Przedsiębiorstwo 
społeczne działa na rynku i generuje 
korzyści społeczne dla wspólnoty, 
produkując towary i świadcząc usługi w 
interesie ogólnym, a także organizując 
proces produkcyjny w demokratyczny i 
uczestniczący sposób, angażując 
wewnętrzne zainteresowane strony i samą 
wspólnotę. Przedsiębiorstwo społeczne 
działa na rynku w innowacyjny sposób
zgodny z duchem przedsiębiorczości, a 
także wykorzystuje nadwyżki głównie do 
osiągania celów społecznych. Jest 
zarządzane w odpowiedzialny i przejrzysty 
sposób;

Or. en

Poprawka 59
Karima Delli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) „mikrofinanse” obejmują gwarancje, 
kontrgwarancje, mikrokredyty, kapitałowe 
i quasi-kapitałowe instrumenty 
inwestycyjne przeznaczone dla osób i 
mikroprzedsiębiorstw.

d) „mikrofinanse” obejmują gwarancje, 
kontrgwarancje, mikrokredyty, kapitałowe 
i quasi-kapitałowe instrumenty 
inwestycyjne przeznaczone dla osób i 
mikroprzedsiębiorstw, które mają 
niewystarczającą zdolność kredytową lub 
nie mają jej wcale, a także dysponują 
niewystarczającymi zasobami 
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kapitałowymi bądź nie posiadają ich wcale 
i w związku z tym nie uzyskują dostępu do 
kredytów.

Or. en

Poprawka 60
Karima Delli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Program składa się z następujących 
trzech komplementarnych osi:

1. Program składa się z następujących 
czterech komplementarnych osi:

Or. en

Poprawka 61
Karima Delli

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 w dziedzinie zatrudnienia, ochrony 
socjalnej, włączenia społecznego, unijnych 
przepisów dotyczących warunków pracy 
oraz walki z ubóstwem, a także 
promowanie procesów kształtowania 
polityki i postępu społecznego opartych na 
odpowiednich danych, we współpracy z 
partnerami społecznymi, organizacjami 
społeczeństwa obywatelskiego, organami 
lokalnymi i regionalnymi oraz innymi 
zainteresowanymi stronami;

Or. en
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Poprawka 62
Karin Kadenbach

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 władzami 
lokalnymi i regionalnymi, partnerami 
społecznymi, organizacjami społeczeństwa 
obywatelskiego i innymi zainteresowanymi 
stronami;

Or. en

Uzasadnienie

Realizacja celów strategii „Europa 2020” musi odbywać się na wszystkich szczeblach 
odpowiedzialnych za nie władz.

Poprawka 63
Karima Delli

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 pomaganie w 
zwiększaniu dostępu do 
mikrofinansowania i jego dostępności dla
osób pozbawionych pracy lub 
zagrożonych jej utratą lub mających
trudności z wejściem lub powrotem na 
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rynek pracy, jak również osób 
zagrożonych wykluczeniem społecznym 
lub osób słabszych znajdujących się w 
niekorzystnej sytuacji pod względem 
dostępu do tradycyjnego rynku 
kredytowego oraz dla 
mikroprzedsiębiorstw zatrudniających 
takie osoby, a także dla przedsiębiorstw 
gospodarki społecznej.

Or. en

Poprawka 64
Luís Paulo Alves

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, ze 
zwróceniem szczególnej uwagi na 
określone potrzeby regionów najbardziej 
oddalonych.

Or. pt

Poprawka 65
Nuno Teixeira

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 

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

Or. pt

Poprawka 66
Karima Delli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera c a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) osi inicjatywy „Szanse dla młodzieży”, 
która ma na celu poprawę sytuacji osób 
młodych w dziedzinie zatrudnienia i 
edukacji, szczególnie w przypadku 
młodzieży nieuczącej się i niepracującej 
(NEET).

Or. en

Poprawka 67
Karima Delli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Przepisy wspólne zawarte w art. 1–14 
mają zastosowanie do wszystkich trzech 
osi określonych w ust. 1 lit. a), b) i c), do 
których mają również zastosowanie 
przepisy szczegółowe.

2. Przepisy wspólne zawarte w art. 1–14 
mają zastosowanie do wszystkich czterech 
osi określonych w ust. 1 lit. a), b), c) i ca), 
do których mają również zastosowanie 
przepisy szczegółowe.

Or. en

Poprawka 68
Karin Kadenbach

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera a)
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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) 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, 
krajowym, regionalnym i lokalnym oraz 
wśród innych zainteresowanych stron, aby 
zrealizować konkretne i skoordynowane 
działania na szczeblu Unii i państw 
członkowskich;

Or. en

Uzasadnienie

Realizacja celów strategii „Europa 2020” musi odbywać się na wszystkich szczeblach 
odpowiedzialnych za nie władz. Kluczowe znaczenie ma zatem wzmocnienie zdolności 
organów lokalnych, tak aby wspierać wdrażanie strategii politycznych UE przez wzajemne 
uczenie się, dostarczanie dowodów i budowanie potencjału.

Poprawka 69
Petru Constantin Luhan

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) 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, 
które przyczynią się do budowania 
zaufania obywateli i wszystkich 
zainteresowanych stron;

Or. ro
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Poprawka 70
Karima Delli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 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, 
godnych, dostępnych i skutecznych
systemów zabezpieczenia społecznego i 
rynków pracy, tak aby zapewnić włączenie 
społeczne i wysoki poziom zatrudnienia 
dobrej jakości, oraz w stosownych 
przypadkach ułatwianie realizacji reformy 
polityki, poprzez promowanie udziału 
wszystkich właściwych zainteresowanych 
stron, w tym organizacji pozarządowych i 
osób najbardziej potrzebujących takich 
jak osoby doświadczające ubóstwa i 
wykluczenia społecznego, osoby
niepełnosprawne, imigranci i mniejszości 
etniczne, jak również przez promowanie 
dobrych rządów, wzajemnego uczenia się 
oraz innowacji społecznych;

Or. en

Poprawka 71
Karima Delli

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) modernizacja prawa Unii zgodnie z 
zasadami inteligentnych regulacji oraz 
zapewnienie skutecznego stosowania
prawa Unii dotyczącego warunków pracy;

c) monitorowanie postępu w zakresie 
realizacji celów strategii „Europa 2020”
oraz wdrażania unijnych strategii 
politycznych, jak również prawa Unii 
dotyczącego warunków pracy;

Or. en
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Poprawka 72
Wojciech Michał Olejniczak

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) promowanie mobilności geograficznej 
pracowników oraz zwiększenie możliwości 
zatrudnienia poprzez budowanie otwartych 
i dostępnych dla wszystkich unijnych 
rynków pracy oraz umożliwienie 
koniecznego przekwalifikowania 
pracowników z branż i sektorów objętych 
restrukturyzacją i masowymi 
zwolnieniami, w szczególności będącymi
negatywnymi skutkami globalizacji;

Or. pl

Uzasadnienie

Poprawka ta rozszerzy zakres funkcjonowania Programu oraz pozwoli osiągnąć konieczną 
synergię z zapisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (2014-2020).

