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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

I. WSTĘP

Program haski, przyjęty przez Radę Europejską na posiedzeniu w dniach 4-5 listopada 2004 r. 
w oparciu o wyniki uzyskane w ciągu pięciu lat w programie ustanowionym w 1999 r. w 
Tampere, określił harmonogram w postaci nowego pięcioletniego planu działań, mający 
doprowadzić do osiągnięcia priorytetowego celu, jakim jest rozwój Unii Europejskiej jako 
przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości.

Nie można jednak osiągnąć tak ambitnego celu politycznego, nie przyznając wystarczających 
środków finansowych na jego realizację.

Dlatego też perspektywa finansowa na lata 2007-2013 przewiduje istotne zwiększenie kwot 
przeznaczonych na tworzenie przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości w UE.

II. PROGRAMY RAMOWE I PROGRAMY SZCZEGÓŁOWE PRZEWIDZIANE W 
PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ NA LATA 2007-2013 W DZIEDZINIE 
SPRAWIEDLIWOŚCI, WOLNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA

Propozycje zawarte w perspektywie finansowej na lata 2007-2013, dotyczące zapewnienia 
rozwoju Unii Europejskiej jako przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, 
zebrano w trzech programach ogólnych, na które przewiduje się łączny wkład finansowy w 
wysokości 7 154 milionów euro, i skonkretyzowano w 10 programach szczegółowych. Cele 
poszczególnych programów dotyczą jednej konkretnej dziedziny:

A) Program ramowy „Prawa podstawowe i sprawiedliwość” (543 milionów euro) skupia si
ę na problematyce sprawiedliwości i obejmuje cztery programy szczegółowe. Niniejszy projekt 
opinii dotyczy jednego z nich, a mianowicie programu walki z przemocą (Daphne) oraz 
profilaktyki i informacji antynarkotykowej.

Na ten program szczegółowy przyznano środki finansowe w wysokości 138,2 milionów euro, 
aby w latach 2007-2013 osiągnąć dwa główne cele polityczne:

a) Walka z przemocą w grupach ryzyka (dzieci, młodzi ludzie i kobiety) jako kontynuacja 
polityki zainicjowanej w programach Daphne (2000-2003) i Daphne II (2004-2008). Na ten cel 
przeznacza się środki finansowe w wysokości 115,850 milionów euro.

b) Profilaktyka i informacja antynarkotykowa. Na ten cel proponuje się przeznaczyć środki 
finansowe w łącznej wysokości 22,330 milionów euro.

B) Program ogólny „Solidarność i zarządzanie przepływami migracyjnymi” (5 866 
milionów euro) dotyczy rozwoju przestrzeni wolności, za pośrednictwem 4 funduszy 
europejskich: funduszu uchodźców, granic, integracji i powrotu imigrantów.

C) Program ramowy „Bezpieczeństwo i ochrona wolności” (745 milionów euro) obejmuje 
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dziedzinę tworzenia przestrzeni bezpieczeństwa, za pośrednictwem dwóch programów 
szczegółowych, z których jeden dotyczy zwalczania przestępczości, a drugi zapobiegania 
aktom terroryzmu i zarządzania ich skutkami.

III. OCENA SPRAWOZDAWCZYNI KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej przede wszystkim w pełni podziela stanowisko 
swojej komisji parlamentarnej oraz Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia, które zalecają, 
by omawiany program szczegółowy podzielić na dwa oddzielne programy szczegółowe, na 
które przyznane zostaną dwie różne linie budżetowe i które będą zmierzać do dwóch odr
ębnych celów politycznych; jeden z programów dotyczyłby walki z przemocą, a drugi 
profilaktyki antynarkotykowej. Nie istnieje bowiem żaden szczególny powód, dla którego nale
żałoby ściśle powiązywać walkę z przemocą i profilaktykę antynarkotykową. 

W związku z tym Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia oraz Komisja Wolności 
Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych zawarły – za wiedzą Komisji 
Europejskiej – porozumienie, na podstawie którego obie komisje przygotują sprawozdania w 
sprawie programu szczegółowego jako całości, przy czym Komisja Praw Kobiet i 
Równouprawnienia zaproponuje usunięcie wszystkich elementów programu dotyczących 
narkotyków i skoncentruje się w swoich analizach na elementach dotyczących przemocy, a z 
kolei Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych usunie 
wszystkie elementy odnoszące się do przemocy i skoncentruje się na aspektach dotyczących 
narkotyków.

W związku z powyższym sprawozdawczyni komisji opiniodawczej w sprawie programu 
Daphne uważa, że należy podkreślić wszystkie aspekty odnoszące się do walki z przemocą i 
usunąć z wniosku wszystkie przepisy odnoszące się do problemu narkotyków, zgodnie z 
propozycją Inger Segeström zawartą w projekcie sprawozdania w sprawie tej części programu 
szczegółowego, która dotyczy działań antynarkotykowych, należących do kompetencji Komisji 
Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. 

