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Tekst proponowany przez Komisję Poprawki Parlamentu

Poprawkę złożyła Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Poprawka 12
Artykuł 2 ustęp 1 litera b)

b) rozwój solidarności młodzieży, 
szczególnie w celu wzmocnienia spójności 
społecznej Unii Europejskiej;

b) rozwój solidarności i promocja tolerancji 
wśród młodzieży w związku z 
różnorodnością, szczególnie w celu 
wzmocnienia spójności społecznej Unii 
Europejskiej;

Or. fr

Uzasadnienie

L'Union Européenne est dotée d'une grande diversité culturelle, religieuse, sociale etc. La  
promotion de la cohésion sociale ne peut se réaliser que si l'on inculque aux jeunes 
générations un certain nombre de principes et notamment ceux de la solidarité et de la 
tolérance envers tous afin de contribuer à faire évoluer les mentalités.
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Poprawkę złożyła Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Poprawka 13
Artykuł 2 ustęp 1 litera d)

d) przyczynianie się do podnoszenia jakości 
systemów wspierających działania 
młodzieży oraz do rozwoju zdolności 
organizacyjnej społeczeństwa 
obywatelskiego w dziedzinie młodzieżowej;

d) przyczynianie się do podnoszenia jakości 
systemów wspierających działania 
młodzieży oraz do poprawy 
funkcjonowania i rozwoju zdolności 
organizacyjnej społeczeństwa 
obywatelskiego w celu umożliwienia 
realizacji celów unijnych w dziedzinie 
młodzieżowej;

Or. fr

Uzasadnienie

Il est nécessaire de préciser le soutien apporté aux organisations de la société civile qui 
jouent un rôle fondamental dans la mise en œuvre des objectifs de l'UE dans le domaine de la 
jeunesse. L'article 4 paragraphe 4 de la Décision indique d'ailleurs que  les actions relatives 
aux systèmes d'appui et aux organisations de la société civile " visent à soutenir les 
organismes actifs au niveau européen dans le domaine de la jeunesse, notamment le 
fonctionnement des organisations non gouvernementales de jeunesse…)

Poprawkę złożyła Anna Hedh

Poprawka 14
Artykuł 2 ustęp 1 litera ea) (nowa)

ea) promowanie równości między kobietami 
i mężczyznami.

Or. sv

Poprawkę złożyła Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Poprawka 15
Artykuł 2 ustęp 2

2. Ogólne cele programu uzupełniają cele w 
innych dziedzinach działania Unii 
Europejskiej, szczególnie w dziedzinie 
wychowania i szkolenia zawodowego w 
kontekście jednej Europy oraz stałego 

2. Ogólne cele programu uzupełniają cele w 
innych dziedzinach działania Unii 
Europejskiej, szczególnie w dziedzinie 
wychowania i szkolenia zawodowego w 
kontekście jednej Europy oraz stałego 
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kształcenia, jak również w dziedzinie 
kultury i sportu.

kształcenia, jak również w dziedzinie 
kultury, sportu, języków, integracji 
społecznej, równego statusu kobiet i 
mężczyzn, zwalczania dyskryminacji, 
badań, przedsiębiorczości i zewnętrznych 
działań Unii.

Or. fr

Uzasadnienie

Il est nécessaire de préserver la cohérence entre ce paragraphe et l'article 11 qui mentionne 
les domaines de complémentarité entre le programme Jeunesse en action et les autres actions 
communautaires.

Poprawkę złożyła Eva-Britt Svensson

Poprawka 16
Artykuł 2 ustęp 2

2. Ogólne cele programu uzupełniają cele w 
innych dziedzinach działania Unii 
Europejskiej, szczególnie w dziedzinie 
wychowania i szkolenia zawodowego w 
kontekście jednej Europy oraz stałego 
kształcenia, jak również w dziedzinie 
kultury i sportu.

2. Ogólne cele programu uzupełniają cele w 
innych dziedzinach działania Unii 
Europejskiej, szczególnie w dziedzinie 
wychowania i szkolenia zawodowego w 
kontekście jednej Europy oraz stałego 
kształcenia, jak również w dziedzinie 
równości między kobietami i mężczyznami, 
kultury i sportu.

Or. en

Uzasadnienie

The promotion of  equality between women and men must also be included

Poprawkę złożyła María Esther Herranz García

Poprawka 17
Artykuł 3 ustęp 1 litera h)

h) czuwanie nad przestrzeganiem równości 
kobiet i mężczyzn w uczestnictwie w 
programie oraz nad równością płci w 
działaniach;

h) czuwanie nad przestrzeganiem i 
promowaniem równości kobiet i mężczyzn 
oraz działań na rzecz zwalczania wszelkich 
form dyskryminacji w uczestnictwie w 
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programie (skreślenie).

