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Poprawka 7
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

11) W krajowych programach działań na 
rzecz integracji społecznej wiele krajów 
podkreśla wysokie zagrożenie ubóstwem 
i/lub wykluczeniem społecznym niektórych 
szczególnych grup, w tym dzieci, 
samotnych rodziców, osób starszych, 
migrantów i mniejszości etnicznych, osób 
niepełnosprawnych, bezdomnych, 
więźniów, kobiet i dzieci będących 
ofiarami przemocy oraz narkomanów.

11) W krajowych programach działań na 
rzecz integracji społecznej wiele krajów 
podkreśla wysokie zagrożenie ubóstwem 
i/lub wykluczeniem społecznym niektórych 
szczególnych grup, w tym dzieci, 
samotnych rodziców, rodzin 
wielodzietnych, osób starszych, młodzieży, 
a w szczególności młodych kobiet, 
migrantów i mniejszości etnicznych, osób 
niepełnosprawnych, bezdomnych, 
więźniów, kobiet i dzieci będących 
ofiarami przemocy oraz narkomanów.

Or. fr

Poprawka 8
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

12) O ile zatrudnienie w znacznej mierze 
zmniejsza zagrożenie biedą w przypadku 
pojedynczych osób, o tyle nie jest to 
zawsze wystarczający warunek do wyjścia 
z ubóstwa, a odsetek osób zagrożonych 
ubóstwem jest wciąż stosunkowo wysoki, 
nawet wśród osób pracujących. Ubóstwo 
osób posiadających pracę związane jest z 
niską płacą, niskimi kwalifikacjami oraz 
niestabilnym i często niepełnym
zatrudnieniem, lecz również z charakterem 
gospodarstwa domowego każdej osoby, 
pod względem liczby osób na utrzymaniu i 

12) O ile zatrudnienie w znacznej mierze 
zmniejsza zagrożenie biedą w przypadku 
pojedynczych osób, o tyle nie jest to 
zawsze wystarczający warunek do wyjścia 
z ubóstwa, a odsetek osób zagrożonych 
ubóstwem jest wciąż stosunkowo wysoki, 
nawet wśród osób pracujących.  Ubóstwo 
osób posiadających pracę związane jest z 
niską płacą, niskimi kwalifikacjami, 
ograniczonymi możliwościami szkoleń 
zawodowych i niemożnością pogodzenia 
życia zawodowego z rodzinnym, jak 
również niestabilnym zatrudnieniem i 
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intensywności pracy gospodarstwa. Aby 
jednostki mogły wyjść z ubóstwa, 
niezbędne jest zatrudnienie wysokiej 
jakości.

warunkami pracy (często w niepełnym 
wymiarze godzin), lecz również z 
poziomem pomocy społecznej i 
ekonomicznej powiązanej z charakterem 
gospodarstwa domowego każdej osoby, 
pod względem liczby osób na utrzymaniu i 
intensywności pracy gospodarstwa Jakość 
zatrudnienia oraz wsparcie społeczne i 
ekonomiczne mają więc zasadnicze 
znaczenie dla wyjścia z ubóstwa.

Or. fr

Poprawka 9
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 14 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14). Umiejętność posługiwania się 
technologiami informacyjno-
komunikacyjnymi i dostęp do nich jest 
coraz częściej warunkiem wstępnym 
integracji.

(14). Pomimo iż umiejętność posługiwania 
się technologiami informacyjno-
komunikacyjnymi i równy dostęp do nich 
jest coraz częściej warunkiem wstępnym 
integracji, przepaść cyfrowa pomiędzy 
mężczyznami a kobietami oraz grupami 
społecznymi nie została zredukowana, co 
utrudnia integrację społeczną i zawodową 
kobiet.

Deklaracja ministrów zatwierdzona w 
Rydze w czerwcu 2006 r. apeluje o 
społeczeństwo informacyjne dla 
wszystkich.

Deklaracja ministrów zatwierdzona w 
Rydze w czerwcu 2006 r. apelująca o 
społeczeństwo informacyjne dla 
wszystkich powinna być lepiej stosowana, 
a dostęp do technologii informacyjno-
komunikacyjnych dla wszystkich powinien 
stać się kluczowym celem Europejskiego 
Roku.

