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Poprawka 32
Rosa Estaràs Ferragut, Gabriel Mato Adrover, Veronica Lope Fontagné

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 2 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) EFS powinien zwiększyć możliwości 
zatrudnienia, wesprzeć edukację i uczenie 
się przez całe życie oraz opracować 
polityki aktywnej integracji w ramach 
zadań powierzonych EFS w art. 162 
Traktatu i tym samym przyczynić się do 
spójności gospodarczej, społecznej i 
terytorialnej, zgodnie z art. 174 Traktatu. 
Zgodnie z art. 9 Traktatu EFS powinien
uwzględnić wymogi związane ze 
wspieraniem wysokiego poziomu 
zatrudnienia, zapewnianiem odpowiedniej 
ochrony socjalnej, zwalczaniem 
wykluczenia społecznego, a także z 
wysokim poziomem kształcenia, szkolenia 
oraz ochrony zdrowia ludzkiego.

(2) EFS powinien zwiększyć możliwości 
zatrudnienia oraz mobilność geograficzną 
i zawodową pracowników oraz ułatwić im 
dostosowanie się do zmian w przemyśle i 
zmian w systemach produkcyjnych, 
zwłaszcza poprzez szkolenia i 
przekwalifikowania w ramach zadań 
powierzonych EFS w art. 162 Traktatu; 
ponadto, zgodnie z art. 174 TFUE, EFS 
powinien przyczynić się do spójności 
gospodarczej, społecznej i terytorialnej.
Należy zwrócić szczególną uwagę na 
regiony najbardziej oddalone, zgodnie z 
art. 349 TFUE, oraz uwzględnić fakt, że ta 
grupa regionów jest najbardziej dotknięta 
kryzysem pod względem zatrudnienia.
Zgodnie z art. 9 TFUE Unia powinna 
uwzględnić określenie i wykonanie swoich 
strategii politycznych i działań oraz 
wymogi związane ze wspieraniem 
wysokiego poziomu zatrudnienia, 
zapewnianiem odpowiedniej ochrony 
socjalnej, zwalczaniem wykluczenia 
społecznego, a także z wysokim poziomem 
kształcenia, szkolenia oraz ochrony 
zdrowia ludzkiego.

Or. es

Poprawka 33
Nuno Teixeira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 2 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) EFS powinien zwiększyć możliwości 
zatrudnienia, wesprzeć edukację i uczenie 
się przez całe życie oraz opracować
polityki aktywnej integracji w ramach 
zadań powierzonych EFS w art. 162 
Traktatu i tym samym przyczynić się do 
spójności gospodarczej, społecznej i 
terytorialnej, zgodnie z art. 174 Traktatu. 
Zgodnie z art. 9 Traktatu EFS powinien 
uwzględnić wymogi związane ze 
wspieraniem wysokiego poziomu 
zatrudnienia, zapewnianiem odpowiedniej 
ochrony socjalnej, zwalczaniem 
wykluczenia społecznego, a także z 
wysokim poziomem kształcenia, szkolenia 
oraz ochrony zdrowia ludzkiego.

(2) EFS powinien zwiększyć możliwości 
zatrudnienia, wspierać integrację na rynku 
pracy, zachęcać do większej mobilności 
zawodowej na skalę europejską, 
promować kulturę przedsiębiorczości, 
wesprzeć edukację i uczenie się przez całe 
życie, opracować polityki aktywnej
integracji w ramach zadań powierzonych 
EFS w art. 162 Traktatu i tym samym 
przyczynić się do spójności gospodarczej, 
społecznej i terytorialnej, zgodnie z art. 
174 Traktatu oraz złagodzić niekorzystne 
warunki wynikające z czynników, o 
których mowa w art. 349 Traktatu.
Zgodnie z art. 9 Traktatu EFS powinien 
uwzględnić wymogi związane ze 
wspieraniem wysokiego poziomu 
zatrudnienia, zapewnianiem odpowiedniej 
ochrony socjalnej, zwalczaniem 
wykluczenia społecznego, a także z 
wysokim poziomem kształcenia, szkolenia 
oraz ochrony zdrowia ludzkiego.

Or. pt

Uzasadnienie

W kontekście dużych trudności na rynku pracy jest kluczowe, aby EFS zajął aktywne 
stanowisko w efektywnym wspieraniu przy zawieraniu umów o pracę, co będzie zachęcać do 
mobilności na szczeblu europejskim oraz do działań opartych na przedsiębiorczości w celu 
znalezienia nowych form pracy. Art. 349 Traktatu mówi o naturalnych uwarunkowaniach 
występujących w RNO, co jest zgodne z art. 174 mówiącym o promowaniu większej spójności 
gospodarczej, społecznej i terytorialnej.

Poprawka 34
Cornelia Ernst, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 2 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) EFS powinien zwiększyć możliwości 
zatrudnienia, wesprzeć edukację i uczenie 
się przez całe życie oraz opracować 
polityki aktywnej integracji w ramach 
zadań powierzonych EFS w art. 162 
Traktatu i tym samym przyczynić się do 
spójności gospodarczej, społecznej i 
terytorialnej, zgodnie z art. 174 Traktatu. 
Zgodnie z art. 9 Traktatu EFS powinien 
uwzględnić wymogi związane ze 
wspieraniem wysokiego poziomu 
zatrudnienia, zapewnianiem odpowiedniej 
ochrony socjalnej, zwalczaniem 
wykluczenia społecznego, a także z 
wysokim poziomem kształcenia, szkolenia 
oraz ochrony zdrowia ludzkiego.

(2) EFS powinien zwiększyć możliwości 
zatrudnienia, wesprzeć edukację i uczenie 
się przez całe życie, opracować polityki 
aktywnej integracji oraz zwalczać ubóstwo
i wykluczenie społeczne zgodnie z art. 9 
Traktatu i w ramach zadań powierzonych 
EFS w art. 162 Traktatu, i tym samym 
przyczynić się do spójności gospodarczej, 
społecznej i terytorialnej, zgodnie z art. 
174 Traktatu. Zgodnie z art. 9 Traktatu 
EFS powinien uwzględnić wymogi 
związane ze wspieraniem wysokiego 
poziomu zatrudnienia, zapewnianiem 
odpowiedniej ochrony socjalnej, 
zwalczaniem ubóstwa i wykluczenia 
społecznego, a także z wysokim poziomem 
kształcenia, szkolenia oraz ochrony 
zdrowia ludzkiego.

Or. en

Poprawka 35
Hermann Winkler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 2 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) EFS powinien zwiększyć możliwości 
zatrudnienia, wesprzeć edukację i uczenie 
się przez całe życie oraz opracować 
polityki aktywnej integracji w ramach 
zadań powierzonych EFS w art. 162 
Traktatu i tym samym przyczynić się do 
spójności gospodarczej, społecznej i 
terytorialnej, zgodnie z art. 174 Traktatu. 
Zgodnie z art. 9 Traktatu EFS powinien 
uwzględnić wymogi związane ze 
wspieraniem wysokiego poziomu 
zatrudnienia, zapewnianiem odpowiedniej 
ochrony socjalnej, zwalczaniem 

(2) EFS powinien zwiększyć możliwości 
zatrudnienia, wesprzeć edukację i uczenie 
się przez całe życie oraz opracować 
polityki aktywnej integracji, zwłaszcza 
poprzez wspieranie sportu masowego, w 
ramach zadań powierzonych EFS w art. 
162 Traktatu i tym samym przyczynić się 
do spójności gospodarczej, społecznej i 
terytorialnej, zgodnie z art. 174 Traktatu. 
Zgodnie z art. 9 Traktatu EFS powinien 
uwzględnić wymogi związane ze 
wspieraniem wysokiego poziomu 
zatrudnienia, zapewnianiem odpowiedniej 
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wykluczenia społecznego, a także z 
wysokim poziomem kształcenia, szkolenia 
oraz ochrony zdrowia ludzkiego.

ochrony socjalnej, zwalczaniem 
wykluczenia społecznego, a także z 
wysokim poziomem kształcenia, szkolenia 
oraz ochrony zdrowia ludzkiego.

Or. de

Poprawka 36
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 2 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) EFS powinien zwiększyć możliwości 
zatrudnienia, wesprzeć edukację i uczenie 
się przez całe życie oraz opracować 
polityki aktywnej integracji w ramach 
zadań powierzonych EFS w art. 162 
Traktatu i tym samym przyczynić się do 
spójności gospodarczej, społecznej i 
terytorialnej, zgodnie z art. 174 Traktatu. 
Zgodnie z art. 9 Traktatu EFS powinien 
uwzględnić wymogi związane ze 
wspieraniem wysokiego poziomu 
zatrudnienia, zapewnianiem odpowiedniej 
ochrony socjalnej, zwalczaniem 
wykluczenia społecznego, a także z 
wysokim poziomem kształcenia, szkolenia 
oraz ochrony zdrowia ludzkiego.

(2) EFS powinien zwiększyć możliwości 
zatrudnienia, wspierać tworzenie 
długotrwałych miejsc pracy o wysokiej 
jakości, wesprzeć edukację i uczenie się 
przez całe życie oraz opracować polityki 
aktywnej integracji w ramach zadań 
powierzonych EFS w art. 162 Traktatu i 
tym samym przyczynić się do spójności 
gospodarczej, społecznej i terytorialnej, 
zgodnie z art. 174 Traktatu. Zgodnie z art. 
9 Traktatu EFS powinien uwzględnić 
wymogi związane ze wspieraniem 
wysokiego poziomu zatrudnienia, 
zapewnianiem odpowiedniej ochrony 
socjalnej, zwalczaniem wykluczenia 
społecznego, a także z wysokim poziomem 
kształcenia, szkolenia oraz ochrony 
zdrowia ludzkiego.

Or. pl

Poprawka 37
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee, Sabine Lösing

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 3 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Rada Europejska z dnia 17 czerwca 
2010 r. uznała, że wszystkie wspólne 
polityki, w tym polityka spójności, 
powinny wspierać strategię „Europa 2020” 
na rzecz inteligentnego, trwałego i 
sprzyjającego włączeniu społecznemu 
wzrostu gospodarczego. W celu 
zapewnienia pełnej zgodności EFS z 
celami tej strategii, w szczególności w 
odniesieniu do zatrudnienia, edukacji oraz 
walki z wykluczeniem społecznym, EFS 
powinien wspierać państwa członkowskie 
we wdrażaniu zaleceń Rady w sprawie 
ogólnych wytycznych polityki 
gospodarczej państw członkowskich oraz 
Unii oraz decyzji Rady w sprawie 
wytycznych dla polityk zatrudnienia 
państw członkowskich przyjętych zgodnie 
z art. 121 i 148 ust. 4 Traktatu. EFS 
powinien również przyczynić się do
realizacji inicjatyw przewodnich, 
zwłaszcza Programu na rzecz nowych 
umiejętności i zatrudnienia, programu 
„Mobilna młodzież” oraz Europejskiej 
platformy współpracy w zakresie walki z 
ubóstwem i wykluczeniem społecznym. 
Fundusz wesprze również działania w 
ramach Europejskiej agendy cyfrowej oraz 
Unii innowacji.

(3) Rada Europejska z dnia 17 czerwca 
2010 r. uznała, że wszystkie wspólne 
polityki, w tym polityka spójności, 
powinny wspierać strategię „Europa 2020” 
na rzecz inteligentnego, trwałego i 
sprzyjającego włączeniu społecznemu 
wzrostu gospodarczego. W celu 
zapewnienia pełnej zgodności EFS z 
celami tej strategii, w szczególności w 
odniesieniu do zatrudnienia, edukacji oraz 
walki z ubóstwem i wykluczeniem 
społecznym, EFS powinien wspierać 
państwa członkowskie w ich wysiłkach 
zmierzających do osiągnięcia tych celów.
EFS powinien również wspierać realizację 
inicjatyw przewodnich, zwłaszcza 
Programu na rzecz nowych umiejętności i 
zatrudnienia, programu „Mobilna 
młodzież” oraz Europejskiej platformy 
współpracy w zakresie walki z ubóstwem i 
wykluczeniem społecznym. Fundusz 
wesprze również działania w ramach 
Europejskiej agendy cyfrowej oraz Unii 
innowacji.

Or. en

Poprawka 38
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 3a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) Państwa członkowskie powinny mieć 
możliwość wykorzystania zasobów EFS w 
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celu uzupełnienia działań w ramach EFG 
w przypadku pracowników zwolnionych w 
wyniku poważnych zakłóceń gospodarki 
lokalnej, regionalnej lub krajowej 
spowodowanych nieoczekiwanym 
kryzysem lub w wyniku gwałtownego 
spadku w danym sektorze, lub 
przemieszczania działalności gospodarczej 
do państw niebędących państwami UE, ze 
znaczącymi niekorzystnymi skutkami 
mającymi wpływ na gospodarkę lokalną, 
regionalną lub krajową;

Or. en

Poprawka 39
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Unia Europejska stoi przed 
wyzwaniami strukturalnymi wynikającymi 
z globalizacji gospodarki, przemian 
technologicznych, coraz starszej siły 
roboczej oraz rosnących niedoborów 
umiejętności i siły roboczej w niektórych 
sektorach i regionach. Wyzwania te 
pojawiły się w wyniku ostatniego kryzysu 
gospodarczego i finansowego, który 
doprowadził do wzrostu bezrobocia, w 
szczególności osób młodych oraz innych 
grup w trudnej sytuacji, takich jak 
migranci. EFS powinien wspierać 
zatrudnienie i mobilność pracowników, 
inwestować w edukację, umiejętności i 
uczenie się przez całe życie oraz 
propagować włączenie społeczne i 
przeciwdziałać ubóstwu. Promując lepsze 
funkcjonowanie rynków pracy przez 
zwiększanie transnarodowej mobilności 
geograficznej pracowników, EFS powinien 
szczególnie wspierać działania 

(4) Unia Europejska stoi przed 
wyzwaniami strukturalnymi wynikającymi 
z globalizacji gospodarki, przemian 
technologicznych, coraz starszej siły 
roboczej oraz rosnących niedoborów 
umiejętności i siły roboczej w niektórych 
sektorach i regionach. Wyzwania te 
pojawiły się w wyniku ostatniego kryzysu 
gospodarczego i finansowego, który 
doprowadził do wzrostu bezrobocia, w 
szczególności osób młodych oraz innych 
grup w trudnej sytuacji, takich jak 
migranci, uchodźcy i azylanci. EFS 
powinien wspierać wysokiej jakości
zatrudnienie ze szczególnym 
uwzględnieniem osób najbardziej 
oddalonych od rynku pracy i mobilność 
pracowników, inwestować w edukację, 
umiejętności i uczenie się przez całe życie 
oraz propagować włączenie społeczne i 
przeciwdziałać ubóstwu i dyskryminacji. 
Promując lepsze funkcjonowanie rynków 
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Europejskich Służb ds. Zatrudnienia 
(EURES) w zakresie rekrutacji i 
związanych z nią informacji oraz usług 
poradnictwa i doradztwa na szczeblu 
krajowym i transgranicznym.

pracy przez zwiększanie transnarodowej 
mobilności geograficznej pracowników, 
EFS powinien szczególnie wspierać 
działania Europejskich Służb ds. 
Zatrudnienia i związane z nimi działania
EURES, w szczególności partnerstwa 
transgraniczne EURES w zakresie 
rekrutacji i związanych z nią informacji 
oraz usług poradnictwa i doradztwa na 
szczeblu krajowym i transgranicznym, 
biorąc pod uwagę w szczególności 
pracowników transgranicznych.

Or. en

Poprawka 40
Nuno Teixeira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Unia Europejska stoi przed 
wyzwaniami strukturalnymi wynikającymi 
z globalizacji gospodarki, przemian 
technologicznych, coraz starszej siły 
roboczej oraz rosnących niedoborów 
umiejętności i siły roboczej w niektórych 
sektorach i regionach. Wyzwania te 
pojawiły się w wyniku ostatniego kryzysu 
gospodarczego i finansowego, który 
doprowadził do wzrostu bezrobocia, w 
szczególności osób młodych oraz innych 
grup w trudnej sytuacji, takich jak 
migranci. EFS powinien wspierać 
zatrudnienie i mobilność pracowników, 
inwestować w edukację, umiejętności i 
uczenie się przez całe życie oraz 
propagować włączenie społeczne i 
przeciwdziałać ubóstwu. Promując lepsze 
funkcjonowanie rynków pracy przez 
zwiększanie transnarodowej mobilności 
geograficznej pracowników, EFS powinien 
szczególnie wspierać działania 

(4) Unia Europejska stoi przed 
wyzwaniami strukturalnymi wynikającymi 
z globalizacji gospodarki, przemian 
technologicznych, coraz starszej siły 
roboczej oraz rosnących niedoborów 
umiejętności i siły roboczej w niektórych 
sektorach i regionach. Wyzwania te 
pojawiły się w wyniku ostatniego kryzysu 
gospodarczego i finansowego, który 
doprowadził do wzrostu bezrobocia, w 
szczególności osób młodych oraz innych 
grup w trudnej sytuacji, takich jak 
migranci. EFS powinien wspierać 
zatrudnienie i mobilność pracowników, 
inwestować w edukację, umiejętności i 
uczenie się przez całe życie oraz 
propagować włączenie społeczne i 
przeciwdziałać ubóstwu. Promując lepsze 
funkcjonowanie rynków pracy przez 
zwiększanie transnarodowej mobilności 
geograficznej pracowników, EFS powinien 
szczególnie wspierać działania 
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Europejskich Służb ds. Zatrudnienia 
(EURES) w zakresie rekrutacji i 
związanych z nią informacji oraz usług 
poradnictwa i doradztwa na szczeblu 
krajowym i transgranicznym.

Europejskich Służb ds. Zatrudnienia 
(EURES) w zajmowaniu bardziej 
aktywnego stanowiska przy identyfikacji 
możliwości zatrudnienia przez 
pracodawców publicznych i prywatnych,
w zakresie rekrutacji i związanych z nią 
informacji oraz usług poradnictwa i 
doradztwa na szczeblu krajowym i 
transgranicznym.

Or. pt

Uzasadnienie

Europejskie służby ds. zatrudnienia nie powinny być jedynie platformą upowszechniania 
informacji o możliwościach zawodowych w EU, ale również powinny zająć bardziej aktywne 
stanowisko wobec przedsiębiorstw publicznych i prywatnych w celu identyfikacji nowych 
możliwości zatrudnienia. Chodzi o to, aby EURES stał się główną platformą mobilności 
europejskiej; w tym celu musi działać bardziej aktywnie i dynamicznie.

Poprawka 41
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Unia Europejska stoi przed 
wyzwaniami strukturalnymi wynikającymi 
z globalizacji gospodarki, przemian 
technologicznych oraz coraz starszej siły 
roboczej oraz rosnących niedoborów 
umiejętności i siły roboczej w niektórych 
sektorach i regionach. Wyzwania te 
pojawiły się w wyniku ostatniego kryzysu 
gospodarczego i finansowego, który 
doprowadził do wzrostu bezrobocia, w 
szczególności osób młodych oraz innych 
grup w trudnej sytuacji, takich jak 
migranci. EFS powinien wspierać 
zatrudnienie i mobilność pracowników, 
inwestować w edukację, umiejętności i 
uczenie się przez całe życie oraz 
propagować włączenie społeczne i 

(4) Unia Europejska stoi przed 
wyzwaniami strukturalnymi wynikającymi 
z globalizacji gospodarki, przemian 
technologicznych, zmian 
demograficznych, coraz starszej siły 
roboczej oraz rosnących niedoborów 
umiejętności i siły roboczej w niektórych 
sektorach i regionach. Wyzwania te 
pojawiły się w wyniku ostatniego kryzysu 
gospodarczego i finansowego, który 
doprowadził do wzrostu bezrobocia, w 
szczególności osób młodych oraz innych 
grup w trudnej sytuacji, takich jak 
migranci. EFS powinien wspierać dobrą 
pracę, wysokiej jakości zatrudnienie i 
mobilność pracowników, wycofywanie się
z niepewnego zatrudnienia, inwestować w 
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przeciwdziałać ubóstwu. Promując lepsze 
funkcjonowanie rynków pracy przez 
zwiększanie transnarodowej mobilności 
geograficznej pracowników, EFS powinien 
szczególnie wspierać działania 
Europejskich Służb ds. Zatrudnienia 
(EURES) w zakresie rekrutacji i 
związanych z nią informacji oraz usług 
poradnictwa i doradztwa na szczeblu 
krajowym i transgranicznym.

edukację, umiejętności i uczenie się przez 
całe życie oraz propagować włączenie 
społeczne i przeciwdziałać ubóstwu. 
Promując integrację rynków pracy przez 
ułatwianie transnarodowej dobrowolnej 
mobilności geograficznej pracowników, 
EFS powinien szczególnie wspierać 
działania Europejskich Służb ds. 
Zatrudnienia (EURES) w zakresie 
rekrutacji i związanych z nią informacji 
oraz usług poradnictwa i doradztwa na 
szczeblu krajowym i transgranicznym.

Or. en

Poprawka 42
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Unia Europejska stoi przed 
wyzwaniami strukturalnymi wynikającymi 
z globalizacji gospodarki, przemian 
technologicznych, coraz starszej siły 
roboczej oraz rosnących niedoborów 
umiejętności i siły roboczej w niektórych 
sektorach i regionach. Wyzwania te 
pojawiły się w wyniku ostatniego kryzysu 
gospodarczego i finansowego, który 
doprowadził do wzrostu bezrobocia, w 
szczególności osób młodych oraz innych 
grup w trudnej sytuacji, takich jak 
migranci. EFS powinien wspierać 
zatrudnienie i mobilność pracowników, 
inwestować w edukację, umiejętności i 
uczenie się przez całe życie oraz 
propagować włączenie społeczne i 
przeciwdziałać ubóstwu. Promując lepsze 
funkcjonowanie rynków pracy przez 
zwiększanie transnarodowej mobilności 
geograficznej pracowników, EFS powinien 
szczególnie wspierać działania 

(4) Unia Europejska stoi przed 
wyzwaniami strukturalnymi wynikającymi 
z globalizacji gospodarki, przemian 
technologicznych, coraz starszej siły 
roboczej oraz rosnących niedoborów 
umiejętności i siły roboczej w niektórych 
sektorach i regionach. Wyzwania te 
pojawiły się w wyniku ostatniego kryzysu 
gospodarczego i finansowego, który 
doprowadził do wzrostu bezrobocia, w 
szczególności osób młodych oraz innych 
grup w trudnej sytuacji, takich jak kobiety i
migranci. EFS powinien wspierać 
zatrudnienie i mobilność pracowników, 
inwestować w edukację, badania, 
umiejętności i uczenie się przez całe życie 
oraz propagować włączenie społeczne i 
przeciwdziałać ubóstwu i bezdomności. 
Promując lepsze funkcjonowanie rynków 
pracy przez zwiększanie transnarodowej 
mobilności geograficznej pracowników, 
EFS powinien szczególnie wspierać 
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Europejskich Służb ds. Zatrudnienia 
(EURES) w zakresie rekrutacji i 
związanych z nią informacji oraz usług 
poradnictwa i doradztwa na szczeblu 
krajowym i transgranicznym.

działania Europejskich Służb ds. 
Zatrudnienia (EURES) w zakresie 
rekrutacji i związanych z nią informacji 
oraz usług poradnictwa i doradztwa na 
szczeblu krajowym i transgranicznym.

Or. fr

Poprawka 43
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Unia Europejska stoi przed 
wyzwaniami strukturalnymi wynikającymi 
z globalizacji gospodarki, przemian 
technologicznych, coraz starszej siły 
roboczej oraz rosnących niedoborów 
umiejętności i siły roboczej w niektórych 
sektorach i regionach. Wyzwania te 
pojawiły się w wyniku ostatniego kryzysu 
gospodarczego i finansowego, który 
doprowadził do wzrostu bezrobocia, w 
szczególności osób młodych oraz innych 
grup w trudnej sytuacji, takich jak 
migranci. EFS powinien wspierać 
zatrudnienie i mobilność pracowników, 
inwestować w edukację, umiejętności i 
uczenie się przez całe życie oraz 
propagować włączenie społeczne i 
przeciwdziałać ubóstwu. Promując lepsze 
funkcjonowanie rynków pracy przez 
zwiększanie transnarodowej mobilności 
geograficznej pracowników, EFS powinien 
szczególnie wspierać działania 
Europejskich Służb ds. Zatrudnienia 
(EURES) w zakresie rekrutacji i 
związanych z nią informacji oraz usług 
poradnictwa i doradztwa na szczeblu 
krajowym i transgranicznym.

(4) Unia Europejska stoi przed 
wyzwaniami strukturalnymi i 
demograficznymi wynikającymi z 
globalizacji gospodarki, przemian 
technologicznych, coraz starszej siły 
roboczej oraz rosnących niedoborów 
umiejętności i siły roboczej w niektórych 
sektorach i regionach. Wyzwania te 
pojawiły się w wyniku ostatniego kryzysu 
gospodarczego i finansowego, który 
doprowadził do wzrostu bezrobocia, w 
szczególności osób młodych oraz innych 
grup w trudnej sytuacji, takich jak 
migranci. EFS powinien tworzyć oraz
wspierać zatrudnienie i mobilność 
pracowników, inwestować w edukację, 
umiejętności i uczenie się przez całe życie 
oraz propagować włączenie społeczne i 
przeciwdziałać ubóstwu. Promując lepsze 
funkcjonowanie rynków pracy przez 
zwiększanie transnarodowej mobilności 
geograficznej pracowników, EFS może 
wspierać działania Europejskich Służb ds. 
Zatrudnienia (EURES) w zakresie 
rekrutacji i związanych z nią informacji 
oraz usług poradnictwa i doradztwa na 
szczeblu krajowym i transgranicznym.
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Or. pl

Poprawka 44
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Oprócz tych priorytetów, w słabiej 
rozwiniętych regionach i państwach 
członkowskich oraz w celu zwiększenia 
wzrostu gospodarczego i możliwości 
zatrudnienia należy dążyć do poprawy 
skuteczności administracji publicznej oraz 
wzmocnienia zdolności instytucjonalnych 
podmiotów kształtujących politykę w 
zakresie zatrudnienia, edukacji i polityki 
społecznej.

(5) Oprócz tych priorytetów, w słabiej 
rozwiniętych regionach i państwach 
członkowskich, zwłaszcza w regionach 
wyspiarskich, transgranicznych i 
górskich, oraz w celu zwiększenia 
trwałego rozwoju, wzrostu gospodarczego 
i możliwości zatrudnienia należy dążyć do 
poprawy skuteczności administracji 
publicznej oraz wzmocnienia zdolności 
instytucjonalnych podmiotów 
kształtujących politykę w zakresie 
zatrudnienia, edukacji, polityki społecznej 
oraz zdrowia.

Or. fr

Poprawka 45
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Oprócz tych priorytetów, w słabiej 
rozwiniętych regionach i państwach 
członkowskich oraz w celu zwiększenia 
wzrostu gospodarczego i możliwości 
zatrudnienia należy dążyć do poprawy 
skuteczności administracji publicznej oraz 
wzmocnienia zdolności instytucjonalnych 
podmiotów kształtujących politykę w 

(5) Oprócz tych priorytetów, zwłaszcza w 
słabiej rozwiniętych regionach i państwach 
członkowskich oraz w celu promowania 
zatrudnienia i rozwoju zasobów ludzkich 
należy dążyć do poprawy skuteczności 
administracji publicznej oraz wzmocnienia 
zdolności instytucjonalnych podmiotów 
kształtujących politykę w zakresie 
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zakresie zatrudnienia, edukacji i polityki 
społecznej.

zatrudnienia, edukacji i polityki społecznej.

Or. es

Poprawka 46
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Oprócz tych priorytetów, w słabiej 
rozwiniętych regionach i państwach 
członkowskich oraz w celu zwiększenia 
wzrostu gospodarczego i możliwości 
zatrudnienia należy dążyć do poprawy 
skuteczności administracji publicznej oraz 
wzmocnienia zdolności instytucjonalnych 
podmiotów kształtujących politykę w 
zakresie zatrudnienia, edukacji i polityki 
społecznej.

(5) Oprócz tych priorytetów tematycznych 
określonych w art. 9 rozporządzenia [...] 
[RWP], w regionach i państwach 
członkowskich oraz w celu zwiększenia 
wzrostu gospodarczego i możliwości 
zatrudnienia należy dążyć do poprawy 
skuteczności administracji publicznej na 
szczeblu krajowym i regionalnym oraz 
zdolności administracji publicznej do 
działania w kwestii uczestniczenia oraz 
wzmocnienia zdolności instytucjonalnych 
podmiotów kształtujących politykę w 
zakresie zatrudnienia, edukacji i polityki 
społeczno-kulturowej i społecznej.

Or. en

Poprawka 47
Ramona Nicole Mănescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Oprócz tych priorytetów, w słabiej 
rozwiniętych regionach i państwach 
członkowskich oraz w celu zwiększenia 
wzrostu gospodarczego i możliwości 
zatrudnienia należy dążyć do poprawy 

(5) Oprócz tych priorytetów, we 
wszystkich regionach i państwach 
członkowskich oraz w celu zwiększenia 
wzrostu gospodarczego i możliwości 
zatrudnienia należy dążyć do poprawy 
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skuteczności administracji publicznej oraz 
wzmocnienia zdolności instytucjonalnych 
podmiotów kształtujących politykę w 
zakresie zatrudnienia, edukacji i polityki 
społecznej.

skuteczności administracji publicznej oraz 
wzmocnienia zdolności instytucjonalnych 
podmiotów kształtujących politykę w 
zakresie zatrudnienia, edukacji i polityki 
społecznej.

Or. en

Poprawka 48
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Oprócz tych priorytetów, w słabiej 
rozwiniętych regionach i państwach 
członkowskich oraz w celu zwiększenia 
wzrostu gospodarczego i możliwości 
zatrudnienia należy dążyć do poprawy 
skuteczności administracji publicznej oraz 
wzmocnienia zdolności instytucjonalnych 
podmiotów kształtujących politykę w 
zakresie zatrudnienia, edukacji i polityki 
społecznej.

(5) Oprócz tych priorytetów, w słabiej 
rozwiniętych regionach i państwach 
członkowskich oraz w celu zwiększenia 
wzrostu gospodarczego i możliwości 
zatrudnienia należy dążyć do poprawy 
skuteczności administracji publicznej oraz 
wzmocnienia zdolności instytucjonalnych 
podmiotów kształtujących politykę w 
zakresie zatrudnienia, edukacji formalnej i 
nieformalnej i polityki społecznej.

Or. lt

Poprawka 49
Markus Pieper, Joachim Zeller, Hermann Winkler, Herbert Reul, Michael Theurer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Jednocześnie niezwykle istotne jest 
wsparcie rozwoju i konkurencyjności 
europejskich małych i średnich 
przedsiębiorstw oraz sprawienie, by dzięki 
odpowiednim umiejętnościom i 

(6) Jednocześnie niezwykle istotne jest 
wsparcie rozwoju i konkurencyjności 
europejskich małych i średnich 
przedsiębiorstw oraz sprawienie, by dzięki 
odpowiednim umiejętnościom i 
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możliwości uczenia się przez całe życie 
społeczeństwo potrafiło dostosować się do 
nowych wyzwań, takich jak przejście w 
kierunku gospodarki opartej na wiedzy, 
realizacja agendy cyfrowej, transformacja 
na rzecz gospodarki niskoemisyjnej i 
wydajnej pod względem zużycia energii. 
Realizując główne cele tematyczne, EFS 
powinien przyczynić się do sprostania tym 
wyzwaniom. W tym kontekście EFS 
powinien wspierać transformację siły 
roboczej w kierunku ekologicznych 
umiejętności i miejsc pracy, szczególnie w 
dziedzinie efektywności energetycznej, 
energii odnawialnej oraz transportu 
zorganizowanego z poszanowaniem 
zasady zrównoważonego rozwoju, z 
uwzględnieniem unijnego zamiaru 
zwiększenia części budżetu UE 
przeznaczonej na zintegrowane działania 
w dziedzinie klimatu do co najmniej 20%, 
przy udziale różnych obszarów polityki.

możliwości uczenia się przez całe życie 
społeczeństwo potrafiło dostosować się do 
nowych wyzwań, takich jak przejście w 
kierunku gospodarki opartej na wiedzy, 
realizacja agendy cyfrowej, transformacja 
na rzecz gospodarki niskoemisyjnej i 
wydajnej pod względem zużycia energii. 
Realizując główne cele tematyczne, EFS 
powinien przyczynić się do sprostania tym 
wyzwaniom.