Or. es

Uzasadnienie

La lucha contra todas las formas de discriminación y la promoción de la igualdad entre 
hombres y mujeres deben ser tenidas en cuenta en las acciones desarrolladas al amparo del 
programa.

Poprawkę złożyła Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Poprawka 18
Artykuł 3 ustęp 1 litera g)

g) czuwanie nad uczestnictwem w 
programach młodzieży mającej mniejsze 
możliwości;

g) ułatwienie uczestnictwa w programie
młodzieży mającej mniejsze możliwości, w 
szczególności zaś młodzieży pochodzenia 
imigracyjnego lub należącej do mniejszości, 
a także młodzieży niepełnosprawnej;

Or. fr

Uzasadnienie

Les jeunes issus de l'immigration, de minorités nationales et les jeunes handicapés ont 
souvent moins d'opportunités de participer à des initiatives et à des programmes pour la 
jeunesse et c'est pourquoi une attention particulière doit leur être accordée de manière à 
contribuer à renforcer la cohésion sociale de l'Union Européenne.  

Poprawkę złożyła Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Poprawka 19
Artykuł 3 ustęp 2, część wprowadzająca

2. W ramach ogólnego celu „rozwoju 
solidarności młodzieży, szczególnie w celu 
wzmocnienia spójności społecznej Unii 
Europejskiej”:

2. W ramach ogólnego celu „rozwoju 
solidarności i promowania tolerancji wśród 
młodzieży w związku z różnorodnością, 
szczególnie w celu wzmocnienia spójności 
społecznej Unii Europejskiej”:

Or. fr
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Uzasadnienie

L'Union Européenne est dotée d'une grande diversité culturelle, religieuse, sociale etc. La  
promotion de la cohésion sociale ne peut se réaliser que si l'on inculque aux jeunes 
générations un certain nombre de principes et notamment ceux de la solidarité et de la 
tolérance envers tous afin de contribuer à faire évoluer les mentalités.

Poprawkę złożyła Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Poprawka 20
Artykuł 3 ustęp 4, część wprowadzająca

4. W ramach ogólnego celu „przyczyniania 
się do podnoszenia jakości systemów 
wspierających działania młodzieży oraz do 
rozwoju zdolności organizacyjnej 
społeczeństwa obywatelskiego w dziedzinie 
młodzieżowej”:

4. W ramach ogólnego celu „przyczyniania 
się do podnoszenia jakości systemów 
wspierających działania młodzieży oraz do 
poprawy funkcjonowania i rozwoju
zdolności organizacyjnej społeczeństwa 
obywatelskiego w celu umożliwienia 
realizacji celów unijnych w dziedzinie 
młodzieżowej”:

Or. fr

Uzasadnienie

Il est nécessaire de préciser le soutien apporté aux organisations de la société civile qui 
jouent un rôle fondamental dans la mise en œuvre des objectifs de l'UE dans le domaine de la 
jeunesse. L'article 4 paragraphe 4 de la Décision indique d'ailleurs que  les actions relatives 
aux systèmes d'appui et aux organisations de la société civile " visent à soutenir les 
organismes actifs au niveau européen dans le domaine de la jeunesse, notamment le 
fonctionnement des organisations non gouvernementales de jeunesse…)

Poprawkę złożyła Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Poprawka 21
Artykuł 3 ustęp 4 litera d)

d) przyczynianie się do poprawy informacji 
dla młodzieży;

d) przyczynianie się do poprawy informacji 
dla młodzieży, w szczególności dotyczących 
Unii Europejskiej i jej polityk, w tym tych 
odnoszących się do młodzieży; 

Or. fr
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Uzasadnienie

Le programme Jeunesse en action devrait contribuer à l'amélioration de la connaissance 
qu'ont les jeunes de l'Union Européenne et des politiques communautaires, y compris celles 
relatives à la jeunesse de manière à promouvoir " la citoyenneté européenne des jeunes" qui 
est énoncée comme un objectif du programme à l'article 2.

Poprawkę złożyła Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Poprawka 22
Artykuł 4 punkt 3

Ta akcja ma na celu wspieranie projektów z 
krajami partnerskimi programu z tytułu art. 
5, a szczególnie wymianę młodzieży i 
animatorów społeczno-oświatowych, 
wspieranie inicjatyw, wzmacniających 
wzajemne zrozumienie młodzieży oraz jej 
poczucie solidarności, jak również rozwój 
współpracy w dziedzinie młodzieży i 
społeczeństwa obywatelskiego w tych 
krajach.