Poprawka 73
Nuno Teixeira

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) promowanie mobilności geograficznej 
pracowników oraz zwiększenie możliwości 
zatrudnienia poprzez budowanie otwartych 
i dostępnych dla wszystkich unijnych 
rynków pracy, poświęcając szczególną 
uwagę młodzieży z większymi 
trudnościami w znalezieniu możliwości 
zatrudnienia;

Or. pt
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Poprawka 74
Karima Delli

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) zwalczanie ubóstwa i wykluczenia 
społecznego przez wspieranie działalności 
organizacji społeczeństwa obywatelskiego, 
partnerów społecznych, przedsiębiorstw 
społecznych i organizacji gospodarki 
społecznej, a także organów publicznych.

Or. en

Poprawka 75
Karima Delli

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

eb) zapewnienie odpowiedniego przejścia 
od edukacji do godnego zatrudnienia, 
zapobieganie przedwczesnemu kończeniu 
nauki i promowanie staży oraz praktyk 
wysokiej jakości;

Or. en

Poprawka 76
Karima Delli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) promowania równości kobiet i mężczyzn a) promowania równości kobiet i mężczyzn 
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oraz zwalczania dyskryminacji ze względu 
na płeć, pochodzenie rasowe lub etniczne, 
religię lub wyznanie, niepełnosprawność, 
wiek lub orientację seksualną;

przez uwzględnianie aspektu płci, 
wdrażanie pozytywnych działań na rzecz 
promowania równości płci, zwalczania 
dyskryminacji ze względu na płeć, 
pochodzenie rasowe lub etniczne, religię 
lub wyznanie, niepełnosprawność, wiek 
lub orientację seksualną i wypełniania 
zobowiązań wynikających z Konwencji 
Narodów Zjednoczonych o prawach osób 
niepełnosprawnych, między innymi w 
odniesieniu do edukacji, pracy i 
zatrudnienia oraz dostępności;

Or. en

Poprawka 77
Karima Delli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 4a
Zasada partnerstwa

Aby dopilnować, iż Program jest zgodny z 
potrzebami i wymogami beneficjentów 
oraz aby promować prawidłowe 
zarządzanie, wzajemne uczenie się i 
innowacje społeczne, Komisja i państwa 
członkowskie stosują zasadę partnerstwa 
w ramach całego cyklu życia Programu i 
na wszystkich szczeblach jego realizacji. 
W tym celu Komisja i państwa 
członkowskie dopilnowują, by organizacje 
społeczeństwa obywatelskiego, w tym 
partnerzy społeczni, które reprezentują 
grupy docelowe Programu, a także organy 
lokalne i regionalne były angażowane w 
proces podejmowania decyzji 
strategicznych oraz opracowywania,
wdrażania, monitorowania i oceny osi 
Programu, jak również w 
rozpowszechnianie informacji na ich 
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temat.
Należy przyznać wystarczające środki 
finansowe na zapewnienie skutecznego 
stosowania zasady partnerstwa, jak 
również na działania w zakresie 
budowania potencjału i kompetencji 
prowadzone przez reprezentujących grupy 
docelowe Programu partnerów 
społecznych i organizacje społeczeństwa 
obywatelskiego, w tym na szczeblu 
lokalnym i regionalnym.

Or. en

Poprawka 78
Karima Delli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2 – akapit pierwszy – 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) 60% na oś Progress, z czego co najmniej
50% na ochronę socjalną, włączenie 
społeczne i ograniczanie ubóstwa oraz 
zapobieganie temu zjawisku;

Or. en

Poprawka 79
Karin Kadenbach

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2 – akapit pierwszy – 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) 56% na oś Progress, z czego co najmniej
50% na ochronę socjalną, zwalczanie 
wykluczenia społecznego oraz 
ograniczanie ubóstwa i zapobieganie mu, 
co najmniej 10% na zwalczanie 
bezrobocia osób młodych oraz co najmniej 
25% na promowanie eksperymentów 
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polityki społecznej; środki finansowe są 
przy tym udostępniane na rzecz realizacji 
zarówno małych, jak i średnich i dużych 
projektów;

Or. de

Poprawka 80
Nuno Teixeira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2 – akapit pierwszy – 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) 60% na oś Progress, z czego co najmniej 
15% na promowanie eksperymentów 
społecznych jako metody testowania i 
oceny innowacyjnych rozwiązań w celu 
zwiększenia ich zastosowania oraz 15% na 
rozwój polityki zatrudniania młodzieży;

Or. pt

Poprawka 81
Karima Delli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) 15% na oś EURES; b) 20% na oś EURES, z czego co najmniej 
40% na ukierunkowane programy 
wspierania mobilności, co najmniej 20% 
na partnerstwa transgraniczne i 
przynajmniej 15% na szkolenie i 
podnoszenie kwalifikacji personelu 
EURES;

Or. en

Poprawka 82
Karin Kadenbach
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) 15% na oś EURES; b) 19% na oś EURES, z czego co najmniej 
40% na ukierunkowane programy 
wspierania mobilności, co najmniej 20% 
na partnerstwa transgraniczne oraz co 
najmniej 15% na szkolenia i podniesienie 
kwalifikacji pracowników sieci EURES;

Or. de

Poprawka 83
Karima Delli

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) 20% na oś mikrofinansów i 
przedsiębiorczości społecznej.

c) 15% na oś mikrofinansów i 
przedsiębiorczości społecznej.