Or. de

Poprawka 50
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Jednocześnie niezwykle istotne jest 
wsparcie rozwoju i konkurencyjności 
europejskich małych i średnich 
przedsiębiorstw oraz sprawienie, by dzięki 
odpowiednim umiejętnościom i 
możliwości uczenia się przez całe życie 
społeczeństwo potrafiło dostosować się do 
nowych wyzwań, takich jak przejście w 
kierunku gospodarki opartej na wiedzy, 
realizacja agendy cyfrowej, transformacja 
na rzecz gospodarki niskoemisyjnej i 
wydajnej pod względem zużycia energii.

(6) Jednocześnie niezwykle istotne jest 
wsparcie rozwoju i konkurencyjności 
europejskich przedsiębiorstw, zwłaszcza 
małych i średnich przedsiębiorstw, 
przedsiębiorstw społecznych i 
przedsiębiorstw reprezentujących 
gospodarkę społeczną oraz sprawienie, by 
dzięki odpowiednim umiejętnościom i 
możliwości uczenia się przez całe życie 
społeczeństwo potrafiło dostosować się do 
nowych wyzwań wynikających z 
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Realizując główne cele tematyczne, EFS 
powinien przyczynić się do sprostania tym 
wyzwaniom. W tym kontekście EFS 
powinien wspierać transformację siły 
roboczej w kierunku ekologicznych 
umiejętności i miejsc pracy, szczególnie w 
dziedzinie efektywności energetycznej, 
energii odnawialnej oraz transportu 
zorganizowanego z poszanowaniem 
zasady zrównoważonego rozwoju, z 
uwzględnieniem unijnego zamiaru 
zwiększenia części budżetu UE 
przeznaczonej na zintegrowane działania 
w dziedzinie klimatu do co najmniej 20%, 
przy udziale różnych obszarów polityki.  

globalizacji.

Or. es

Poprawka 51
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Jednocześnie niezwykle istotne jest 
wsparcie rozwoju i konkurencyjności 
europejskich małych i średnich 
przedsiębiorstw oraz sprawienie, by dzięki 
odpowiednim umiejętnościom i 
możliwości uczenia się przez całe życie 
społeczeństwo potrafiło dostosować się do 
nowych wyzwań, takich jak przejście w 
kierunku gospodarki opartej na wiedzy, 
realizacja agendy cyfrowej, transformacja 
na rzecz gospodarki niskoemisyjnej i 
wydajnej pod względem zużycia energii. 
Realizując główne cele tematyczne, EFS 
powinien przyczynić się do sprostania tym 
wyzwaniom. W tym kontekście EFS 
powinien wspierać transformację siły 
roboczej w kierunku ekologicznych 
umiejętności i miejsc pracy, szczególnie w 
dziedzinie efektywności energetycznej, 

(6) Jednocześnie niezwykle istotne jest 
wsparcie trwającego rozwoju i 
konkurencyjności europejskich mikro-, 
małych i średnich przedsiębiorstw w tym 
kulturalnych oraz kreatywnych 
przedsięwzięć, w celu tworzenia miejsc 
pracy wysokiej jakości, aby sprawić, by 
dzięki odpowiednim umiejętnościom i 
możliwości uczenia się przez całe życie 
społeczeństwo potrafiło dostosować się do 
nowych wyzwań, takich jak przejście w 
kierunku gospodarki opartej na wiedzy, 
realizacja agendy cyfrowej, transformacja 
na rzecz gospodarki niskoemisyjnej i 
wydajnej pod względem zużycia energii. 
Realizując główne cele tematyczne, EFS 
powinien przyczynić się do sprostania tym 
wyzwaniom. W tym kontekście EFS 
powinien wspierać transformację siły 
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energii odnawialnej oraz transportu 
zorganizowanego z poszanowaniem zasady 
zrównoważonego rozwoju, z 
uwzględnieniem unijnego zamiaru 
zwiększenia części budżetu UE 
przeznaczonej na zintegrowane działania w 
dziedzinie klimatu do co najmniej 20%, 
przy udziale różnych obszarów polityki.

roboczej w kierunku ekologicznych 
umiejętności i miejsc pracy, szczególnie w 
dziedzinie efektywności energetycznej, 
energii odnawialnej oraz transportu 
zorganizowanego z poszanowaniem zasady 
zrównoważonego rozwoju, z 
uwzględnieniem unijnego zamiaru 
zwiększenia części budżetu UE 
przeznaczonej na zintegrowane działania w 
dziedzinie klimatu do co najmniej 20%, 
przy udziale różnych obszarów polityki. 
EFS powinien również przyczynić się do 
rozwoju umiejętności w zakresie kultury i 
kreatywności w celu zwiększenia 
możliwości zatrudnienia.

Or. en

Poprawka 52
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Jednocześnie niezwykle istotne jest 
wsparcie rozwoju i konkurencyjności 
europejskich małych i średnich 
przedsiębiorstw oraz sprawienie, by dzięki 
odpowiednim umiejętnościom i 
możliwości uczenia się przez całe życie 
społeczeństwo potrafiło dostosować się do 
nowych wyzwań, takich jak przejście w 
kierunku gospodarki opartej na wiedzy, 
realizacja agendy cyfrowej, transformacja 
na rzecz gospodarki niskoemisyjnej i 
wydajnej pod względem zużycia energii. 
Realizując główne cele tematyczne, EFS 
powinien przyczynić się do sprostania tym 
wyzwaniom. W tym kontekście EFS 
powinien wspierać transformację siły 
roboczej w kierunku ekologicznych 
umiejętności i miejsc pracy, szczególnie w 
dziedzinie efektywności energetycznej, 

(6) Jednocześnie niezwykle istotne jest 
wsparcie tworzenia, rozwoju i 
konkurencyjności europejskich małych i 
średnich przedsiębiorstw oraz
mikroprzedsiębiorstw jak również 
sprawienie, by dzięki odpowiednim 
umiejętnościom i możliwości uczenia się 
przez całe życie społeczeństwo potrafiło 
dostosować się do zmieniających się 
warunków społeczno gospodarczych jak i 
do nowych wyzwań, takich jak przejście w 
kierunku gospodarki opartej na wiedzy, 
realizacja agendy cyfrowej, transformacja 
na rzecz gospodarki niskoemisyjnej i 
wydajnej pod względem zużycia energii. 
Realizując główne cele tematyczne, EFS 
powinien przyczynić się do sprostania tym 
wyzwaniom. W tym kontekście EFS 
powinien wspierać transformację siły 
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energii odnawialnej oraz transportu 
zorganizowanego z poszanowaniem zasady 
zrównoważonego rozwoju, z 
uwzględnieniem unijnego zamiaru 
zwiększenia części budżetu UE 
przeznaczonej na zintegrowane działania w 
dziedzinie klimatu do co najmniej 20 %, 
przy udziale różnych obszarów polityki.

roboczej w kierunku ekologicznych 
umiejętności i miejsc pracy, szczególnie w 
dziedzinie efektywności energetycznej, 
energii odnawialnej oraz transportu 
zorganizowanego z poszanowaniem zasady 
zrównoważonego rozwoju, z 
uwzględnieniem unijnego zamiaru 
zwiększenia części budżetu UE 
przeznaczonej na zintegrowane działania w 
dziedzinie klimatu do co najmniej 20 %, 
przy udziale różnych obszarów polityki.

Or. pl

Poprawka 53
Ramona Nicole Mănescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Jednocześnie niezwykle istotne jest 
wsparcie rozwoju i konkurencyjności 
europejskich małych i średnich 
przedsiębiorstw oraz sprawienie, by dzięki 
odpowiednim umiejętnościom i 
możliwości uczenia się przez całe życie 
społeczeństwo potrafiło dostosować się do 
nowych wyzwań, takich jak przejście w 
kierunku gospodarki opartej na wiedzy, 
realizacja agendy cyfrowej, transformacja 
na rzecz gospodarki niskoemisyjnej i 
wydajnej pod względem zużycia energii. 
Realizując główne cele tematyczne, EFS 
powinien przyczynić się do sprostania tym 
wyzwaniom. W tym kontekście EFS 
powinien wspierać transformację siły 
roboczej w kierunku ekologicznych 
umiejętności i miejsc pracy, szczególnie w 
dziedzinie efektywności energetycznej, 
energii odnawialnej oraz transportu 
zorganizowanego z poszanowaniem zasady 
zrównoważonego rozwoju, z 
uwzględnieniem unijnego zamiaru 
zwiększenia części budżetu UE 

(6) Jednocześnie niezwykle istotne jest 
wsparcie rozwoju i konkurencyjności 
różnych typów przedsiębiorstw, w 
szczególności małych i średnich 
przedsiębiorstw oraz sprawienie, by dzięki 
odpowiednim umiejętnościom i 
możliwości uczenia się przez całe życie 
społeczeństwo potrafiło dostosować się do 
nowych wyzwań, takich jak przejście w 
kierunku gospodarki opartej na wiedzy, 
realizacja agendy cyfrowej, transformacja 
na rzecz gospodarki niskoemisyjnej i 
wydajnej pod względem zużycia energii. 
Realizując główne cele tematyczne, EFS 
powinien przyczynić się do sprostania tym 
wyzwaniom. W tym kontekście EFS 
powinien wspierać transformację siły 
roboczej w kierunku ekologicznych 
umiejętności i miejsc pracy, szczególnie w 
dziedzinie efektywności energetycznej, 
energii odnawialnej oraz transportu 
zorganizowanego z poszanowaniem zasady 
zrównoważonego rozwoju, z 
uwzględnieniem unijnego zamiaru 
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przeznaczonej na zintegrowane działania w 
dziedzinie klimatu do co najmniej 20%, 
przy udziale różnych obszarów polityki.

zwiększenia części budżetu UE 
przeznaczonej na zintegrowane działania w 
dziedzinie klimatu do co najmniej 20%, 
przy udziale różnych obszarów polityki.

Or. en

Poprawka 54
Hermann Winkler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) EFS powinien przyczynić się do 
realizacji strategii „Europa 2020”, 
zapewniając większą koncentrację pomocy 
na priorytetach Unii Europejskiej. EFS 
powinien w szczególności zwiększyć 
wsparcie dla zwalczania wykluczenia 
społecznego i ubóstwa za pomocą 
wydzielonych środków minimalnych. W 
zależności od poziomu rozwoju regionów 
otrzymujących wsparcie wybór i liczba 
priorytetów inwestycyjnych dla Funduszu 
powinien być również ograniczony.

skreślony

Or. de

Uzasadnienie

Ścisłe limity i zobowiązania należy odrzucić, ponieważ regionom potrzebna jest większa 
elastyczność w kształtowaniu strategii finansowania, które powinny być dostosowane do ich 
konkretnych potrzeb.

Poprawka 55
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 7 preambuły



AM\903909PL.doc 21/166 PE491.059v01-00

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) EFS powinien przyczynić się do 
realizacji strategii „Europa 2020”, 
zapewniając większą koncentrację pomocy 
na priorytetach Unii Europejskiej. EFS 
powinien w szczególności zwiększyć 
wsparcie dla zwalczania wykluczenia 
społecznego i ubóstwa za pomocą 
wydzielonych środków minimalnych. W 
zależności od poziomu rozwoju regionów 
otrzymujących wsparcie wybór i liczba 
priorytetów inwestycyjnych dla Funduszu 
powinien być również ograniczony.

(7) EFS powinien przyczynić się do 
realizacji strategii „Europa 2020”, 
zapewniając koncentrację i zwiększając 
wsparcie dla priorytetów Unii Europejskiej 
w zakresie zatrudnienia, włączenia 
społecznego, walki z ubóstwem, braku 
dyskryminacji osób niepełnosprawnych i 
poprawy zdolności instytucjonalnych, co 
wymaga odpowiedniego i wystarczającego 
finansowania na rzecz realizacji tych 
celów. EFS powinien w szczególności 
zwiększyć wsparcie dla zwalczania 
wykluczenia społecznego i ubóstwa za 
pomocą minimalnych zarezerwowanych 
przydziałów. W zależności od poziomu 
rozwoju regionów otrzymujących wsparcie 
wybór i liczba priorytetów inwestycyjnych 
dla Funduszu powinien być również 
ograniczony. Grupowanie tematyczne 
powinno być jednak elastyczne i 
umożliwiać dostosowanie interwencji EFS 
do potrzeb i specyfiki poszczególnych 
państw członkowskich i regionów.

Or. es

Poprawka 56
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Lothar Bisky, Jürgen Klute, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee, Sabine Lösing

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) EFS powinien przyczynić się do 
realizacji strategii „Europa 2020”, 
zapewniając większą koncentrację pomocy 
na priorytetach Unii Europejskiej. EFS 
powinien w szczególności zwiększyć 
wsparcie dla zwalczania wykluczenia 
społecznego i ubóstwa za pomocą 

(7) EFS powinien w szczególności 
zwiększyć wsparcie dla zwalczania 
wykluczenia społecznego i ubóstwa za 
pomocą wydzielonych środków 
minimalnych.
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wydzielonych środków minimalnych. W 
zależności od poziomu rozwoju regionów 
otrzymujących wsparcie wybór i liczba 
priorytetów inwestycyjnych dla Funduszu 
powinien być również ograniczony.

Or. en

Poprawka 57
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) EFS powinien przyczynić się do 
realizacji strategii „Europa 2020”, 
zapewniając większą koncentrację pomocy 
na priorytetach Unii Europejskiej. EFS 
powinien w szczególności zwiększyć 
wsparcie dla zwalczania wykluczenia 
społecznego i ubóstwa za pomocą 
wydzielonych środków minimalnych. W 
zależności od poziomu rozwoju regionów 
otrzymujących wsparcie wybór i liczba 
priorytetów inwestycyjnych dla Funduszu 
powinien być również ograniczony.

(7) EFS powinien przyczynić się do 
realizacji strategii „Europa 2020”, 
zapewniając większą koncentrację pomocy 
na priorytetach Unii Europejskiej. EFS 
powinien w szczególności zwiększyć 
wsparcie dla zwalczania wykluczenia 
społecznego i ubóstwa za pomocą 
wydzielonych środków minimalnych,
takich jak mieszkania w przystępnej cenie 
w obszarach miejskich. W zależności od 
poziomu rozwoju regionów otrzymujących 
wsparcie wybór i liczba priorytetów 
inwestycyjnych dla Funduszu powinien 
być również ograniczony.

Or. fr

Poprawka 58
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) EFS powinien przyczynić się do (7) EFS powinien przyczynić się do 
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realizacji strategii „Europa 2020”, 
zapewniając większą koncentrację pomocy 
na priorytetach Unii Europejskiej. EFS 
powinien w szczególności zwiększyć 
wsparcie dla zwalczania wykluczenia 
społecznego i ubóstwa za pomocą 
wydzielonych środków minimalnych. W 
zależności od poziomu rozwoju regionów 
otrzymujących wsparcie wybór i liczba 
priorytetów inwestycyjnych dla Funduszu 
powinien być również ograniczony.

realizacji strategii „Europa 2020”, 
zapewniając większą koncentrację pomocy 
na priorytetach Unii Europejskiej. EFS 
powinien w szczególności zwiększyć 
wsparcie dla aktywnego i skutecznego
zwalczania wykluczenia społecznego i 
ubóstwa za pomocą wydzielonych środków 
minimalnych. W zależności od poziomu 
rozwoju regionów otrzymujących wsparcie 
wybór i liczba priorytetów inwestycyjnych 
dla Funduszu powinien być również 
ograniczony.

Or. pl

Poprawka 59
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Sprawna i skuteczna realizacja działań 
wspieranych przez EFS zależy od dobrego
zarządzania i partnerstwa między 
wszystkimi właściwymi podmiotami 
lokalnymi i społeczno-ekonomicznymi, w 
szczególności między partnerami 
społecznymi oraz organizacjami 
pozarządowymi. Jest zatem konieczne, aby
państwa członkowskie zachęcały 
partnerów społecznych i organizacje 
pozarządowe do wykorzystania EFS.

(9) Sprawna i skuteczna realizacja działań 
wspieranych przez EFS zależy od dobrego 
zarządzania i partnerstwa między 
wszystkimi właściwymi podmiotami 
lokalnymi i społeczno-ekonomicznymi, z 
uwzględnieniem tych, którzy działają na 
szczeblu regionalnym i lokalnym, w 
szczególności między partnerami 
społecznymi oraz organizacjami 
pozarządowymi, dzięki przyznaniu im 
określonej części przydziału środków, 
która może przybrać formę dotacji 
globalnej. Państwa członkowskie powinny 
zapewnić udział i aktywne zaangażowanie 
partnerów społecznych i organizacji 
pozarządowych w wykorzystanie EFS.
Ponadto państwa członkowskie powinny 
przydzielić odpowiedni poziom wsparcia 
finansowego na pomoc techniczną 
związaną z EFS, zgodnie z art. 52 
rozporządzenia [...] [RWP], bezpośrednio 
wszystkim partnerom, o których mowa w 
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art. 5 rozporządzenia [...] [RWP], w 
szczególności partnerom społecznym i 
organizacjom społeczeństwa 
obywatelskiego, aby ułatwić 
zaangażowanie i uczestnictwo tych 
partnerów w przygotowaniu, wdrażaniu, 
monitoringu i ocenie programów i 
operacji oraz aby wesprzeć budowanie ich 
potencjału zgodnie z europejskim 
kodeksem postępowania w dziedzinie 
partnerstwa.

Or. en

Poprawka 60
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee, Sabine Lösing

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Sprawna i skuteczna realizacja działań 
wspieranych przez EFS zależy od dobrego 
zarządzania i partnerstwa między 
wszystkimi właściwymi podmiotami 
lokalnymi i społeczno-ekonomicznymi, w 
szczególności między partnerami 
społecznymi oraz organizacjami 
pozarządowymi. Jest zatem konieczne, aby
państwa członkowskie zachęcały 
partnerów społecznych i organizacje 
pozarządowe do wykorzystania EFS.

(9) Sprawna i skuteczna realizacja działań 
wspieranych przez EFS zależy od dobrego 
zarządzania i partnerstwa między 
wszystkimi właściwymi podmiotami 
lokalnymi i społeczno-ekonomicznymi, w 
szczególności między partnerami 
społecznymi oraz organizacjami 
pozarządowymi. Jest zatem konieczne, aby 
państwa członkowskie angażowały 
partnerów społecznych, organizacje 
pozarządowe, władze lokalne i regionalne
do przygotowania, wykorzystania, 
monitorowania i oceny EFS w sposób 
terminowy i spójny. Wysokiej jakości 
współpracę należy nawiązywać na 
wszystkich szczeblach politycznych. 
Zasadę partnerstwa należy wzmocnić 
i wprowadzić jako naczelną zasadę 
wszystkich działań wspieranych przez 
EFS.

Or. en
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Poprawka 61
Nuno Teixeira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Sprawna i skuteczna realizacja działań 
wspieranych przez EFS zależy od dobrego 
zarządzania i partnerstwa między 
wszystkimi właściwymi podmiotami 
lokalnymi i społeczno-ekonomicznymi, w 
szczególności między partnerami 
społecznymi oraz organizacjami 
pozarządowymi. Jest zatem konieczne, aby 
państwa członkowskie zachęcały
partnerów społecznych i organizacje 
pozarządowe do wykorzystania EFS.

(9) Sprawna i skuteczna realizacja działań 
wspieranych przez EFS zależy od dobrego 
zarządzania i partnerstwa między 
wszystkimi właściwymi podmiotami 
lokalnymi i społeczno-ekonomicznymi, w 
szczególności między partnerami 
społecznymi oraz organizacjami 
pozarządowymi. Jest zatem kluczowe, aby 
państwa członkowskie zachęcały podmioty 
regionalne i lokalne, właściwych 
partnerów społecznych oraz organizacje 
pozarządowe w określeniu strategii i w 
wykorzystaniu EFS.

Or. pt

Uzasadnienie

Organy regionalne i lokalne najlepiej orientują się w sytuacji gospodarczej i społecznej na 
swoim terytorium i znają rzeczywiste potrzeby zamieszkującej tam ludności. Dlatego też 
powinny angażować się nie tylko przy realizacji, ale także przy określaniu strategii, a 
mianowicie przy określaniu celów i planu działania oraz ustalaniu założeń.

Poprawka 62
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba, James Nicholson, Ryszard Czarnecki

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Sprawna i skuteczna realizacja działań 
wspieranych przez EFS zależy od dobrego 
zarządzania i partnerstwa między 
wszystkimi właściwymi podmiotami 

(9) Sprawna i skuteczna realizacja działań 
wspieranych przez EFS zależy od dobrego 
zarządzania i partnerstwa między 
wszystkimi właściwymi podmiotami 
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lokalnymi i społeczno-ekonomicznymi, w 
szczególności między partnerami 
społecznymi oraz organizacjami 
pozarządowymi. Jest zatem konieczne, aby 
państwa członkowskie zachęcały 
partnerów społecznych i organizacje 
pozarządowe do wykorzystania EFS.

lokalnymi i społeczno-ekonomicznymi, w 
szczególności między władzami lokalnymi 
i regionalnymi, partnerami społecznymi 
oraz organizacjami pozarządowymi. Jest 
zatem konieczne, aby państwa 
członkowskie zachęcały partnerów 
społecznych i organizacje pozarządowe do 
wykorzystania EFS.

Or. en

Poprawka 63
Ramona Nicole Mănescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Sprawna i skuteczna realizacja działań 
wspieranych przez EFS zależy od dobrego 
zarządzania i partnerstwa między 
wszystkimi właściwymi podmiotami 
lokalnymi i społeczno-ekonomicznymi, w 
szczególności między partnerami 
społecznymi oraz organizacjami 
pozarządowymi. Jest zatem konieczne, aby 
państwa członkowskie zachęcały 
partnerów społecznych i organizacje 
pozarządowe do wykorzystania EFS.

(9) Sprawna i skuteczna realizacja działań 
wspieranych przez EFS zależy od dobrego 
zarządzania i partnerstwa między 
wszystkimi właściwymi podmiotami 
lokalnymi i społeczno-ekonomicznymi, w 
szczególności między partnerami 
społecznymi, organizacjami 
gospodarczymi oraz organizacjami 
pozarządowymi. Jest zatem konieczne, aby 
państwa członkowskie zachęcały 
partnerów społecznych i organizacje 
pozarządowe do wykorzystania EFS.

Or. en

Poprawka 64
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Sprawna i skuteczna realizacja działań (9) Sprawna i skuteczna realizacja działań 
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wspieranych przez EFS zależy od dobrego 
zarządzania i partnerstwa między 
wszystkimi właściwymi podmiotami 
lokalnymi i społeczno-ekonomicznymi, w 
szczególności między partnerami 
społecznymi oraz organizacjami 
pozarządowymi. Jest zatem konieczne, aby 
państwa członkowskie zachęcały 
partnerów społecznych i organizacje 
pozarządowe do wykorzystania EFS.

wspieranych przez EFS zależy od dobrego 
zarządzania i partnerstwa między 
wszystkimi właściwymi podmiotami 
lokalnymi i społeczno-ekonomicznymi, 
między innymi między partnerami 
społecznymi oraz organizacjami 
pozarządowymi. Jest zatem konieczne, aby 
państwa członkowskie zachęcały 
partnerów społecznych i organizacje 
pozarządowe do opracowywania i 
wykorzystania środków finansowanych z 
EFS.

Or. es

Poprawka 65
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 9a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9a) Biorąc pod uwagę to, że potrzebne 
jest zintegrowane i holistyczne podejście, 
aby zapewnić zatrudnienie i spójność 
społeczną, EFS powinien wesprzeć 
tworzenie ponadsektorowych oraz 
ponadnarodowych partnerstw 
terytorialnych i ich programów.

Or. en

Poprawka 66
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Państwa członkowskie i Komisja 
powinny dopilnować, aby realizacja 

(10) Państwa członkowskie i Komisja 
dopilnowują, aby realizacja priorytetów 
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priorytetów finansowanych przez EFS 
przyczyniała się do promowania równości 
kobiet i mężczyzn zgodnie z art. 8 
Traktatu. W wyniku przeprowadzonych 
ocen oczywiste stało się duże znaczenie 
uwzględniania kwestii płci we wszystkich 
aspektach programów przy jednoczesnym 
podjęciu konkretnych działań 
propagujących równość płci.

finansowanych przez EFS przyczyniała się 
do promowania równości kobiet i 
mężczyzn zgodnie z art. 8 Traktatu. W 
wyniku przeprowadzonych ocen oczywiste 
stało się duże znaczenie uwzględniania 
kwestii płci we wszystkich aspektach 
programów, w tym w ich przygotowaniu, 
wdrażaniu, monitoringu i ocenie
przeprowadzanych w sposób terminowy i 
spójny, przy jednoczesnym podjęciu 
konkretnych działań propagujących 
równość płci.

Or. en

Poprawka 67
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee, Sabine Lösing

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Wsparcie dla innowacji społecznych 
ma kluczowe znaczenie dla 
opracowywania polityk sprawniej 
reagujących na przemiany społeczne oraz 
dla zachęcania do zakładania 
innowacyjnych przedsiębiorstw 
społecznych oraz dla ich wspierania. W 
szczególności testowanie i ocena 
innowacyjnych rozwiązań jeszcze przed 
zastosowaniem ich na dużą skalę ma 
kluczowe znaczenie dla poprawy 
skuteczności polityk, a zatem uzasadnia 
szczególne wsparcie ze strony EFS.

skreślony

Or. en

Poprawka 68
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 12a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12a) Mając na uwadze, że innowacja 
społeczna stanowi przedmiot różnych 
programów, należy wprowadzić 
odpowiednie środki, aby uniknąć 
częściowego pokrywania się i podwójnego 
finansowania tych samych działań i 
inicjatyw. Ponadto w związku z tym, że 
działania prowadzone przy udziale EFS w 
ramach zarządzania dzielonego częściowo 
pokrywają się z działaniami programu na 
rzecz przemian i innowacji społecznych, 
podlegającego zarządzaniu 
bezpośredniemu, należy wprowadzić 
środki, które pozwolą uniknąć powielania 
działań podlegających różnym formom 
zarządzania lub podwójnego ich 
finansowania.

Or. en

Poprawka 69
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 14 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Mobilizacja podmiotów regionalnych 
i lokalnych jest niezbędna dla realizacji 
strategii „Europa 2020” i jej głównych 
celów. Aby zapewnić bardziej aktywny 
udział władz regionalnych i lokalnych, 
miast, partnerów społecznych i organizacji 
pozarządowych w realizacji programów, 
można wykorzystywać i wspierać pakty 
terytorialne, lokalne inicjatywy na rzecz 
zatrudnienia i włączenia społecznego, 
lokalne strategie rozwoju realizowane 
przez społeczność oraz strategie 

(14) Mobilizacja podmiotów regionalnych 
i lokalnych jest niezbędna dla realizacji 
strategii „Europa 2020” i jej głównych 
celów. Aby zapewnić bardziej aktywny 
udział władz regionalnych i lokalnych, 
miast, partnerów społecznych i organizacji 
pozarządowych w przygotowaniu, 
realizacji, monitorowaniu i ocenie zawsze 
części programów operacyjnych można 
wykorzystywać i wspierać pakty 
terytorialne, lokalne inicjatywy na rzecz 
zatrudnienia i włączenia społecznego, 
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zrównoważonego rozwoju obszarów 
miejskich.

lokalne strategie rozwoju realizowane 
przez społeczność oraz strategie 
zrównoważonego rozwoju obszarów 
miejskich. Państwo członkowskie powinno 
włączać w partnerstwo te instytucje, 
organizacje i grupy, które reprezentują 
zaangażowany szczebel terytorialny i które 
mogą mieć wpływ na realizację 
programów operacyjnych lub na które te 
programy mogą mieć wpływ. Specjalną 
uwagę należy poświęcić grupom, które 
mogłyby podlegać wpływowi programów i 
mieć trudności z wywieraniem na nie 
wpływu, w szczególności grupom 
szczególnie wrażliwym i odsuniętym na 
margines społeczny. Współpraca z 
partnerami będzie przebiegać zgodnie z 
najlepszymi praktykami stanowiącymi 
podstawę kodeksu postępowania, o którym 
mowa w art. 5 ust. 3. Co najmniej 5% 
środków z EFS przydzielonych na 
szczeblu krajowym zostaje przydzielonych 
na działania w ramach zintegrowanych 
inwestycji terytorialnych (ITI) 
ustanowionych w art. 99 rozporządzenia 
[...] [RWP].

Or. en

Poprawka 70
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 14 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Mobilizacja podmiotów regionalnych 
i lokalnych jest niezbędna dla realizacji 
strategii „Europa 2020” i jej głównych 
celów. Aby zapewnić bardziej aktywny 
udział władz regionalnych i lokalnych, 
miast, partnerów społecznych i organizacji 

(14) Mobilizacja podmiotów regionalnych 
i lokalnych jest niezbędna dla realizacji 
strategii „Europa 2020” i jej głównych 
celów. Zasada wielopoziomowego 
sprawowania rządów zakłada zapewnienie 
bardziej aktywnego udziału w 
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pozarządowych w realizacji programów, 
można wykorzystywać i wspierać pakty 
terytorialne, lokalne inicjatywy na rzecz 
zatrudnienia i włączenia społecznego, 
lokalne strategie rozwoju realizowane 
przez społeczność oraz strategie 
zrównoważonego rozwoju obszarów 
miejskich.

opracowywaniu programów, ich realizacji 
i zarządzaniu nimi władz regionalnych i 
lokalnych, miast, partnerów społecznych i 
organizacji pozarządowych oraz innych 
członków społeczeństwa obywatelskiego, 
którzy mogą wykorzystywać w razie 
potrzeby również pakty terytorialne, 
lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia i 
włączenia społecznego, lokalne strategie 
rozwoju realizowane przez społeczność 
oraz strategie zrównoważonego rozwoju
obszarów miejskich.

Or. es

Poprawka 71
Jens Nilsson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 14 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Mobilizacja podmiotów regionalnych 
i lokalnych jest niezbędna dla realizacji 
strategii „Europa 2020” i jej głównych 
celów. Aby zapewnić bardziej aktywny 
udział władz regionalnych i lokalnych, 
miast, partnerów społecznych i organizacji 
pozarządowych w realizacji programów, 
można wykorzystywać i wspierać pakty 
terytorialne, lokalne inicjatywy na rzecz 
zatrudnienia i włączenia społecznego, 
lokalne strategie rozwoju realizowane 
przez społeczność oraz strategie 
zrównoważonego rozwoju obszarów 
miejskich.

(14) Aktywny udział podmiotów 
regionalnych i lokalnych jest niezbędny dla 
realizacji strategii „Europa 2020” i jej 
głównych celów. Aby zwiększyć 
oddziaływanie władz regionalnych i 
lokalnych, miast, partnerów społecznych i 
organizacji pozarządowych na
przygotowanie i realizację programów, 
należy wykorzystywać i wspierać pakty 
terytorialne, lokalne inicjatywy na rzecz 
zatrudnienia i włączenia społecznego, 
lokalne strategie rozwoju realizowane 
przez społeczność oraz strategie 
zrównoważonego rozwoju obszarów 
miejskich.