Ta akcja ma na celu wspieranie projektów z 
krajami partnerskimi programu z tytułu art. 
5, a szczególnie wymianę młodzieży i 
animatorów społeczno-oświatowych, 
wspieranie inicjatyw, wzmacniających 
wzajemne zrozumienie młodzieży oraz jej 
poczucie solidarności i tolerancji, jak 
również rozwój współpracy w dziedzinie 
młodzieży i społeczeństwa obywatelskiego 
w tych krajach.

Or. fr

Uzasadnienie

L'Union Européenne est dotée d'une grande diversité culturelle, religieuse, sociale etc. La  
promotion de la cohésion sociale ne peut se réaliser que si l'on inculque aux jeunes 
générations un certain nombre de principes et notamment ceux de la solidarité et de la 
tolérance envers tous afin de contribuer à faire évoluer les mentalités.

Poprawkę złożyła María Esther Herranz García

Poprawka 23
Artykuł 6 ustęp 2

2. Nie naruszając warunków określonych w 
Załączniku, dotyczących wykonywania 
akcji, program jest adresowany do 
młodzieży od 13 do 30 lat.

2. Nie naruszając warunków określonych w 
Załączniku, dotyczących wykonywania 
akcji, program jest adresowany do 
młodzieży od 15 do 28 lat.

Or. en
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Uzasadnienie

The draftsman supports the widening of the scope of the Programme (previously limited to 
those between 15 and 25 years) to give greater flexibility to the Programme and to reflect the 
changing nature of youth. However, he would like to propose that the upper age limit be fixed 
at 28 years instead of 30 and lowered to 13 years only in exceptional situations, because of 
budgetary restraints.

Poprawkę złożyła Eva-Britt Svensson

Poprawka 24
Artykuł 6 ustęp 4

4. Cała młodzież, bez dyskryminacji, 
powinna mieć dostęp do działań programu, 
zgodnie z warunkami określonymi w 
Załączniku. Komisja i kraje uczestniczące w 
programie czuwają, aby uczyniono 
szczególny wysiłek na rzecz młodzieży, 
która z powodów wychowawczych, 
społecznych, fizycznych, psychicznych, 
ekonomicznych, kulturowych lub 
geograficznych ma największe trudności w 
uczestniczeniu w programie.

4. Cała młodzież, bez dyskryminacji, 
powinna mieć dostęp do działań programu, 
zgodnie z warunkami określonymi w 
Załączniku. Komisja i kraje uczestniczące w 
programie czuwają, aby uczyniono 
szczególny wysiłek na rzecz młodzieży, 
która z powodów związanych ze społeczno-
kulturową tożsamością płci, 
wychowawczych, społecznych, fizycznych, 
psychicznych, ekonomicznych, kulturowych 
lub geograficznych ma największe trudności 
w uczestniczeniu w programie.

Or. en

Uzasadnienie

Efforts must also be done in order to avoid  that for gender reasons, girls don't participate.

Poprawkę złożyła Anna Hedh

Poprawka 25
Artykuł 6 ustęp 4

4. Cała młodzież, bez dyskryminacji, 
powinna mieć dostęp do działań programu, 
zgodnie z warunkami określonymi w 
Załączniku. Komisja i kraje uczestniczące w 
programie czuwają, aby uczyniono 
szczególny wysiłek na rzecz młodzieży, 
która z powodów wychowawczych, 
społecznych, fizycznych, psychicznych, 

4. Cała młodzież, bez dyskryminacji, 
powinna mieć dostęp do działań programu, 
zgodnie z warunkami określonymi w 
Załączniku. Komisja i kraje uczestniczące w 
programie czuwają, aby uczyniono 
szczególny wysiłek na rzecz młodzieży, 
która z powodów wychowawczych, 
społecznych, fizycznych, psychicznych, 
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ekonomicznych, kulturowych lub 
geograficznych ma największe trudności w 
uczestniczeniu w programie.

ekonomicznych, kulturowych lub 
geograficznych ma największe trudności w 
uczestniczeniu w programie. Komisja i kraje 
uczestniczące w programie zapewniają 
również zrównoważone uczestnictwo kobiet 
i mężczyzn.