Or. en

Poprawka 84
Karin Kadenbach

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) 20% na oś mikrofinansów i 
przedsiębiorczości społecznej.

c) 20% na oś mikrofinansów i 
przedsiębiorczości społecznej, z czego co 
najmniej 45% na mikrofinansowanie oraz 
co najmniej 45% na przedsiębiorczość 
społeczną.

Or. de
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Poprawka 85
Karima Delli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

25% budżetu Programu przeznacza się na 
promowanie eksperymentów z zakresu 
polityki społecznej, a co najmniej kolejne 
10% przeznacza się na walkę z 
bezrobociem i wykluczeniem osób 
młodych; finansowanie udostępnia się na 
jednakowych zasadach w przypadku 
małych, średnich i dużych przedsięwzięć;

Or. en

Poprawka 86
Karima Delli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Oprócz środków finansowych, o
których mowa w ust. 1, zapewnia się 
finansowanie na rzecz osi inicjatywy 
„Szanse dla młodzieży”, określonej w art. 
3 ust. 1 lit. ca). W okresie realizacji 
Programu, od dnia 1 stycznia 2014 r. do 
dnia 31 grudnia 2020 r., środki finansowe 
przeznaczone na tę oś wynoszą [XXX] mln 
euro.

Or. en

Uzasadnienie

Aby podjąć problem niemożliwych do zaakceptowania wysokich stóp bezrobocia osób 
młodych, wprowadza się oś inicjatywy „Szanse dla młodzieży”, pod warunkiem że 
finansowanie na ten cel można zapewnić w WRF 2014–2020.
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Poprawka 87
Karin Kadenbach

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. Maksymalnie 2% środków 
finansowych, o których mowa w ust. 1, 
przeznacza się na realizację programu w 
celu pokrycia na przykład kosztów 
związanych z pomocą techniczną lub 
administracyjną, tłumaczeniami, 
przetargami, organizacją spotkań 
ekspertów oraz komunikacją z wzajemną 
korzyścią dla Komisji i beneficjentów.

Or. de

Poprawka 88
Karima Delli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – punkt 1 – litera d a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) monitorowanie wpływu strategii 
politycznych realizowanych w odniesieniu 
do grup w najtrudniejszej sytuacji;

Or. en

Poprawka 89
Karima Delli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – punkt 1 – litera d b) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

db) monitorowanie wpływu strategii 
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politycznych realizowanych w odniesieniu 
do poprawy warunków pracy;

Or. en

Poprawka 90
Karima Delli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – punkt 2 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) organizowanie szkoleń dla prawników 
praktyków i osób prowadzących 
działalność polityczną oraz doradców 
EURES;

c) organizowanie szkoleń dla prawników 
praktyków i osób prowadzących 
działalność polityczną oraz doradców 
EURES, a także uczestników partnerstw 
transgranicznych EURES;

Or. en

Poprawka 91
Karin Kadenbach

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – punkt 3 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) budowania potencjału organów 
administracji krajowych i 
wyspecjalizowanych służb 
odpowiedzialnych za promowanie 
mobilności geograficznej, ustanowionych 
przez państwa członkowskie i dostawców 
mikrokredytów;

b) budowania potencjału organów 
administracji regionalnych, lokalnych 
oraz krajowych i wyspecjalizowanych 
służb odpowiedzialnych za promowanie 
mobilności geograficznej, ustanowionych 
przez państwa członkowskie i dostawców 
mikrokredytów;

Or. en

Uzasadnienie

Budowanie potencjału ma zasadnicze znaczenie w kontekście wspierania działań organów 
lokalnych i regionalnych na rzecz rozwiązania problemu ubóstwa i wykluczenia. Proces ten 
umożliwia testowanie nowych podejść, wzajemne uczenie się i dzielenie się doświadczeniami.
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Poprawka 92
Petru Constantin Luhan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – akapit pierwszy – ustęp 3 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) budowania potencjału organów 
administracji krajowych i 
wyspecjalizowanych służb 
odpowiedzialnych za promowanie 
mobilności geograficznej, ustanowionych 
przez państwa członkowskie i dostawców 
mikrokredytów;

b) budowania potencjału organów 
administracji krajowych i regionalnych 
oraz wyspecjalizowanych służb 
odpowiedzialnych za promowanie 
mobilności geograficznej, ustanowionych 
przez państwa członkowskie i dostawców 
mikrokredytów;

Or. ro

Poprawka 93
Karima Delli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – punkt 3 – litera b a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) budowanie potencjału organizacji 
partnerów społecznych, organizacji 
pozarządowych oraz podmiotów 
gospodarki społecznej;

Or. en

Poprawka 94
Karin Kadenbach

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – punkt 3 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) organizowania grup roboczych 
obejmujących urzędników krajowych i 
zajmujących się monitorowaniem 

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

Or. en

Uzasadnienie

Wymiana doświadczeń między organami administracji publicznej powinna przynosić korzyści 
na wszystkich szczeblach sprawowania władzy, ponieważ wiele publicznych strategii
politycznych jest wspólnych i nie leży w wyłącznej gestii organów administracji krajowej.

Poprawka 95
Petru Constantin Luhan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – akapit pierwszy – 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, 
regionalnych lub lokalnych i zajmujących 
się monitorowaniem wdrażania prawa 
Unii;

Or. ro

Poprawka 96
Karima Delli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – punkt 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 
szczeblu europejskim;

d) tworzenia europejskich sieci kontaktów 
między wyspecjalizowanymi instytucjami, 
organami krajowymi, regionalnymi i 
lokalnymi, organizacjami społeczeństwa 
obywatelskiego oraz organizacjami 
partnerów społecznych, a także służbami 
zatrudnienia na szczeblu europejskim;

Or. en
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Poprawka 97
Karin Kadenbach

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – punkt 3 – litera f)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) wymiany pracowników między 
organami administracji krajowych.

f) wymiany pracowników między 
organami administracji regionalnych, 
lokalnych i krajowych.

Or. en

Uzasadnienie

W ramach monitorowania sposobu wdrażania prawa UE należy też uwzględniać kontekst 
regionalny i lokalny, a tym samym angażować w ten proces przedstawicieli władz 
regionalnych i lokalnych.