Or. en

Poprawka 72
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 17 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Powinno się zachęcać państwa 
członkowskie i regiony do wykorzystania 
EFS za pomocą instrumentów finansowych 
w celu wsparcia np. studentów, tworzenia 
miejsc pracy, mobilności pracowników, 
włączenia społecznego i przedsiębiorczości 
społecznej.

(17) Powinno się zachęcać państwa 
członkowskie i regiony do wykorzystania 
EFS za pomocą instrumentów finansowych 
w celu wsparcia np. studentów, tworzenia 
miejsc pracy, dobrowolnej mobilności 
pracowników, włączenia społecznego i 
gospodarki społecznej. Stosowanie dopłat 
powinno zawsze pozostać środkiem 
fakultatywnym do stosowania połączenia 
różnych rodzajów finansowania najlepiej 
odpowiadającego potrzebom regionalnym 
i lokalnym.

Or. en

Poprawka 73
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 17 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Powinno się zachęcać państwa 
członkowskie i regiony do wykorzystania 
EFS za pomocą instrumentów finansowych 
w celu wsparcia np. studentów, tworzenia 
miejsc pracy, mobilności pracowników, 
włączenia społecznego i przedsiębiorczości 
społecznej.

(17) Powinno się zachęcać państwa 
członkowskie i regiony do wykorzystania
EFS za pomocą instrumentów 
finansowych, jeśli przyczyni się to do 
zwiększenia skuteczności działań lub 
stanowi uzupełnienie działania innych 
instrumentów UE, takich jak ITI, EFG i 
EFRR.

Or. en

Poprawka 74
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 17 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Powinno się zachęcać państwa 
członkowskie i regiony do wykorzystania 
EFS za pomocą instrumentów finansowych 
w celu wsparcia np. studentów, tworzenia 
miejsc pracy, mobilności pracowników, 
włączenia społecznego i przedsiębiorczości 
społecznej.

(17) Powinno się zachęcać państwa 
członkowskie i regiony do wykorzystania 
EFS za pomocą instrumentów finansowych 
w celu wsparcia np. studentów, ludzi 
młodych, ludzi w wieku powyżej 50 lat, 
tworzenia miejsc pracy, mobilności 
pracowników, włączenia społecznego i 
przedsiębiorczości społecznej.

Or. pl

Poprawka 75
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 17 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Powinno się zachęcać państwa 
członkowskie i regiony do wykorzystania 
EFS za pomocą instrumentów finansowych 
w celu wsparcia np. studentów, tworzenia 
miejsc pracy, mobilności pracowników, 
włączenia społecznego i przedsiębiorczości 
społecznej.

(17) Powinno się zachęcać państwa 
członkowskie i regiony do wykorzystania 
EFS za pomocą instrumentów finansowych 
w celu wsparcia np. studentów, tworzenia 
miejsc pracy, mobilności pracowników, 
włączenia społecznego najuboższych i 
przedsiębiorczości społecznej.

Or. fr

Poprawka 76
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 18 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) Uprawnienia do przyjęcia aktów 
zgodnie z art. 290 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
powinny zostać przekazane Komisji w celu 
ustanowienia standardowej skali kosztów 
jednostkowych, płatności ryczałtowych 
oraz ich maksymalnych kwot w zależności 
od rodzaju operacji oraz określenia 
szczegółowych zasad i warunków 
gwarancji opartych na polityce („policy-
based guarantees”). Szczególnie ważne 
jest, aby Komisja prowadziła odpowiednie 
konsultacje podczas swych prac 
przygotowawczych, w tym z udziałem 
ekspertów. Przygotowując i redagując akty 
delegowane, Komisja powinna zapewnić 
równoczesne, terminowe i właściwe 
przekazywanie odpowiednich dokumentów 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

(18) Zgodnie z art. 290 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
Komisja, po zasięgnięciu opinii państw 
członkowskich, powinna określać 
standardową skalę kosztów 
jednostkowych, płatności ryczałtowych 
oraz ich maksymalnych kwot w zależności 
od rodzaju operacji oraz określenia 
szczegółowych zasad i warunków 
gwarancji opartych na polityce („policy-
based guarantees”). Szczególnie ważne 
jest, aby Komisja prowadziła odpowiednie 
konsultacje podczas swych prac 
przygotowawczych, w tym z udziałem 
ekspertów. Przygotowując i redagując akty 
delegowane, Komisja powinna zapewnić 
równoczesne, terminowe i właściwe 
przekazywanie odpowiednich dokumentów 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

Or. es

Poprawka 77
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsze rozporządzenie określa zadania 
Europejskiego Funduszu Społecznego 
(EFS), zakres udzielanego wsparcia, 
przepisy szczegółowe i rodzaje wydatków 
kwalifikujących się do objęcia pomocą.

Niniejsze rozporządzenie określa funkcję 
Europejskiego Funduszu Społecznego 
(EFS), zakres udzielanego wsparcia, 
przepisy szczegółowe i rodzaje wydatków 
kwalifikujących się do objęcia pomocą.

Or. es

Uzasadnienie

Artykuł 177 TFUE stanowi, że „Parlament Europejski i Rada, stanowiąc w drodze 
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rozporządzeń zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą i po konsultacji z Komitetem 
Ekonomiczno-Społecznym oraz Komitetem Regionów, określają zadania, cele priorytetowe 
oraz organizację funduszy strukturalnych”.

Poprawka 78
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zadania Cel

Or. es

Uzasadnienie

Artykuł 177 TFUE stanowi, że „Parlament Europejski i Rada, stanowiąc w drodze 
rozporządzeń zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą i po konsultacji z Komitetem 
Ekonomiczno-Społecznym oraz Komitetem Regionów, określają zadania, cele priorytetowe 
oraz organizację funduszy strukturalnych”.

Poprawka 79
Alain Cadec, Brice Hortefeux, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Elisabeth Morin-
Chartier

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. EFS wspiera dążenie do wysokiego 
poziomu zatrudnienia i wysokiej jakości 
miejsc pracy, mobilność geograficzną i 
zawodową pracowników, ułatwia im 
dostosowanie się do zmian, zachęca do 
wysokiego poziomu kształcenia i 
szkolenia, propaguje równość płci, równe 
szanse i niedyskryminację, wzmacnia 
integrację społeczną i walkę z ubóstwem, 
przyczyniając się tym samym do realizacji 

1. EFS wspiera dążenie do wysokiego 
poziomu zatrudnienia i wysokiej jakości 
miejsc pracy, mobilność geograficzną i 
zawodową pracowników, zachęca do 
wysokiego poziomu kształcenia i szkolenia 
oraz ułatwia pracownikom dostosowanie 
się do zmian w przedsiębiorstwach i 
systemach produkcyjnych. EFS 
przyczynia się także do wzmocnienia 
spójności ekonomicznej, społecznej i
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priorytetów Unii Europejskiej w zakresie 
wzmocnienia spójności ekonomicznej, 
społecznej i terytorialnej.

terytorialnej w Unii, a także do walki z 
ubóstwem i wykluczeniem społecznym, 
promowania równości płci, równych szans 
oraz do eliminacji wszelkich form 
dyskryminacji.

Or. fr

Poprawka 80
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. EFS wspiera dążenie do wysokiego 
poziomu zatrudnienia i wysokiej jakości 
miejsc pracy, mobilność geograficzną i 
zawodową pracowników, ułatwia im 
dostosowanie się do zmian, zachęca do 
wysokiego poziomu kształcenia i 
szkolenia, propaguje równość płci, równe 
szanse i niedyskryminację, wzmacnia 
włączenie społeczne i walkę z ubóstwem, 
przyczyniając się tym samym do realizacji 
priorytetów Unii Europejskiej w zakresie 
wzmocnienia spójności ekonomicznej, 
społecznej i terytorialnej.

1. EFS wspiera dążenie do wysokiego 
poziomu zatrudnienia i wysokiej jakości 
miejsc pracy, dobrowolną mobilność 
geograficzną i zawodową pracowników, 
ułatwia przewidywanie i rozwój nowych 
umiejętności i kompetencji potrzebnych 
do przejścia w kierunku ochrony 
środowiska i zrównoważonego rozwoju 
społecznego, zachęca do wysokiego 
poziomu kształcenia i szkolenia, propaguje 
równość płci, równe szanse i 
niedyskryminację, wzmacnia włączenie 
społeczne i walkę z ubóstwem, 
przyczyniając się tym samym do realizacji 
priorytetów Unii Europejskiej w zakresie 
wzmocnienia spójności ekonomicznej, 
społecznej i terytorialnej.

Or. en

Poprawka 81
Nuno Teixeira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit pierwszy
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. EFS wspiera dążenie do wysokiego 
poziomu zatrudnienia i wysokiej jakości 
miejsc pracy, mobilność geograficzną i 
zawodową pracowników, ułatwia im 
dostosowanie się do zmian, zachęca do 
wysokiego poziomu kształcenia i 
szkolenia, propaguje równość płci, równe 
szanse i niedyskryminację, wzmacnia 
włączenie społeczne i walkę z ubóstwem, 
przyczyniając się tym samym do realizacji 
priorytetów Unii Europejskiej w zakresie 
wzmocnienia spójności ekonomicznej, 
społecznej i terytorialnej.

1. EFS wspiera dążenie do wysokiego 
poziomu zatrudnienia i wysokiej jakości 
miejsc pracy, przystosowanie 
pracowników do zmian na rynku pracy,
mobilność geograficzną i zawodową 
pracowników, ułatwia im dostosowanie się 
do zmian, zachęca do wysokiego poziomu 
kształcenia i szkolenia zawodowego, 
propaguje równość płci, promuje 
zatrudnienie młodych ludzi, a także równe 
szanse i niedyskryminację, wzmacnia 
włączenie społeczne i walkę z ubóstwem, 
przyczyniając się tym samym do realizacji 
priorytetów Unii Europejskiej w zakresie 
wzmocnienia spójności ekonomicznej, 
społecznej i terytorialnej.

Or. pt

Uzasadnienie

Są osoby o wysokich kwalifikacjach naukowych, które nie mogą znaleźć pracy, przez co staje 
się kluczowym ich wspieranie i pomoc przy przekwalifikowaniu, tak aby mogli łatwiej 
odnaleźć się na rynku pracy. EFS powinien włączyć w swoją misję wspieranie zatrudnienia 
ludzi młodych; obecna katastroficzna sytuacja polega na tym, że młode, wysoko 
wykwalifikowane pokolenia emigrują w poszukiwaniu pracy poza rynkiem europejskim.

Poprawka 82
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. EFS wspiera dążenie do wysokiego 
poziomu zatrudnienia i wysokiej jakości 
miejsc pracy, mobilność geograficzną i 
zawodową pracowników, ułatwia im 
dostosowanie się do zmian, zachęca do 
wysokiego poziomu kształcenia i 

1. EFS wspiera dążenie do wysokiego 
poziomu zatrudnienia, tworzenia miejsc 
pracy i wysokiej jakości miejsc pracy, 
dobrowolną mobilność geograficzną i 
zawodową pracowników, zapewnia 
wsparcie dla zwalnianych pracowników,
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szkolenia, propaguje równość płci, równe 
szanse i niedyskryminację, wzmacnia 
włączenie społeczne i walkę z ubóstwem, 
przyczyniając się tym samym do realizacji 
priorytetów Unii Europejskiej w zakresie 
wzmocnienia spójności ekonomicznej, 
społecznej i terytorialnej.

ułatwia im dostosowanie się do zmian, 
zachęca do wysokiego poziomu kształcenia 
i szkolenia, propaguje równość płci, równe 
szanse i niedyskryminację, wzmacnia 
włączenie społeczne i walkę z ubóstwem, 
przyczyniając się tym samym do realizacji 
priorytetów Unii Europejskiej w zakresie 
wzmocnienia spójności ekonomicznej, 
społecznej i terytorialnej.

Or. en

Poprawka 83
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. EFS wspiera dążenie do wysokiego 
poziomu zatrudnienia i wysokiej jakości 
miejsc pracy, mobilność geograficzną i 
zawodową pracowników, ułatwia im 
dostosowanie się do zmian, zachęca do 
wysokiego poziomu kształcenia i 
szkolenia, propaguje równość płci, równe 
szanse i niedyskryminację, wzmacnia 
integrację społeczną i walkę z ubóstwem, 
przyczyniając się tym samym do realizacji 
priorytetów Unii Europejskiej w zakresie 
wzmocnienia spójności ekonomicznej, 
społecznej i terytorialnej.

1. EFS wspiera dążenie do wysokiego 
poziomu zatrudnienia i wysokiej jakości 
miejsc pracy, mobilność geograficzną i 
zawodową pracowników, ułatwia im 
dostosowanie się do zmian, zachęca do 
wysokiego poziomu kształcenia i 
szkolenia, propaguje równość płci, równe 
szanse i niedyskryminację, wzmacnia 
integrację społeczną i walkę z ubóstwem i 
bezdomnością, przyczyniając się tym 
samym do realizacji priorytetów Unii 
Europejskiej w zakresie wzmocnienia 
spójności ekonomicznej, społecznej i 
terytorialnej.

Or. fr

Poprawka 84
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. EFS wspiera dążenie do wysokiego 
poziomu zatrudnienia i wysokiej jakości 
miejsc pracy, mobilność geograficzną i 
zawodową pracowników, ułatwia im 
dostosowanie się do zmian, zachęca do 
wysokiego poziomu kształcenia i 
szkolenia, propaguje równość płci, równe 
szanse i niedyskryminację, wzmacnia 
integrację społeczną i walkę z ubóstwem, 
przyczyniając się tym samym do realizacji 
priorytetów Unii Europejskiej w zakresie 
wzmocnienia spójności ekonomicznej, 
społecznej i terytorialnej.

1. EFS wspiera dążenie do wysokiego 
poziomu zatrudnienia i wysokiej jakości 
miejsc pracy, mobilność geograficzną i 
zawodową pracowników, ułatwia im 
dostosowanie się do zmian, zachęca do 
wysokiego poziomu kształcenia i 
szkolenia, edukacji nieformalnej, 
propaguje równość płci, równe szanse i 
niedyskryminację, wzmacnia integrację 
społeczną i walkę z ubóstwem, 
przyczyniając się tym samym do realizacji 
priorytetów Unii Europejskiej w zakresie 
wzmocnienia spójności ekonomicznej, 
społecznej i terytorialnej.

Or. lt

Poprawka 85
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W tym celu EFS wspiera państwa 
członkowskie w realizacji priorytetów i
głównych celów strategii „Europa 2020” 
na rzecz inteligentnego, trwałego i 
sprzyjającego włączeniu społecznemu 
wzrostu gospodarczego. EFS wspiera 
projektowanie i realizację polityk i działań, 
z uwzględnieniem zintegrowanych 
wytycznych dotyczących polityki 
gospodarczej i polityki zatrudnienia 
państw członkowskich i zaleceń Rady w 
sprawie krajowych programów reform.

2. W tym celu EFS wspiera państwa 
członkowskie w realizacji przynajmniej 
głównych celów strategii „Europa 2020” 
na rzecz inteligentnego, trwałego i 
sprzyjającego włączeniu społecznemu 
wzrostu gospodarczego. EFS wspiera 
projektowanie i realizację polityk i działań, 
z uwzględnieniem koncepcji „dobrej 
pracy” i przy zapewnieniu, że działania 
wspierane przez EFS przyczyniają się do 
wdrażania wszystkich aspektów programu 
ONZ i Międzynarodowej Organizacji 
Pracy dotyczącego godnej pracy. 
Wszystkie polityki i działania wspierane 
przez EFS ściśle spełniają 
międzynarodowe normy pracy i 
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konwencje MOP, a w szczególności 
zobowiązanie do wspierania pełnego, 
produktywnego i swobodnie wybranego 
zatrudnienia, zgodnie z konwencją MOP 
nr 122.

Or. en

Poprawka 86
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. EFS przynosi korzyści obywatelom, w 
tym grupom w niekorzystnej sytuacji, np. 
osobom długotrwale bezrobotnym, 
niepełnosprawnym, migrantom, 
mniejszościom etnicznym, społecznościom 
marginalizowanym i osobom zagrożonym 
wykluczeniem społecznym. EFS udziela 
również wsparcia dla przedsiębiorstw, 
systemów i struktur w celu ułatwienia ich 
dostosowania do nowych wyzwań, 
propagowania dobrych rządów oraz 
realizacji reform w szczególności w 
dziedzinie zatrudnienia, edukacji i polityk 
społecznych.

3. EFS przynosi korzyści obywatelom, w 
tym grupom w niekorzystnej sytuacji, np. 
osobom długotrwale bezrobotnym i tym 
najbardziej oddalonym od rynku pracy, 
niepełnosprawnym, migrantom, 
uchodźcom i azylantom, bezdomnym i 
innym grupom zagrożonym ubóstwem, 
dzieciom i ludziom młodym, osobom 
starszym, dzieciom, mniejszościom 
etnicznym, społecznościom 
marginalizowanym lub zagrożonym 
marginalizacją i osobom zagrożonym 
wykluczeniem społecznym. EFS wspiera 
również przedsiębiorstwa, 
mikroprzedsiębiorstwa i przedsiębiorstwa 
spółdzielcze, które promują interesy 
swoich członków i użytkowników, jak 
również rozwiązania dla problemów 
społecznych i są w sektorze gospodarki 
społecznej. EFS udziela również wsparcia 
dla organizacji, systemów i struktur w celu 
ułatwienia ich dostosowania do nowych 
wyzwań i propagowania dobrych rządów 
oraz realizacji reform, w szczególności w 
zakresie polityki społecznej, działalności 
społeczno-kulturalnej i kulturalnej,
zatrudnienia, edukacji, niedyskryminacji i 
polityki społecznej.
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Or. en

Poprawka 87
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. EFS przynosi korzyści obywatelom, w 
tym grupom w niekorzystnej sytuacji, np. 
osobom długotrwale bezrobotnym, 
niepełnosprawnym, migrantom, 
mniejszościom etnicznym, społecznościom 
marginalizowanym i osobom zagrożonym 
wykluczeniem społecznym. EFS udziela 
również wsparcia dla przedsiębiorstw, 
systemów i struktur w celu ułatwienia ich 
dostosowania do nowych wyzwań, 
promocji dobrego rządzenia oraz realizacji 
reform w szczególności w dziedzinie 
zatrudnienia, edukacji i polityk 
społecznych.

3. EFS przynosi korzyści mieszkańcom 
Unii Europejskiej, w tym grupom w 
niekorzystnej sytuacji, np. osobom 
długotrwale bezrobotnym, młodym i 
niewykwalifikowanym pracownikom, 
starszym pracownikom, pracownikom w 
wieku 50 + mającym trudności z 
powrotem na rynek pracy po stracie 
zatrudnienia, niepełnosprawnym, 
migrantom, mniejszościom etnicznym, 
społecznościom marginalizowanym i 
osobom zagrożonym wykluczeniem 
społecznym. EFS udziela również wsparcia 
dla przedsiębiorstw, systemów i struktur w 
celu ułatwienia ich dostosowania do 
nowych wyzwań, promocji dobrego 
rządzenia oraz realizacji reform w 
szczególności w dziedzinie zatrudnienia, 
edukacji i polityk społecznych.

Or. pl

Poprawka 88
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee, Sabine Lösing

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. EFS przynosi korzyści obywatelom, w 
tym grupom w niekorzystnej sytuacji, np. 

3. EFS przynosi korzyści obywatelom, w 
tym grupom w niekorzystnej sytuacji, np. 
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osobom długotrwale bezrobotnym, 
niepełnosprawnym, migrantom, 
mniejszościom etnicznym, społecznościom 
marginalizowanym i osobom w sytuacji 
wykluczenia społecznego. EFS udziela 
również wsparcia dla przedsiębiorstw, 
systemów i struktur w celu ułatwienia ich 
dostosowania do nowych wyzwań, 
propagowania dobrych rządów oraz 
realizacji reform w szczególności w 
dziedzinie zatrudnienia, edukacji i polityk 
społecznych.

osobom długotrwale bezrobotnym, 
niepełnosprawnym, migrantom, azylantom, 
uchodźcom, mniejszościom etnicznym, 
społecznościom marginalizowanym, 
bezdomnym i innym grupom osób 
zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem 
społecznym, w tym dzieciom i młodzieży. 
EFS udziela również wsparcia dla 
przedsiębiorstw, systemów i struktur w 
celu ułatwienia ich dostosowania do 
nowych wyzwań, propagowania dobrych 
rządów oraz postępu społecznego w 
szczególności w dziedzinie zatrudnienia, 
edukacji i polityk społecznych.

Or. en

Poprawka 89
Hermann Winkler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. EFS przynosi korzyści obywatelom, w 
tym grupom w niekorzystnej sytuacji, np. 
osobom długotrwale bezrobotnym, 
niepełnosprawnym, migrantom, 
mniejszościom etnicznym, społecznościom 
marginalizowanym i osobom zagrożonym 
wykluczeniem społecznym. EFS udziela 
również wsparcia dla przedsiębiorstw, 
systemów i struktur w celu ułatwienia ich 
dostosowania do nowych wyzwań, 
propagowania dobrych rządów oraz 
realizacji reform w szczególności w 
dziedzinie zatrudnienia, edukacji i polityk 
społecznych.

3. EFS przynosi korzyści obywatelom, w 
tym grupom w niekorzystnej sytuacji, np. 
osobom długotrwale bezrobotnym, 
niepełnosprawnym, migrantom, 
mniejszościom etnicznym, społecznościom 
marginalizowanym i osobom zagrożonym 
wykluczeniem społecznym w każdym 
wieku. EFS udziela również wsparcia dla 
przedsiębiorstw, systemów i struktur w 
celu ułatwienia ich dostosowania do 
nowych wyzwań, propagowania dobrych 
rządów oraz realizacji reform w 
szczególności w dziedzinie zatrudnienia, 
edukacji i polityk społecznych.

Or. de
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Poprawka 90
Constanze Angela Krehl

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. EFS przynosi korzyści obywatelom, w 
tym grupom w niekorzystnej sytuacji, np. 
osobom długotrwale bezrobotnym, 
niepełnosprawnym, migrantom, 
mniejszościom etnicznym, społecznościom 
marginalizowanym i osobom zagrożonym 
wykluczeniem społecznym. EFS udziela 
również wsparcia dla przedsiębiorstw, 
systemów i struktur w celu ułatwienia ich 
dostosowania do nowych wyzwań, 
propagowania dobrych rządów oraz 
realizacji reform w szczególności w 
dziedzinie zatrudnienia, edukacji i polityk 
społecznych.

3. EFS przynosi korzyści obywatelom, w 
tym grupom w niekorzystnej sytuacji, np. 
osobom długotrwale bezrobotnym, 
niepełnosprawnym, migrantom, 
mniejszościom etnicznym, społecznościom 
marginalizowanym i osobom zagrożonym 
wykluczeniem społecznym bez względu na 
wiek. EFS udziela również wsparcia dla 
przedsiębiorstw, systemów i struktur w 
celu ułatwienia ich dostosowania do 
nowych wyzwań, propagowania dobrych 
rządów oraz realizacji reform w 
szczególności w dziedzinie zatrudnienia, 
edukacji i polityk społecznych.

Or. de

Poprawka 91
Constanze Angela Krehl

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. EFS przynosi korzyści obywatelom, w 
tym grupom w niekorzystnej sytuacji, np. 
osobom długotrwale bezrobotnym, 
niepełnosprawnym, migrantom, 
mniejszościom etnicznym, społecznościom 
marginalizowanym i osobom zagrożonym 
wykluczeniem społecznym. EFS udziela 
również wsparcia dla przedsiębiorstw, 
systemów i struktur w celu ułatwienia ich 
dostosowania do nowych wyzwań, 
propagowania dobrych rządów oraz 

3. EFS przynosi korzyści obywatelom, w 
tym grupom w niekorzystnej sytuacji, np. 
osobom długotrwale bezrobotnym, 
niepełnosprawnym, migrantom z 
uwzględnieniem osób ubiegających się o 
azyl, mniejszościom etnicznym, 
społecznościom marginalizowanym i 
osobom zagrożonym wykluczeniem 
społecznym. EFS udziela również wsparcia 
dla przedsiębiorstw, systemów i struktur w 
celu ułatwienia ich dostosowania do 
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realizacji reform w szczególności w 
dziedzinie zatrudnienia, edukacji i polityk 
społecznych.

nowych wyzwań, propagowania dobrych 
rządów oraz realizacji reform w 
szczególności w dziedzinie zatrudnienia, 
edukacji i polityk społecznych.

Or. de

Uzasadnienie

Tak jak w okresie finansowania od 2007 do 2013 r. od 2014 r. również należy umożliwić 
wspieranie poprzez EFS osób ubiegających się o azyl. Okazało się, że sytuacja osób 
ubiegających się azyl może znacznie się poprawić dzięki integracji z rynkiem pracy 
wspieranej z EFS.

Poprawka 92
Alain Cadec, Brice Hortefeux, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Elisabeth Morin-
Chartier

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. EFS przynosi korzyści obywatelom, w 
tym grupom w niekorzystnej sytuacji, np. 
osobom długotrwale bezrobotnym, 
niepełnosprawnym, migrantom, 
mniejszościom etnicznym, społecznościom 
marginalizowanym i osobom zagrożonym 
wykluczeniem społecznym. EFS udziela 
również wsparcia dla przedsiębiorstw, 
systemów i struktur w celu ułatwienia ich 
dostosowania do nowych wyzwań, 
propagowania dobrych rządów oraz 
realizacji reform w szczególności w 
dziedzinie zatrudnienia, edukacji i polityk 
społecznych.

3. EFS przynosi korzyści obywatelom, w 
tym grupom w niekorzystnej sytuacji, np. 
osobom długotrwale bezrobotnym, 
niepełnosprawnym, migrantom, 
mniejszościom etnicznym, społecznościom 
marginalizowanym i osobom zagrożonym 
wykluczeniem społecznym. EFS udziela 
również wsparcia dla pracowników,
przedsiębiorstw i przedsiębiorców, 
systemów i struktur w celu ułatwienia ich 
dostosowania do nowych wyzwań, 
propagowania dobrych rządów oraz 
realizacji reform w szczególności w 
dziedzinie zatrudnienia, edukacji i polityk 
społecznych.

Or. fr

Poprawka 93
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. EFS przynosi korzyści obywatelom, w 
tym grupom w niekorzystnej sytuacji, np. 
osobom długotrwale bezrobotnym, 
niepełnosprawnym, migrantom, 
mniejszościom etnicznym, społecznościom 
marginalizowanym i osobom zagrożonym 
wykluczeniem społecznym. EFS udziela 
również wsparcia dla przedsiębiorstw, 
systemów i struktur w celu ułatwienia ich 
dostosowania do nowych wyzwań, 
propagowania dobrych rządów oraz 
realizacji reform w szczególności w 
dziedzinie zatrudnienia, edukacji i polityk 
społecznych.

3. EFS przynosi korzyści obywatelom, w 
tym grupom w niekorzystnej sytuacji, np. 
osobom długotrwale bezrobotnym, 
bezdomnym, niepełnosprawnym, 
migrantom, mniejszościom etnicznym, 
społecznościom marginalizowanym i 
osobom zagrożonym wykluczeniem 
społecznym. EFS udziela również wsparcia 
dla przedsiębiorstw, systemów i struktur w 
celu ułatwienia ich dostosowania do 
nowych wyzwań, propagowania dobrych 
rządów oraz realizacji reform w 
szczególności w dziedzinie zatrudnienia, 
edukacji i polityk społecznych.

Or. fr

Poprawka 94
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. EFS przynosi korzyści obywatelom, w 
tym grupom w niekorzystnej sytuacji, np. 
osobom długotrwale bezrobotnym, 
niepełnosprawnym, migrantom, 
mniejszościom etnicznym, społecznościom 
marginalizowanym i osobom zagrożonym 
wykluczeniem społecznym. EFS udziela 
również wsparcia dla przedsiębiorstw, 
systemów i struktur w celu ułatwienia ich 
dostosowania do nowych wyzwań, 
propagowania dobrych rządów oraz 
realizacji reform w szczególności w 
dziedzinie zatrudnienia, edukacji i polityk 

3. EFS przynosi korzyści obywatelom, w 
tym grupom w niekorzystnej sytuacji, np. 
osobom bezrobotnym, w szczególności 
osobom długotrwale bezrobotnym, 
ludziom młodym, kobietom, 
niepełnosprawnym, migrantom, 
mniejszościom etnicznym, społecznościom 
marginalizowanym i osobom zagrożonym 
wykluczeniem społecznym. EFS udziela 
również wsparcia dla przedsiębiorstw, 
systemów i struktur w celu ułatwienia ich 
dostosowania do nowych wyzwań, 
propagowania dobrych rządów oraz 
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społecznych. realizacji reform w szczególności w 
dziedzinie zatrudnienia, edukacji i polityk 
społecznych.

Or. es

Poprawka 95
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W odniesieniu do niżej wymienionych
celów i zgodnie z art. 9 rozporządzenia 
(UE) nr […] EFS wspiera następujące 
priorytety inwestycyjne:

1. W odniesieniu do niżej wymienionych 
celów, zgodnie z art. 9 ust. 8, 9, 10, 11 
rozporządzenia (UE) nr […] 
wymienionymi odpowiednio poniżej (a), 
(b), (c) i (d), oraz zgodnie ze swoją misją
EFS wspiera następujące priorytety 
inwestycyjne:

Or. en

Poprawka 96
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee, Sabine Lösing

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) Promowanie zatrudnienia i mobilności 
pracowników przez:

a) Promowanie wysokiej jakości miejsc 
pracy, dobrej i godnej pracy przez

Or. en

Poprawka 97
Luís Paulo Alves
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit pierwszy – litera a) – podpunkt i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

i) zapewnianie dostępu do zatrudnienia 
osobom poszukującym pracy i 
nieaktywnym zawodowo, w tym 
podejmowanie lokalnych inicjatyw na 
rzecz zatrudnienia oraz wspieranie 
mobilności pracowników;

i) zapewnianie dostępu do zatrudnienia 
osobom poszukującym pracy i 
nieaktywnym zawodowo, w tym 
podejmowanie lokalnych inicjatyw na 
rzecz zatrudnienia oraz wspieranie 
mobilności pracowników, szczególnie w 
regionach najbardziej oddalonych, 
regionach najbardziej wysuniętych na 
północ, słabo zaludnionych i górskich;

Or. pt

Poprawka 98
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera a) – podpunkt (i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

i) zapewnianie dostępu do zatrudnienia 
osobom poszukującym pracy i 
nieaktywnym zawodowo, w tym 
podejmowanie lokalnych inicjatyw na 
rzecz zatrudnienia oraz wspieranie 
mobilności pracowników;

i) zapewnianie dostępu do zatrudnienia 
osobom poszukującym pracy i 
nieaktywnym zawodowo, ze szczególnym 
uwzględnieniem grup znajdujących się w 
najbardziej niekorzystnej sytuacji, ludzi 
młodych, osób powyżej 45 lat, kobiet i 
osób niepełnosprawnych, w tym 
podejmowanie lokalnych inicjatyw na 
rzecz zatrudnienia oraz wspieranie 
mobilności pracowników;

Or. es

Poprawka 99
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera (a) – podpunkt (i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) zapewnianie dostępu do zatrudnienia 
osobom poszukującym pracy i 
nieaktywnym zawodowo, w tym 
podejmowanie lokalnych inicjatyw na 
rzecz zatrudnienia oraz wspieranie 
mobilności pracowników;

(i) zapewnianie dostępu do wysokiej 
jakości miejsc pracy dla osób 
poszukujących pracy i osób nieaktywnych 
zawodowo ze wsparciem skierowanym do 
osób długotrwale bezrobotnych, w tym 
podejmowanie lokalnych inicjatyw na 
rzecz zatrudnienia oraz wspieranie 
dobrowolnej mobilności pracowników;

Or. en

Poprawka 100
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera (a) – podpunkt (i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) zapewnianie dostępu do zatrudnienia 
osobom poszukującym pracy i 
nieaktywnym zawodowo, w tym 
podejmowanie lokalnych inicjatyw na 
rzecz zatrudnienia oraz wspieranie 
mobilności pracowników;

(i) zapewnianie dostępu do zatrudnienia i 
usług dotyczących zatrudnienia osobom 
poszukującym pracy i nieaktywnym 
zawodowo, w tym podejmowanie 
lokalnych inicjatyw na rzecz zatrudnienia 
oraz wspieranie mobilności pracowników;

Or. en

Poprawka 101
Nuno Teixeira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit pierwszy – litera a) – podpunkt ii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ii) trwałą integrację na rynku pracy ludzi 
młodych bez pracy, którzy nie uczestniczą 

ii) trwałą integrację na rynku pracy ludzi 
młodych, włącznie z aktywnymi 
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w kształceniu lub szkoleniu; inicjatywami zatrudnienia, gabinetami 
wsparcia przy włączaniu się w życie 
zawodowe oraz programami stażu 
zawodowego na szczeblu krajowym i 
międzynarodowym, promując w ten 
sposób większą mobilność młodzieży 
europejskiej.