Or. fr
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Poprawka 10
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

15) Aby działania wspólnotowe w walce z 
ubóstwem i wykluczeniem społecznym 
były skuteczne, niezbędne jest poparcie 
szerokich kręgów społeczeństwa. 
Europejski Rok powinien spełniać rolę 
katalizatora w podnoszeniu świadomości i 
nadawaniu rozmachu. Powinien on 
przyczynić się do skierowania uwagi 
politycznej i zmobilizowania wszystkich 
zainteresowanych do dalszego rozwoju 
otwartej metody koordynacji na rzecz 
ochrony socjalnej i integracji społecznej.

15) Aby działania wspólnotowe w walce z 
ubóstwem i wykluczeniem społecznym 
były skuteczne, niezbędne jest poparcie 
szerokich kręgów społeczeństwa. 
Europejski Rok powinien spełniać rolę 
katalizatora w podnoszeniu świadomości i 
nadawaniu rozmachu. Powinien on 
przyczynić się do skierowania uwagi 
politycznej i zmobilizowania wszystkich 
zainteresowanych do dalszego rozwoju i 
wzmocnienia otwartej metody koordynacji 
na rzecz ochrony socjalnej i integracji 
społecznej, jak również do promowania 
nowych działań i inicjatyw na poziomie 
europejskim i krajowym we współpracy z 
osobami, które dotyka ubóstwo i ich 
przedstawicielami. W związku z tym 
szczególną uwagę należy zwrócić na 
skuteczne wdrażanie na poziomie 
krajowym przepisów wspólnotowych 
odnoszących się do równych szans i 
równouprawnienia mężczyzn i kobiet.

Or. fr

Poprawka 11
Ilda Figueiredo

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) Spójność – propagowanie bardziej 
spójnego społeczeństwa poprzez 
uświadamianie korzyści płynących dla 
wszystkich ze społeczeństwa, z którego 
wyeliminowano ubóstwo i w którym nikt 

c) Spójność – propagowanie bardziej 
spójnego społeczeństwa poprzez zmianę 
społeczno-ekonomicznych strategii 
politycznych, leżących u podstaw 
nierówności społecznej i ubóstwa, w 
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nie jest skazany na życie na marginesie. 
Europejski Rok będzie propagował 
społeczeństwo wspierające i rozwijające 
jakość życia, społeczny dobrobyt i równe 
szanse dla wszystkich, bez względu na ich 
pochodzenie, gwarantując zrównoważony 
rozwój i solidarność między- i 
wewnątrzpokoleniową oraz spójność 
polityczną z działaniami UE w świecie.

szczególności wśród kobiet i dzieci oraz
uświadamianie korzyści płynących dla 
wszystkich ze społeczeństwa, z którego 
wyeliminowano ubóstwo i w którym nikt 
nie jest skazany na życie na marginesie.  
Europejski Rok będzie propagował 
społeczeństwo wspierające i rozwijające 
jakość życia, społeczny dobrobyt i równe 
szanse dla wszystkich, bez względu na ich 
pochodzenie, gwarantując zrównoważony 
rozwój i solidarność między- i 
wewnątrzpokoleniową oraz spójność 
polityczną z działaniami UE w świecie.

Or. pt

Poprawka 12
Ilda Figueiredo

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) Zaangażowanie – podkreślenie silnego 
zaangażowania politycznego UE na rzecz 
walki z ubóstwem i wykluczeniem 
społecznym oraz propagowanie tego 
zaangażowania na wszystkich szczeblach 
sprawowania władzy. Opierając się na 
osiągnięciach i możliwych 
niedoskonałościach otwartej metody 
koordynacji na rzecz ochrony socjalnej i 
integracji społecznej, Europejski Rok 
będzie umacniał zaangażowanie polityczne 
na rzecz zapobiegania ubóstwu i 
wykluczeniu społecznemu oraz walki z 
nimi, jak i dawał impuls do dalszego 
rozwoju działań Unii Europejskiej w tym 
zakresie.

d) Zaangażowanie – podkreślenie silnego 
zaangażowania politycznego UE na rzecz 
walki z ubóstwem i wykluczeniem 
społecznym oraz propagowanie tego 
zaangażowania na wszystkich szczeblach 
sprawowania władzy poprzez modyfikację 
strategii politycznych odpowiedzialnych za 
te zjawiska. Opierając się na osiągnięciach 
i możliwych niedoskonałościach otwartej 
metody koordynacji na rzecz ochrony 
socjalnej i integracji społecznej, Europejski 
Rok będzie umacniał zaangażowanie 
polityczne na rzecz zapobiegania ubóstwu i 
wykluczeniu społecznemu oraz walki z 
nimi, jak i dawał impuls do dalszego 
rozwoju działań Unii Europejskiej w tym 
zakresie.