Or. sv

Poprawkę złożyła Eva-Britt Svensson

Poprawka 26
Artykuł 8 ustęp 6 litera b) punkt ii)

ii) należy mieć do dyspozycji wystarczająco 
liczny personel, o odpowiednich 
kwalifikacjach zawodowych i językowych, 
przystosowany do pracy w środowisku 
międzynarodowej współpracy;

ii) należy mieć do dyspozycji wystarczająco 
liczny personel zachowując równowagę 
między liczbą kobiet i mężczyzn, o 
odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i 
językowych, przystosowany do pracy w 
środowisku międzynarodowej współpracy;

Or. en

Uzasadnienie

Essential to develop understanding about equality challenges.

Poprawkę złożyła Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Poprawka 27
Artykuł 8 ustęp 5

5. Komisja i kraje uczestniczące w 
programie czuwają, aby działania wspierane 
przez program były przedmiotem 
odpowiedniej reklamy i informacji.

5. Komisja i kraje uczestniczące w 
programie czuwają, aby działania wspierane 
przez program były przedmiotem 
odpowiedniej reklamy i informacji, 
skierowanej szczególnie do młodych ludzi, 
którzy mają najmniejsze możliwości, w tym 
do młodzieży pochodzenia imigracyjnego 
luba należącej do mniejszości oraz do 
młodzieży niepełnosprawnej;

Or. fr
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Uzasadnienie

Les jeunes issus de l'immigration, de minorités nationales et les jeunes handicapés ont 
souvent moins d'opportunités de participer à des initiatives et à des programmes pour la 
jeunesse et c'est pourquoi une attention particulière doit leur être accordée de manière à 
contribuer à renforcer la cohésion sociale de l'Union Européenne.

Poprawkę złożyła María Esther Herranz García

Poprawka 28
Artykuł 8 ustęp 5

5. Komisja i kraje uczestniczące w 
programie czuwają, aby działania wspierane 
przez program były przedmiotem 
odpowiedniej reklamy i informacji.

5. Komisja i kraje uczestniczące w 
programie czuwają, aby działania wspierane 
przez program były przedmiotem 
odpowiedniej reklamy i informacji. 
Podejmują one stosowne kroki w celu 
rozpowszechniania informacji 
wykorzystując najbardziej odpowiednie 
narzędzia oraz, przy pomocy krajowych 
agencji, przekazują informacje na temat 
programu mniejszym organizacjom, 
szczególnie na szczeblu regionalnym i 
lokalnym.

Or. en

Uzasadnienie

To enable greater participation, the draftsman asks that the visibility of the programme be 
increased through improving the quality of information available to young people and their 
access to it through the use of the most appropriate tools to disseminate information (in the 
case of young people this would be the TV, the Internet and mobile phones). 

Asks also that the national agencies themselves take steps to ensure that information on the 
programme reaches those smaller organisations, particularly at regional and local level, in 
keeping with the spirit of increasing decentralisation.

Poprawkę złożyła María Esther Herranz García

Poprawka 29
Artykuł 9 ustęp 1 litera c)

c) w dziedzinie finansowej kryteria 
(szczególnie młoda populacja, PKB oraz 

c) w dziedzinie finansowej kryteria 
(skreślenie) mające zastosowanie, w celu 
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geograficzna odległość pomiędzy krajami) 
mające zastosowanie, w celu ustalenia 
szacunkowego podziału funduszy pomiędzy 
Państwa Członkowskie na działania 
zarządzane w sposób zdecentralizowany;

ustalenia szacunkowego podziału funduszy 
pomiędzy Państwa Członkowskie na 
działania zarządzane w sposób 
zdecentralizowany;

Or. en

Uzasadnienie

On the criteria determining funding, the draftsman suggests that the criteria that are given 
would be removed as they appear to serve only as a guideline. The definitive criteria should 
be given in their entirety.

Poprawkę złożyła Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Poprawka 30
Artykuł 11 ustęp 3

3. Komisja i Państwa Członkowskie Unii 
Europejskiej czuwają, aby wyeksponować 
działania programu, które przyczyniają się 
do rozwoju celów innych dziedzin działań 
wspólnotowych, takich jak w szczególności 
szkolnictwo, kształcenie, kultura i sport.

3. Komisja i Państwa Członkowskie Unii 
Europejskiej czuwają, aby wyeksponować 
działania programu, które przyczyniają się 
do rozwoju celów innych dziedzin działań 
wspólnotowych, takich jak w szczególności 
szkolnictwo, kształcenie, kultura, sport, 
równość płci i zwalczanie dyskryminacji.

Or. fr

Uzasadnienie

Les actions du programme qui contribuent à la promotion de l'égalité entre les femmes et les 
hommes et à la lutte contre les discriminations sont très importantes dans la mesure où il 
s'agit d'actions menées auprès des jeunes et qui, par conséquent laissent espérer une 
évolution des mentalités. Par conséquent ces actions doivent être mises en valeur par les 
Etats membres et la Commission Européenne.