Poprawka 98
Karima Delli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – punkt 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Działania na rzecz promowania 
mobilności osób w Unii, obejmujące w 
szczególności opracowanie wielojęzycznej 
platformy cyfrowej do zestawiania 
wolnych miejsc pracy i wniosków o 
zatrudnienie, a także ukierunkowanych 
programów wspierania mobilności 
mających na celu zapełnienie wolnych 
miejsc pracy w przypadku stwierdzenia 
braków na rynku pracy lub udzielenie 
pomocy określonym grupom 
pracowników, na przykład młodzieży.

4. Działania do wyboru na rzecz 
promowania mobilności osób w Unii i 
usuwania przeszkód dla mobilności 
obywateli, którzy zdecydują się na 
przeniesienie:

a) informacje i doradztwo dla osób 
poszukujących pracy, pracowników 
mobilnych, pracowników 
transgranicznych, jak również dla 
organizacji reprezentujących ich interesy 
oraz dla pracodawców; szkolenia dla osób 
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administrujących świadczeniami 
transgranicznymi;
b) rozwój wielojęzycznej platformy 
cyfrowej do zestawiania wolnych miejsc 
pracy i wniosków o zatrudnienie, a także 
ukierunkowanych programów wspierania 
mobilności mających na celu zapełnienie 
wolnych miejsc pracy w przypadku 
stwierdzenia braków na rynku pracy lub 
udzielenie pomocy określonym grupom 
pracowników, na przykład młodzieży.

Or. en

Poprawka 99
Alain Cadec

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – akapit pierwszy – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Działania na rzecz promowania 
mobilności osób w Unii, obejmujące w 
szczególności opracowanie wielojęzycznej 
platformy cyfrowej do zestawiania 
wolnych miejsc pracy i wniosków o 
zatrudnienie, a także ukierunkowanych 
programów wspierania mobilności 
mających na celu zapełnienie wolnych 
miejsc pracy w przypadku stwierdzenia 
braków na rynku pracy lub udzielenie 
pomocy określonym grupom 
pracowników, na przykład młodzieży.

4. Działania na rzecz promowania 
mobilności osób w Unii, obejmujące w 
szczególności opracowanie wielojęzycznej 
platformy cyfrowej do zestawiania 
wolnych miejsc pracy i wniosków o 
zatrudnienie, a także ukierunkowanych 
programów wspierania mobilności 
mających na celu zapełnienie wolnych 
miejsc pracy w przypadku stwierdzenia 
braków na rynku pracy i udzielenie 
pomocy określonym grupom 
pracowników, na przykład młodzieży i 
osobom starszym.

Or. fr

Poprawka 100
Karima Delli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – punkt 5
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Wsparcie na rzecz mikrofinansów i 
przedsiębiorstw społecznych w 
szczególności przez instrumenty finansowe 
określone w tytule VIII części pierwszej 
rozporządzenia XXX/2012 [nowe 
rozporządzenie finansowe] w sprawie reguł 
finansowych mających zastosowanie do 
budżetu rocznego Unii, oraz przez dotacje.

5. Wsparcie na rzecz mikrofinansów i 
przedsiębiorstw społecznych oraz na rzecz 
osób, które mają niewystarczającą 
zdolność kredytową lub nie mają jej 
wcale, a także dysponują 
niewystarczającymi zasobami 
kapitałowymi bądź nie posiadają ich wcale 
i w związku z tym nie uzyskują dostępu do 
kredytów, w szczególności przez 
instrumenty finansowe określone w tytule 
VIII części pierwszej rozporządzenia 
XXX/2012 [nowe rozporządzenie 
finansowe] w sprawie reguł finansowych 
mających zastosowanie do budżetu 
rocznego Unii, oraz przez dotacje.

Or. en

Poprawka 101
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Działania kwalifikowalne w ramach 
Programu mogą być wdrażane wraz z 
innymi instrumentami unijnymi, pod 
warunkiem że działania te są zgodne z 
celami Programu i innych przedmiotowych 
instrumentów.

Działania kwalifikowalne w ramach 
Programu mogą być wdrażane wraz z 
innymi instrumentami unijnymi, zwłaszcza 
finansowymi, pod warunkiem że działania 
te są zgodne z celami Programu i innych 
przedmiotowych instrumentów. W tym 
kontekście należycie uwzględnia się 
synergię z funduszami strukturalnymi 
Unii Europejskiej, a konkretnie 
komplementarność Programu względem 
Europejskiego Funduszu Społecznego, 
przede wszystkim z myślą o osiągnięciu 
celu dotyczącego wzrostu sprzyjającego 
włączeniu społecznemu oraz z myślą o 
eliminacji ubóstwa.

Or. fr
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Poprawka 102
Karima Delli

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, zgodnie z zasadą 
partnerstwa, 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, równe szanse, edukacja, 
kształcenie zawodowe, ochrona praw i 
dobra dzieci oraz młodzież, polityka 
migracyjna, badania i innowacje, 
przedsiębiorczość, zdrowie, warunki 
pracy, rozszerzenie i stosunki zewnętrzne 
oraz ogólna polityka gospodarcza.

Or. en

Poprawka 103
Karima Delli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Działania wspierane w ramach 
Programu są zgodne z prawem unijnym i 
krajowym, w tym z przepisami 
dotyczącymi pomocy państwa.

2. Działania wspierane w ramach 
Programu są zgodne z prawem unijnym i 
krajowym, w tym z przepisami 
dotyczącymi pomocy państwa, a także z 
konwencjami MOP.

Or. en
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Poprawka 104
Karima Delli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 - ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Realizowane działania są też zgodne z 
Kartą praw podstawowych Unii 
Europejskiej, a także z Konwencją 
Narodów Zjednoczonych o prawach osób 
niepełnosprawnych.

Or. en

Poprawka 105
Alain Cadec

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Wyniki działań realizowanych w ramach 
Programu należy odpowiednio 
przekazywać i rozpowszechniać, aby 
zmaksymalizować ich wpływ, trwałość 
oraz wartość dla Unii.

1. Wyniki działań realizowanych w ramach 
Programu należy odpowiednio 
przekazywać ogółowi zainteresowanych 
stron i rozpowszechniać w jego gronie, 
aby zmaksymalizować ich wpływ, trwałość 
oraz wartość dodaną dla Unii.