Or. pt
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Poprawka 13
Ilda Figueiredo

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Europejski Rok uwzględni różne sposoby 
doświadczania ubóstwa i wykluczenia 
społecznego przez kobiety i mężczyzn.

Europejski Rok uwzględni różne sposoby 
doświadczania ubóstwa i wykluczenia 
społecznego przez kobiety i mężczyzn i 
będzie miał na celu uwrażliwienie różnych 
instytucji na pierwotne przyczyny ubóstwa 
oraz na środki służące ograniczeniu 
ubóstwa, w szczególności wśród kobiet i 
dzieci.

Or. pt

Poprawka 14
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 8 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Działania o zasięgu lokalnym, 
regionalnym lub krajowym mogą być 
współfinansowane z ogólnego budżetu 
Unii Europejskiej maksymalnie do 50 % 
całkowitych kosztów realizowanych 
działań, zgodnie z procedurą ustanowioną 
w części II załącznika.

2. Działania o zasięgu lokalnym, 
regionalnym lub krajowym mogą być 
współfinansowane z ogólnego budżetu 
Unii Europejskiej maksymalnie do 50 % 
całkowitych kosztów realizowanych 
działań, w szczególnych przypadkach 
nawet do 80%, zgodnie z procedurą 
ustanowioną w części II załącznika.

Or. en
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Uzasadnienie

Głosowanie łączne wraz z poprawką 16.

Poprawka 15
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 15 akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Sprawozdanie to powinno również 
zawierać informacje o poszanowaniu 
zasady równości między mężczyznami i 
kobietami w trakcie Roku Europejskiego i 
przygotowań do niego, jak również ocenę 
korzyści, jakie Rok Europejski przyniósł 
najsłabszym grupom.

Or. fr

Poprawka 16
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – część II – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Działania na poziomie lokalnym, 
regionalnym i krajowym mogą 
kwalifikować się do finansowania z 
budżetu Wspólnoty pokrywającego 
maksymalnie do 50 % całkowitych 
kosztów na kraj uczestniczący. 
Współfinansowanie krajowe, pochodzące 
ze źródeł publicznych i prywatnych, 
powinno wynosić przynajmniej 50 % 
całkowitego budżetu, tak aby uzupełniać 
finansowanie UE. Przy wyborze działań 
krajowe organy wykonawcze będą miały 
swobodę decyzji, czy wnioskować o 
współfinansowanie od organizacji 
odpowiedzialnej za wykonanie każdego 

1. Działania na poziomie lokalnym, 
regionalnym i krajowym mogą 
kwalifikować się do finansowania z 
budżetu Wspólnoty pokrywającego 
maksymalnie do 50 % całkowitych 
kosztów na kraj uczestniczący. 
Współfinansowanie krajowe, pochodzące 
ze źródeł publicznych i prywatnych, 
powinno wynosić przynajmniej 50 % 
całkowitego budżetu, tak aby uzupełniać 
finansowanie UE. Za zgodą Komisji 
specjalne działania o szczególnym zasięgu 
europejskim prowadzone na poziomie 
krajowym będą mogły być finansowane z 
budżetu ogólnego Wspólnoty w wysokości 
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wybranego działania, czy też nie oraz 
zdecydować o poziomie 
współfinansowania.

do 80% dopuszczalnych całkowitych 
kosztów. Przy wyborze działań krajowe 
organy wykonawcze będą miały swobodę 
decyzji, czy wnioskować o 
współfinansowanie od organizacji 
odpowiedzialnej za wykonanie każdego 
wybranego działania, czy też nie oraz 
zdecydować o poziomie 
współfinansowania.

Or. en

Uzasadnienie

À voter en bloc avec l'amendement 14.

Poprawka 17
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – część IV – akapit 2 – tiret pierwsze

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

- ubóstwo dzieci i międzypokoleniowe 
przekazywanie ubóstwa;

- zniesienie ubóstwa dzieci i 
międzypokoleniowego przekazywania 
ubóstwa w szczególności poprzez lepsze 
wsparcie dla rodziny i rodziców;

Or. fr
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