Poprawkę złożyła Anna Hedh

Poprawka 31
Artykuł 15 ustęp 3

3. Kraje uczestniczące w programie 
przekazują Komisji najpóźniej do 30 
czerwca 2010 r. sprawozdanie z wykonania 

3. Kraje uczestniczące w programie 
przekazują Komisji najpóźniej do 30 
czerwca 2010 r. sprawozdanie z wykonania 
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programu i najpóźniej do 30 czerwca 2015 r. 
sprawozdanie o rezultatach programu.

programu i najpóźniej do 30 czerwca 2015 r. 
sprawozdanie o rezultatach programu. W 
swoich sprawozdaniach z wykonania i o 
rezultatach programu kraje uczestniczące w 
programie kładą szczególny nacisk na 
wskazanie, w jaki sposób osiągnięto cel 
równości i co uczyniono w celu 
zapewnienia uczestnictwa młodzieży 
mającej mniejsze możliwości, w tym osób 
niepełnosprawnych; Przed opracowaniem 
fragmentów sprawozdań dotyczących tych 
aspektów Komisja służy krajom 
odpowiednią pomocą i praktycznymi 
wskazówkami.

Or. sv

Poprawkę złożyła Eva-Britt Svensson

Poprawka 32
Punkt uzasadnienia 1

(1) Traktat ustanawia obywatelstwo Unii i 
postanawia, że działanie Wspólnoty w 
zakresie wychowania i kształcenia 
zawodowego oraz młodzieży ma na celu 
wspieranie szczególnie rozwoju wymian 
młodzieży i instruktorów społeczno-
oświatowych, jak również oświaty dobrej 
jakości. 

(1) Traktat ustanawia obywatelstwo Unii i 
postanawia, że działanie Wspólnoty w 
zakresie wychowania i kształcenia 
zawodowego oraz młodzieży ma na celu 
wspieranie szczególnie rozwoju wymian 
młodzieży i instruktorów społeczno-
oświatowych, upowszechnianie równości 
między kobietami i mężczyznami, jak 
również oświaty dobrej jakości. 

Or. en

Uzasadnienie

The promotion of equality between women and men must also be included.

Poprawkę złożyła Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Poprawka 33
Punkt uzasadnienia 2

(2) Traktat ustanawiający Unię Europejską 
opiera się na zasadach wolności, demokracji, 

(2) Traktat ustanawiający Unię Europejską 
opiera się na zasadach wolności, demokracji, 
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przestrzegania praw człowieka i 
podstawowych swobód oraz na zasadzie 
mówiącej, że upowszechnianie aktywnej 
postawy obywatelskiej młodzieży powinno 
przyczynić się do rozwoju tych wartości.

przestrzegania praw człowieka i 
podstawowych swobód, równości płci i 
niedyskryminacji. Upowszechnianie 
aktywnej postawy obywatelskiej młodzieży 
powinno przyczynić się do rozwoju tych 
wartości.

Or. fr

Uzasadnienie

L'égalité entre les femmes et les hommes et la lutte contre les discriminations font partie des 
principes fondamentaux de l'Union Européenne qui doivent absolument être diffusés auprès 
de la jeunesse européenne. L'article 3 de la Décision mentionne d'ailleurs que le programme 
'jeunesse en action ' doit "contribuer au développement des politiques de l'Union en 
particulier en ce qui concerne…le combat contre toute discrimination…"

Poprawkę złożyła Eva-Britt Svensson

Poprawka 34
Punkt uzasadnienia 2

(2) Traktat ustanawiający Unię Europejską 
opiera się na zasadach wolności, demokracji, 
przestrzegania praw człowieka i 
podstawowych swobód oraz na zasadzie 
mówiącej, że upowszechnianie aktywnej 
postawy obywatelskiej młodzieży powinno 
przyczynić się do rozwoju tych wartości.

(2) Traktat ustanawiający Unię Europejską 
opiera się na zasadach wolności, demokracji, 
przestrzegania praw człowieka, równości 
między kobietami i mężczyznami i 
podstawowych swobód oraz na zasadzie 
mówiącej, że upowszechnianie aktywnej 
postawy obywatelskiej młodzieży powinno 
przyczynić się do rozwoju tych wartości.

Or. en

Uzasadnienie

The promotion of equality between women and men must also be included.