Or. fr

Poprawka 106
Karima Delli

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 

1. Ocenę śródokresową Programu 
przeprowadza się we współpracy ze 
Strategicznym Komitetem Doradczym, o 
którym mowa w art. 26d, w terminie do 
końca 2017 r., aby zmierzyć postępy w 
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w wydajny sposób oraz oszacować 
wniesioną wartość dodaną dla Unii.

osiąganiu ustanowionych celów, 
sprawdzić, czy udostępnione środki zostały 
wykorzystane w wydajny sposób oraz 
oszacować wniesioną wartość dodaną dla 
Unii. Strategiczny Komitet Doradczy, o 
którym mowa w art. 26d, angażuje się w 
cały proces oceny.

Or. en

Poprawka 107
Karima Delli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł –1 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł -1
Sekcje tematyczne

W wieloletnim programie prac dla osi 
Progress należy wspierać działania w 
jednej z następujących sekcji 
tematycznych lub w większej ich liczbie:
a) zatrudnienie;
b) ochrona socjalna, włączenie społeczne 
oraz ograniczanie ubóstwa i zapobieganie 
mu;
c) warunki pracy oraz bezpieczeństwo i 
higiena pracy.
Powinien on ponadto obejmować 
następujące priorytety horyzontalne:
a) eksperymenty z zakresu polityki 
społecznej;
b) walka z bezrobociem i wykluczeniem 
osób młodych;
c) promowanie równych szans dla kobiet i 
mężczyzn;
d) zwalczanie dyskryminacji ze względu 
na płeć, pochodzenie rasowe lub etniczne, 
religię lub wyznanie, niepełnosprawność, 
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wiek lub orientację seksualną i 
wypełnianie zobowiązań wynikających z 
Konwencji Narodów Zjednoczonych o 
prawach osób niepełnosprawnych;
e) ochrona praw i dobra dzieci.

Or. en

Poprawka 108
Karima Delli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Oprócz celów ogólnych określonych w art. 
4 Program obejmuje poniższe cele 
szczegółowe osi Progress:

Oprócz celów ogólnych określonych w art. 
4 Program obejmuje poniższe cele 
szczegółowe osi Progress, czyli wspieranie 
wdrażania strategii „Europa 2020”, 
Europejskiego programu walki z 
ubóstwem i innych inicjatyw przewodnich 
oraz udziału we wzmocnionej społecznej 
otwartej metodzie koordynacji („OMK”). 
Cele szczegółowe:

Or. en

Poprawka 109
Karima Delli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) opracowanie i rozpowszechnianie 
wysokiej jakości danych porównawczo-
analitycznych w celu dopilnowania, aby 
unijna polityka zatrudnienia i polityka 
społeczna oraz unijne przepisy dotyczące 
warunków pracy były oparte na rzetelnych 
danych oraz aby odpowiadały potrzebom, 

a) opracowanie i rozpowszechnianie 
wysokiej jakości danych porównawczo-
analitycznych w celu dopilnowania, aby 
unijna polityka w dziedzinie zatrudnienia, 
warunków pracy, ochrony socjalnej, 
zwalczania wykluczenia społecznego i
dyskryminacji oraz dyskryminacji z wielu 
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wyzwaniom i warunkom w 
poszczególnych państwach członkowskich
i innych państwach uczestniczących;

przyczyn jednocześnie, ubóstwa i
wykluczenia mieszkaniowego, bezrobocia 
i ubóstwa osób młodych, ubóstwa wśród 
imigrantów i mniejszości etnicznych, 
ubóstwa dzieci i ubóstwa energetycznego, 
jak również przepisy w tych obszarach 
były oparte na rzetelnych danych oraz aby 
odpowiadały potrzebom ludzi, wyzwaniom 
społecznym i warunkom socjalnym w 
poszczególnych państwach członkowskich
i innych państwach uczestniczących;

Or. en

Poprawka 110
Karima Delli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1 – 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 ramach europejskiej strategii 
zatrudnienia oraz otwartej metody 
koordynacji („OMK”) w dziedzinie 
ochrony socjalnej i włączenia społecznego 
oraz przez tworzenie sieci 
wyspecjalizowanych organów, w tym 
organizacji partnerów społecznych i 
społeczeństwa obywatelskiego, w obszarze 
unijnej polityki zatrudnienia, ochrony 
socjalnej, włączenia społecznego, unijnych 
przepisów dotyczących warunków pracy, 
zwalczania dyskryminacji oraz 
dyskryminacji z wielu przyczyn 
jednocześnie, zwalczania ubóstwa i 
wykluczenia mieszkaniowego, ochrony 
praw i dobra dzieci, zwalczania 
bezrobocia i ubóstwa osób młodych, 
wspierania integracji imigrantów oraz 
poprawy sytuacji osób ubiegających się o 
azyl na poziomie unijnym, krajowym i 
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międzynarodowym, aby pomóc państwom 
członkowskim i innym państwom 
uczestniczącym w opracowywaniu ich 
strategii i wdrażaniu prawa Unii;

Or. en

Poprawka 111
Karin Kadenbach

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1 – 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, regionalnym, lokalnym i 
międzynarodowym, aby pomóc państwom 
członkowskim i innym państwom 
uczestniczącym w opracowywaniu ich 
strategii i wdrażaniu prawa Unii;

Or. en

Poprawka 112
Luís Paulo Alves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – akapit pierwszy – 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 

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 
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warunków pracy, na poziomie unijnym, 
krajowym i międzynarodowym, aby pomóc 
państwom członkowskim i innym 
państwom uczestniczącym w 
opracowywaniu ich strategii i wdrażaniu 
prawa Unii;

warunków pracy, na poziomie unijnym, 
krajowym, regionalnym i 
międzynarodowym, aby pomóc państwom 
członkowskim i innym państwom 
uczestniczącym w opracowywaniu ich 
strategii i wdrażaniu prawa Unii;

Or. pt

Poprawka 113
Petru Constantin Luhan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – akapit pierwszy – 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, regionalnym i 
międzynarodowym, aby pomóc państwom 
członkowskim i innym państwom 
uczestniczącym w opracowywaniu ich 
strategii i wdrażaniu prawa Unii;

Or. ro

Poprawka 114
Karima Delli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1 – litera b a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) wsparcie na rzecz aktywnego 
zaangażowania wszystkich właściwych 
podmiotów w działania następcze w 
związku z uzgodnionymi już priorytetami 
unijnymi, takimi jak aktywne włączenie, 
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zwalczanie dyskryminacji i dyskryminacji 
z wielu przyczyn jednocześnie, 
bezdomności i wykluczenia 
mieszkaniowego, ubóstwa dzieci, ubóstwa 
energetycznego, ubóstwa i bezrobocia 
osób młodych oraz ubóstwa wśród 
imigrantów, poprawa sytuacji osób 
ubiegających się o azyl i mniejszości 
etnicznych, wdrażanie Europejskiej 
strategii w sprawie niepełnosprawności 
2010–2020, wdrażanie Konwencji 
Narodów Zjednoczonych o prawach osób 
niepełnosprawnych, wspólnego działania 
w zakresie zdrowia psychicznego oraz 
wspólnego działania dotyczącego 
nierówności w zakresie zdrowia.