Or. pt

Uzasadnienie

Należy udzielić wsparcia wszystkim młodym, a także wszystkim inicjatywom, które mogą im 
ułatwić wejście na rynek pracy. Gabinety wsparcia mogą zostać zdynamizowane przez 
uczelnie, urzędy gminne i miejskie oraz inne organy lokalne, w ten sposób ułatwi się dostęp 
młodym ludziom do ofert pracy i do rynku oraz zwiększy się mobilność międzynarodowa.

Poprawka 102
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera (a) – podpunkt (ii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) trwałą integrację na rynku pracy ludzi 
młodych bez pracy, którzy nie uczestniczą 
w kształceniu lub szkoleniu;

(ii) trwałą integrację z rynkiem pracy ludzi 
młodych bez pracy oraz w wieku 50 +, 
którzy nie uczestniczą w kształceniu lub 
szkoleniu;

Or. pl

Poprawka 103
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera (a) – podpunkt (ii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) trwałą integrację na rynku pracy ludzi 
młodych bez pracy, którzy nie uczestniczą 

(ii) trwałą i sprzyjającą włączeniu 
społecznemu integrację na rynku pracy 
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w kształceniu lub szkoleniu; ludzi młodych bez pracy, którzy nie 
uczestniczą w kształceniu lub szkoleniu;

Or. fr

Poprawka 104
María Irigoyen Pérez

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera a) – podpunkt (iii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

iii) samozatrudnienie, przedsiębiorczość i 
tworzenie przedsiębiorstw;

iii) samozatrudnienie, przedsiębiorczość i 
tworzenie oraz rozwój przedsiębiorstw, 
zwłaszcza małych i średnich;

Or. es

Uzasadnienie

W ramach celów EFS należy uwzględnić tworzenie i rozwój małych i średnich 
przedsiębiorstwo, które są głównymi źródłami zatrudnienia.

Poprawka 105
Nuno Teixeira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit pierwszy – litera a) – podpunkt iii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

iii) samozatrudnienie, przedsiębiorczość i
tworzenie przedsiębiorstw;

iii) samozatrudnienie, przedsiębiorczość,
tworzenie przedsiębiorstw, szkolenie w 
dziedzinie przedsiębiorczości, działania 
prowadzące do przedsiębiorczości na 
szczeblu lokalnym i w szkołach, fundusze
kapitału ryzyka i specjalistyczne wsparcie 
przy zakładaniu przedsiębiorstwa;

Or. pt
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Uzasadnienie

Utworzenie własnego stanowiska pracy oznacza zdynamizowanie kultury przedsiębiorczości, 
dlatego też należy na wszystkich etapach wspierać działania prowadzące do założenia 
działalności gospodarczej. Ważne jest wspieranie szkolenia w dziedzinie przedsiębiorczości, 
promowanie pomysłów na działalność gospodarczą, określanie form finansowania, takich jak 
business angles lub przedsiębiorstwa venture capital oraz wszelka pomoc przy promocji 
danego pomysłu na rynku.

Poprawka 106
Ramona Nicole Mănescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera (a) – podpunkt (iii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iii) samozatrudnienie, przedsiębiorczość i 
tworzenie przedsiębiorstw;

(iii) samozatrudnienie, przedsiębiorczość i 
tworzenie przedsiębiorstw, zrównoważony 
rozwój i transfer przedsiębiorstw w 
szczególności MŚP;

Or. en

Poprawka 107
Hermann Winkler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit pierwszy – litera a) – podpunkt (iii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iii) samozatrudnienie, przedsiębiorczość i 
tworzenie przedsiębiorstw;

(iii) samozatrudnienie, przedsiębiorczość i 
tworzenie przedsiębiorstw oraz ich 
przekazywanie;

Or. de

Poprawka 108
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera (a) – podpunkt (iv)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iv) równość mężczyzn i kobiet oraz 
godzenie życia zawodowego i prywatnego;

(iv) równość mężczyzn i kobiet na rynku 
pracy i równość w rozwoju kariery 
zawodowej, niezależność ekonomiczna 
kobiet i mężczyzn oraz godzenie życia 
zawodowego i prywatnego;

Or. en

Poprawka 109
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera a) – podpunkt (iv)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

iv) równość mężczyzn i kobiet oraz 
godzenie życia zawodowego i prywatnego;

iv) równość mężczyzn i kobiet oraz 
godzenie życia zawodowego i osobistego;

Or. es

Poprawka 110
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera (a) – podpunkt (iva) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iva) dostęp do mieszkań w przystępnej 
cenie w ramach specjalistycznych usług 
socjalnych oraz wzrost podaży mieszkań 
socjalnych;

Or. fr
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Poprawka 111
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera a) – podpunkt (v)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

v) przystosowanie pracowników, 
przedsiębiorstw i przedsiębiorców do 
zmian:

v) przystosowanie pracowników, 
przedsiębiorstw i przedsiębiorców do 
zmian technologicznych i zmian na rynku 
pracy poprzez stosowanie czynnych 
środków zapobiegawczych, w 
szczególności w regionach, w których 
restrukturyzuje się przedsiębiorstwa i 
sektory oraz zamyka się lub delokalizuje
przedsiębiorstwa, a także w regionach, 
które cierpią na skutek poważnych i 
trwałych niekorzystnych warunków 
przyrodniczych lub demograficznych, 
zgodnie z art. 174 i kolejnymi artykułami 
TFUE.

Or. es

Poprawka 112
Alain Cadec, Brice Hortefeux, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Elisabeth Morin-
Chartier

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera (a) – podpunkt (v)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(v) przystosowanie pracowników, 
przedsiębiorstw i przedsiębiorców do 
zmian:

(v) przystosowanie pracowników, 
przedsiębiorstw i przedsiębiorców do 
zmian, szczególnie w MŚP i 
mikroprzedsiębiorstwach;

Or. fr
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Poprawka 113
Ramona Nicole Mănescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera (a) – podpunkt (v)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(v) przystosowanie pracowników, 
przedsiębiorstw i przedsiębiorców do 
zmian:

(v) przystosowywanie pracowników, 
przedsiębiorstw i przedsiębiorców 
szczególnie MŚP i mikroprzedsiębiorstw
do zmian:

Or. en

Poprawka 114
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera (a) – podpunkt (v)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(v) przystosowanie pracowników, 
przedsiębiorstw i przedsiębiorców do 
zmian:

(v) przystosowanie pracowników, 
przedsiębiorstw i przedsiębiorców do 
zmian społecznych i gospodarczych oraz 
upowszechnianie i rozwój podmiotów 
Ekonomii Społecznej:

Or. pl

Poprawka 115
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee, Sabine Lösing

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera (a) – podpunkt (v)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(v) przystosowanie pracowników, 
przedsiębiorstw i przedsiębiorców do 
zmian;

(v) przystosowywanie pracowników, 
przedsiębiorstw i przedsiębiorców do 
zmian związane z przejściem w kierunku 
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ochrony środowiska i zrównoważonego 
rozwoju społecznego

Or. en

Poprawka 116
Hermann Winkler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit pierwszy – litera a) – podpunkt (v)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(v) przystosowywanie pracowników, 
przedsiębiorstw i przedsiębiorców do 
zmian:

(v) przystosowywanie pracowników, 
przedsiębiorstw i przedsiębiorców do 
zmian, zwłaszcza zmian demograficznych:

Or. de

Poprawka 117
Giommaria Uggias

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera (a) – podpunkt (v)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(v) przystosowanie pracowników, 
przedsiębiorstw i przedsiębiorców do 
zmian:

(v) przystosowanie zawodowe
pracowników, przedsiębiorstw i 
przedsiębiorców do zmian:

Or. it

Poprawka 118
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

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

(vi) aktywne i zdrowe starzenie się: (vi) aktywne i zdrowe starzenie się
pracowników poprzez poprawę warunków 
pracy i środowiska, BHP i działań 
wspierania starszych pracowników;

Or. en

Poprawka 119
Joachim Zeller, Alain Cadec, Seán Kelly, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera (a) – podpunkt (vi)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(vi) aktywne i zdrowe starzenie się: (vi) aktywne i zdrowe starzenie się, a także 
aktywność fizyczna

Or. en

Uzasadnienie

Sport tworzy miejsca pracy. Sport podlega stałej profesjonalizacji w celu rozwoju i 
aktualizacji jego usług i potrzeb dla wysoko wykwalifikowanych i dobrze wyszkolonych 
pracowników. Około piętnastu milionów ludzi w UE jest zatrudnionych bezpośrednio lub 
pośrednio w sektorze sportowym. Szacuje się, że w ciągu ostatnich dziesięciu lat łączna 
wielkość zatrudnienia związanego ze sportem wzrosła o około 60%.

Poprawka 120
Hermann Winkler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit pierwszy – litera a) – podpunkt (vi)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(vi) aktywne i zdrowe starzenie się: (vi) aktywne i zdrowe życie i starzenie się 
oraz aktywność fizyczna i sport masowy:

Or. de
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Uzasadnienie

Właśnie ze względu na sytuację demograficzną aktywność fizyczna ma coraz większe 
znaczenie dla zdrowia w każdym wieku – nie tylko w przypadku pracowników. Inwestycje EFS 
w tej dziedzinie mogą zatem zarówno tworzyć miejsca pracy, jak i przyczynić się do 
odciążenia systemu opieki zdrowotnej w perspektywie średnio- i długoterminowej.

Poprawka 121
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera (a) – podpunkt (vii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(vii) modernizację i wzmocnienie roli 
instytucji działających na rynku pracy, w 
tym działania mające na celu zwiększanie 
transnarodowej mobilności pracowników;

(vii) modernizację i wzmocnienie roli 
organizacji działających na rynku pracy, 
promowanie partnerstw, paktów i 
inicjatyw poprzez tworzenie sieci 
obejmujących odnośne zainteresowane 
strony, takie jak partnerzy społeczni i 
organizacje pozarządowe na szczeblu 
ponadnarodowym, regionalnym i
lokalnym w celu wzmocnienia integracji 
na rynku pracy, wspieranie działań 
mających na celu zwiększanie 
transnarodowej mobilności pracowników i 
poprawę jakości usług informacji, 
poradnictwa i pośrednictwa pracy dla 
pracodawców i pracowników mobilnych, 
w tym pracowników przygranicznych, 
pracowników sezonowych, pracowników 
oddelegowanych, niezależnie od ich 
statusu;

Or. en

Poprawka 122
Rosa Estaràs Ferragut, Gabriel Mato Adrover, Veronica Lope Fontagné

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

vii) modernizację i wzmocnienie roli
instytucji działających na rynku pracy, w 
tym działania mające na celu zwiększanie 
transnarodowej mobilności pracowników;

vii) modernizację i wzmocnienie roli 
instytucji działających na rynku pracy, w 
tym działania mające na celu zwiększanie 
transnarodowej mobilności pracowników, 
przede wszystkim w regionach najbardziej 
oddalonych od kontynentu, takich jak 
regiony najbardziej oddalone;

Or. es

Poprawka 123
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee, Sabine Lösing

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera (a) – podpunkt (vii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(vii) modernizację i wzmocnienie roli 
instytucji działających na rynku pracy, w 
tym działania mające na celu zwiększanie 
transnarodowej mobilności pracowników;

(vii) stopniowe wycofywanie niepewnych 
form zatrudnienia oraz zapewnienie 
łatwiejszego wejścia w ramy mobilności 
społecznej oraz stabilnego i bezpiecznego 
zatrudnienia

Or. en

Poprawka 124
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera (a) – podpunkt (viia) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(viia) wspieranie zatrudnienia osób 
znajdujących się w niekorzystnej sytuacji 
na rynku pracy, w szczególności osób 
niepełnosprawnych.
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Or. en

Poprawka 125
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera (b) – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) inwestowanie w edukację, umiejętności 
i uczenie się przez całe życie przez:

(b) inwestowanie w dobrej jakości, 
nowoczesną edukację, umiejętności i 
uczenie się przez całe życie przez:

Or. pl

Poprawka 126
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera (b) – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) inwestowanie w edukację, umiejętności 
i uczenie się przez całe życie przez:

b) inwestowanie w edukację, umiejętności, 
szkolenie i uczenie się przez całe życie 
przez:

Or. en

Poprawka 127
Markus Pieper, Manfred Weber, Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler, Joachim 
Zeller, Hermann Winkler, Herbert Reul

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera b) – podpunkt (ia) (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ia) stworzenie i wzmocnienie systemu 
kształcenia młodych ludzi 
ukierunkowanego na praktyczne 
zastosowania oraz dostosowanego do 
gospodarki, które konstruktywnie łączy 
teoretyczne i praktyczne treści;

Or. de

Poprawka 128
Nuno Teixeira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit pierwszy – litera b) – podpunkt ii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ii) poprawę jakości, skuteczności i
dostępności szkolnictwa wyższego oraz 
kształcenia na poziomie równoważnym w 
celu zwiększenia udziału i poziomu 
osiągnięć;

ii) poprawę jakości, skuteczności, 
dostępności i harmonizacji szkolnictwa 
wyższego, aby mogło sprostać 
rzeczywistym potrzebom rynku w celu 
zwiększenia udziału, poziomu osiągnięć, 
stanu zatrudnienia i mobilności na skalę 
europejską;

Or. pt

Uzasadnienie

Obecnie występuje wiele kwalifikacji zawodowych, które nie pomagają znaleźć pracy, dlatego 
też szkolenie powinno być dostosowane do rynku pracy. Są kraje, które w niektórych 
dziedzinach posiadają siłę roboczą o niskich kwalifikacjach, a także inne kraje, gdzie jest 
nadmiar siły roboczej, dlatego też należy wspierać mobilność na szczeblu europejskim.

Poprawka 129
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera (b) – podpunkt (ii)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) poprawę jakości, skuteczności i 
dostępności szkolnictwa wyższego oraz 
kształcenia na poziomie równoważnym w 
celu zwiększenia udziału i poziomu 
osiągnięć;

(ii) poprawę jakości, skuteczności i 
dostępności szkolnictwa wyższego oraz 
kształcenia na poziomie równoważnym w 
celu zwiększenia udziału i poziomu 
osiągnięć, większy stopień wykorzystania 
nowoczesnych systemów nauczania na 
tych poziomach;

Or. pl

Poprawka 130
Nuno Teixeira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit pierwszy – litera b) – podpunkt iii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

iii) poprawę dostępności do uczenia się 
przez całe życie, do aktualizacji
umiejętności i kwalifikacji pracowników 
oraz zwiększenie roli systemów 
kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku 
pracy;

iii) poprawę dostępności uczenia się przez 
całe życie, podniesienie kompetencji i 
kwalifikacji siły roboczej i zwiększenie 
dopasowania systemów kształcenia i 
szkolenia do potrzeb rynku pracy;

Or. pt

Uzasadnienie

Należy szczegółowo określić, że chodzi o aktualizację kwalifikacji osób oraz umiejętności 
zawodowych, poprzez lepsze połączenie bezpośrednie między wiedzą a rynkiem pracy.

Poprawka 131
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera (b) – podpunkt (iii)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iii) poprawę dostępności uczenia się przez 
całe życie, podniesienie umiejętności i 
kwalifikacji siły roboczej i zwiększenie 
dopasowania systemów kształcenia i 
szkolenia do potrzeb rynku pracy;

(iii) poprawę dostępności uczenia się przez 
całe życie, podniesienie umiejętności i 
kwalifikacji osób i zwiększenie zakresu 
ich nieformalnego kształcenia oraz 
zwiększenie dopasowania systemów 
szkolenia do potrzeb rynku pracy;
ułatwienie przejścia z etapu kształcenia i 
szkolenia do etapu zatrudnienia;

Or. en

Poprawka 132
Tamás Deutsch

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera (b) – podpunkt (iii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iii) poprawę dostępności uczenia się przez 
całe życie, podniesienie umiejętności i 
kwalifikacji siły roboczej i zwiększenie 
dopasowania systemów kształcenia i 
szkolenia do potrzeb rynku pracy;

(iii) poprawę dostępności uczenia się przez 
całe życie oraz niedrogich, trwałych i 
wysokiej jakości usług kulturalnych,
podniesienie umiejętności i kwalifikacji 
siły roboczej i zwiększenie dopasowania 
systemów kształcenia i szkolenia do 
potrzeb rynku pracy;

Or. en

Poprawka 133
Hermann Winkler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit pierwszy – litera b) – podpunkt (iii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iii) poprawę dostępności uczenia się przez 
całe życie, podniesienie umiejętności i 
kwalifikacji siły roboczej i zwiększenie 

(iii) poprawę dostępności uczenia się przez 
całe życie, podniesienie umiejętności i 
kwalifikacji siły roboczej i zwiększenie 
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dopasowania systemów kształcenia i 
szkolenia do potrzeb rynku pracy;

dopasowania systemów kształcenia i 
szkolenia oraz praktyk zawodowych do 
potrzeb rynku pracy;

Or. de

Poprawka 134
Hermann Winkler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit pierwszy– litera b) – punkt (iiia) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iiia) wspieranie poszukiwania 
kandydatów do podwójnego systemu 
kształcenia zawodowego oraz silniejsze 
ugruntowanie tego systemu, podkreślenie 
jego znaczenia i związanego z nim 
kwalifikacjami zawodowymi na szczeblu 
europejskim;

Or. de

Uzasadnienie

Bardzo skuteczny, ale znany tylko w niewielu państwach członkowskich system podwójnego 
kształcenia zawodowego powinien być wbrew ogólnym tendencjom w UE bezpośrednio 
wskazany, dzięki czemu jego znaczenie może wzrosnąć.

Poprawka 135
Alain Cadec, Brice Hortefeux, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Elisabeth Morin-
Chartier

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera b) – podpunkt (iiia) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iiia) lepszy i sprawiedliwszy dostęp do 
umów, z uwzględnieniem podziału na 
branże zawodowe i terytoria, w celu 
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zapewnienia lepszej znajomości 
rzeczywistych potrzeb;

Or. fr

Poprawka 136
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera (b) – podpunkt (iiia) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iiia) w ramach zachęcania do edukacji 
nieformalnej zwiększanie uczestnictwa w 
życiu społecznym i mobilności zawodowej;

Or. lt

Poprawka 137
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) promowanie włączenia społecznego i 
zwalczanie ubóstwa przez:

c) promowanie włączenia społecznego i 
zwalczanie ubóstwa i dyskryminacji przez:

Or. en

Poprawka 138
Hermann Winkler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera c) – podpunkt (i)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) aktywną integrację; (i) aktywną integrację wszystkich ludzi 
poprzez wspieranie uczestnictwa w rynku 
pracy oraz zwalczanie ubóstwa 
i wykluczenia;

Or. de

Uzasadnienie

Należy wyjaśnić, że zgodnie ze strategią „Europa 2020” aktywna integracja nie może się 
odnosić wyłącznie do rynku pracy. Oprócz zapewnienia stabilnego zatrudnienia wysokiej 
jakości dla osób zdolnych do pracy konieczna jest również integracja np. tych osób, które są 
już wykluczone z życia zawodowego.

Poprawka 139
Constanze Angela Krehl

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera c) – podpunkt (i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) aktywną integrację; (i) aktywną integrację wszystkich ludzi 
zarówno poprzez wspieranie uczestnictwa 
w rynku pracy, jak i zwalczanie ubóstwa 
i wykluczenia;

Or. de

Poprawka 140
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera (c) – podpunkt (i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) aktywną integrację; (i) aktywną integrację:
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zintegrowane koncepcje aktywnej 
integracji w stosunku do osób w wieku 
produkcyjnym, wspierające holistyczne, 
zindywidualizowane strategie na rzecz 
integracji, jakości pracy i zaangażowania 
społecznego (obejmujące środki na rzecz 
integracji i ponownego włączenia 
społecznego i wspólnotowego), które 
przyczyniają się do zapewnienia 
odpowiedniego minimalnego dochodu, 
dostępu do wysokiej jakości usług i 
rynków pracy;

- uwzględnienie podejścia opartego na 
cyklu życia celem zapewnienia 
zintegrowanego wsparcia, aby zmniejszyć 
skalę ubóstwa i wyłączenia społecznego
dzieci i osób starszych.

Or. en

Poprawka 141
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera (c) – podpunkt (ii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) integrację społeczności 
marginalizowanych, takich jak Romowie;

(ii) integrację społeczności 
marginalizowanych, takich jak Romowie 
lub innych kategorii migrantów oraz 
najbiedniejszych grup społecznych;

Or. fr

Poprawka 142
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera c) – podpunkt (ii)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ii) integrację społeczności 
marginalizowanych, takich jak Romowie;

ii) integrację społeczności 
marginalizowanych, między innymi
Romów i grup znajdujących się w 
najbardziej niekorzystnej sytuacji, 
zwłaszcza osób niepełnosprawnych;

Or. es

Poprawka 143
Oldřich Vlasák

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera (c) – podpunkt (ii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) integrację społeczności 
marginalizowanych, takich jak Romowie;

(ii) integrację społeczności 
marginalizowanych;

Or. en

Poprawka 144
Joachim Zeller, Alain Cadec, Seán Kelly, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera (c) – podpunkt (iv)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iv) ułatwianie dostępu do niedrogich, 
trwałych oraz wysokiej jakości usług, w 
tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych 
świadczonych w interesie ogólnym;

(iv) ułatwianie dostępu do niedrogich, 
trwałych oraz wysokiej jakości usług, w 
tym opieki zdrowotnej programów 
poprawy zdrowia fizycznego organizacji 
nienastawionych na zysk i usług 
socjalnych świadczonych w interesie 
ogólnym;

Or. en
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Uzasadnienie

Sport zapewnia obywatelom możliwości interakcji i włączania do sieci społecznych, a tym 
samym przyczynia się znacząco do spójności społecznej. Sport może być również używany 
jako narzędzie do promowania włączenia społecznego imigrantów, mniejszości etnicznej i 
innych słabszych grup społecznych. Ponadto mające na celu poprawę zdrowia programy 
aktywności fizycznej pomagają w zaoszczędzeniu wydatków na zdrowie publiczne.

Poprawka 145
Hermann Winkler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera c) – podpunkt (iv)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iv) ułatwianie dostępu do niedrogich, 
trwałych oraz wysokiej jakości usług, w 
tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych 
świadczonych w interesie ogólnym;

(iv) ułatwianie dostępu do niedrogich, 
trwałych oraz wysokiej jakości usług, w 
tym opieki zdrowotnej, aktywności 
fizycznej sprzyjającej zdrowiu, sportu 
masowego i usług socjalnych 
świadczonych w interesie ogólnym;

Or. de

Poprawka 146
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee, Sabine Lösing

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera (c) – podpunkt (v)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(v) wspieranie gospodarki społecznej i 
przedsiębiorstw społecznych;

(v) Wspieranie gospodarki społecznej i 
usług socjalnych użyteczności publicznej, 
w tym usług publicznych;

Or. en



AM\903909PL.doc 69/166 PE491.059v01-00

PL

Poprawka 147
Giommaria Uggias

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera (c) – podpunkt (v)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(v) wspieranie gospodarki społecznej i 
przedsiębiorstw społecznych;

(v) wspieranie gospodarki społecznej i 
przedsiębiorstw społecznych oraz 
spółdzielni;

Or. it

Poprawka 148
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera c) – podpunkt (vi)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

vi) lokalne strategie rozwoju realizowane 
przez społeczność;

vi) wspieranie lokalnych strategii rozwoju 
realizowanych przez społeczność.

Or. es

Poprawka 149
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba, James Nicholson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera (c) – podpunkt (vi)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(vi) lokalne strategie rozwoju realizowane 
przez społeczność;

(vi) lokalne strategie rozwoju i terytorialne 
inicjatywy realizowane przez władze 
publiczne i społeczność;

Or. en
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Poprawka 150
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee, Sabine Lösing

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera (c) – podpunkt (via) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(via) działania mające na celu przerwanie 
cyklu ubóstwa, takie jak wsparcie rodziny, 
dostęp do usług wysokiej jakości oraz 
promowanie uczestnictwa dzieci w życiu 
społecznym;

Or. en

Poprawka 151
Tamás Deutsch

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera (c) – podpunkt (via) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(via) sport jako aktywność fizyczną 
pomagającą prowadzić zdrowy tryb życia;

Or. en

Poprawka 152
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera (d) – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) wzmacnianie zdolności 
instytucjonalnych i skuteczności 
administracji publicznej przez:

d) wzmacnianie potencjału 
instytucjonalnego i skuteczności oraz 
uczestnictwa administracji publicznej, a 
także promowanie tworzenia potencjału 
partnerów społecznych, organizacji 
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pozarządowych, władz lokalnych i 
regionalnych i innych zainteresowanych 
stron, w szczególności tych partnerów, o 
których mowa w art. 5 rozporządzenia 
(UE) nr [...], przez:

Or. en

Poprawka 153
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba, James Nicholson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera (d) – podpunkt (i) – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) inwestycje w zdolności instytucjonalne i 
w skuteczność administracji publicznych 
oraz usług publicznych w celu 
przeprowadzenia reform, z 
uwzględnieniem lepszego stanowienia 
prawa i dobrego rządzenia.

(i) inwestycje w zdolności instytucjonalne i 
w skuteczność administracji publicznych 
oraz usług publicznych w celu 
przeprowadzenia reform, z 
uwzględnieniem lepszego stanowienia 
prawa, dobrego rządzenia i współpracy.

Or. en

Poprawka 154
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera (d) – podpunkt (i) – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) inwestycje w zdolności instytucjonalne i 
w skuteczność administracji publicznych 
oraz usług publicznych w celu 
przeprowadzenia reform, z 
uwzględnieniem lepszego stanowienia 
prawa i dobrego rządzenia.

(i) inwestycje w zdolności instytucjonalne i 
w skuteczność administracji publicznych 
oraz usług publicznych, w tym na szczeblu 
lokalnym i regionalnym, w celu 
przeprowadzenia reform, z 
uwzględnieniem lepszego stanowienia 
prawa i w celu zwiększenia ich zdolności
dobrego rządzenia;

Ten priorytet inwestycyjny ma 
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zastosowanie wyłącznie na terytorium tych 
państw członkowskich, w których skład 
wchodzi co najmniej jeden region 
sklasyfikowany na poziomie NUTS 2, 
zgodnie z definicją w art. 82 ust. 2 lit. a) 
rozporządzenia (UE) nr […], lub w 
państwach członkowskich kwalifikujących 
się do wsparcia przez Fundusz Spójności;

Or. en

Poprawka 155
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera d) – podpunkt (i) – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ten priorytet inwestycyjny ma 
zastosowanie wyłącznie na terytorium tych 
państw członkowskich, w których skład 
wchodzi co najmniej jeden region 
sklasyfikowany na poziomie NUTS 2, 
zgodnie z definicją w art. 82 ust. 2 lit. a) 
rozporządzenia (UE) nr […], lub w 
państwach członkowskich kwalifikujących 
się do wsparcia przez Fundusz Spójności;

Ten priorytet inwestycyjny ma 
zastosowanie wyłącznie na terytorium tych 
państw członkowskich, w których skład 
wchodzi co najmniej jeden region 
sklasyfikowany na poziomie NUTS 2, 
zgodnie z definicją w art. 82 ust. 2 lit. a) 
rozporządzenia (UE) nr […], w państwach 
członkowskich kwalifikujących się do 
wsparcia przez Fundusz Spójności lub w 
państwach członkowskich, które w wyniku 
kryzysu mają stopę bezrobocia wyższą niż 
średnia europejska;

Or. es

Poprawka 156
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera d) – podpunkt (ia) (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ia) inwestycje w zdolności 
instytucjonalne i w skuteczność 
administracji publicznych oraz usług 
publicznych w tym na szczeblu lokalnym i 
regionalnym w celu przeprowadzenia 
reform, z uwzględnieniem lepszego 
stanowienia prawa i w celu zwiększenia 
ich zdolności dobrego rządzenia;

Or. en

Poprawka 157
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera (d) – podpunkt (ii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) budowanie potencjału podmiotów 
kształtujących politykę w zakresie 
zatrudnienia i edukacji oraz politykę 
społeczną i wspieranie paktów 
sektorowych i terytorialnych na rzecz 
realizacji reform na szczeblu krajowym, 
regionalnym i lokalnym.

(ii) budowanie potencjału podmiotów w 
szczególności partnerów społecznych i 
organizacji pozarządowych, w tym 
społeczno-kulturowych i środowiskowych 
organizacji w realizacji programów 
operacyjnych kształtujących politykę w 
zakresie zatrudnienia i edukacji oraz 
politykę społeczną, w tym społeczno-
kulturalną, i wspieranie paktów 
sektorowych i terytorialnych na rzecz 
realizacji reform na szczeblu krajowym, 
regionalnym i lokalnym.

Or. en

Poprawka 158
Ramona Nicole Mănescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera (d) – podpunkt (ii)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) budowanie potencjału podmiotów 
kształtujących politykę w zakresie 
zatrudnienia i edukacji oraz politykę 
społeczną i wspieranie paktów 
sektorowych i terytorialnych na rzecz 
realizacji reform na szczeblu krajowym, 
regionalnym i lokalnym.

(ii) budowanie potencjału podmiotów, w 
tym partnerów kształtujących politykę w 
zakresie zatrudnienia i edukacji, wstępnego 
i ustawicznego kształcenia zawodowego 
oraz politykę społeczną i wspieranie 
paktów sektorowych i terytorialnych na 
rzecz realizacji reform na szczeblu 
krajowym, regionalnym i lokalnym.

Or. en

Poprawka 159
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera (d) – podpunkt (ii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) budowanie potencjału podmiotów 
kształtujących politykę w zakresie 
zatrudnienia i edukacji oraz politykę 
społeczną i wspieranie paktów 
sektorowych i terytorialnych na rzecz
realizacji reform na szczeblu krajowym, 
regionalnym i lokalnym.

(ii) budowanie potencjału podmiotów 
kształtujących politykę w zakresie 
zatrudnienia i edukacji oraz politykę 
społeczną i wspieranie paktów 
sektorowych i terytorialnych na rzecz 
ulepszeń i postępu społecznego na 
szczeblu krajowym, regionalnym i 
lokalnym.

Or. en

Poprawka 160
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera (d) – podpunkt (ii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) budowanie potencjału podmiotów (ii) budowanie potencjału podmiotów, w 
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kształtujących politykę w zakresie 
zatrudnienia i edukacji oraz politykę 
społeczną i wspieranie paktów 
sektorowych i terytorialnych na rzecz 
realizacji reform na szczeblu krajowym, 
regionalnym i lokalnym.

tym również organizacji pozarządowych, 
kształtujących politykę w zakresie 
zatrudnienia i edukacji formalnej i 
nieformalnej oraz politykę społeczną i 
wspieranie paktów sektorowych i 
terytorialnych na rzecz realizacji reform na 
szczeblu krajowym, regionalnym i 
lokalnym.