Poprawkę złożyła Eva-Britt Svensson

Poprawka 35
Punkt uzasadnienia 5

(5) Nadzwyczajna Rada Europejska, która 
zebrała się w Lizbonie 23 i 24 marca 2000 
r., ustaliła dla Unii cel strategiczny, który 

(5) Nadzwyczajna Rada Europejska, która 
zebrała się w Lizbonie 23 i 24 marca 2000 
r., ustaliła dla Unii cel strategiczny, który 
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implikuje między innymi aktywną politykę 
zatrudnienia, nadając większe znaczenie 
stałemu wychowaniu i kształceniu, 
uzupełnioną przez strategię stałego rozwoju, 
przyjętą przez Radę Europejską 15 i 16 
czerwca 2001 r. w Göteborgu.

implikuje między innymi aktywną politykę 
zatrudnienia, nadając większe znaczenie 
stałemu wychowaniu i kształceniu oraz 
kwestii zatrudnienia kobiet, uzupełnioną 
przez strategię stałego rozwoju, przyjętą 
przez Radę Europejską 15 i 16 czerwca 2001 
r. w Göteborgu.

Or. en

Uzasadnienie

The promotion of equality between women and men must also be included.

Poprawkę złożyła Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Poprawka 36
Punkt uzasadnienia 10

(10) Działanie Wspólnoty przyczynia się do 
wychowania i kształcenia na dobrym 
poziomie, powinno mieć ono na celu 
zniesienie nierówności oraz równość 
mężczyzn i kobiet w myśl art. 3 Traktatu.

(10) Działanie Wspólnoty przyczynia się do 
wychowania i kształcenia na dobrym 
poziomie, powinno mieć ono na celu 
zwalczanie dyskryminacji, zniesienie 
nierówności oraz równość mężczyzn i kobiet 
w myśl art. 3 Traktatu.

Or. fr

Uzasadnienie

L'égalité entre les femmes et les hommes et la lutte contre les discriminations font partie des 
principes fondamentaux de l'Union Européenne qui doivent absolument être diffusés auprès 
de la jeunesse européenne. L'article 3 de la Décision mentionne d'ailleurs que le programme 
'jeunesse en action ' doit "contribuer au développement des politiques de l'Union en 
particulier en ce qui concerne…le combat contre toute discrimination…" 

Poprawkę złożyła Eva-Britt Svensson

Poprawka 37
Załącznik działanie 1 punkt 1.1

Wymiany młodzieży umożliwią przyjęcie 
jednej lub kilku grup młodzieży przez grupę 
z innego kraju w celu wspólnej realizacji
programu działań. Zasadniczo skierowane są 

Wymiany młodzieży umożliwią przyjęcie 
jednej lub kilku grup młodzieży przez grupę 
z innego kraju w celu wspólnej realizacji 
programu działań. Zasadniczo skierowane są 
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do młodzieży w wieku od 13 do 25 lat.
Te działania, oparte na partnerstwie 
ponadnarodowym pomiędzy różnymi 
uczestnikami projektu implikują aktywne 
uczestnictwo młodzieży, mają na celu 
umożliwienie im odkrycia i uwrażliwienia 
się na różną rzeczywistość społeczna i 
kulturową, dając im okazję do uczenia się, 
jednym od drugich oraz do wzmocnienia ich 
świadomości obywatela europejskiego. 
Wsparcie jest ukierunkowane szczególnie na 
działania wielostronne dotyczące mobilności 
grupowej.

do młodzieży w wieku od 13 do 25 lat.
Te działania, oparte na partnerstwie
ponadnarodowym pomiędzy różnymi 
uczestnikami projektu implikują równe, 
aktywne uczestnictwo dziewcząt i chłopców, 
mają na celu umożliwienie im odkrycia i 
uwrażliwienia się na różną rzeczywistość 
społeczna i kulturową, dając im okazję do 
uczenia się, jednym od drugich oraz do 
wzmocnienia ich świadomości obywatela 
europejskiego. Wsparcie jest ukierunkowane 
szczególnie na działania wielostronne 
dotyczące mobilności grupowej.

Or. en

Uzasadnienie

Essential to develop understanding about equality challenges.