Or. en

Poprawka 115
Karima Delli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1 – litera b b) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

bb) rozwijanie kultury prewencji w 
dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy 
oraz propagowanie zarówno zdrowia 
psychicznego, jak i fizycznego w miejscu 
pracy.

Or. en

Poprawka 116
Karin Kadenbach

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) zapewnienie organizacjom unijnym i d) zapewnienie organizacjom unijnym,
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krajowym wsparcia finansowego 
przeznaczonego na zwiększenie ich 
możliwości w zakresie opracowywania, 
promowania i wspierania wdrażania 
unijnej polityki zatrudnienia, polityki 
społecznej oraz unijnych przepisów 
dotyczących warunków pracy.

krajowym, regionalnym i lokalnym
wsparcia finansowego przeznaczonego na 
zwiększenie ich możliwości w zakresie 
opracowywania, promowania i wspierania 
wdrażania unijnej polityki zatrudnienia, 
polityki społecznej oraz unijnych 
przepisów dotyczących warunków pracy.

Or. en

Poprawka 117
Luís Paulo Alves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – akapit pierwszy – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) zapewnienie organizacjom unijnym i 
krajowym wsparcia finansowego 
przeznaczonego na zwiększenie ich 
możliwości w zakresie opracowywania, 
promowania i wspierania wdrażania 
unijnej polityki zatrudnienia, polityki 
społecznej oraz unijnych przepisów 
dotyczących warunków pracy.

d) zapewnienie organizacjom krajowym i 
regionalnym organizacjom w UE wsparcia 
finansowego przeznaczonego na 
zwiększenie ich możliwości w zakresie 
opracowywania, promowania i wspierania 
wdrażania unijnej polityki zatrudnienia, 
polityki społecznej oraz unijnych 
przepisów dotyczących warunków pracy.

Or. pt

Poprawka 118
Karin Kadenbach

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 2 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) organizacji pozarządowych, zwłaszcza 
tych działających na poziomie unijnym;

e) organizacji pozarządowych działających 
zarówno na poziomie krajowym, jak i 
unijnym;

Or. de

Poprawka 119
Karima Delli
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł –1 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł -1
Sekcje tematyczne

Oś EURES obejmuje działania w 
następujących dziedzinach:
a) usługi informacyjne, doradztwo i 
pośrednictwo pracy dla mobilnych 
pracowników i pracodawców;
b) ukierunkowane programy wspierania 
mobilności;
c) współpraca międzynarodowa, 
sektorowa i transgraniczna;
d) ocena działalności i pośrednictwa pracy 
(w charakterze sekcji przekrojowej);
e) program „Twoja pierwsza praca z 
EURES-em” skierowany do młodych osób 
poszukujących pracy.

Or. en

Poprawka 120
Nuno Teixeira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – akapit pierwszy – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) dopilnowanie, aby oferty zatrudnienia, 
wnioski o zatrudnienie i wszystkie 
powiązane informacje były przejrzyste dla 
ewentualnych kandydatów i pracodawców; 
cel ten należy osiągnąć poprzez wymianę i 
rozpowszechnianie tych informacji na 
szczeblu transnarodowym, 
międzyregionalnym oraz transgranicznym 
przy zastosowaniu standardowych form 
interoperacyjności; 

(a) dopilnowanie, aby oferty zatrudnienia, 
wnioski o zatrudnienie i wszystkie 
powiązane informacje były przejrzyste dla 
ewentualnych kandydatów i pracodawców; 
cel ten należy osiągnąć poprzez ciągłą 
identyfikację nowych możliwości 
zatrudnienia i gromadzenie informacji o 
nich na szczeblu europejskim, w sektorze 
publicznym lub prywatnym, promowanie 
wymiany i rozpowszechniania tych 
informacji na szczeblu transnarodowym, 
międzyregionalnym oraz transgranicznym 
przy zastosowaniu standardowych form 
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interoperacyjności; sieć EURES powinna 
stać się rzeczywistym europejskim 
portalem mobilności geograficznej 
obywateli;

Or. pt

Poprawka 121
Karima Delli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) dopilnowanie, aby oferty zatrudnienia, 
wnioski o zatrudnienie i wszystkie 
powiązane informacje były przejrzyste dla 
ewentualnych kandydatów i pracodawców; 
cel ten należy osiągnąć poprzez wymianę i 
rozpowszechnianie tych informacji na 
szczeblu transnarodowym, 
międzyregionalnym oraz transgranicznym 
przy zastosowaniu standardowych form 
interoperacyjności;

a) dopilnowanie, aby oferty zatrudnienia, 
wnioski o zatrudnienie i wszystkie 
powiązane informacje były przejrzyste dla 
ewentualnych kandydatów i pracodawców, 
a także zapewnienie opieki, aby wspierać 
osoby, szczególnie te o niskich 
kwalifikacjach; cel ten należy osiągnąć 
poprzez wymianę i rozpowszechnianie 
tych informacji na szczeblu 
transnarodowym, międzyregionalnym oraz 
transgranicznym przy zastosowaniu 
standardowych form interoperacyjności;

Or. en

Poprawka 122
Karin Kadenbach

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) opracowanie usług w zakresie 
rekrutacji i zatrudniania pracowników 
poprzez zestawienie wolnych miejsc pracy 
i wniosków o zatrudnienie na szczeblu 
europejskim; proces ten powinien 
obejmować wszystkie etapy pośrednictwa 
pracy – począwszy od przygotowania 
przed rekrutacją do pomocy udzielanej po 