Or. lt

Poprawka 161
Tamás Deutsch

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera (d) – podpunkt (ii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) budowanie potencjału podmiotów 
kształtujących politykę w zakresie 
zatrudnienia i edukacji oraz politykę 
społeczną i wspieranie paktów 
sektorowych i terytorialnych na rzecz 
realizacji reform na szczeblu krajowym, 
regionalnym i lokalnym.

(ii) budowanie potencjału podmiotów 
kształtujących politykę w zakresie 
zatrudnienia i edukacji, opieki zdrowotnej
oraz polityki społecznej i wspieranie 
paktów sektorowych i terytorialnych na 
rzecz realizacji reform na szczeblu 
krajowym, regionalnym i lokalnym.

Or. en

Poprawka 162
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera (d) – podpunkt (iia) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iia) inwestycje w ramach zasady 
partnerstwa i budowania zdolności dla 
partnerów, o których mowa w artykule 5 
rozporządzenia (UE) nr [...], w celu 
zapewnienia zaangażowania i udziału 
tych partnerów w zakresie przygotowania, 
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wdrażania, monitorowania i oceny 
programów i działań.

Or. en

Poprawka 163
Luís Paulo Alves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit pierwszy – litera d) – podpunkt iiA) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

iiA) rozwój umiejętności w ramach 
paktów terytorialnych i inicjatyw 
lokalnych w celu promocji wymiaru 
terytorialnego EFS.

Or. pt

Poprawka 164
Markus Pieper, Angelika Niebler, Joachim Zeller

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) wsparcie przejścia do gospodarki 
niskoemisyjnej, odpornej na zmianę 
klimatu, zasobooszczędnej i sprzyjającej 
ochronie środowiska, przez reformę 
systemów kształcenia i szkolenia, a także 
dostosowanie umiejętności i kwalifikacji, 
podnoszenie kwalifikacji siły roboczej i 
tworzenie nowych miejsc pracy w 
sektorach związanych ze środowiskiem 
naturalnym i energią;

(a) w przypadku regionów, które nie są 
objęte wsparciem z funduszu społecznego, 
wsparcie przejścia do gospodarki 
niskoemisyjnej, odpornej na zmianę 
klimatu, zasobooszczędnej i sprzyjającej 
ochronie środowiska, przez reformę 
systemów kształcenia i szkolenia, a także 
dostosowanie umiejętności i kwalifikacji, 
podnoszenie kwalifikacji siły roboczej i 
tworzenie nowych miejsc pracy w 
sektorach związanych ze środowiskiem 
naturalnym i energią;

Or. de
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Poprawka 165
Jens Nilsson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera (a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) wsparcie przejścia do gospodarki 
niskoemisyjnej, odpornej na zmianę 
klimatu, zasobooszczędnej i sprzyjającej 
ochronie środowiska, przez reformę 
systemów kształcenia i szkolenia, a także 
dostosowanie umiejętności i kwalifikacji, 
podnoszenie kwalifikacji siły roboczej i 
tworzenie nowych miejsc pracy w 
sektorach związanych ze środowiskiem 
naturalnym i energią;

a) wsparcie przejścia do gospodarki 
niskoemisyjnej, odpornej na zmianę 
klimatu, zasobooszczędnej i 
energooszczędnej oraz sprzyjającej
ochronie środowiska, przez reformę 
systemów kształcenia i szkolenia, a także 
dostosowanie umiejętności i kwalifikacji, 
podnoszenie kwalifikacji siły roboczej i 
tworzenie nowych zielonych miejsc pracy 
w sektorach związanych ze środowiskiem 
naturalnym i energią;

Or. en

Poprawka 166
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera (a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) wsparcie przejścia do gospodarki 
niskoemisyjnej, odpornej na zmianę 
klimatu, zasobooszczędnej i sprzyjającej 
ochronie środowiska, przez reformę 
systemów kształcenia i szkolenia, a także 
dostosowanie umiejętności i kwalifikacji, 
podnoszenie kwalifikacji siły roboczej i 
tworzenie nowych miejsc pracy w 
sektorach związanych ze środowiskiem 
naturalnym i energią;

Nie dotyczy wersji polskiej.

Or. en
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Poprawka 167
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera (c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) wspieranie badań naukowych, rozwoju 
technologii oraz innowacji przez rozwój 
studiów podyplomowych, szkolenie 
naukowców, działania służące tworzeniu 
sieci kontaktów i nawiązywaniu 
współpracy partnerskiej między 
instytucjami szkolnictwa wyższego, 
ośrodkami i przedsiębiorstwami 
badawczymi i technologicznymi;

c) wspieranie badań naukowych, rozwoju 
technologii oraz innowacji, w tym 
nowatorskich sieci w sektorze społeczno-
kulturalnym i kreatywnym, przez rozwój 
studiów podyplomowych, szkolenie 
naukowców, działania służące tworzeniu 
sieci kontaktów i nawiązywaniu 
współpracy partnerskiej między 
instytucjami szkolnictwa wyższego, 
ośrodkami i przedsiębiorstwami 
badawczymi i technologicznymi;

Or. en

Poprawka 168
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera (d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) poprawę konkurencyjności małych i 
średnich przedsiębiorstw przez wspieranie 
zdolności przystosowania się 
przedsiębiorstw i pracowników oraz 
zwiększenie inwestycji w kapitał ludzki.

d) poprawę konkurencyjności mikro, 
małych i średnich przedsiębiorstw przez 
wspieranie zdolności przystosowania się 
przedsiębiorstw i pracowników,
zwiększenie inwestycji w kapitał ludzki i 
wzmocnienie integracji rynku pracy, w 
tym dostępności dla osób 
niepełnosprawnych przez usprawnianie 
systemów szkolenia i uczenia się w MŚP, 
w szczególności dla młodych ludzi, 
wspieranie małych i średnich 
przedsiębiorstw spółdzielczych, systemów i 
struktur, które zapewniają rozwiązania 
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problemów społecznych.

Or. en

Poprawka 169
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee, Sabine Lösing

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera (d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) poprawę konkurencyjności małych i 
średnich przedsiębiorstw przez wspieranie 
zdolności przystosowania się 
przedsiębiorstw i pracowników oraz 
zwiększenie inwestycji w kapitał ludzki.

d) zwiększenie udziału małych i średnich 
przedsiębiorstw w celu osiągnięcia
zrównoważonego rozwoju 
środowiskowego i społecznego przez 
wspieranie zdolności przystosowania się 
przedsiębiorstw i pracowników oraz 
zwiększenie inwestycji w nowe 
umiejętności i kompetencje.

Or. en

Poprawka 170
Ramona Nicole Mănescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera (d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) poprawę konkurencyjności małych i 
średnich przedsiębiorstw przez wspieranie 
zdolności przystosowania się 
przedsiębiorstw i pracowników oraz 
zwiększenie inwestycji w kapitał ludzki.

d) poprawę konkurencyjności i 
zrównoważonego rozwoju mikro- oraz 
małych i średnich przedsiębiorstw przez 
wspieranie zdolności przystosowania się 
przedsiębiorstw, pracowników i 
kierowników oraz zwiększenie inwestycji 
w kapitał ludzki, w tym w kształcenie, 
szkolenie i przyuczanie do zawodu 
młodych ludzi;

Or. en
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Poprawka 171
Hermann Winkler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(d) poprawę konkurencyjności małych i 
średnich przedsiębiorstw przez wspieranie 
zdolności przystosowania się 
przedsiębiorstw i pracowników oraz 
zwiększenie inwestycji w kapitał ludzki.

(d) poprawę konkurencyjności małych i 
średnich przedsiębiorstw przez wspieranie 
zdolności przystosowania się 
przedsiębiorstw i pracowników oraz 
zwiększenie inwestycji w kapitał ludzki 
łącznie ze wspieraniem instytucji 
podwójnego systemu kształcenia 
zawodowego.

Or. de

Poprawka 172
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) poprawę konkurencyjności małych i 
średnich przedsiębiorstw przez wspieranie 
zdolności przystosowania się 
przedsiębiorstw i pracowników oraz 
zwiększenie inwestycji w kapitał ludzki.

d) poprawę konkurencyjności 
przedsiębiorstw, zwłaszcza małych i 
średnich przedsiębiorstw, przedsiębiorstw 
społecznych oraz przedsiębiorstw 
reprezentujących gospodarkę społeczną 
przez wspieranie zdolności przystosowania 
się przedsiębiorstw i pracowników oraz 
zwiększenie inwestycji w kapitał ludzki.

Or. es

Poprawka 173
Nuno Teixeira
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(d) poprawę konkurencyjności małych i 
średnich przedsiębiorstw przez wspieranie 
zdolności przystosowania się 
przedsiębiorstw i pracowników oraz
zwiększenie inwestycji w kapitał ludzki.

(d) poprawę konkurencyjności małych i 
średnich przedsiębiorstw przez wspieranie 
zdolności przystosowania się 
przedsiębiorstw do nowej rzeczywistości 
społecznej oraz pracowników do nowych 
umiejętności biznesowych w celu 
wykonywania działalności zawodowej, a 
także zwiększenie inwestycji w kapitał 
ludzki.

Or. pt

Uzasadnienie

Przystosowanie się przedsiębiorstw powinno się odbywać w zależności od nowej 
rzeczywistości społecznej oraz od zmian zachodzących w sytuacji zwiększenia 
konkurencyjności na skalę światową, jak w przypadku inwestycji w dziedzinie 
technologicznej, energetycznej czy środowiska.

Poprawka 174
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają 
spójność strategii i działań określonych w 
programach operacyjnych oraz 
koncentrację strategii i działań na 
podejmowaniu wyzwań wskazanych w 
krajowych programach reform i w 
odnośnych zaleceniach Rady wydanych 
na podstawie art. 148 ust. 4 Traktatu, w 
celu przyczynienia się do osiągnięcia 
głównych celów strategii „Europa 2020” w 
zakresie zatrudnienia, edukacji i 

1. Państwa członkowskie zapewniają 
spójność strategii i działań określonych w 
programach operacyjnych oraz 
koncentrację strategii i działań na 
podejmowaniu wyzwań wynikających z 
przechodzenia do rozwoju
zrównoważonego pod względem 
środowiskowym i społecznym, w celu 
przyczynienia się do osiągnięcia 
przynajmniej głównych celów strategii 
„Europa 2020” w zakresie zatrudnienia, 
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ograniczenia ubóstwa. edukacji i ograniczenia ubóstwa.

Or. en

Poprawka 175
Iosif Matula, Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają 
spójność strategii i działań określonych w 
programach operacyjnych oraz 
koncentrację strategii i działań na 
podejmowaniu wyzwań wskazanych w 
krajowych programach reform i w 
odnośnych zaleceniach Rady wydanych na 
podstawie art. 148 ust. 4 Traktatu, w celu 
przyczynienia się do osiągnięcia głównych 
celów strategii „Europa 2020” w zakresie 
zatrudnienia, edukacji i ograniczenia 
ubóstwa.

1. Państwa członkowskie zapewniają 
spójność strategii i działań określonych w 
programach operacyjnych oraz 
koncentrację strategii i działań na 
podejmowaniu wyzwań wskazanych przy 
udziale władz lokalnych i regionalnych w 
krajowych programach reform i w 
odnośnych zaleceniach Rady wydanych na 
podstawie art. 148 ust. 4 Traktatu, w celu 
przyczynienia się do osiągnięcia głównych 
celów strategii „Europa 2020” w zakresie 
zatrudnienia, edukacji i ograniczenia 
ubóstwa.

Or. en

Poprawka 176
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają 
spójność strategii i działań określonych w 
programach operacyjnych oraz 
koncentrację strategii i działań na 
podejmowaniu wyzwań wskazanych w 
krajowych programach reform i w 
odnośnych zaleceniach Rady wydanych na 

1. Państwa członkowskie zapewniają 
spójność strategii i działań określonych w 
programach operacyjnych oraz wkład 
strategii i działań w podejmowaniu 
wyzwań wskazanych w krajowych 
programach reform i w odnośnych 
zaleceniach Rady wydanych na podstawie 
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podstawie art. 148 ust. 4 Traktatu, w celu 
przyczynienia się do osiągnięcia głównych 
celów strategii „Europa 2020” w zakresie 
zatrudnienia, edukacji i ograniczenia 
ubóstwa.

art. 148 ust. 4 Traktatu, w celu 
przyczynienia się do osiągnięcia głównych 
celów strategii „Europa 2020” w zakresie 
zatrudnienia, edukacji i ograniczenia 
ubóstwa.

Or. es

Poprawka 177
Hermann Winkler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Co najmniej 20% całkowitych zasobów 
EFS w każdym państwie członkowskim 
przypisuje się do celu tematycznego 
„wspieranie włączenia społecznego i 
walka z ubóstwem” określonego w art. 9 
ust. 9 rozporządzenia (UE) nr […].

skreślony

Or. de

Uzasadnienie

Zob. poprawkę i uzasadnienie do 7 punktu preambuły.

Poprawka 178
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Co najmniej 20% całkowitych zasobów 
EFS w każdym państwie członkowskim 
przypisuje się do celu tematycznego 
„wspieranie włączenia społecznego i walka 
z ubóstwem” określonego w art. 9 ust. 9 

2. Co najmniej 20% całkowitych zasobów 
EFS w każdym państwie członkowskim 
przypisuje się do celu tematycznego 
„wspieranie włączenia społecznego i walka 
z ubóstwem” określonego w art. 9 ust. 9 
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rozporządzenia (UE) nr […]. rozporządzenia (UE) nr […]. Priorytet 
inwestycyjny „Aktywna integracja" jest 
zawarty we wszystkich programach 
operacyjnych. Przed sporządzaniem umów 
partnerskich i programów operacyjnych 
Komisja przedstawia wytyczne, w jaki 
sposób EFS powinien realizować cel 
ograniczenia ubóstwa poprzez 
zastosowanie podejścia zintegrowanego 
społecznie.

Or. en

Poprawka 179
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Co najmniej 20% całkowitych zasobów 
EFS w każdym państwie członkowskim 
przypisuje się do celu tematycznego 
„wspieranie włączenia społecznego i walka 
z ubóstwem” określonego w art. 9 ust. 9 
rozporządzenia (UE) nr […].

2. Co najmniej 20% całkowitych zasobów 
EFS w każdym państwie członkowskim 
przypisuje się do celu tematycznego 
„wspieranie włączenia społecznego, walka 
z ubóstwem i dyskryminacją” określonego 
w art. 9 ust. 9 rozporządzenia (UE) nr […].

Or. en

Poprawka 180
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee, Sabine Lösing

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie dążą do 
koncentracji tematycznej zgodnie z 
następującymi ustaleniami:

skreślony
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(a) W przypadku bardziej rozwiniętych 
regionów państwa członkowskie 
przeznaczają 80% przydziału dla EFS dla 
każdego programu operacyjnego na 
maksymalnie cztery priorytety 
inwestycyjne określone w art. 3 ust. 1;
b) W przypadku regionów w okresie 
przejściowym państwa członkowskie 
przeznaczają 70% przydziału dla EFS dla 
każdego programu operacyjnego na 
maksymalnie cztery priorytety 
inwestycyjne określone w art. 3 ust. 1;
c) W przypadku mniej rozwiniętych 
regionów państwa członkowskie 
przeznaczają 60% przydziału dla EFS dla 
każdego programu operacyjnego na 
maksymalnie cztery priorytety 
inwestycyjne określone w art. 3 ust. 1.

Or. en

Poprawka 181
Iosif Matula, Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie dążą do 
koncentracji tematycznej zgodnie z 
następującymi ustaleniami:

3. Władze krajowe, regionalne i lokalne 
państw członkowskich dążą do 
koncentracji tematycznej zgodnie z 
następującymi ustaleniami:

Or. en

Poprawka 182
Giommaria Uggias

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 3 – wprowadzenie
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie dążą do 
koncentracji tematycznej zgodnie z 
następującymi ustaleniami:

3. Państwa członkowskie i władze 
regionalne dążą do koncentracji 
tematycznej zgodnie z następującymi 
ustaleniami:

Or. it

Poprawka 183
Hermann Winkler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 3 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) W przypadku bardziej rozwiniętych 
regionów państwa członkowskie 
przeznaczają 80% przydziału dla EFS dla 
każdego programu operacyjnego na 
maksymalnie cztery priorytety 
inwestycyjne określone w art. 3 ust. 1;

skreślona

Or. de

Poprawka 184
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 3 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) w przypadku bardziej rozwiniętych 
regionów państwa członkowskie 
przeznaczają 80% przydziału dla każdego 
programu operacyjnego na maksymalnie 
cztery priorytety inwestycyjne określone w 
art. 3 ust. 1;

a) w przypadku bardziej rozwiniętych 
regionów państwa członkowskie 
przeznaczają 70% przydziału dla każdego 
programu operacyjnego na maksymalnie 
cztery priorytety inwestycyjne określone w 
art. 3 ust. 1;
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Or. es

Poprawka 185
Vladimír Maňka, Monika Smolková

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 3 – litera (a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) w przypadku bardziej rozwiniętych 
regionów państwa członkowskie 
przeznaczają 90% przydziału EFS dla 
każdego programu operacyjnego na 
maksymalnie cztery priorytety 
inwestycyjne określone w art. 3 ust. 1;

(a) w przypadku bardziej rozwiniętych 
regionów państwa członkowskie 
przeznaczają 70% przydziału EFS dla 
każdego programu operacyjnego na 
maksymalnie cztery priorytety 
inwestycyjne określone w art. 3 ust. 1;

Or. sk

Poprawka 186
Markus Pieper, Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler, Joachim Zeller

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 3 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) w przypadku bardziej rozwiniętych 
regionów państwa członkowskie 
przeznaczają 80% przydziału dla EFS dla 
każdego programu operacyjnego na 
maksymalnie cztery priorytety 
inwestycyjne określone w art. 3 ust. 1;

(a) w przypadku bardziej rozwiniętych 
regionów państwa członkowskie 
przeznaczają 80% przydziału dla EFS dla 
każdego programu operacyjnego na 
maksymalnie osiem priorytetów 
inwestycyjnych określonych w art. 3 ust. 1;

Or. de

Poprawka 187
Ramona Nicole Mănescu
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 3 – litera (a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) W przypadku bardziej rozwiniętych 
regionów państwa członkowskie 
przeznaczają 80% przydziału dla EFS dla 
każdego programu operacyjnego na 
maksymalnie cztery priorytety 
inwestycyjne określone w art. 3 ust. 1.

a) W przypadku bardziej rozwiniętych 
regionów państwa członkowskie 
przeznaczają 80% przydziału dla EFS dla 
każdego programu operacyjnego na 
priorytety inwestycyjne wybrane w 
porozumieniu z partnerami 
gospodarczymi społecznymi.

Or. en

Poprawka 188
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Karima Delli, Catherine 
Grèze, Ana Miranda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 3 – litera (a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) w przypadku bardziej rozwiniętych 
regionów państwa członkowskie 
przeznaczają 80% przydziału dla EFS dla 
każdego programu operacyjnego na 
maksymalnie cztery priorytety 
inwestycyjne określone w art. 3 ust. 1;

a) Co najmniej 80% całkowitych środków 
z EFRR na szczeblu krajowym przydziela 
się na cele tematyczne określone wart. 9 
pkt. 8, 9 i 10 rozporządzenia (UE) nr 
[…]/2012 r. [RWP];

Or. en

Poprawka 189
Markus Pieper, Angelika Niebler, Joachim Zeller

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 3 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) w przypadku regionów w okresie 
przejściowym państwa członkowskie 

skreślona
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przeznaczają 70% przydziału dla EFS dla 
każdego programu operacyjnego na 
maksymalnie cztery priorytety 
inwestycyjne określone w art. 3 ust. 1;

Or. de

Poprawka 190
Hermann Winkler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 3 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) w przypadku regionów w okresie 
przejściowym państwa członkowskie 
przeznaczają 70% przydziału dla każdego 
programu operacyjnego na maksymalnie 
cztery priorytety inwestycyjne określone w 
art. 3 ust. 1;

skreślona

Or. de

Poprawka 191
Oldřich Vlasák, James Nicholson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 3 – litera (b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) W przypadku regionów w okresie 
przejściowym państwa członkowskie 
przeznaczają 70% przydziału dla EFS dla 
każdego programu operacyjnego na 
maksymalnie cztery priorytety 
inwestycyjne określone w art. 3 ust. 1;

skreślona

Or. en
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Poprawka 192
Ramona Nicole Mănescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 3 – litera (b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) w przypadku regionów w okresie 
przejściowym państwa członkowskie 
przeznaczają 70% przydziału dla EFS dla 
każdego programu operacyjnego na 
maksymalnie cztery priorytety 
inwestycyjne określone w art. 3 ust. 1;

b) w przypadku regionów w okresie 
przejściowym państwa członkowskie 
przeznaczają 70% przydziału dla EFS dla 
każdego programu operacyjnego na 
priorytety inwestycyjne wybrane w 
porozumieniu z partnerami 
gospodarczymi i społecznymi;

Or. en

Poprawka 193
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 3 – litera (b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) w przypadku regionów w okresie 
przejściowym państwa członkowskie 
przeznaczają 70% przydziału dla EFS dla 
każdego programu operacyjnego na
maksymalnie cztery priorytety 
inwestycyjne określone w art. 3 ust. 1;

b) w przypadku regionów w okresie 
przejściowym państwa członkowskie 
przeznaczają co najmniej 70% 
całkowitych środków z EFS na szczeblu 
krajowym na cele tematyczne określone 
wart. 9 pkt. 8, 9 i 10 rozporządzenia (UE) 
nr […]/2012 r. [RWP];

Or. en

Poprawka 194
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 3 – litera b)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) w przypadku regionów w okresie 
przejściowym państwa członkowskie 
przeznaczają 70% przydziału dla każdego 
programu operacyjnego na maksymalnie 
cztery priorytety inwestycyjne określone w 
art. 3 ust. 1;

b) w przypadku regionów w okresie 
przejściowym państwa członkowskie 
przeznaczają 60% przydziału dla każdego 
programu operacyjnego na maksymalnie 
cztery priorytety inwestycyjne określone w 
art. 3 ust. 1;

Or. es

Poprawka 195
Hermann Winkler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 3 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) w przypadku mniej rozwiniętych 
regionów państwa członkowskie 
przeznaczają 60% przydziału dla każdego 
programu operacyjnego na maksymalnie 
cztery priorytety inwestycyjne określone w 
art. 3 ust. 1.

skreślona

Or. de

Poprawka 196
Markus Pieper, Angelika Niebler, Joachim Zeller

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 3 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) W przypadku mniej rozwiniętych 
regionów państwa członkowskie 
przeznaczają 60% przydziału dla EFS dla 
każdego programu operacyjnego na 

(c) W przypadku mniej rozwiniętych 
regionów państwa członkowskie 
przeznaczają 80% przydziału dla EFS dla 
każdego programu operacyjnego na 
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maksymalnie cztery priorytety 
inwestycyjne określone w art. 3 ust. 1.

maksymalnie sześć priorytetów 
inwestycyjnych określonych w art. 3 ust. 1, 
w tym w państwach objętych europejskim 
mechanizmem stabilności co najmniej 
50% na cel tematyczny b) inwestycje w 
kształcenie, kompetencje i uczenie się 
przez całe życie oraz d) tworzenie 
potencjału administracyjnego.

Or. de

Poprawka 197
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 3 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) w przypadku mniej rozwiniętych 
regionów państwa członkowskie 
przeznaczają 60% przydziału dla każdego 
programu operacyjnego na maksymalnie 
cztery priorytety inwestycyjne określone w 
art. 3 ust. 1.

c) w przypadku mniej rozwiniętych 
regionów państwa członkowskie 
przeznaczają 50% przydziału dla każdego 
programu operacyjnego na maksymalnie 
cztery priorytety inwestycyjne określone w 
art. 3 ust. 1.

Or. es

Poprawka 198
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 3 – litera (c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) w przypadku mniej rozwiniętych 
regionów państwa członkowskie 
przeznaczają 60% przydziału dla EFS dla 
każdego programu operacyjnego na 
maksymalnie cztery priorytety 
inwestycyjne określone w art. 3 ust. 1.

c) w przypadku mniej rozwiniętych 
regionów i dla regionów, których PKB na 
mieszkańca w latach 2007–2013 był 
mniejszy niż 75% średniego PKB UE-25, 
ale które są obecnie kwalifikowalne w 
ramach przejścia lub kategorii bardziej 
rozwiniętych regionów, państwa 
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członkowskie przeznaczają 60% przydziału 
dla EFS dla każdego programu 
operacyjnego na maksymalnie pięć 
priorytetów inwestycyjnych określonych w 
art. 3 ust. 1.

Or. en

Poprawka 199
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 3 – litera (c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) w przypadku mniej rozwiniętych 
regionów państwa członkowskie 
przeznaczają 60% przydziału dla EFS dla 
każdego programu operacyjnego na 
maksymalnie cztery priorytety 
inwestycyjne określone w art. 3 ust. 1.

c) w przypadku mniej rozwiniętych 
regionów państwa członkowskie 
przeznaczają co najmniej 60% 
całkowitych środków z EFS na szczeblu 
krajowym na cele tematyczne określone w 
art. 9 pkt 8, 9 i 10 rozporządzenia (UE) nr 
[…]/2012 r. [RWP].

Or. en

Poprawka 200
Ramona Nicole Mănescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 3 – litera (c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) w przypadku mniej rozwiniętych 
regionów państwa członkowskie 
przeznaczają 60% przydziału EFS dla 
każdego programu operacyjnego na 
maksymalnie cztery priorytety 
inwestycyjne określone w art. 3 ust. 1.

c) w przypadku bardziej rozwiniętych 
regionów państwa członkowskie 
przeznaczają 60% przydziału dla EFS dla 
każdego programu operacyjnego na 
priorytety inwestycyjne wybrane w 
porozumieniu z partnerami 
gospodarczymi i społecznymi;

Or. en
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Poprawka 201
Jan Olbrycht

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 3 – akapit pierwszy (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Lit. c) niniejszego artykułu ma 
zastosowanie również do tych regionów, 
których PKB na mieszkańca w latach 
2007-2013 był niższy niż 75% średniego 
PKB UE-25 w okresie odniesienia, ale 
które kwalifikują się do wsparcia w 
kategorii regionów w okresie 
przejściowym lub regionów lepiej 
rozwiniętych zgodnie z definicją w art. 82 
ust. 2 lit. b) i c) rozporządzenia (UE) nr [ 
]/2012 [RWP] w okresie 2014-2020.

Or. en

Poprawka 202
Mojca Kleva

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 3 – akapit pierwszy (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W drodze odstępstwa od pkt 3 lit. a) i b) do 
regionów, których PKB na mieszkańca w 
latach 2007-2013 był niższy niż 75% 
średniego PKB UE-25 w okresie 
odniesienia, ale które kwalifikują się do 
wsparcia w kategorii regionów w okresie 
przejściowym lub regionów lepiej 
rozwiniętych zgodnie z definicją w art. 82 
ust. 2 lit. b) i c) rozporządzenia (UE) nr [ 
]/2012 [RWP] w okresie 2014-2020, 
państwa członkowskie przeznaczają 60% 
przydziału EFS dla każdego programu 
operacyjnego dla maksymalnie czterech 
priorytetów inwestycyjnych określonych w 
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art. 3 ust 1.

Or. en

Poprawka 203
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 3 – litera ca) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ca) Liczbę priorytetów można rozszerzyć 
do sześciu, jeżeli konkretne przyczyny 
uzasadniają lepszą odpowiedź na potrzeby 
i priorytety właściwe dla każdego regionu.

Or. es

Poprawka 204
Tomasz Piotr Poręba

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 3 – litera (ca) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ca) w drodze odstępstwa od lit. a), b) i c), 
w regionach, w których PKB na 
mieszkańca w latach 2007–2013 był niższy 
niż 75% średniego PKB UE-25 w okresie 
odniesienia, ale które kwalifikują się do 
wsparcia w kategorii regionów w okresie 
przejściowym lub regionów lepiej 
rozwiniętych zgodnie z definicją w art. 82 
ust. 2 lit. b) i c) rozporządzenia (UE) nr [ 
]/2012 [RWP] w okresie 2014–2020, co 
najmniej 60% całkowitych środków z EFS 
w ramach każdego programu 
operacyjnego może zostać przydzielone na 
maksymalnie sześć priorytetów 
inwestycyjnych określonych w art. 3 ust. 
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1;

Or. pl

Poprawka 205
Oldřich Vlasák

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 3a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. W drodze odstępstwa od przepisów 
określonych w lit. a) i b), dla regionów 
stołecznych państw członkowskich, które 
kwalifikują się do wsparcia na podstawie 
art. 82 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr [ ] / 
2012 [RWP] w okresie 2014-2020, 
powyższe wartości procentowe należy 
obniżyć o 10 punktów procentowych.

Or. en

Poprawka 206
Tomasz Piotr Poręba

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 3 – litera (cb) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(cb) liczba czterech priorytetów 
inwestycyjnych wspomnianych w lit. a), b) 
i c) może zostać zwiększona do sześciu 
spośród priorytetów określonych w art. 3 
ust. 1;

Or. pl

Poprawka 207
Tamás Deutsch
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 3a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. W drodze odstępstwa od przepisów 
określonych w lit. a) i b), dla regionów 
stołecznych państw członkowskich, które 
kwalifikują się do wsparcia na podstawie 
art. 82 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr [ ] / 
2012 [RWP] w okresie 2014-2020, 
powyższe wartości procentowe należy 
obniżyć o 10 punktów procentowych.

Or. en

Poprawka 208
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wspólne wskaźniki określone w 
załączniku do niniejszego rozporządzenia 
oraz wskaźniki specyficzne dla programu 
są wykorzystywane zgodnie z art. 24 ust. 3 
i art. 87 ust. 2 lit. b) ppkt (ii) 
rozporządzenia (UE) nr […]. Wszystkie 
wskaźniki są wyrażane w wartościach 
bezwzględnych.

Wspólne wskaźniki określone w 
załączniku do niniejszego rozporządzenia 
oraz wskaźniki specyficzne dla programu 
są wykorzystywane zgodnie z art. 24 ust. 3 
i art. 87 ust. 2 lit. b) ppkt (ii) 
rozporządzenia (UE) nr […]. Wszystkie 
wskaźniki są wyrażane w wartościach 
bezwzględnych i wszystkie dane muszą 
być przedstawione w podziale na płeć.

Or. en

Poprawka 209
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – akapit pierwszy
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wspólne wskaźniki określone w 
załączniku do niniejszego rozporządzenia 
oraz wskaźniki specyficzne dla programu 
są wykorzystywane zgodnie z art. 24 ust. 3 
i art. 87 ust. 2 lit. b) ppkt (ii) 
rozporządzenia (UE) nr […]. Wszystkie 
wskaźniki są wyrażane w wartościach 
bezwzględnych.

W celach orientacyjnych w załączniku do 
niniejszego rozporządzenia uwzględnia się 
szereg wspólnych wskaźników oraz 
wskaźników specyficznych dla programu 
zgodnie z art. 24 ust. 3 i art. 87 ust. 2 lit. b) 
ppkt (ii) rozporządzenia (UE) nr […]. 
Wszystkie wskaźniki są wyrażane w 
wartościach bezwzględnych.

Or. es

Poprawka 210
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wspólne wskaźniki produktu i wskaźniki 
produktu specyficzne dla programu 
odnoszą się do operacji zrealizowanych 
częściowo lub w pełni. O ile jest to istotne 
dla charakteru operacji objętych 
wsparciem, skumulowane wartości 
docelowe ujęte ilościowo ustala się na 
2022 r. Wskaźniki bazowe są wyzerowane.