Poprawkę złożyła Eva-Britt Svensson

Poprawka 38
Załącznik działanie 1 punkt 1.3

Ten środek wspiera projekty lub działania 
mające na celu popieranie uczestnictwa 
młodzieży w życiu demokratycznym. Te 
projekty i działania implikują aktywne 
uczestnictwo młodzieży w aktywnym życiu 
ich społeczności na płaszczyźnie lokalnej, 
regionalnej lub krajowej. 
Ten środek stosuje się głównie wobec 
młodzieży w wieku 18–30 lat.
Te działania lub projekty są oparte na 
partnerstwie ponadnarodowym, 
umożliwiającym dzielnie się na płaszczyźnie 
europejskiej ideami, wymianę doświadczeń i 
dobrych praktyk, dotyczących projektów lub 
działań, przeprowadzonych na płaszczyźnie 
lokalnej lub regionalnej, mających na celu 
polepszenie uczestnictwa młodzieży na 
różnych poziomach społeczności. Te 
działania mogą zawierać zorganizowanie 
akcji zasięgania opinii u młodzieży na temat 
jej potrzeb i życzeń, w celu rozwoju nowego 

Ten środek wspiera projekty lub działania 
mające na celu popieranie uczestnictwa 
młodzieży w życiu demokratycznym. Te 
projekty i działania implikują aktywne 
uczestnictwo młodzieży w aktywnym życiu 
ich społeczności na płaszczyźnie lokalnej, 
regionalnej lub krajowej. 
Ten środek stosuje się głównie wobec 
młodzieży w wieku 18–30 lat.
Te działania lub projekty są oparte na 
partnerstwie ponadnarodowym, 
umożliwiającym dzielnie się na płaszczyźnie 
europejskiej ideami, wymianę doświadczeń i 
dobrych praktyk, dotyczących projektów lub 
działań, przeprowadzonych na płaszczyźnie 
lokalnej lub regionalnej, mających na celu 
polepszenie uczestnictwa młodzieży na 
różnych poziomach społeczności oraz 
pogłębianie rozumienia kwestii związanych 
z równością płci. Te działania mogą 
zawierać zorganizowanie akcji zasięgania 
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podejścia w dziedzinie aktywnego 
uczestnictwa młodzieży w demokratycznej 
Europie.

opinii u młodzieży na temat jej potrzeb i 
życzeń, w celu rozwoju nowego podejścia w 
dziedzinie aktywnego uczestnictwa 
młodzieży w demokratycznej Europie.

Or. en

Uzasadnienie

Essential to develop understanding about equality challenges.

Poprawkę złożyła María Esther Herranz García

Poprawka 39
Załącznik działanie 2 punkt 2.1 ustęp 4

Ten środek pokrywa całkowicie lub 
częściowo dietę wolontariusza, jego 
ubezpieczenie, koszty życia i podróży, jak 
również, w danym przypadku, dodatkową 
pomoc dla młodzieży, mającej mniejsze 
możliwości.

Ten środek pokrywa całkowicie dietę 
wolontariusza, jego ubezpieczenie, koszty 
mieszkania z utrzymaniem i koszty podróży, 
jak również, w danym przypadku, 
dodatkową pomoc dla młodzieży, mającej 
mniejsze możliwości.

Or. en

Uzasadnienie

To ensure that financially disadvantaged young people are more able to participate in the 
European Voluntary Service action, the draftsman proposes a change of text to remove 
economic barriers (given that it should not be the volunteer who must pay to participate and 
in line with the principle of quality of actions rather than quantity).

Poprawkę złożyła Anna Hedh

Poprawka 40
Załącznik punkt 4.3

Ten środek wspiera działania mające na celu 
szkolenie animatorów społeczno-
oświatowych w dziedzinie młodzieżowej, 
szczególnie animatorów młodzieżowych, 
kierowników projektów, doradców ds. 
młodzieży, interwenientów pedagogicznych 
w projektach. Również wspiera wymianę 
doświadczeń, biegłości i dobrych praktyk 

Ten środek wspiera działania mające na celu 
szkolenie animatorów społeczno-
oświatowych w dziedzinie młodzieżowej, 
szczególnie animatorów młodzieżowych, 
kierowników projektów, doradców ds. 
młodzieży, interwenientów pedagogicznych 
w projektach. Również wspiera wymianę 
doświadczeń, biegłości i dobrych praktyk 
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pomiędzy tymi animatorami. To zarządzenie 
wspiera również działania, które ułatwią 
utworzenie trwałych, wysokiej jakości 
projektów i partnerstw w ramach programu. 
Należy zwrócić szczególną uwagę na 
działania wspierające uczestnictwo 
młodzieży mającej największe trudności w 
uczestniczeniu w działaniach 
wspólnotowych.

pomiędzy tymi animatorami. To zarządzenie 
wspiera również działania, które ułatwią 
utworzenie trwałych, wysokiej jakości 
projektów i partnerstw w ramach programu. 
Należy zwrócić szczególną uwagę na 
działania wspierające perspektywę równości 
i uczestnictwo młodzieży, w tym tej 
niepełnosprawnej, mającej największe 
trudności w uczestniczeniu w działaniach 
wspólnotowych.