(b) opracowanie usług w zakresie 
rekrutacji i zatrudniania pracowników 
poprzez zestawienie wolnych miejsc pracy 
i wniosków o zatrudnienie na szczeblu 
europejskim; proces ten powinien 
obejmować wszystkie etapy pośrednictwa 
pracy – począwszy od przygotowania 
przed rekrutacją do pomocy udzielanej po 
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znalezieniu pracy – w celu 
zagwarantowania skutecznej integracji 
kandydata z rynkiem pracy; przedmiotowe 
usługi powinny obejmować ukierunkowane 
programy wspierania mobilności mające na 
celu zapełnienie wolnych miejsc pracy w 
przypadku stwierdzenia braków na rynku 
pracy lub udzielenie pomocy określonym 
grupom pracowników, na przykład 
młodzieży.

znalezieniu pracy – w celu 
zagwarantowania skutecznej integracji 
kandydata z rynkiem pracy; przedmiotowe 
usługi powinny obejmować ukierunkowane 
programy wspierania mobilności mające na 
celu zapełnienie wolnych miejsc pracy w 
przypadku stwierdzenia braków na rynku 
pracy lub udzielenie pomocy określonym 
grupom pracowników, na przykład 
młodzieży, w tym – w bardzo 
ograniczonym zakresie – osobom 
nieletnim.

Or. de

Uzasadnienie

Wzmożone szukanie zatrudnienia dla nieletniej młodzieży za granicą za pomocą sieci EURES 
jest problematyczne między innymi ze względu na przepisy dotyczące ochrony młodzieży; 
regulacja obowiązku nadzoru jest najczęściej nieodpowiednia. Ponieważ EURES znajduje się 
jednak w centrum uwagi krajowych agencji rynku pracy, w przypadku wyraźnej wzmianki o 
tej grupie docelowej/ jej wyraźnego podkreślenia należałoby oczekiwać większego nacisku na 
realizację programów szukania zatrudnienia dla młodzieży za granicą.

Poprawka 123
Karima Delli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 1 – litera b a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) opracowanie ukierunkowanego 
programu wsparcia mobilności zawodowej 
w zakresie transnarodowej rekrutacji i 
zatrudniania pracowników, tak aby pomóc 
młodym ludziom w znalezieniu pracy w 
innym państwie członkowskim (działanie 
„Twoja pierwsza praca z EURES-em”) 
przez zestawienie wolnych miejsc pracy i 
wniosków o zatrudnienie na szczeblu 
unijnym; proces ten powinien obejmować 
wszystkie etapy pośrednictwa pracy, 
począwszy od przygotowania przed 
rekrutacją do pomocy udzielanej po 
znalezieniu pracy, tak aby zagwarantować 
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skuteczną integrację kandydata z rynkiem 
pracy;

Or. en

Poprawka 124
Luís Paulo Alves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – akapit pierwszy – punkt 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. zwiększenie poziomu mikrofinansów i 
dostępu do nich dla:

1. zwiększenie poziomu mikrofinansów, 
dostępu do nich i uproszczenie czynności 
administracyjnych dla:

Or. pt

Poprawka 125
Karima Delli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 1 – punkt 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) osób pozbawionych pracy lub 
zagrożonych utratą pracy, lub mających 
trudności z wejściem lub powrotem na 
rynek pracy, jak również osób 
zagrożonych wykluczeniem społecznym 
lub osób słabszych znajdujących się w 
niekorzystnej sytuacji pod względem 
dostępu do tradycyjnego rynku 
kredytowego oraz skłonnych założyć lub 
rozwijać własne mikroprzedsiębiorstwo;

a) osób pozbawionych pracy lub 
zagrożonych utratą pracy, lub mających 
trudności z wejściem lub powrotem na 
rynek pracy, jak również osób, które są
zagrożone wykluczeniem społecznym lub 
osób słabszych znajdujących się w 
niekorzystnej sytuacji pod względem 
dostępu do tradycyjnego rynku 
kredytowego oraz skłonnych założyć lub 
rozwijać własne mikroprzedsiębiorstwo, w 
tym na zasadzie samozatrudnienia, bez 
jakiejkolwiek dyskryminacji ze względu na 
wiek;

Or. en

Poprawka 126
Nuno Teixeira
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – akapit pierwszy – punkt 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) osób pozbawionych pracy lub 
zagrożonych utratą pracy, lub mających 
trudności z wejściem lub powrotem na 
rynek pracy, jak również osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym lub osób 
słabszych znajdujących się w niekorzystnej
sytuacji pod względem dostępu do 
tradycyjnego rynku kredytowego oraz 
skłonnych założyć lub rozwijać własne 
mikroprzedsiębiorstwo;

a) osób pozbawionych pracy lub mających 
trudności z wejściem lub powrotem na 
rynek pracy, jak również młodzieży, osób 
zagrożonych wykluczeniem społecznym 
lub osób słabszych znajdujących się w 
niekorzystnej sytuacji pod względem 
dostępu do tradycyjnego rynku 
kredytowego oraz skłonnych założyć lub 
rozwijać własne mikroprzedsiębiorstwo;

Or. pt

Poprawka 127
Karima Delli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 1 – punkt 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) mikroprzedsiębiorstw, w szczególności 
tych, w których zatrudnione są osoby, o 
których mowa w lit. a);

b) mikroprzedsiębiorstw, w szczególności 
w ramach gospodarki społecznej, jak 
również mikroprzedsiębiorstw, w których 
zatrudnione są osoby, o których mowa w 
lit. a);

Or. en

Poprawka 128
Karima Delli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 1 – punkt 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Aby zapewnić komplementarność, 
działania te muszą być ściśle 
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skoordynowane z tymi podejmowanymi w 
ramach polityki spójności.

Or. en

Poprawka 129
Karima Delli

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 rentowne 
mikroprzedsiębiorstwa, podmioty 
publiczne i prywatne, które prowadzą 
działalność określoną w ust. 1 lit. a), ściśle 
współpracują z organizacjami, w tym z 
organizacjami społeczeństwa 
obywatelskiego, 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.