Wspólne wskaźniki produktu i twarde oraz 
miękkie wskaźniki produktu specyficzne 
dla programu odnoszą się do operacji 
zrealizowanych częściowo lub w pełni. O 
ile jest to istotne dla charakteru operacji 
objętych wsparciem, skumulowane 
wartości docelowe ujęte ilościowo ustala 
się na 2022 r. Wskaźniki bazowe są 
wyzerowane.

Or. en

Poprawka 211
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee, Sabine Lösing

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

1. Udział partnerów społecznych i innych 
zainteresowanych stron, w szczególności 
organizacji pozarządowych, w realizacji 
programów operacyjnych, o których mowa 
w art. 5 rozporządzenia (UE) nr […], może 
przyjąć formę dotacji globalnych w 
rozumieniu art. 113 ust. 7 rozporządzenia 
(UE) nr […]. W takim przypadku w 
programie operacyjnym określa się część 
programu objętą dotacją globalną, w tym 
orientacyjny przydział finansowy dla tej 
części pochodzący od każdej osi 
priorytetowej.

1. Udział lokalnych i regionalnych
jednostek samorządu, partnerów 
społecznych i innych zainteresowanych 
stron, w szczególności organizacji 
pozarządowych, w zakresie projektowania,
realizacji i oceny programów 
operacyjnych, o których mowa w art. 5 
rozporządzenia (UE) nr […], może przyjąć 
formę dotacji globalnych w rozumieniu art. 
113 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr […] 
oraz pomocy technicznej w rozumieniu 
rozporządzenia (UE) nr […]. Państwa 
członkowskie udostępniają systemy dotacji 
globalnych dla małych organizacji 
pozarządowych w ramach wszystkich 
programów operacyjnych EFS. W takim 
przypadku w programie operacyjnym 
określa się część programu objętą dotacją 
globalną, w tym orientacyjny przydział 
finansowy dla tej części pochodzący od 
każdej osi priorytetowej. Źródła pomocy 
technicznej zostaną udostępnione w 
ramach wszystkich programów 
operacyjnych EFS ze szczególnym 
wsparciem dla organizacji pozarządowych 
i małych i usług pomocy technicznej 
jednostek lokalnych i regionalnych 
świadczonych na szczeblu unijnym i 
regionalnym.

Or. en

Poprawka 212
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Udział partnerów społecznych i innych 
zainteresowanych stron, w szczególności 

1. Udział partnerów społecznych i innych 
zainteresowanych stron, w szczególności 
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organizacji pozarządowych, w realizacji 
programów operacyjnych, o których mowa 
w art. 5 rozporządzenia (UE) nr […], może 
przyjąć formę dotacji globalnych w 
rozumieniu art. 113 ust. 7 rozporządzenia 
(UE) nr […]. W takim przypadku w 
programie operacyjnym określa się część 
programu objętą dotacją globalną, w tym 
orientacyjny przydział finansowy dla tej 
części pochodzący od każdej osi 
priorytetowej.

organizacji pozarządowych z 
uwzględnieniem tych, które działają na 
poziomie regionalnym i lokalnym, w 
realizacji programów operacyjnych także 
takich partnerów, o których mowa w art. 5 
lit. a), b) i c) rozporządzenia (UE) nr […], 
może przyjąć formę dotacji globalnych w 
rozumieniu art. 113 ust. 7 rozporządzenia 
(UE) nr […]. W takim przypadku w 
programie operacyjnym określa się część 
programu objętą dotacją globalną, w tym 
orientacyjny przydział finansowy dla tej 
części pochodzący od każdej osi 
priorytetowej.

Or. en

Poprawka 213
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Udział partnerów społecznych i innych 
zainteresowanych stron, w szczególności 
organizacji pozarządowych, w realizacji 
programów operacyjnych, o których mowa 
w art. 5 rozporządzenia (UE) nr […], może 
przyjąć formę dotacji globalnych w 
rozumieniu art. 113 ust. 7 rozporządzenia 
(UE) nr […]. W takim przypadku w 
programie operacyjnym określa się część 
programu objętą dotacją globalną, w tym 
orientacyjny przydział finansowy dla tej 
części pochodzący od każdej osi 
priorytetowej.

1. Udział partnerów regionalnych, 
lokalnych i społecznych oraz innych 
zainteresowanych stron, w szczególności 
organizacji pozarządowych, w realizacji 
programów operacyjnych, o których mowa 
w art. 5 rozporządzenia (UE) nr […], może 
przyjąć formę dotacji globalnych w 
rozumieniu art. 113 ust. 7 rozporządzenia 
(UE) nr […]. W takim przypadku w 
programie operacyjnym określa się część 
programu objętą dotacją globalną, w tym 
orientacyjny przydział finansowy dla tej 
części pochodzący od każdej osi 
priorytetowej.

Or. es
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Poprawka 214
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba, James Nicholson, Ryszard Czarnecki

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Udział partnerów społecznych i innych 
zainteresowanych stron, w szczególności 
organizacji pozarządowych, w realizacji 
programów operacyjnych, o których mowa 
w art. 5 rozporządzenia (UE) nr […], może 
przyjąć formę dotacji globalnych w 
rozumieniu art. 113 ust. 7 rozporządzenia 
(UE) nr […]. W takim przypadku w 
programie operacyjnym określa się część 
programu objętą dotacją globalną, w tym 
orientacyjny przydział finansowy dla tej 
części pochodzący od każdej osi 
priorytetowej.

1. Udział właściwych władz publicznych,
partnerów społecznych i innych 
zainteresowanych stron, w szczególności 
organizacji pozarządowych, w realizacji 
programów operacyjnych, o których mowa 
w art. 5 rozporządzenia (UE) nr […], może 
przyjąć formę dotacji globalnych w 
rozumieniu art. 113 ust. 7 rozporządzenia 
(UE) nr […]. W takim przypadku w 
programie operacyjnym określa się część 
programu objętą dotacją globalną, w tym 
orientacyjny przydział finansowy dla tej 
części pochodzący od każdej osi 
priorytetowej.

Or. en

Poprawka 215
Tomasz Piotr Poręba

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Udział partnerów społecznych i innych 
zainteresowanych stron, w szczególności 
organizacji pozarządowych, w realizacji 
programów operacyjnych, o których mowa 
w art. 5 rozporządzenia (UE) nr […], może 
przyjąć formę dotacji globalnych w 
rozumieniu art. 113 ust. 7 rozporządzenia 
(UE) nr […]. W takim przypadku w 
programie operacyjnym określa się część 
programu objętą dotacją globalną, w tym 
orientacyjny przydział finansowy dla tej 
części pochodzący od każdej osi 

1. Udział władz lokalnych i regionalnych,
partnerów społecznych i innych 
zainteresowanych stron, w szczególności 
organizacji pozarządowych, w realizacji 
programów operacyjnych, o których mowa 
w art. 5 rozporządzenia (UE) nr […], może 
przyjąć formę dotacji globalnych w 
rozumieniu art. 113 ust. 7 rozporządzenia 
(UE) nr […]. W takim przypadku w 
programie operacyjnym określa się część 
programu objętą dotacją globalną, w tym 
orientacyjny przydział finansowy dla tej 
części pochodzący od każdej osi 
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priorytetowej. priorytetowej.

Or. en

Poprawka 216
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba, James Nicholson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Aby zachęcić partnerów społecznych do 
odpowiedniego uczestnictwa w działaniach 
wspieranych przez EFS, instytucje 
zarządzające programu operacyjnego w 
regionie określonym w art. 82 ust. 2 lit. a) 
rozporządzenia (UE) nr […] lub w 
państwach członkowskich kwalifikujących 
się do wsparcia przez Fundusz Spójności 
zapewniają przydzielenie odpowiedniej 
kwoty pochodzącej z zasobów EFS na 
działania na rzecz budowania potencjału w 
formie szkoleń, działań związanych z 
tworzeniem sieci kontaktów, pogłębiania 
dialogu społecznego oraz na działania 
podejmowane wspólnie przez partnerów 
społecznych.

2. Aby zachęcić partnerów społecznych do 
odpowiedniego uczestnictwa regionalnych 
i lokalnych władz publicznych, jak 
również partnerów społecznych w 
działaniach wspieranych przez EFS, 
instytucje zarządzające programu 
operacyjnego w regionie określonym w art. 
82 ust. 2 lit. a) rozporządzenia (UE) nr […] 
lub w państwach członkowskich 
kwalifikujących się do wsparcia przez 
Fundusz Spójności zapewniają 
przydzielenie odpowiedniej kwoty 
pochodzącej z zasobów EFS na działania 
na rzecz budowania potencjału w formie 
szkoleń, działań związanych z tworzeniem 
sieci kontaktów oraz wzmocnienie
zdolności władz publicznych do 
zapewnienia planowania społecznego i 
pogłębiania dialogu społecznego oraz na 
działania podejmowane wspólnie przez 
władze publiczne i partnerów społecznych.

Or. en

Poprawka 217
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

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

2. Aby zachęcić partnerów społecznych do 
odpowiedniego uczestnictwa w działaniach 
wspieranych przez EFS, instytucje 
zarządzające programu operacyjnego w 
regionie określonym w art. 82 ust. 2 lit. a) 
rozporządzenia (UE) nr […] lub w 
państwach członkowskich kwalifikujących 
się do wsparcia przez Fundusz Spójności 
zapewniają przydzielenie odpowiedniej 
kwoty pochodzącej z zasobów EFS na 
działania na rzecz budowania potencjału w 
formie szkoleń, działań związanych z 
tworzeniem sieci kontaktów, pogłębiania 
dialogu społecznego oraz na działania 
podejmowane wspólnie przez partnerów 
społecznych.

2. Aby zachęcić partnerów społecznych do 
odpowiedniego uczestnictwa w działaniach 
wspieranych przez EFS, instytucje 
zarządzające zapewniają przydzielenie 
odpowiedniej kwoty pochodzącej z 
zasobów EFS minimum 2% ogółu 
środków EFS w każdym państwie 
członkowskim na działania na rzecz 
budowania potencjału w formie szkoleń, 
działań związanych z tworzeniem sieci 
kontaktów, pogłębiania dialogu 
społecznego oraz na działania 
podejmowane wspólnie przez partnerów 
społecznych.

Or. en

Poprawka 218
Hermann Winkler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Aby zachęcić partnerów społecznych do 
odpowiedniego uczestnictwa w działaniach 
wspieranych przez EFS, instytucje 
zarządzające programu operacyjnego w 
regionie określonym w art. 82 ust. 2 lit. a) 
rozporządzenia (UE) nr […] lub w 
państwach członkowskich kwalifikujących 
się do wsparcia przez Fundusz Spójności 
zapewniają przydzielenie odpowiedniej 
kwoty pochodzącej z zasobów EFS na 
działania na rzecz budowania potencjału w 
formie szkoleń, działań związanych z 
tworzeniem sieci kontaktów, pogłębiania 
dialogu społecznego oraz na działania 
podejmowane wspólnie przez partnerów 

2. Aby zachęcić partnerów społecznych do 
odpowiedniego uczestnictwa w działaniach 
wspieranych przez EFS, instytucje 
zarządzające programu operacyjnego w 
regionie określonym w art. 82 ust. 2 lit. a), 
b) i c) rozporządzenia (UE) nr […] lub w 
państwach członkowskich kwalifikujących 
się do wsparcia przez Fundusz Spójności 
zapewniają przydzielenie odpowiedniej 
kwoty pochodzącej z zasobów EFS na 
działania na rzecz budowania potencjału w 
formie szkoleń, działań związanych z 
tworzeniem sieci kontaktów, pogłębiania 
dialogu społecznego oraz na działania 
podejmowane wspólnie przez partnerów 
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społecznych. społecznych.

Or. de

Uzasadnienie

Wszystkie typy regionów powinny mieć możliwość wspierania odpowiedniego zaangażowania 
partnerów społecznych.

Poprawka 219
Wojciech Michał Olejniczak

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Aby zachęcić partnerów społecznych do 
odpowiedniego uczestnictwa w działaniach 
wspieranych przez EFS, instytucje 
zarządzające programu operacyjnego w 
regionie określonym w art. 82 ust. 2 lit. a) 
rozporządzenia (UE) nr […] lub w 
państwach członkowskich kwalifikujących 
się do wsparcia przez Fundusz Spójności 
zapewniają przydzielenie odpowiedniej 
kwoty pochodzącej z zasobów EFS na 
działania na rzecz budowania potencjału w 
formie szkoleń, działań związanych z 
tworzeniem sieci kontaktów, pogłębiania 
dialogu społecznego oraz na działania 
podejmowane wspólnie przez partnerów 
społecznych.

2. Aby zachęcić partnerów społecznych do 
odpowiedniego uczestnictwa w działaniach 
wspieranych przez EFS, instytucje 
zarządzające programu operacyjnego w 
regionie określonym w art. 82 ust. 2 lit. a) 
rozporządzenia (UE) nr […] lub w 
państwach członkowskich kwalifikujących 
się do wsparcia przez Fundusz Spójności 
zapewniają przydzielenie odpowiedniej 
kwoty pochodzącej z zasobów EFS na 
działania na rzecz budowania potencjału w 
formie pomocy technicznej, szkoleń, 
działań związanych z tworzeniem sieci 
kontaktów, pogłębiania dialogu 
społecznego oraz na działania 
podejmowane wspólnie przez partnerów 
społecznych.

Or. pl

Uzasadnienie

Partnerzy społeczni powinni mieć dostęp do pomocy technicznej nie tylko dla wzmocnienia 
swojego potencjału, ale także w celu wsparcia ich uczestnictwa w procesach decyzyjnych 
wymaganych w realizacji programów operacyjnych, na wszystkich poziomach.
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Poprawka 220
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Aby zachęcić organizacje pozarządowe 
do odpowiedniego uczestnictwa w 
działaniach wspieranych przez EFS i 
ułatwić dostęp tych organizacji do 
wspomnianych działań, zwłaszcza w 
dziedzinie włączenia społecznego, 
równości płci i równych szans, instytucje 
zarządzające programu operacyjnego w 
danym regionie, określone w art. 82 ust. 2 
lit. a) rozporządzenia (UE) nr […], lub w 
państwach członkowskich kwalifikujących 
się do wsparcia przez Fundusz Spójności
zapewniają przydzielenie odpowiedniej 
kwoty pochodzącej z zasobów EFS na 
działania na rzecz budowania potencjału 
organizacji pozarządowych.

3. Aby zachęcić organizacje pozarządowe 
do uczestnictwa w działaniach 
wspieranych przez EFS i ułatwić dostęp 
tych organizacji do wspomnianych działań, 
zwłaszcza w dziedzinie włączenia 
społecznego i społeczno-kulturalnego, 
równości płci i równych szans, instytucje 
zarządzające zapewniają przydzielenie 
minimum 2% ogółu środków EFS w 
każdym państwie członkowskim na 
działania na rzecz budowania potencjału 
oraz sieci dla organizacji pozarządowych.

Or. en

Poprawka 221
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Aby zachęcić organizacje pozarządowe
do odpowiedniego uczestnictwa w 
działaniach wspieranych przez EFS i 
ułatwić dostęp tych organizacji do 
wspomnianych działań, zwłaszcza w 
dziedzinie włączenia społecznego, 
równości płci i równych szans, instytucje 
zarządzające programu operacyjnego w 
danym regionie, określone w art. 82 ust. 2 

3. Aby ułatwić innym zainteresowanym 
podmiotom, przede wszystkim 
organizacjom pozarządowym, dostęp do 
odpowiedniego uczestnictwa w działaniach 
wspieranych przez EFS, zwłaszcza w 
dziedzinie edukacji nieformalnej,
włączenia społecznego, równości płci i 
równych szans, instytucje zarządzające 
programu operacyjnego w danym regionie, 
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lit. a) rozporządzenia (UE) nr […], lub w 
państwach członkowskich kwalifikujących 
się do wsparcia przez Fundusz Spójności 
zapewniają przydzielenie odpowiedniej 
kwoty pochodzącej z zasobów EFS na 
działania na rzecz budowania potencjału 
organizacji pozarządowych.

określone w art. 82 ust. 2 lit. a) 
rozporządzenia (UE) nr […], lub w 
państwach członkowskich kwalifikujących 
się do wsparcia przez Fundusz Spójności 
zapewniają przydzielenie odpowiedniej 
kwoty pochodzącej z zasobów EFS na 
działania na rzecz budowania potencjału 
zainteresowanych podmiotów, przede
wszystkim organizacji pozarządowych.

Or. lt

Poprawka 222
Alain Cadec, Brice Hortefeux, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Elisabeth Morin-
Chartier

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Aby zachęcić organizacje pozarządowe 
do odpowiedniego uczestnictwa w 
działaniach wspieranych przez EFS i 
ułatwić dostęp tych organizacji do 
wspomnianych działań, zwłaszcza w 
dziedzinie włączenia społecznego, 
równości płci i równych szans, instytucje 
zarządzające programu operacyjnego w 
danym regionie, określone w art. 82 ust. 2 
lit. a) rozporządzenia (UE) nr […], lub w 
państwach członkowskich kwalifikujących 
się do wsparcia przez Fundusz Spójności 
zapewniają przydzielenie odpowiedniej 
kwoty pochodzącej z zasobów EFS na 
działania na rzecz budowania potencjału 
organizacji pozarządowych.

3. Aby zachęcić organizacje pozarządowe 
do odpowiedniego uczestnictwa w 
działaniach wspieranych przez EFS i 
ułatwić dostęp tych organizacji do 
wspomnianych działań, w szczególności za 
pomocą środków wywierania wpływu,
zwłaszcza w dziedzinie włączenia 
społecznego, równości płci i równych 
szans, instytucje zarządzające programu 
operacyjnego w danym regionie, określone 
w art. 82 ust. 2 lit. a) rozporządzenia (UE) 
nr […], lub w państwach członkowskich 
kwalifikujących się do wsparcia przez 
Fundusz Spójności zapewniają 
przydzielenie odpowiedniej kwoty 
pochodzącej z zasobów EFS na działania 
na rzecz budowania potencjału organizacji 
pozarządowych.

Or. fr
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Poprawka 223
Ramona Nicole Mănescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Aby zachęcić organizacje pozarządowe 
do odpowiedniego uczestnictwa w 
działaniach wspieranych przez EFS i 
ułatwić dostęp tych organizacji do 
wspomnianych działań, zwłaszcza w 
dziedzinie włączenia społecznego, 
równości płci i równych szans, instytucje 
zarządzające programu operacyjnego w 
danym regionie, określone w art. 82 ust. 2 
lit. a) rozporządzenia (UE) nr […], lub w 
państwach członkowskich kwalifikujących 
się do wsparcia przez Fundusz Spójności 
zapewniają przydzielenie odpowiedniej 
kwoty pochodzącej z zasobów EFS na 
działania na rzecz budowania potencjału 
organizacji pozarządowych.

3. Aby zachęcić organizacje pozarządowe 
do odpowiedniego uczestnictwa w 
działaniach wspieranych przez EFS i 
ułatwić dostęp tych organizacji do 
wspomnianych działań, zwłaszcza w 
dziedzinie włączenia społecznego, 
równości płci i równych szans, instytucje 
zarządzające programu operacyjnego w 
danym regionie, określone w art. 82 ust. 2 
lit. a) i b) rozporządzenia (UE) nr […], lub 
w państwach członkowskich 
kwalifikujących się do wsparcia przez 
Fundusz Spójności zapewniają 
przydzielenie odpowiedniej kwoty 
pochodzącej z zasobów EFS na działania 
na rzecz budowania potencjału organizacji 
pozarządowych.

Or. en

Poprawka 224
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 3a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. W celu wspierania odpowiedniego 
udziału mniejszych jednostek samorządu 
terytorialnego w przygotowywaniu, 
realizacji, monitorowaniu i ocenie 
programów wspieranych przez EFS 
zgodnie z art. 5 rozporządzenia (UE) 
nr […], w szczególności na obszarach 
słabiej zaludnionych, na obszarach 
wiejskich oraz na obszarach, które cierpią 



PE491.059v01-00 108/166 AM\903909PL.doc

PL

na poważne i trwałe niekorzystne 
warunki, instytucje zarządzające 
programem operacyjnym przeznaczają 
odpowiednią część zasobów EFS na 
działania zmierzające do zwiększania 
potencjału mniejszych jednostek 
samorządu terytorialnego.

Or. es

Poprawka 225
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 6a
Aby środki z EFS były efektywnie 
wykorzystane i przynosiły zakładane 
korzyści należy wypracować system 
uproszczeń proceduralnych i 
administracyjnych dla partnerów 
społecznych i organizacji pozarządowych.

Or. pl

Poprawka 226
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie i Komisja promują 
równość mężczyzn i kobiet przez 
uwzględnianie problematyki płci, o którym 
mowa w art. 7 rozporządzenia (UE) nr 
[…], oraz podejmowanie szczegółowych 

Państwa członkowskie i Komisja promują 
równość mężczyzn i kobiet przez 
uwzględnianie problematyki płci, o którym 
mowa w art. 7 rozporządzenia (UE) nr 
[…], oraz podejmowanie szczegółowych 
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działań ukierunkowanych, o których mowa 
w art. 3 ust. 1 lit. (a) ppkt (iv), w 
szczególności w celu zwiększenia trwałego 
udziału kobiet w zatrudnieniu i rozwoju ich 
kariery, ograniczenia segregacji na rynku 
pracy, zwalczania stereotypów związanych 
z płcią w dziedzinie kształcenia i szkolenia 
oraz propagowania godzenia pracy i życia 
osobistego kobiet i mężczyzn.

działań ukierunkowanych, w szczególności 
w celu zwiększenia trwałego udziału kobiet 
w zatrudnieniu i rozwoju ich kariery, 
ograniczenia segregacji na rynku pracy, 
zwalczania stereotypów związanych z płcią 
w dziedzinie kształcenia i szkolenia oraz 
propagowania godzenia pracy i życia 
osobistego kobiet i mężczyzn, odnoszenia 
się do kwestii feminizacji ubóstwa poprzez 
promowanie równego udziału mężczyzn i 
kobiet w odpowiedzialności z tytułu opieki.
Państwa członkowskie zapewnią, aby 
równouprawnienie płci i równość szans 
były wspierane w ramach 
przygotowywania, realizacji, 
monitorowania i oceny programu 
operacyjnego wraz z metodami oceny 
budżetowania pod kątem płci.
Państwa członkowskie umożliwiają 
ponadto zrównoważony udział kobiet i 
mężczyzn w zarządzaniu programami 
operacyjnymi i ich realizacji na szczeblu 
lokalnym, regionalnym i krajowym oraz 
składają sprawozdania z postępów w tej 
sprawie.

Or. en

Poprawka 227
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee, Sabine Lösing

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie i Komisja promują 
równość mężczyzn i kobiet przez 
uwzględnianie problematyki płci, o którym 
mowa w art. 7 rozporządzenia (UE) nr 
[…], oraz podejmowanie szczegółowych 
działań ukierunkowanych, o których mowa 
w art. 3 ust. 1 lit. a) ppkt (iv), w
szczególności w celu zwiększenia trwałego 

Państwa członkowskie i Komisja promują 
równość mężczyzn i kobiet przez 
uwzględnianie problematyki płci, o którym 
mowa w art. 7 rozporządzenia (UE) nr [...], 
włączając kwestię płci do działań w 
ramach wszystkich priorytetów 
tematycznych i na wszystkich etapach 
planowania i wdrażania programów. 
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udziału kobiet w zatrudnieniu i rozwoju ich
kariery, ograniczenia segregacji na rynku 
pracy, zwalczania stereotypów związanych 
z płcią w dziedzinie kształcenia i szkolenia 
oraz propagowania godzenia pracy i życia 
osobistego kobiet i mężczyzn.

Państwa Członkowskie przydzielają 
finansowanie na podejmowanie 
szczegółowych działań ukierunkowanych, 
o których mowa w art. 3 ust. 1 lit. a) ppkt 
(iv), w szczególności w celu zwiększenia 
trwałego udziału kobiet w zatrudnieniu i 
rozwoju ich kariery, eliminacji segregacji 
na rynku pracy, zwalczania stereotypów 
związanych z płcią w dziedzinie 
kształcenia i szkolenia oraz odnoszenia się 
do kwestii feminizacji ubóstwa poprzez 
promowanie równego udziału mężczyzn i 
kobiet w odpowiedzialności z tytułu opieki, 
jak również propagowania godzenia pracy 
i życia osobistego kobiet i mężczyzn.

Or. en

Poprawka 228
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie i Komisja promują 
równość mężczyzn i kobiet przez 
uwzględnianie problematyki płci, o którym 
mowa w art. 7 rozporządzenia (UE) nr 
[…], oraz podejmowanie szczegółowych 
działań ukierunkowanych, o których mowa 
w art. 3 ust. 1 lit. a) ppkt (iv), w 
szczególności w celu zwiększenia trwałego 
udziału kobiet w zatrudnieniu i rozwoju ich 
kariery, ograniczenia segregacji na rynku 
pracy, zwalczania stereotypów związanych 
z płcią w dziedzinie kształcenia i szkolenia 
oraz propagowania godzenia pracy i życia 
osobistego kobiet i mężczyzn.

Państwa członkowskie i Komisja promują 
równość mężczyzn i kobiet przez 
uwzględnianie problematyki płci, o którym 
mowa w art. 7 rozporządzenia (UE) nr 
[…], oraz podejmowanie szczegółowych 
działań ukierunkowanych, o których mowa 
w art. 3 ust. 1 lit. a) ppkt (iv), w 
szczególności w celu zwiększenia trwałego 
udziału kobiet w zatrudnieniu i rozwoju ich 
kariery, zwiększenia ich obecności na 
rynku pracy, ograniczenia segregacji, 
likwidacji dysproporcji w wynagrodzeniu 
kobiet i mężczyzn, łatwego powrotu do 
zatrudnienia po okresie macierzyństwa,
zwalczania stereotypów związanych z płcią 
w dziedzinie kształcenia i szkolenia oraz 
propagowania godzenia pracy i życia 
osobistego kobiet i mężczyzn.
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Or. pl

Poprawka 229
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie i Komisja wspierają 
równość szans, w tym dostępność dla osób 
niepełnosprawnych, w drodze włączania do 
głównego nurtu polityki zasady 
niedyskryminacji, o której mowa w art. 7
rozporządzenia (UE) nr […], oraz za 
pomocą konkretnych działań w ramach 
priorytetów inwestycyjnych określonych w 
art. 3, a w szczególności jego ust. 1 lit. c) 
ppkt (iii). Takie działania adresowane są do 
osób narażonych na dyskryminację oraz 
osób niepełnosprawnych i mają na celu 
zwiększenie ich udziału w rynku pracy, 
pogłębienie ich włączenia społecznego, 
zmniejszenie nierówności w zakresie 
wykształcenia i stanu zdrowia oraz 
ułatwienie przejścia od opieki 
instytucjonalnej do środowiskowej.

Państwa członkowskie i Komisja wspierają 
równość szans, w tym dostępność dla osób 
niepełnosprawnych, w drodze włączania do 
głównego nurtu polityki zasady 
niedyskryminacji, o której mowa w art. 7 
rozporządzenia (UE) nr […], oraz za 
pomocą konkretnych działań w ramach 
wszystkich odpowiednich priorytetów 
inwestycyjnych określonych w art. 3, ze 
szczególnym uwzględnieniem tych osób, 
które doświadczają dyskryminacji z wielu 
przyczyn jednocześnie. Takie działania 
adresowane są do osób narażonych na 
dyskryminację oraz osób 
niepełnosprawnych i mają na celu 
zwiększenie ich udziału w rynku pracy, w 
szczególności poprawę dostępności do 
rynku pracy dla osób zainteresowanych, 
pogłębienie ich włączenia społecznego, 
zmniejszenie nierówności w zakresie 
wykształcenia i stanu zdrowia oraz 
ułatwienie przejścia od opieki 
instytucjonalnej do środowiskowej.

Or. en

Poprawka 230
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – akapit pierwszy
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie i Komisja wspierają 
równość szans, w tym dostępność dla osób 
niepełnosprawnych, w drodze 
systematycznego uwzględniania zasady 
niedyskryminacji, o której mowa w art. 7 
rozporządzenia (UE) nr […], oraz za 
pomocą konkretnych działań w ramach 
priorytetów inwestycyjnych określonych w 
art. 3, w szczególności w jego ust. 1 lit. c) 
ppkt (iii). Takie działania adresowane są do 
osób narażonych na dyskryminację oraz 
osób niepełnosprawnych i mają na celu 
zwiększenie ich udziału w rynku pracy, 
pogłębienie ich włączenia społecznego, 
zmniejszenie nierówności w zakresie 
wykształcenia i stanu zdrowia oraz 
ułatwienie przejścia od opieki 
instytucjonalnej do środowiskowej.

Państwa członkowskie i Komisja wspierają 
równość szans, w tym dostępność dla osób 
niepełnosprawnych, w drodze 
systematycznego uwzględniania zasady 
niedyskryminacji, o której mowa w art. 7 
rozporządzenia (UE) nr […], oraz za 
pomocą konkretnych działań w ramach 
priorytetów inwestycyjnych określonych w 
art. 3, w szczególności w jego ust. 1 lit. c) 
ppkt (iii). Takie działania adresowane są do 
osób narażonych na dyskryminację oraz 
osób niepełnosprawnych i mają na celu 
zwiększenie ich udziału w rynku pracy, 
zapewnienie im mieszkania w przystępnej 
cenie, pogłębienie ich włączenia 
społecznego, zmniejszenie nierówności 
w zakresie wykształcenia i stanu zdrowia 
oraz ułatwienie przejścia od opieki 
instytucjonalnej do środowiskowej.

Or. fr

Poprawka 231
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 9 skreślony
Innowacja społeczna
1. EFS promuje innowacje społeczne we 
wszystkich obszarach objętych zakresem 
EFS, jak określono w art. 3 niniejszego 
rozporządzenia, w szczególności w celu 
badania i zwiększenia możliwości 
innowacyjnych rozwiązań na rzecz 
realizacji potrzeb społecznych.
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2. Państwa członkowskie same określają 
obszary innowacji społecznej, 
odpowiadające ich szczególnym 
potrzebom, w swoich programach 
operacyjnych.
3. Komisja ułatwia budowanie potencjału 
innowacji społecznej, w szczególności 
przez wspieranie wzajemnego uczenia się, 
tworzenie sieci, rozpowszechnianie 
dobrych praktyk i metodyki.

Or. en

Poprawka 232
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. EFS promuje innowacje społeczne we 
wszystkich obszarach objętych zakresem 
EFS, jak określono w art. 3 niniejszego 
rozporządzenia, w szczególności w celu 
badania i zwiększenia możliwości 
innowacyjnych rozwiązań na rzecz 
realizacji potrzeb społecznych.

1. EFS promuje innowacje społeczne we 
wszystkich obszarach objętych zakresem 
EFS, jak określono w art. 3 niniejszego 
rozporządzenia, w szczególności w celu 
badania, oceny i zwiększenia możliwości 
innowacyjnych rozwiązań, w tym 
rozwiązań oddolnych, na rzecz realizacji 
potrzeb społecznych.

Or. en

Poprawka 233
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie same określają 2. Państwa członkowskie same określają 
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obszary innowacji społecznej, 
odpowiadające ich szczególnym 
potrzebom, w swoich programach 
operacyjnych.

obszary innowacji społecznej, 
odpowiadające ich szczególnym 
potrzebom, w swoich programach 
operacyjnych, w tym kwestii społeczno-
kulturowej innowacji i odpowiadających 
działaniom innych funduszy w ramach 
wspólnych ram strategicznych, w 
szczególności EFRR.

Or. en

Poprawka 234
Nuno Teixeira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja ułatwia budowanie potencjału 
innowacji społecznej, w szczególności 
przez wspieranie wzajemnego uczenia się, 
tworzenie sieci, rozpowszechnianie 
dobrych praktyk i metodyki.