Or. sv

Poprawkę złożyła Eva-Britt Svensson

Poprawka 41
Załącznik działąnie 4 punkt 4.5

Ten środek wspiera informację i 
komunikację adresowaną do młodzieży, 
przez lepszy dostęp młodzieży do 
rzeczowych informacji i do służb 
komunikacyjnych, tak aby zwiększyć jej 
udział w życiu publicznym i ułatwić 
wyrażanie jej możliwości w charakterze 
aktywnych i odpowiedzialnych obywateli. 
W tym celu będą wspierane działania na 
poziomie europejskim i krajowym, 
polepszające dostęp młodzieży do informacji 
i do służb komunikacyjnych, 
zwiększających rozpowszechnianie dobrej 
jakościowo informacji oraz udział młodzieży 
w przygotowaniu i rozpowszechnianiu 
informacji.
Ten środek przyczynia się szczególnie do 
rozwoju portali europejskich, krajowych, 
regionalnych i lokalnych, mających na celu 
rozpowszechnianie informacji właściwej 
młodzieży przez wszystkie rodzaje środków, 
a szczególnie te, z których młodzież 
najczęściej korzysta. Ta akcja może również 
wspierać środki promujące zaangażowanie 
młodzieży w przygotowanie i 
rozpowszechnianie zrozumiałych, 
przyjaznych i ukierunkowanych rad i 
produktów informacyjnych, tak aby 

Ten środek wspiera informację i 
komunikację adresowaną do młodzieży, 
przez lepszy dostęp młodzieży do 
rzeczowych informacji i do służb 
komunikacyjnych, tak aby zwiększyć jej 
udział w życiu publicznym i ułatwić 
wyrażanie jej możliwości w charakterze 
aktywnych i odpowiedzialnych obywateli. 
W tym celu będą wspierane działania na 
poziomie europejskim i krajowym, 
polepszające dostęp młodzieży do informacji 
i do służb komunikacyjnych, 
zwiększających rozpowszechnianie dobrej 
jakościowo informacji oraz udział młodzieży 
w przygotowaniu i rozpowszechnianiu 
informacji.
Ten środek przyczynia się szczególnie do 
rozwoju portali europejskich, krajowych, 
regionalnych i lokalnych, mających na celu 
rozpowszechnianie informacji właściwej 
młodzieży przez wszystkie rodzaje środków, 
a szczególnie te, z których młodzież 
najczęściej korzysta. Ta akcja może również 
wspierać środki promujące zaangażowanie 
młodzieży w przygotowanie i 
rozpowszechnianie zrozumiałych, 
przyjaznych i ukierunkowanych rad i 
produktów informacyjnych, tak aby 
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polepszyć jakość informacji oraz dostęp do 
niej dla całej młodzieży.

polepszyć jakość informacji oraz dostęp do 
niej dla całej młodzieży. Wszystkie 
publikacje muszą w jasny i wyraźny sposób 
uwzględniać równość płci i tzw. język 
inkluzywny (który nie uwzględniałby płci).

Or. en

Uzasadnienie

Essential to develop understanding about equality challenges.

Poprawkę złożyła Anna Hedh

Poprawka 42
Załącznik punkt 4.8

Komisja może organizować seminaria, 
kolokwia, lub zebrania mogące ułatwić 
realizowanie programu. Może również 
przedsięwziąć jakąkolwiek odpowiednią 
akcję informacyjną, publikacyjną i 
rozpowszechniającą, jak również ocenę i 
kontrolę programu. Takie działania mogą 
być finansowane za pomocą dotacji 
otrzymanych w drodze zamówień 
publicznych lub mogą być zorganizowane i 
sfinansowane bezpośrednio przez Komisję.

Komisja może organizować seminaria, 
kolokwia, lub zebrania mogące ułatwić 
realizowanie programu. Komisja służy też 
odpowiednią pomocą i praktycznymi 
wskazówkami tym krajom uczestniczącym 
w programie, które pragną realizować 
konkretne projekty dotyczące równości w 
ramach programu wdrożeniowego. 
Dodatkowo Komisja może również 
przedsięwziąć jakąkolwiek odpowiednią 
akcję informacyjną, publikacyjną i 
rozpowszechniającą, jak również ocenę i 
kontrolę programu. Takie działania mogą 
być finansowane za pomocą dotacji 
otrzymanych w drodze zamówień 
publicznych lub mogą być zorganizowane i 
sfinansowane bezpośrednio przez Komisję.

Or. sv