Or. en

Poprawka 130
Karin Kadenbach

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Podmioty publiczne i prywatne, które 
prowadzą działalność, o której mowa w 
ust. 1 lit. a), przestrzegają wysokich 
standardów dotyczących zarządzania, 
administrowania i ochrony klienta zgodnie 
z „Kodeksem dobrych praktyk w zakresie 
udzielania mikrokredytów na terenie UE” 
oraz dążą do zapobiegania nadmiernemu 

3. Podmioty publiczne i prywatne, które 
prowadzą działalność, o której mowa w 
ust. 1 lit. a), przestrzegają wysokich 
standardów dotyczących zarządzania, 
administrowania i ochrony klienta zgodnie 
z „Kodeksem dobrych praktyk w zakresie 
udzielania mikrokredytów na terenie UE” 
oraz dążą do zapobiegania nadmiernemu 
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zadłużeniu osób i przedsiębiorstw. zadłużeniu osób i przedsiębiorstw, a także 
do uzyskania z prowadzonej działalności 
dochodów zapewniających egzystencję.

Or. de

Poprawka 131
Karima Delli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 26a
Sekcje tematyczne

Oś inicjatywy „Szanse dla młodzieży” 
ukierunkowanej na osoby poniżej 25. 
roku życia obejmuje działania w 
następujących dziedzinach:
a) zapobieganie przedwczesnemu 
kończeniu nauki, szczególnie przez 
reintegrację z systemem kształcenia,
b) rozwijanie umiejętności, które są 
właściwe z punktu widzenia rynku pracy, 
tak aby zbliżyć do siebie obszary 
zatrudnienia, kształcenia i szkolenia,
c) wspieranie pierwszych doświadczeń 
zawodowych i szkoleń w miejscu pracy, 
tak aby stworzyć młodym ludziom szansę 
zdobycia odpowiednich umiejętności, jak i 
doświadczenia zawodowego,
d) dostęp do rynku pracy: uzyskiwanie 
(pierwszej) pracy.

Or. en

Poprawka 132
Karima Delli
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 26b
Cele szczegółowe

Oprócz celów ogólnych określonych w art. 
4 Program obejmuje poniższe cele 
szczegółowe osi inicjatywy „Szanse dla 
młodzieży”:
a) wsparcie dla tworzenia szczegółowych 
programów innowacyjnych, tak aby 
zwalczać bezrobocie osób młodych i 
promować przechodzenie tych osób od 
edukacji do godnej pracy, szczególnie w 
przypadku osób z obszarów słabo 
rozwiniętych i regionów o wyjątkowo 
wysokiej stopie bezrobocia wśród 
młodzieży; w tym kontekście należy 
zwrócić szczególną uwagę na młodzież 
mającą mniejsze szanse, w tym na młode 
kobiety, młodzież nieuczącą się i 
niepracującą (NEET) oraz na młodych 
ludzi z mniejszości etnicznych; wszystkie 
te osoby mogą spotykać się z
dyskryminacją z wielu przyczyn 
jednocześnie;
b) wsparcie dla wymiany sprawdzonych 
rozwiązań i wzajemnego uczenia się w 
dziedzinie walki z bezrobociem osób 
młodych, w tym możliwość ustanowienia 
gwarancji dla młodzieży, która 
zapewniałaby wszystkim młodym ludziom 
w Europie pracę, dalszą edukację bądź 
ukierunkowane na pracę szkolenie 
najpóźniej w ciągu czterech miesięcy od 
zakończenia nauki bądź utraty pracy, a 
także podniesienie jakości staży i praktyk 
oraz ograniczenie zjawiska 
przedwczesnego kończenia nauki;
c) zapewnienie decydentom wsparcia 
finansowego przeznaczonego na 
testowanie podejścia w ramach polityki 
społecznej i polityki rynku pracy 
ukierunkowanego na walkę z bezrobociem 
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osób młodych, propagowanie 
przechodzenia osób młodych od edukacji 
do godnego zatrudnienia, poprawę jakości 
staży i praktyk, ograniczanie zjawiska 
przedwczesnego kończenia nauki i 
udostępnianie właściwej wiedzy, w tym 
wiedzy eksperckiej.
d) zapewnienie organizacjom unijnym, 
krajowym i regionalnym wsparcia 
finansowego przeznaczonego na 
zwiększenie ich możliwości w zakresie 
opracowywania, promowania i wspierania 
realizacji działań na rzecz walki z 
bezrobociem osób młodych, propagowania 
przechodzenia osób młodych od edukacji 
do godnego zatrudnienia, poprawy jakości 
staży i praktyk, ograniczania zjawiska 
przedwczesnego kończenia nauki i 
udostępniania właściwej wiedzy, w tym 
wiedzy eksperckiej.

Or. en

Poprawka 133
Karima Delli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 26c
Uczestnictwo

1. Uczestnictwo w ramach osi inicjatywy 
„Szanse dla młodzieży” jest otwarte dla 
następujących krajów:
a) państw członkowskich;
b) państw należących do EFTA i EOG, 
zgodnie z Porozumieniem EOG;
c) krajów kandydujących i potencjalnych 
krajów kandydujących, zgodnie z 
ogólnymi zasadami i warunkami 
określonymi w zawartych z nimi umowach 
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ramowych dotyczących ich uczestnictwa w 
programach unijnych.
2. Oś inicjatywy „Szanse dla młodzieży” 
jest otwarta dla wszystkich publicznych 
i/lub prywatnych organów, podmiotów i 
instytucji, a w szczególności dla:
a) organów krajowych, regionalnych i 
lokalnych;
b) publicznych służb zatrudnienia;
c) partnerów społecznych;
d) organizacji młodzieżowych i innych 
organizacji pozarządowych na wszystkich 
szczeblach politycznych;
e) instytucji szkolnictwa wyższego i 
instytutów badawczych;
f) ekspertów w dziedzinie oceny, w tym 
oceny skutków.
3. Do celów wdrożenia osi inicjatywy 
„Szanse dla młodzieży” Komisja 
nawiązuje współpracę z agencjami 
unijnymi, o których mowa w art. 16 ust. 
2a. Komisja może też nawiązać 
współpracę z organizacjami 
międzynarodowymi, o których mowa w 
art. 16 ust. 3, a także z państwami trzecimi 
nieuczestniczącymi w Programie, jak 
stanowi art. 16 ust. 4.

Or. en

Poprawka 134
Karima Delli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Rozdział 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Oś inicjatywy „Szanse dla młodzieży”

Or. en
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