3. Komisja ułatwia budowanie potencjału 
innowacji społecznej, w szczególności 
przez wspieranie wzajemnego uczenia się, 
tworzenie sieci, rozpowszechnianie 
dobrych praktyk, metodyki i szukanie oraz 
wdrażanie nowych rozwiązań będących 
odpowiedzią na wzrastające potrzeby 
społeczne.

Or. pt

Uzasadnienie

Komisja powinna wspierać budowanie potencjału oraz tworzenie sieci, a także efektywne 
wdrażanie na rynku nowych rozwiązań przygotowanych przez prywatne instytucje 
solidarności społecznej (PISS), aby móc stawić czoła nowym potrzebom osób najbardziej 
potrzebujących. Tak więc należy ułatwić pracę nad szukaniem nowych rozwiązań i ich 
wdrażaniem.

Poprawka 235
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba, James Nicholson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 3a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Komisja dba również o spójność i 
komplementarność między działaniami w 
zakresie innowacji społecznych 
wspieranymi przez EFS a działaniami 
podejmowanymi w ramach Programu 
Unii Europejskiej na rzecz przemian i 
innowacji społecznych.

Or. en

Poprawka 236
Victor Boştinaru

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Współpraca ponadnarodowa Współpraca transgraniczna, 
ponadnarodowa i międzyregionalna

Or. en

Poprawka 237
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Współpraca ponadnarodowa Współpraca transgraniczna,
ponadnarodowa i międzyregionalna.

Or. pl

Poprawka 238
María Irigoyen Pérez
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie wspierają 
współpracę ponadnarodową w celu 
promowania wzajemnego uczenia się, 
zwiększając przez to skuteczność polityk 
wspieranych przez EFS. Współpraca 
ponadnarodowa wiąże się z udziałem 
partnerów z co najmniej dwóch państw 
członkowskich.

1. Państwa członkowskie dbają o 
współpracę ponadnarodową w celu 
promowania wzajemnego uczenia się, 
zwiększając przez to skuteczność polityk 
wspieranych przez EFS. Współpraca 
ponadnarodowa wiąże się z udziałem 
partnerów z co najmniej dwóch państw 
członkowskich.

Or. es

Uzasadnienie

Międzynarodowa współpraca powinna być obowiązkowa, a nie opcjonalna.

Poprawka 239
Nuno Teixeira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie wspierają 
współpracę ponadnarodową w celu
promowania wzajemnego uczenia się, 
zwiększając przez to skuteczność polityk 
wspieranych przez EFS. Współpraca 
ponadnarodowa wiąże się z udziałem 
partnerów z co najmniej dwóch państw 
członkowskich.

1. Państwa członkowskie wspierają 
współpracę ponadnarodową w celu
promowania wzajemnego uczenia się, 
dzielenie się dobrymi praktykami oraz 
rozwój projektów społecznych między 
różnymi instytucjami europejskimi, 
zwiększając przez to skuteczność polityk 
wspieranych przez EFS. Współpraca 
ponadnarodowa wiąże się z udziałem 
partnerów z co najmniej dwóch państw 
członkowskich, przy czym zwraca się 
szczególną uwagę na regiony najbardziej 
oddalone ze względu na odległość oraz ich 
charakter wyspiarski.
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Or. pt

Uzasadnienie

W projektach współpracy ponadnarodowej powinno zwrócić się szczególną uwagę na regiony 
najbardziej oddalone, ponieważ posiadają warunki naturalne wymuszające dzielenie się 
pomysłami, projektami czy dobrymi praktykami z terytorium położonym na kontynencie.

Poprawka 240
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie wspierają 
współpracę ponadnarodową w celu 
promowania wzajemnego uczenia się, 
zwiększając przez to skuteczność polityk 
wspieranych przez EFS. Współpraca 
ponadnarodowa wiąże się z udziałem 
partnerów z co najmniej dwóch państw 
członkowskich.

1. Państwa członkowskie wspierają 
współpracę transgraniczną, 
ponadnarodową i miedzyregionalną w celu 
promowania wzajemnego uczenia się, 
zwiększając przez to skuteczność polityk 
wspieranych przez EFS.

Or. pl

Poprawka 241
Victor Boştinaru

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie wspierają 
współpracę ponadnarodową w celu 
promowania wzajemnego uczenia się, 
zwiększając przez to skuteczność polityk 
wspieranych przez EFS. Współpraca 
ponadnarodowa wiąże się z udziałem 
partnerów z co najmniej dwóch państw 
członkowskich.

1. Państwa członkowskie wspierają 
współpracę transgraniczną, 
ponadnarodową i międzyregionalną w celu 
promowania wzajemnego uczenia się, 
zwiększając przez to skuteczność polityk 
wspieranych przez EFS. Współpraca 
ponadnarodowa wiąże się z udziałem 
partnerów z co najmniej dwóch państw 
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członkowskich.

Or. en

Poprawka 242
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie wspierają 
współpracę ponadnarodową w celu 
promowania wzajemnego uczenia się, 
zwiększając przez to skuteczność polityk 
wspieranych przez EFS. Współpraca 
ponadnarodowa wiąże się z udziałem 
partnerów z co najmniej dwóch państw 
członkowskich.

1. Państwa członkowskie wspierają 
współpracę ponadnarodową w celu 
promowania wzajemnego uczenia się, 
zwiększając przez to skuteczność polityk 
wspieranych przez EFS. Współpraca 
ponadnarodowa wiąże się z udziałem 
partnerów, o których mowa w artykule 5 
rozporządzenia (UE) nr [...], z co najmniej 
dwóch państw członkowskich.

Or. en

Poprawka 243
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee, Sabine Lösing

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie mogą wybrać 
tematy współpracy ponadnarodowej z listy 
zaproponowanej przez Komisję i 
zatwierdzonej przez Komitet EFS.

2. Państwa członkowskie mogą wybrać 
tematy współpracy ponadnarodowej z listy 
zaproponowanej przez Komisję i po 
konsultacji z organizacjami społeczeństwa 
obywatelskiego oraz władz lokalnych i 
regionalnych oraz zatwierdzonej przez 
Komitet EFS.

Or. en
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Poprawka 244
Vasilica Viorica Dăncilă

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie mogą wybrać 
tematy współpracy transnarodowej z listy 
zaproponowanej przez Komisję 
i zatwierdzonej przez Komitet EFS.

2. Państwa członkowskie mogą wybrać 
tematy współpracy transnarodowej z listy 
zaproponowanej przez Komisję 
i zatwierdzonej przez Komitet EFS, na 
wniosek władz lokalnych i regionalnych 
oraz biorąc pod uwagę specyfikę 
i potrzeby docelowego obszaru.

Or. ro

Uzasadnienie

Władze lokalne i regionalne najlepiej znają potrzeby na szczeblu lokalnym i regionalnym 
i mogą składać wnioski z pełną znajomością sytuacji.

Poprawka 245
Victor Boştinaru

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie mogą wybrać 
tematy współpracy ponadnarodowej z listy 
zaproponowanej przez Komisję i 
zatwierdzonej przez Komitet EFS.

2. Państwa członkowskie mogą wybrać 
tematy współpracy transgranicznej, 
ponadnarodowej i międzyregionalnej z 
listy zaproponowanej przez Komisję i 
zatwierdzonej przez Komitet EFS.

Or. en

Poprawka 246
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie mogą wybrać 
tematy współpracy ponadnarodowej z listy 
zaproponowanej przez Komisję i 
zatwierdzonej przez Komitet EFS.

2. Państwa członkowskie mogą wybrać 
tematy współpracy transgranicznej,
ponadnarodowej i międzyregionalnej z 
listy zaproponowanej przez Komisję i 
zatwierdzonej przez Komitet EFS.

Or. pl

Poprawka 247
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie mogą wybrać 
tematy współpracy ponadnarodowej z listy 
zaproponowanej przez Komisję i 
zatwierdzonej przez Komitet EFS.

2. Państwa członkowskie mogą wybrać 
tematy współpracy ponadnarodowej z listy 
zaproponowanej przez Komisję i 
zatwierdzonej przez Komitet EFS po 
konsultacji z partnerami.

Or. en

Poprawka 248
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja ułatwia współpracę 
ponadnarodową w zakresie tematów, o 
których mowa w ust. 2, przez wzajemne 

3. Komisja ułatwia współpracę 
ponadnarodową w zakresie tematów, o 
których mowa w ust. 2, przez wzajemne 
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uczenie się i skoordynowane lub wspólne 
działania. W szczególności Komisja 
organizuje działania unijnej platformy w 
celu ułatwienia wymiany doświadczeń, 
budowania potencjału i tworzenia sieci 
kontaktów, jak również rozpowszechniania 
odpowiednich wyników. Ponadto Komisja 
opracowuje skoordynowane ramy 
realizacji, obejmujące wspólne kryteria 
kwalifikowalności, rodzaje i harmonogram 
działań oraz wspólne podejścia 
metodyczne w zakresie monitorowania i 
oceny, w celu ułatwienia współpracy 
transnarodowej.

uczenie się i skoordynowane lub wspólne 
działania. W szczególności Komisja 
organizuje działania unijnej platformy w 
celu ułatwienia wymiany doświadczeń, 
budowania potencjału i tworzenia sieci 
kontaktów, jak również rozpowszechniania 
odpowiednich wyników. Państwa 
członkowskie powinny być zachęcane do 
budowania sieci włączenia społecznego na 
szczeblu ponadnarodowym, w skład 
których wchodzą odpowiednie osoby 
zainteresowane stanowiące społeczeństwo 
obywatelskie. Ponadto Komisja 
opracowuje skoordynowane ramy 
realizacji, obejmujące wspólne kryteria 
kwalifikowalności, rodzaje i harmonogram 
działań oraz wspólne podejścia 
metodyczne w zakresie monitorowania i 
oceny, w celu ułatwienia współpracy 
transnarodowej.

Or. en

Poprawka 249
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja ułatwia współpracę 
ponadnarodową w zakresie tematów, o 
których mowa w ust. 2, przez wzajemne 
uczenie się i skoordynowane lub wspólne 
działania. W szczególności Komisja 
organizuje działania unijnej platformy w 
celu ułatwienia wymiany doświadczeń, 
budowania potencjału i tworzenia sieci 
kontaktów, jak również rozpowszechniania 
odpowiednich wyników. Ponadto Komisja 
opracowuje skoordynowane ramy 
realizacji, obejmujące wspólne kryteria 
kwalifikowalności, rodzaje i 
harmonogram działań oraz wspólne 

3. Komisja ułatwia współpracę 
transgraniczną, ponadnarodową i 
międzyregionalną w zakresie tematów, o 
których mowa w ust. 2, przez wzajemne 
uczenie się i skoordynowane lub wspólne 
działania. W szczególności Komisja 
organizuje działania unijnej platformy w 
celu ułatwienia wymiany doświadczeń, 
budowania potencjału i tworzenia sieci 
kontaktów, jak również rozpowszechniania 
odpowiednich wyników. Ponadto Komisja 
opracowuje skoordynowane ramy 
realizacji, obejmujące wspólne kryteria 
kwalifikowalności oraz wspólne podejścia 
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podejścia metodyczne w zakresie 
monitorowania i oceny, w celu ułatwienia 
współpracy ponadnarodowej.

metodyczne w zakresie monitorowania i 
oceny, w celu ułatwienia współpracy 
transgranicznej, ponadnarodowej i 
międzyregionalnej. Współpraca 
transgraniczna, ponadnarodowa i 
miedzyregionalna w ramach EFS 
powinna być skoordynowana z 
Rozporządzeniem dotyczącym EWT aby 
zapewnić koordynację pomiędzy 
funduszami.

Or. pl

Poprawka 250
Victor Boştinaru

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja ułatwia współpracę 
ponadnarodową w zakresie tematów, o 
których mowa w ust. 2, przez wzajemne 
uczenie się i skoordynowane lub wspólne 
działania. W szczególności Komisja 
organizuje działania unijnej platformy w 
celu ułatwienia wymiany doświadczeń, 
budowania potencjału i tworzenia sieci 
kontaktów, jak również rozpowszechniania 
odpowiednich wyników. Ponadto Komisja 
opracowuje skoordynowane ramy 
realizacji, obejmujące wspólne kryteria 
kwalifikowalności, rodzaje i harmonogram 
działań oraz wspólne podejścia 
metodyczne w zakresie monitorowania i 
oceny, w celu ułatwienia współpracy 
ponadnarodowej.

3. Komisja ułatwia współpracę 
transgraniczną, ponadnarodową i 
międzyregionalną w zakresie tematów, o 
których mowa w ust. 2, przez wzajemne 
uczenie się i skoordynowane lub wspólne 
działania. W szczególności Komisja 
organizuje działania unijnej platformy w 
celu ułatwienia wymiany doświadczeń, 
budowania potencjału i tworzenia sieci 
kontaktów, jak również rozpowszechniania 
odpowiednich wyników. Ponadto Komisja 
opracowuje skoordynowane ramy 
realizacji, obejmujące wspólne kryteria 
kwalifikowalności, rodzaje i harmonogram 
działań oraz wspólne podejścia 
metodyczne w zakresie monitorowania i 
oceny, w celu ułatwienia współpracy.

Or. en

Poprawka 251
Victor Boştinaru
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 3a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Współpraca transgraniczna, 
ponadnarodowa i międzyregionalna 
wspierana przez EFS powinna być 
dostosowana do rozporządzenia (UE) nr 
[...] [ETC] w celu zapewnienia 
koordynacji między funduszami, jak 
przewidziano w tym rozporządzeniu.

Or. en

Poprawka 252
María Irigoyen Pérez

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Na zasadzie odstępstwa od art. 87 ust. 1 
rozporządzenia (UE) nr […] w programach 
operacyjnych można określać osie 
priorytetowe w celu realizacji innowacji 
społecznych i współpracy 
ponadnarodowej, o których mowa w art. 9 i 
10.

1. Na zasadzie odstępstwa od art. 87 ust. 1 
rozporządzenia (UE) nr […] w programach 
operacyjnych należy określać osie 
priorytetowe w celu realizacji innowacji 
społecznych i współpracy 
ponadnarodowej, o których mowa w art. 9 i 
10.

Or. es

Uzasadnienie

Należy wspierać stosowanie innowacji społecznych i współpracę międzynarodową w ramach 
osi priorytetowych programów operacyjnych.

Poprawka 253
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee, Sabine Lösing
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Na zasadzie odstępstwa od art. 87 ust. 1
rozporządzenia (UE) nr […] w programach 
operacyjnych można określać osie 
priorytetowe w celu realizacji innowacji 
społecznych i współpracy 
ponadnarodowej, o których mowa w art. 9 i 
10.

1. Na zasadzie odstępstwa od art. 87 ust. 1 
rozporządzenia (UE) nr […] w programach 
operacyjnych można określać osie 
priorytetowe w celu realizacji współpracy 
ponadnarodowej, o których mowa w art. 9 i 
10.

Or. en

Poprawka 254
María Irigoyen Pérez

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Na zasadzie odstępstwa od art. 110 ust. 3 
rozporządzenia (UE) nr […] maksymalna 
stopa współfinansowania dla osi 
priorytetowej zwiększa się o 10 punktów 
procentowych, nie przekraczając jednak 
100%, w przypadku gdy całość osi 
priorytetowej jest przeznaczona na 
innowacje społeczne, współpracę 
transnarodową lub na oba te cele.

2. Na zasadzie odstępstwa od art. 110 ust. 3 
rozporządzenia (UE) nr […] maksymalna 
stopa współfinansowania dla osi 
priorytetowej zwiększa się o co najmniej 
10 punktów procentowych, nie 
przekraczając jednak 100%, w przypadku 
gdy całość osi priorytetowej jest 
przeznaczona na innowacje społeczne, 
współpracę transnarodową lub na oba te 
cele.

Or. es

Uzasadnienie

Należy wspierać stosowanie innowacji społecznych i współpracę międzynarodową w ramach 
osi priorytetowych programów operacyjnych.

Poprawka 255
Ramona Nicole Mănescu



AM\903909PL.doc 125/166 PE491.059v01-00

PL

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Na zasadzie odstępstwa od art. 110 ust. 3 
rozporządzenia (UE) nr […] maksymalna 
stopa współfinansowania dla osi 
priorytetowej zwiększa się o 10 punktów 
procentowych, nie przekraczając jednak 
100%, w przypadku gdy całość osi 
priorytetowej jest przeznaczona na 
innowacje społeczne, współpracę 
transnarodową lub na oba te cele.

2. Na zasadzie odstępstwa od art. 110 ust. 3 
rozporządzenia (UE) nr […] maksymalna 
stopa współfinansowania dla osi 
priorytetowej zwiększa się o 10 punktów 
procentowych, nie przekraczając jednak 
100%, w przypadku gdy całość osi 
priorytetowej jest przeznaczona na 
innowacje społeczne, współpracę 
transnarodową lub na oba te cele w 
przypadku programów zarządzanych przez 
organizacje pozarządowe lub partnerów 
społecznych;

Or. en

Poprawka 256
Markus Pieper, Manfred Weber, Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler, Joachim 
Zeller, Hermann Winkler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Na zasadzie odstępstwa od art. 110 ust. 3 
rozporządzenia (UE) nr […] maksymalna 
stopa współfinansowania dla osi 
priorytetowej zwiększa się o 10 punktów 
procentowych, nie przekraczając jednak 
100%, w przypadku gdy całość osi 
priorytetowej jest przeznaczona na 
innowacje społeczne, współpracę 
transnarodową lub na oba te cele.

2. Na zasadzie odstępstwa od art. 110 ust. 3 
rozporządzenia (UE) nr […] maksymalna 
stopa współfinansowania dla osi 
priorytetowej zwiększa się o 10 punktów 
procentowych, nie przekraczając jednak 
100% w państwach objętych europejskim 
mechanizmem stabilności, w przypadku 
gdy całość osi priorytetowej jest 
przeznaczona na innowacje społeczne, 
kształcenie lub współpracę transnarodową 
lub na oba te cele.

Or. de
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Poprawka 257
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Na zasadzie odstępstwa od art. 110 ust. 3 
rozporządzenia (UE) nr […] maksymalna 
stopa współfinansowania dla osi 
priorytetowej zwiększa się o 10 punktów 
procentowych, nie przekraczając jednak 
100%, w przypadku gdy całość osi 
priorytetowej jest przeznaczona na 
innowacje społeczne, współpracę 
transnarodową lub na oba te cele.

2. Na zasadzie odstępstwa od art. 110 109
ust. 3 rozporządzenia (UE) nr […] 
maksymalna stopa współfinansowania dla 
osi priorytetowej zwiększa się o 10 
punktów procentowych, nie przekraczając 
jednak 100%, w przypadku gdy całość osi 
priorytetowej jest przeznaczona na 
innowacje społeczne, współpracę 
transnarodową lub na oba te cele lub 
należy odnieść się do art. 6 ust. 1.

Or. en

Poprawka 258
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Na zasadzie odstępstwa od art. 110 ust. 3 
rozporządzenia (UE) nr […] maksymalna 
stopa współfinansowania dla osi 
priorytetowej zwiększa się o 10 punktów 
procentowych, nie przekraczając jednak 
100%, w przypadku gdy całość osi 
priorytetowej jest przeznaczona na 
innowacje społeczne lub na współpracę 
transnarodową lub na oba te cele.

2. Na zasadzie odstępstwa od art. 110 ust. 3 
rozporządzenia (UE) nr […] maksymalna 
stopa współfinansowania dla osi 
priorytetowej zwiększa się o 10 punktów 
procentowych, nie przekraczając jednak
100%, w przypadku gdy całość osi 
priorytetowej jest przeznaczona na 
współpracę transnarodową.

Or. en
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Poprawka 259
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11– ustęp 3 – litera (b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) do innowacji społecznych i współpracy 
transnarodowej, o których mowa w art. 9 i 
10, gdy nie są one objęte odrębną osią 
priorytetową.

b) do współpracy transnarodowej, o której 
mowa w art. 9 i 10, gdy nie jest ona objęta
odrębną osią priorytetową.

Or. en

Poprawka 260
Markus Pieper, Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler, Joachim Zeller, Hermann 
Winkler, Herbert Reul

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 3 – litera ba) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ba) do podniesienia poziomu 
wykształcenia i kwalifikacji, zwłaszcza 
młodych ludzi;

Or. de

Poprawka 261
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Ana Miranda, Nikos 
Chrysogelos, Karima Delli, Catherine Grèze

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. EFS może wspierać lokalne strategie 
rozwoju realizowane przez społeczność, o 
których mowa w art. 28 rozporządzenia 

1. EFS może wspierać lokalne strategie 
rozwoju realizowane przez społeczność, o 
których mowa w art. 28 rozporządzenia 
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(UE) nr […], pakty terytorialne i lokalne 
inicjatywy na rzecz zatrudnienia, edukacji i 
włączenia społecznego, jak również
zintegrowane inwestycje terytorialne [ITI], 
o których mowa w art. 99 rozporządzenia 
(UE) nr […].

(UE) nr […], pakty terytorialne i lokalne 
inicjatywy na rzecz zatrudnienia, w tym 
zatrudnienia młodzieży, na rzecz edukacji, 
włączenia społecznego, w tym promocja 
regionalnych kultur i języków. EFS może 
być używany jako fundusz „przewodni” 
dla zintegrowanych projektów włączenia 
społecznego w ramach art. 3 lit. c) w 
połączeniu z priorytetami inwestycyjnymi 
lub działaniami EFRR. Co najmniej 5% 
środków z EFS będzie stanowiło środki na 
zintegrowane inwestycje terytorialne [ITI], 
o których mowa w art. 99 rozporządzenia 
(UE) nr [...].

Or. en

Poprawka 262
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. EFS może wspierać lokalne strategie 
rozwoju realizowane przez społeczność, o 
których mowa w art. 28 rozporządzenia 
(UE) nr […], pakty terytorialne i lokalne 
inicjatywy na rzecz zatrudnienia, edukacji i 
włączenia społecznego, jak również 
zintegrowane inwestycje terytorialne [ITI], 
o których mowa w art. 99 rozporządzenia 
(UE) nr […].

1. EFS powinien w szczególności wspierać 
lokalne strategie rozwoju realizowane 
przez społeczność, o których mowa w art. 
28 rozporządzenia (UE) nr […], pakty 
terytorialne i lokalne inicjatywy na rzecz 
zatrudnienia, edukacji i włączenia 
społecznego, jak również zintegrowane 
inwestycje terytorialne [ITI], o których 
mowa w art. 99 rozporządzenia (UE) nr 
[…].

Or. pl

Poprawka 263
Constanze Angela Krehl

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1b (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1b. w regionach, w których występuje 
szczególnie niekorzystna sytuacja 
demograficzna i w których bezrobocie 
wśród młodzieży wynosi mniej niż 8%, 
można wykorzystać EFS do inicjatyw, 
które kierują do pracy ludzi w wieku 
powyżej 60 lat.

Or. de

Uzasadnienie

Grundsätzlich haben die über den ESF geförderten Maßnahmen das Ziel, die Teilnehmer 
langfristig wieder dem (ersten) Arbeitsmarkt zuzuführen. Für Menschen, die kurz vor dem 
Renteneintritt stehen, trifft dies nicht ohne Weiteres zu. Durch diese Formulierung soll 
sichergestellt, werden, dass auch ältere Menschen Teilnehmer von ESF-Maßnahmen sein 
können. Dabei sind insbesondere die demografischen Besonderheiten in den Regionen zu 
beachten. Die Notwendigkeit der Investition in ältere Arbeitsnehmer kann mit einem 
rückgängigen Anteil jüngerer Menschen an der erwerbsfähigen Bevölkerung begründet 
werden oder mit einer bestehenden vergleichbar niedrigen Arbeitslosigkeit bei Jugendlichen. 
Das kann dann angenommen werden, wenn die durchschnittliche regionale 
Jugendarbeitslosigkeit die Quote von 8 Prozent unterschreitet.

Poprawka 264
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Uzupełniając interwencje EFRR, o 
których mowa w art. 7 rozporządzenia 
(UE) nr [EFRR], EFS może wspierać 
zrównoważony rozwój obszarów miejskich 
przez strategie określające zintegrowane 
działania służące rozwiązywaniu 
problemów gospodarczych, 
środowiskowych i społecznych obecnych 
na zurbanizowanych obszarach miast, które 
wymienione są w umowie o partnerstwie.

2. Uzupełniając interwencje EFRR, o 
których mowa w art. 7 rozporządzenia 
(UE) nr [EFRR], EFS może wspierać 
zrównoważony rozwój obszarów miejskich 
przez strategie określające zintegrowane 
działania służące rozwiązywaniu 
problemów gospodarczych, 
środowiskowych i społecznych obecnych 
na zurbanizowanych obszarach miast, które 
wymienione są w umowie o partnerstwie, a 
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zwłaszcza problemu bezdomności.

Or. fr

Poprawka 265
Jan Olbrycht

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Uzupełniając interwencje EFRR, o 
których mowa w art. 7 rozporządzenia 
(UE) nr [EFRR], EFS może wspierać 
zrównoważony rozwój obszarów miejskich 
przez strategie określające zintegrowane 
działania służące rozwiązywaniu 
problemów gospodarczych, 
środowiskowych i społecznych obecnych 
na zurbanizowanych obszarach miast, które 
wymienione są w umowie o partnerstwie.

2. Uzupełniając interwencje EFRR, o 
których mowa w art. 7 rozporządzenia 
(UE) nr [EFRR], EFS może wspierać 
zrównoważony rozwój obszarów miejskich 
przez strategie określające zintegrowane 
działania służące rozwiązywaniu 
problemów gospodarczych, 
środowiskowych, społecznych,
klimatycznych i demograficznych
obecnych na zurbanizowanych obszarach 
miast, które wymienione są w umowie o 
partnerstwie.

Or. en

Poprawka 266
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Uzupełniając interwencje EFRR, o 
których mowa w art. 7 rozporządzenia 
(UE) nr [EFRR], EFS może wspierać 
zrównoważony rozwój obszarów miejskich 
przez strategie określające zintegrowane 
działania służące rozwiązywaniu 
problemów gospodarczych, 
środowiskowych i społecznych obecnych 

2. Uzupełniając interwencje EFRR, o 
których mowa w art. 7 rozporządzenia 
(UE) nr [EFRR], EFS może wspierać 
zrównoważony rozwój obszarów miejskich 
przez strategie określające zintegrowane 
działania służące rozwiązywaniu 
problemów gospodarczych, 
środowiskowych, społecznych i 
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na zurbanizowanych obszarach miast, 
które wymienione są w umowie o 
partnerstwie.

kulturowych obecnych na 
zurbanizowanych obszarach miast.

Or. en

Poprawka 267
Oldřich Vlasák, Joachim Zeller

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 2a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Co najmniej 5% środków z EFS 
przydzielonych na szczeblu krajowym 
zostaje przydzielonych na zintegrowane 
działania na rzecz zrównoważonego 
rozwoju obszarów miejskich, które zostały 
przekazane do zarządzania miastom 
poprzez zintegrowane inwestycje
terytorialne, o których mowa w art. 99 
rozporządzenia (UE) nr […]/2012 [RWP].

Or. en

Poprawka 268
Nuno Teixeira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 2A (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2A. W uzupełnieniu działań z EFRR, jeśli 
chodzi i dodatkową dotację o specjalnym 
przeznaczeniu dla regionów najbardziej 
oddalonych i słabo zaludnionych, państwa 
członkowskie powinny zapewnić przydział 
kwoty w wysokości 1% ze środków EFS na 
rzecz regionów najbardziej oddalonych, 
tak aby powstał specjalny program 
wsparcia społecznego (POSEI SOCIAL 
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RJO) mający na celu poprawę warunków 
socjalnych ludności oraz redukcję 
skutków położenia wyspiarskiego w dużej 
odległości, w myśl art. 349 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Or. pt

Uzasadnienie

Artykuł 349 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej stanowi, że regiony najbardziej 
oddalone mają charakter wyspiarski i są bardziej oddalone od pozostałych regionów 
europejskich, co implikuje istnienie znacznych trudności gospodarczych i społecznych. Jeśli 
EFRR uwzględnia dodatkową dotację o specjalnym przeznaczeniu celem wsparcia spójności 
RNO, a Europejski Program Współpracy Terytorialnej specjalną kwotę w celu wsparcia 
spójności terytorialnej, wydaje się rozsądne, aby EFS również określił taką kwotę, nawet 
niewielką (1%) w celu wsparcia spójności społecznej.

Poprawka 269
Luís Paulo Alves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 2A (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2A. Programy operacyjne 
współfinansowane z EFS obejmujące 
obszary, które cierpią na skutek 
poważnych i trwałych niekorzystnych 
warunków przyrodniczych lub 
demograficznych, o których mowa w art. 
111, ustęp 4, rozporządzenia (UE) no 
[…]/2012/[rozporządzenie, które 
ustanawia przepisy wspólne] powinny 
skoncentrować się w sposób szczególny na 
rozwiązaniu specyficznych problemów 
tych obszarów.

Or. pt

Poprawka 270
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
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Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. EFS zapewnia wsparcie wydatków 
kwalifikowalnych, które, niezależnie od 
art. 110 ust. 2 lit. b) rozporządzenia (UE) 
nr […], mogą obejmować wszelkie zasoby 
finansowe będące przedmiotem wspólnego 
wkładu pracodawców i pracowników.

1. EFS zapewnia wsparcie wydatków 
kwalifikowalnych, które, niezależnie od 
art. 109 110 ust. 2 lit. b) rozporządzenia 
(UE) nr […], mogą obejmować wszelkie 
zasoby finansowe będące przedmiotem 
wspólnego wkładu pracodawców i 
pracowników.

Or. en

Poprawka 271
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Państwa członkowskie powinny 
przydzielić odpowiedni poziom wsparcia 
finansowego na pomoc techniczną 
związaną z EFS, zgodnie z art. 52 ust. 2 
rozporządzenia [...] [RWP], bezpośrednio 
wszystkim partnerom, o których mowa w 
art. 5 rozporządzenia [...] [RWP], aby 
ułatwić zaangażowanie i uczestnictwo 
tych partnerów w przygotowaniu, 
wdrażaniu, monitoringu i ocenie 
programów i operacji oraz aby wesprzeć 
budowanie ich potencjału zgodnie z 
europejskim kodeksem postępowania w 
dziedzinie partnerstwa.

Or. en
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Poprawka 272
Mojca Kleva

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 2 – litera (b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) obowiązki organów właściwych dla 
danego programu w odniesieniu do 
zarządzania, kontroli i audytu, dotyczące 
realizacji programu, są spełniane przez 
organy odpowiedzialne za program, w 
ramach którego udziela się wsparcia danej 
operacji lub organy te zawierają umowy z 
organami państwa członkowskiego, w 
którym dana operacja jest realizowana, pod 
warunkiem że spełnione są wymogi 
określone w ust. 2 lit. a) i zobowiązania w 
odniesieniu do zarządzania, kontroli i 
audytu dotyczące danej operacji.

b) obowiązki organów właściwych dla 
danego programu w odniesieniu do 
zarządzania, kontroli i audytu, dotyczące 
realizacji programu, są spełniane przez 
organy odpowiedzialne za program, w 
ramach którego udziela się wsparcia danej 
operacji lub organy te zawierają umowy z 
organami państwa członkowskiego, w 
którym dana operacja jest realizowana, pod 
warunkiem że spełnione są wymogi 
określone w ust. 2 lit. a) i zobowiązania w 
odniesieniu do zarządzania, kontroli i 
audytu dotyczące danej operacji. Wydatki z 
tytułu takich operacji w kwocie do 5% 
budżetu programu operacyjnego EFS 
oraz o ile dotyczą badań i innowacji, 
kształcenia i szkolenia kwalifikowane są 
poza systemem unijnym, jeśli zostały 
poniesione i wypłacone zgodnie z 
przepisami unijnymi i danego państwa 
członkowskiego mającymi zastosowanie 
do programu operacyjnego Jeżeli dany 
program jest finansowany z więcej niż 
jednego funduszu – por. art. 87 ust. 1 
rozporządzenia (UE) nr […]/2012 [RWP] 
– maksymalną wysokość 5% oblicza się na 
podstawie przydziału dla programu z EFS.

Or. en

Poprawka 273
Nuno Teixeira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – akapit czwarty
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Wkłady niepieniężne w formie 
dodatków bądź wynagrodzeń wypłacanych 
przez stronę trzecią uczestnikom danej 
operacji mogą kwalifikować się do objęcia 
wkładem EFS, o ile ich wartość nie 
przekracza kosztów poniesionych przez 
stronę trzecią i są wniesione zgodnie z 
przepisami krajowymi, w tym z zasadami 
rachunkowości.

4. Wkłady niepieniężne w formie 
dodatków bądź wynagrodzeń wypłacanych 
przez stronę trzecią uczestnikom danej 
operacji mogą kwalifikować się do objęcia 
wkładem EFS, o ile ich wartość nie 
przekracza kwoty 75% kosztów 
poniesionych przez stronę trzecią i są 
wniesione zgodnie z przepisami 
krajowymi, w tym z zasadami 
rachunkowości.

Or. pt

Uzasadnienie

EFS powinien wspierać beneficjentów do 75% kwoty, którą wydadzą oni na umowy o pracę w 
ich przedsiębiorstwach, a nie do 50%, gdyż to będzie prowadzić do poprawy stanu 
zatrudnienia i redukcji kosztów ponoszonych przez przedsiębiorców. W okresie 2007–2013 
różne przedsiębiorstwa korzystały z tego rodzaju wsparcia w wysokości 75%, co było jedną z 
form promowania stażów zawodowych dla wysoko kwalifikowanych młodych ludzi lub dla 
bezrobotnych długotrwałych.

Poprawka 274
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W tym celu Komisja jest upoważniona, 
zgodnie z art. 16, do przyjmowania aktów 
delegowanych dotyczących rodzaju 
operacji objętych wsparciem, definicji
standardowej skali kosztów jednostkowych 
i kwot ryczałtowych oraz ich 
maksymalnych kwot, które mogą być 
dostosowane do obowiązujących wspólnie 
stosowanych metod.

W tym celu Komisja, zgodnie z procedurą 
dotyczącą operacji objętych wsparciem, 
ustala definicję standardowej skali 
kosztów jednostkowych i kwot 
ryczałtowych oraz ich maksymalnych 
kwot, które mogą być dostosowane do 
obowiązujących wspólnie stosowanych 
metod.

Or. es
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Poprawka 275
Oldřich Vlasák, James Nicholson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Kwotę dotacji, która jest zwracana na 
podstawie kwalifikowalnego kosztu 
operacji, określonego według stawki 
ryczałtowej, standardowej skali kosztów 
jednostkowych i płatności ryczałtowych, o 
których mowa w art. 57 ust. 1 
rozporządzenia (UE) nr […], można 
wyliczać dla każdego przypadku przez 
odniesienie do projektu budżetu 
uzgodnionego ex ante przez instytucję 
zarządzającą, w przypadku gdy wsparcie 
publiczne nie przekracza 100 000 EUR.

3. Kwotę dotacji, która jest zwracana na 
podstawie kwalifikowalnego kosztu 
operacji, określonego według stawki 
ryczałtowej, standardowej skali kosztów 
jednostkowych i płatności ryczałtowych, o 
których mowa w art. 57 ust. 1 
rozporządzenia (UE) nr […], można 
wyliczać dla każdego przypadku przez 
odniesienie do projektu budżetu 
uzgodnionego ex ante przez instytucję 
zarządzającą, w przypadku gdy wsparcie 
publiczne nie przekracza 200 000 EUR.

Or. en

Poprawka 276
Ramona Nicole Mănescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Kwotę dotacji, która jest zwracana na 
podstawie kwalifikowalnego kosztu 
operacji, określonego według stawki 
ryczałtowej, standardowej skali kosztów 
jednostkowych i płatności ryczałtowych, o 
których mowa w art. 57 ust. 1 
rozporządzenia (UE) nr […], można 
wyliczać dla każdego przypadku przez 
odniesienie do projektu budżetu 
uzgodnionego ex ante przez instytucję 
zarządzającą, w przypadku gdy wsparcie 
publiczne nie przekracza 100 000 EUR.

3. Kwotę dotacji, która jest zwracana na 
podstawie kwalifikowalnego kosztu 
operacji, określonego według stawki 
ryczałtowej, standardowej skali kosztów 
jednostkowych i płatności ryczałtowych, o 
których mowa w art. 57 ust. 1 
rozporządzenia (UE) nr […], można 
wyliczać dla każdego przypadku przez 
odniesienie do projektu budżetu 
uzgodnionego ex ante przez instytucję 
zarządzającą, w przypadku gdy 
współfinansowanie przez UE nie 
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przekracza 100 000 EUR.

Or. en

Poprawka 277
Ramona Nicole Mănescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Dotacje, dla których wsparcie publiczne 
nie przekracza 50 000 EUR, z wyjątkiem 
operacji otrzymujących wsparcie w ramach 
programu pomocy państwa, przybierają 
formę kwot ryczałtowych oraz 
standardowej skali kosztów 
jednostkowych, zgodnie z ust. 1 lub art. 57 
rozporządzenia (UE) nr [...], z wyjątkiem 
projektów otrzymujących wsparcie w 
ramach programu pomocowego.

4. Dotacje, dla których współfinansowanie 
przez UE nie przekracza 50 000 EUR, z 
wyjątkiem operacji otrzymujących 
wsparcie w ramach programu pomocy 
państwa, przybierają formę kwot 
ryczałtowych oraz standardowej skali 
kosztów jednostkowych, zgodnie z ust. 1 
lub art. 57 rozporządzenia (UE) nr [...], z 
wyjątkiem projektów otrzymujących 
wsparcie w ramach programu 
pomocowego.

Or. en

Poprawka 278
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Ana Miranda, Nikos 
Chrysogelos, Karima Delli, Catherine Grèze

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Zgodnie z art. 32 rozporządzenia (UE) 
nr […] EFS może wspierać działania i 
obszary polityki wchodzące w jego zakres 
przez instrumenty finansowe, takie jak 
systemy podziału ryzyka, instrumenty 
kapitałowe i dłużne, fundusze 
gwarancyjne, fundusze zarządzające i 
fundusze pożyczkowe.

1. Zgodnie z art. 32 rozporządzenia (UE) 
nr […] EFS może wspierać działania i 
obszary polityki wchodzące w jego zakres 
przez instrumenty finansowe, takie jak 
systemy podziału ryzyka, instrumenty 
kapitałowe i dłużne, fundusze 
gwarancyjne, fundusze zarządzające,
fundusze pożyczkowe i mikrokredyty oraz 
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mikroinstrumenty finansowe.

Or. en

Poprawka 279
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

EFS może zostać wykorzystany w celu 
zwiększenia dostępu do rynków 
kapitałowych dla podmiotów publicznych i 
prywatnych na szczeblu krajowym i 
regionalnym realizujących działania i 
polityki wchodzące w zakres EFS oraz 
dany program operacyjny przez 
zastosowanie gwarancji opartych na 
polityce EFS, z zastrzeżeniem zgody 
Komisji.

EFS może zostać wykorzystany w celu 
zwiększenia dostępu do rynków 
kapitałowych dla podmiotów publicznych i 
prywatnych na szczeblu krajowym, 
regionalnym i lokalnym realizujących 
działania, w szczególności mikrokredyty
oraz mikroinstrumenty finansowe, i 
polityki wchodzące w zakres EFS oraz 
dany program operacyjny przez 
zastosowanie gwarancji opartych na 
polityce EFS, z zastrzeżeniem zgody 
Komisji.

Or. en

Poprawka 280
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja jest upoważniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 16 w celu określenia 
przepisów szczegółowych i warunków, 
łącznie z pułapami, dotyczących wniosków 
państw członkowskich w sprawie 
gwarancji opartych na polityce EFS, 

Komisja dba o to, aby zgodnie z art. 16 
ustanowiono przepisy szczegółowe i 
warunki, łącznie z pułapami, dotyczących 
wniosków państw członkowskich w 
sprawie gwarancji opartych na polityce 
EFS, dopilnowując w szczególności, aby 
ich udzielanie tych gwarancji nie 
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dopilnowując w szczególności, aby ich 
udzielanie tych gwarancji nie prowadziło 
do nadmiernego zadłużenia organów 
publicznych.

prowadziło do nadmiernego zadłużenia 
organów publicznych.

Or. es

Poprawka 281
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 15a
Przepisy szczególne dotyczące 

warunkowości
Artykuł 15a (nowy)
1. Warunki ex ante art. 17 ust. 5 
rozporządzenia (UE) nr […] nie mają 
zastosowania do zawieszenia płatności z 
EFS.
2. Warunki związane z koordynowaniem 
polityki gospodarczej państw 
członkowskich art. 21 rozporządzenia 
(UE) nr […] nie mają zastosowania do 
zawieszenia płatności z EFS.

Or. en

Poprawka 282
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Rozdział 4 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przekazanie uprawnień i przepisy Przepisy końcowe
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końcowe

Or. es

Poprawka 283
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 16 skreślony
Wykonywanie przekazanych uprawnień
1. Uprawnienia do przyjmowania aktów 
delegowanych powierza się Komisji na 
warunkach określonych w niniejszym 
artykule.
2. Przekazanie uprawnień, o których 
mowa w art. 14 ust. 1 i art. 15 ust. 2, 
następuje na czas nieokreślony począwszy 
od dnia 1 stycznia 2014 r.
3. Przekazanie uprawnień, o których 
mowa w art. 14 ust. 1 akapit pierwszy i w 
art. 15 ust. 2 akapit drugi, może zostać w 
dowolnym momencie odwołane przez 
Parlament Europejski lub Radę. Decyzja 
o odwołaniu kończy przekazanie 
uprawnień określonych w tej decyzji. Staje 
się ona skuteczna następnego dnia po jej 
opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej lub od późniejszej daty, 
która jest w tej decyzji określona. Nie 
wpływa ona na ważność aktów 
delegowanych już obowiązujących.
4. Niezwłocznie po przyjęciu aktu 
delegowanego Komisja powiadamia o tym 
równocześnie Parlament Europejski i 
Radę.
5. Akt delegowany przyjęty zgodnie z art. 
14 ust. 1 akapit pierwszy i art. 15 ust. 2 
akapit drugi wchodzi w życie wyłącznie w 
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przypadku braku sprzeciwu Parlamentu 
Europejskiego lub Rady w ciągu 2 
miesięcy od zawiadomienia o tym akcie 
Parlamentu Europejskiego i Rady lub też 
jeśli przed upływem tego terminu 
Parlament Europejski i Rada poinformują 
Komisję, że nie zamierzają zgłosić 
sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o 2 
miesiące z inicjatywy Parlamentu 
Europejskiego lub Rady.

Or. es

Poprawka 284
Ramona Nicole Mănescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 2a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Akty delegowane ustanowione są we 
współpracy z europejskimi 
przedstawicielami partnerów, o których 
mowa w art. 5 rozporządzenia w sprawie 
wspólnego świadczenia, w porozumieniu z 
Komitetem EFS;

Or. en

Poprawka 285
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – ustęp 1 – akapit pierwszy – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– bezrobotni, w tym długotrwale 
bezrobotni*;

– bezrobotni, w tym długotrwale 
bezrobotni*, ludzie młodzi, kobiety oraz 
osoby niepełnosprawne;

Or. es
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Poprawka 286
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – punkt 1 – akapit pierwszy – punkt 1 – tiret 1 (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

- pracownicy zwolnieni w wyniku 
poważnych zakłóceń gospodarki lokalnej,
regionalnej lub krajowej spowodowanych 
nieoczekiwanym kryzysem lub w wyniku 
gwałtownego spadku w danym sektorze, 
lub przemieszczania działalności 
gospodarczej do państw niebędących 
państwami UE

Or. en

Poprawka 287
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – ustęp 1 – akapit pierwszy – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– długotrwale bezrobotni*; skreślony

Or. es

Poprawka 288
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – punkt 1 – akapit pierwszy – punkt 3 – tiret 1 (nowe)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

- nieaktywni i oddaleni od rynku pracy

Or. en

Poprawka 289
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – punkt 1 – akapit pierwszy – punkt 5 – tiret 1 (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

osoby słabsze znajdujące się w 
niekorzystnej sytuacji pod względem 
dostępu do tradycyjnego rynku 
kredytowego

Or. en

Poprawka 290
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – punkt 1 – akapit pierwszy – punkt 6 – tiret 6 (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

- osoba w wieku poniżej 25 roku życia, 
przyuczająca się do zawodu lub 
podejmująca ponowne szkolenie w ciągu 
czterech miesięcy po ukończeniu szkoły

Or. en

Poprawka 291
María Irigoyen Pérez
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – ustęp 1 – akapit pierwszy – punkt 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– osoby powyżej 54 lat*; – osoby powyżej 50 lat*;

Or. es

Poprawka 292
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – ustęp 1 – akapit pierwszy – punkt 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– osoby powyżej 54 lat*; – osoby powyżej 45 lat*;

Or. es

Poprawka 293
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Karima Delli, Catherine 
Grèze, Ana Miranda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – punkt 1 – akapit pierwszy – punkt 7 – tiret 7 (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

- osoby w wieku powyżej 54 roku życia, 
które cierpią z powodu poważnych 
trudności materialnych

Or. en

Poprawka 294
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee, Sabine Lösing
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – punkt 1 – akapit pierwszy – punkt 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

migranci, osoby obcego pochodzenia, 
mniejszości (w tym społeczności 
marginalizowane, takie jak Romowie)**

migranci, azylanci, uchodźcy, osoby 
obcego pochodzenia, mniejszości (w tym 
społeczności marginalizowane, takie jak 
Romowie)**;

Or. en

Poprawka 295
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – punkt 1 – akapit pierwszy – punkt 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

migranci, osoby obcego pochodzenia, 
mniejszości (w tym społeczności 
marginalizowane, takie jak Romowie)**

migranci, azylanci, uchodźcy, osoby 
obcego pochodzenia, mniejszości (w tym 
społeczności marginalizowane, takie jak 
Romowie)**;

Or. en

Poprawka 296
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – punkt 1 – akapit pierwszy – punkt 12 – tiret 1 (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

- osoby zagrożone ubóstwem

Or. en
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Poprawka 297
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – punkt 1 – akapit pierwszy – punkt 12 – tiret 2 (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

- osoby, które cierpią z powodu 
poważnych trudności materialnych

Or. en

Poprawka 298
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – punkt 1 – akapit pierwszy – punkt 12 – tiret 3 (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

- osoby poniżej 18 roku życia w 
gospodarstwach domowych osób 
długotrwale bezrobotnych

Or. en

Poprawka 299
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – punkt 1 – akapit pierwszy – punkt 12 – tiret 4 (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

- samotni rodzice

Or. en



AM\903909PL.doc 147/166 PE491.059v01-00

PL

Poprawka 300
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – punkt 1 – akapit pierwszy – punkt 12 – tiret 5 (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

- osoby bezdomne

Or. en

Poprawka 301
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee, Sabine Lösing

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – punkt 1 – akapit pierwszy – punkt 13a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

• osoby zagrożone ubóstwem
• osoby doznające poważnych trudności 
materialnych
• rodzice samotnie wychowujący dziecko
• osoby bezdomne
• mieszkańcy najbiedniejszych dzielnic

Or. en

Poprawka 302
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – punkt 1 – akapit pierwszy – punkt 13a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

osoby z terenów wiejskich i oddalonych
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Or. pl

Poprawka 303
Ramona Nicole Mănescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – punkt 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) osoby posiadające wykształcenie 
zawodowe i kwalifikacje zdobyte podczas 
szkolenia

Or. en

Poprawka 304
María Irigoyen Pérez

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – ustęp 1 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Te dane dotyczące uczestników biorących 
udział w operacji objętej wsparciem EFS 
należy dostarczać w corocznych 
sprawozdaniach z realizacji, o których 
mowa w art. 44 ust. 1 i 2 i art. 101 ust. 1 
rozporządzenia (UE) nr […]. Wszystkie 
dane pogrupowane są według płci.

Te dane dotyczące uczestników biorących 
udział w operacji objętej wsparciem EFS 
należy dostarczać w corocznych 
sprawozdaniach z realizacji, o których 
mowa w art. 44 ust. 1 i 2 i art. 101 ust. 1 
rozporządzenia (UE) nr […]. Wszystkie 
dane pogrupowane są według płci w celu 
poznania wpływu interwencji na mężczyzn 
i kobiety.

Or. es

Poprawka 305
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – punkt 2 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

• liczba projektów zrealizowanych w pełni 
lub częściowo przez partnerów 
społecznych lub organizacje pozarządowe;

• liczba projektów zrealizowanych w pełni 
lub częściowo przez partnerów
społecznych lub organizacje pozarządowe
lub inne osoby zainteresowane;

Or. en

Poprawka 306
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – punkt 2 – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

• liczba projektów obejmujących 
administrację publiczną lub służby 
publiczne;

• liczba projektów obejmujących 
administrację publiczną lub służby 
publiczne na szczeblu krajowym, 
regionalnym i lokalnym;

Or. en

Poprawka 307
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – punkt 2 – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

liczba mikroprzedsiębiorstw oraz małych i 
średnich przedsiębiorstw objętych 
wsparciem.

liczba mikroprzedsiębiorstw oraz małych i 
średnich przedsiębiorstw, przedsiębiorstw 
spółdzielczych i przedsiębiorstw 
gospodarki społecznej.

Or. en



PE491.059v01-00 150/166 AM\903909PL.doc

PL

Poprawka 308
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – punkt 2 – punkt 3 – tiret 1 (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

- liczba objętych wsparciem mikro-, 
małych i średnich przedsiębiorstw, 
przedsiębiorstw spółdzielczych, 
przedsiębiorstw gospodarki społecznej, 
które są pod przywództwem kobiet lub 
posiadają większość kobiet w zarządzie lub 
radzie nadzorczej

Or. en

Poprawka 309
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – punkt 2 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Te dane należy dostarczać w corocznych 
sprawozdaniach z realizacji, o których 
mowa w art. 44 ust. 1 i 2 i art. 101 ust. 1 
rozporządzenia (UE) nr […].

Te dane należy dostarczać w corocznych 
sprawozdaniach z realizacji, o których 
mowa w art. 44 ust. 1 i 2 i art. 101 ust. 1 
rozporządzenia (UE) nr […]. Wszystkie 
dane, dla których płeć nie ma 
szczególnego znaczenia, pogrupowane są 
również według płci.

Or. en

Poprawka 310
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – punkt 3 – punkt 4 – tiret 1 (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

- kobiety pozostające w trudnej sytuacji 
zawodowej

Or. en

Poprawka 311
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – punkt 3 – punkt 4 – tiret 2 (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

- kobiety, które stają się niezależne 
ekonomicznie

Or. en

Poprawka 312
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – punkt 3 – punkt 4 – tiret 3 (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

- zwiększenie liczby kobiet w sektorach 
MINT

Or. en

Poprawka 313
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – punkt 3 – punkt 4 – tiret 4 (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

- osoby zaangażowane w pracę społeczną 
w momencie opuszczania programu

Or. en

Poprawka 314
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – punkt 3 – punkt 4 – tiret 5 (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

- osoby powyżej względnej granicy 
ubóstwa

Or. en

Poprawka 315
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – punkt 3 – punkt 4 – tiret 6 (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

- osoby, które wyszły z sytuacji niedostatku 
materialnego

Or. en

Poprawka 316
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – punkt 3 – punkt 4 – tiret 7 (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

- procent uczestników, odbiorców usług z 
grup będących w niekorzystnej sytuacji w 
zakresie zdobywania wykształcenia, 
kwalifikacji, zatrudnienia po opuszczeniu 
programu

Or. en

Poprawka 317
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – punkt 3 – punkt 4 – tiret 8 (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

- ocena wartości interwencji uczestników 
(w zakresie zwiększenia ich dobrego 
samopoczucia, rozwoju ich umiejętności 
...), ocena procesu konsultacji 
dotyczącego interwencji

Or. en

Poprawka 318
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – punkt 3 – punkt 4 – tiret 9 (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

- procent uczestników niepełnosprawnych 
zatrudnionych po uzyskaniu wsparcia

Or. en
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Poprawka 319
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – punkt 3 – punkt 4 – tiret 10 (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

- procent uczestników niepełnosprawnych 
pomyślnie przeniesionych spod opieki 
instytucjonalnej pod opiekę społeczności 
lokalnych

Or. en

Poprawka 320
María Irigoyen Pérez

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – ustęp 3 – punkt 4a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– uczestnicy, którzy przestali otrzymywać 
minimalne dochody lub inne korzyści po
uczestnictwie w programie.

Or. es

Poprawka 321
María Irigoyen Pérez

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Te dane należy dostarczać w corocznych 
sprawozdaniach z realizacji, o których 

Te dane należy dostarczać w corocznych 
sprawozdaniach z realizacji, o których 
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mowa w art. 44 ust. 1 i 2 i art. 101 ust. 1 
rozporządzenia (UE) nr […]. Wszystkie 
dane pogrupowane są według płci.

mowa w art. 44 ust. 1 i 2 i art. 101 ust. 1 
rozporządzenia (UE) nr […]. Wszystkie 
dane pogrupowane są według płci w celu 
poznania wpływu interwencji na mężczyzn
i kobiety.

Or. es

Poprawka 322
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – punkt 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Te dane należy dostarczać w corocznych 
sprawozdaniach z realizacji, o których 
mowa w art. 44 ust. 1 i 2 i art. 101 ust. 1 
rozporządzenia (UE) nr […]. Wszystkie 
dane pogrupowane są według płci.

Te dane należy dostarczać w corocznych 
sprawozdaniach z realizacji, o których 
mowa w art. 44 ust. 1 i 2 i art. 101 ust. 1 
rozporządzenia (UE) nr […]. Wszystkie 
dane pogrupowane są według płci i 
powinny zależeć od oczekiwanego wyniku 
priorytetu inwestycji, jeżeli osoby lub 
uczestnicy są w wieku poniżej 25 roku 
życia, między 25 a 54 rokiem życia i 
powyżej 54 roku życia*

Or. en

Poprawka 323
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – punkt 4 – punkt 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

· uczestnicy posiadający zatrudnienie 6 
miesięcy po opuszczeniu programu

- uczestnicy posiadający zatrudnienie 6 
miesięcy w pełnym wymiarze czasu pracy 
po opuszczeniu programu
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Or. en

Poprawka 324
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee, Sabine Lösing

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – punkt 4 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

· uczestnicy posiadający zatrudnienie 6 
miesięcy po opuszczeniu programu

· uczestnicy zatrudnieni w pełnym 
wymiarze czasu pracy i niepełnym 
wymiarze czasu pracy oraz w ramach 
samozatrudnienia 6 miesięcy po 
opuszczeniu programu • uczestnicy 
znajdujący się w lepszej sytuacji 
zawodowej 6 miesięcy po opuszczeniu 
programu (charakter zatrudnienia - pełny 
lub niepełny wymiar czasu pracy, płace w 
porównaniu do wynagrodzeń 
minimalnych lub poziomu krajowego, 
umowy) • uczestnicy są aktywnie 
zaangażowani w społeczności i sieci 
społeczne • uczestnicy zatrudnieni w 
pełnym wymiarze czasu pracy, w 
niepełnym wymiarze czasu pracy oraz w 
ramach samozatrudnienia 1 rok po 
opuszczeniu programu • uczestnicy w 
lepszej sytuacji zawodowej 1 rok po 
opuszczeniu programu • uczestnicy, którzy 
podnieśli się powyżej granicy względnego 
ubóstwa, żyjący ponad granicą 
względnego ubóstwa, 1 rok po 
opuszczeniu programu • uczestnicy 
wyciągnięci z niedostatku materialnego, 
niebędący w stanie ubóstwa, 1 rok po 
opuszczeniu programu

Or. en

Poprawka 325
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – punkt 4 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

· uczestnicy posiadający zatrudnienie 6
miesięcy po opuszczeniu programu;

· uczestnicy posiadający zatrudnienie 9
miesięcy po opuszczeniu programu;

Or. pl

Poprawka 326
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – punkt 4 – punkt 1 – tiret 1 (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

- uczestnicy zatrudnieni w niepełnym 
wymiarze czasu pracy 6 miesięcy po 
opuszczeniu programu

Or. en

Poprawka 327
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – punkt 4 – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

· uczestnicy pracujący na własny rachunek
6 miesięcy po opuszczeniu programu;

· uczestnicy pracujący na własny rachunek
9 miesięcy po opuszczeniu programu;

Or. pl

Poprawka 328
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
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Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – punkt 4 – punkt 1 – tiret 2 (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

- uczestnicy zatrudnieni w pełnym 
wymiarze czasu pracy 6 miesięcy po 
opuszczeniu programu

Or. en

Poprawka 329
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – punkt 4 – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

· uczestnicy znajdujący się w lepszej 
sytuacji na rynku pracy 6 miesięcy po 
opuszczeniu programu

· uczestnicy znajdujący się w lepszej 
sytuacji na rynku pracy 6 miesięcy po 
opuszczeniu programu (charakter 
zatrudnienia - pełny lub niepełny wymiar 
czasu pracy, płace w porównaniu do 
wynagrodzeń minimalnych lub poziomu 
krajowego, umowy)

Or. en

Poprawka 330
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – punkt 4 – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

· uczestnicy znajdujący się w lepszej 
sytuacji na rynku pracy 6 miesięcy po 
opuszczeniu programu.

· uczestnicy znajdujący się w lepszej 
sytuacji na rynku pracy 9 miesięcy po 
opuszczeniu programu.
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Or. pl

Poprawka 331
María Irigoyen Pérez

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – ustęp 4 – punkt 3a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– uczestnicy, których stopień zależności 
socjalnej zmniejszył się po sześciu 
miesiącach od uczestnictwa w programie.

Or. es

Poprawka 332
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – punkt 4 – punkt 3 – tiret 1 (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

- uczestnicy zatrudnieni w pełnym 
wymiarze czasu 1 rok po opuszczeniu 
programu

Or. en

Poprawka 333
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – punkt 4 – punkt 3 – tiret 2 (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

- uczestnicy biorący aktywny udział w 
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społeczności i sieciach społecznych

Or. en

Poprawka 334
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – punkt 4 – punkt 3 – tiret 3 (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

- uczestnicy zatrudnieni w niepełnym 
wymiarze czasu pracy 1 rok po 
opuszczeniu programu

Or. en

Poprawka 335
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – punkt 4 – punkt 3 – tiret 4 (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

- uczestnicy działający w ramach 
samozatrudnienia 1 rok po opuszczeniu 
programu

Or. en

Poprawka 336
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – punkt 4 – punkt 3 – tiret 5 (nowe)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

- uczestnicy w lepszej sytuacji zawodowej 
1 rok po opuszczeniu programu

Or. en

Poprawka 337
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – punkt 4 – punkt 3 – tiret 6 (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

- uczestnicy, których standard życia 
podniósł się powyżej granicy względnego 
ubóstwa, 1 rok po opuszczeniu programu

Or. en

Poprawka 338
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – punkt 4 – punkt 3 – tiret 7 (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

- uczestnicy, którzy podnieśli się ponad 
granicę ciężkiego niedostatku 
materialnego, 1 rok po opuszczeniu 
programu

Or. en

Poprawka 339
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – punkt 4 – punkt 3 – tiret 8 (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

- kobiety pozostające w niepewnej sytuacji 
zawodowej 1 rok po opuszczeniu 
programu

Or. en

Poprawka 340
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – punkt 4 – punkt 3 – tiret 9 (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

- kobiety, które stają się niezależne 
ekonomicznie, 1 rok po opuszczeniu 
programu

Or. en

Poprawka 341
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – punkt 4 – punkt 3 – tiret 10 (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

- zwiększenie liczby kobiet w sektorach 
MINT 1 rok po opuszczeniu programu

Or. en
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Poprawka 342
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – punkt 4 – punkt 3 – tiret 11 (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

- procent zatrudnionych uczestników 
niepełnosprawnych 1 rok po otrzymaniu 
wsparcia

Or. en

Poprawka 343
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – punkt 4 – punkt 3 – tiret 12 (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

- procent nieistniejącej już opieki 
instytucjonalnej w porównaniu do 
pierwotnej ogólnej liczby na początku 
okresu pomiarowego

Or. en

Poprawka 344
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – punkt 4 – punkt 3 – tiret 13 (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

- procent osób poniżej 18 roku życia w 
gospodarstwach domowych osób 
długotrwale bezrobotnych
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Or. en

Poprawka 345
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – punkt 4 – punkt 3 – tiret 14 (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

- procent osób powyżej 54 roku życia 
doznających ciężkiego niedostatku 
materialnego

Or. en

Poprawka 346
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – punkt 4 – punkt 3 – tiret 15 (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

- zmniejszenie liczby przypadków 
dyskryminacji zarejestrowanych przez 
organ wyznaczony do promowania 
równego traktowania wszystkich osób bez 
stosowania dyskryminacji w miejscu pracy 
i wykonywania zawodu oraz 
oczekiwanego rezultatu priorytetu 
inwestycji w obszarach poza pracą i 
zatrudnieniem

Or. en

Poprawka 347
María Irigoyen Pérez



AM\903909PL.doc 165/166 PE491.059v01-00

PL

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – ustęp 4 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Te dane należy dostarczać w corocznych 
sprawozdaniach z realizacji, o których 
mowa w art. 44 ust. 4 rozporządzenia (UE) 
nr […]. Należy je gromadzić na podstawie 
reprezentatywnej próby uczestników 
wewnątrz każdej osi priorytetowej. Należy 
zapewnić wewnętrzną ważność próby tak, 
aby zebrane dane mogły być uogólnione na 
poziomie osi priorytetowej. Wszystkie 
dane pogrupowane są według płci.

Te dane należy dostarczać w corocznych 
sprawozdaniach z realizacji, o których 
mowa w art. 44 ust. 4 rozporządzenia (UE) 
nr […]. Należy je gromadzić na podstawie 
reprezentatywnej próby uczestników 
wewnątrz każdej osi priorytetowej. Należy 
zapewnić wewnętrzną ważność próby tak, 
aby zebrane dane mogły być uogólnione na 
poziomie osi priorytetowej. Wszystkie 
dane pogrupowane są według płci w celu 
poznania wpływu interwencji na mężczyzn 
i kobiety.

Or. es

Poprawka 348
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – punkt 4 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Te dane należy dostarczać w corocznych 
sprawozdaniach z realizacji, o których 
mowa w art. 44 ust. 4 rozporządzenia (UE) 
nr […]. Należy je gromadzić na podstawie 
reprezentatywnej próby uczestników 
wewnątrz każdej osi priorytetowej. Należy 
zapewnić wewnętrzną ważność próby tak, 
aby zebrane dane mogły być uogólnione na 
poziomie osi priorytetowej. Wszystkie 
dane pogrupowane są według płci.

Te dane należy dostarczać w corocznych 
sprawozdaniach z realizacji, o których 
mowa w art. 44 ust. 4 rozporządzenia (UE) 
nr […]. Należy je gromadzić na podstawie 
reprezentatywnej próby uczestników 
wewnątrz każdej osi priorytetowej lub 
poniżej priorytetu. Należy zapewnić 
wewnętrzną ważność próby tak, aby 
zebrane dane mogły być uogólnione na 
poziomie osi priorytetowej lub poniżej 
priorytetu. Wszystkie dane pogrupowane 
są według płci i powinny zależeć od 
oczekiwanego wyniku priorytetu 
inwestycji, jeżeli osoby lub uczestnicy są w 
wieku poniżej 25 roku życia, między 25 a 
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54 rokiem życia i powyżej 54 roku życia*

Or. en