Dlatego też sprawozdawczyni komisji opiniodawczej ma zaszczyt zaproponować członkom 
komisji przeprowadzenie głosowania łącznego nad wszystkimi propozycjami poprawek maj
ących na celu skreślenie fragmentów dotyczących profilaktyki i informacji antynarkotykowej, a 
mianowicie: 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 28, 29, 30, 34, 36 i 37.

Wszystkie pozostałe propozycje poprawek dotyczą problematyki walki z przemocą w grupach 
ryzyka (dzieci, młodzi ludzie i kobiety) oraz środków zmierzających do prawidłowego 
stosowania i wykonania programu szczegółowego walki z przemocą.

POPRAWKI

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych zwraca się do 
Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w swoim 
sprawozdaniu następujących poprawek:
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1 Dz.U. C ? z 16.2.2006, str. ?

Tekst proponowany przez Komisję1 Poprawki Parlamentu

Poprawka 1
Tytuł

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji 
Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiaj
ącej na lata 2007-2013 program szczegółowy 
„Walka z przemocą (Daphne) oraz 
profilaktyka i informacja 
antynarkotykowa” jako część programu 
ogólnego „Prawa podstawowe i 
sprawiedliwość”

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji 
Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiaj
ącej na lata 2007-2013 program szczegółowy 
„Walka z przemocą (Daphne)” jako część
programu ogólnego „Prawa podstawowe i 
sprawiedliwość”

Zmiana ta dotyczy całego analizowanego 
aktu legislacyjnego; jej przyjęcie wymaga 
wprowadzenia zmian technicznych w całym 
akcie legislacyjnym.

Uzasadnienie
Jest bardzo prawdopodobne, że problem przemocy wobec dzieci, młodych ludzi, kobiet i 
innych grup zejdzie na drugi plan, jeżeli wystąpi w połączeniu z działaniami 
antynarkotykowymi.

Dlatego też należy opracować dwa programy szczegółowe, a zatem odrębne linie budżetowe; 
jeden z programów będzie dotyczył walki z przemocą, a drugi profilaktyki antynarkotykowej. 
Pierwszy z nich będzie podlegał kompetencjom Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia, a 
drugi – Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych.

Poprawka 2
Punkt uzasadnienia 2

2) Działalność Wspólnoty powinna uzupełnia
ć krajowe działania mające na celu poprawę
zdrowia publicznego, eliminując źródła zagro
żeń dla zdrowia ludzkiego i ograniczając 
szkody zdrowotne związane z uzależnieniem 
od narkotyków.

2) Działalność Wspólnoty powinna uzupełnia
ć krajowe działania mające na celu poprawę
zdrowia publicznego, eliminując źródła zagro
żeń dla zdrowia ludzkiego.

Uzasadnienie
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Patrz propozycja poprawki w tytule wniosku legislacyjnego.

Poprawka 3
Punkt uzasadnienia 3

3) Przemoc fizyczna, seksualna i 
psychologiczna wobec dzieci, młodzieży i 
kobiet, w tym grożenie takimi czynami, 
stosowanie przymusu lub nieuzasadnione 
pozbawianie wolności, w życiu publicznym 
czy też prywatnym, stanowi naruszenie ich 
praw do życia, bezpieczeństwa, wolności, 
godności oraz nietykalności fizycznej i 
emocjonalnej, a także poważne zagrożenie 
dla zdrowia fizycznego i psychicznego ofiar. 
Skutki takiej przemocy, tak 
rozpowszechnionej w ramach Wspólnoty, 
stanowią prawdziwą plagę zdrowotną oraz 
przeszkodę w korzystaniu z przysługujących 
każdemu obywatelowi praw do bezpiecze
ństwa, wolności i sprawiedliwości.

3) Przemoc fizyczna, seksualna i 
psychologiczna wobec dzieci, młodych ludzi
i kobiet, w szczególności przemoc związana 
z handlem ludźmi w celu wykorzystywania
seksualnego, w tym grożenie takimi 
czynami, stosowanie przymusu lub 
nieuzasadnione pozbawianie wolności, w 
życiu publicznym czy też prywatnym, 
stanowi naruszenie ich praw do życia, 
bezpieczeństwa, wolności, godności oraz 
nietykalności fizycznej i emocjonalnej, a tak
że poważne zagrożenie dla zdrowia 
fizycznego i psychicznego ofiar. Skutki takiej 
przemocy, tak rozpowszechnionej w ramach 
Wspólnoty, stanowią prawdziwą plagę
zdrowotną oraz przeszkodę w korzystaniu z 
przysługujących każdemu obywatelowi praw 
do bezpieczeństwa, wolności i sprawiedliwo
ści.

Uzasadnienie

Walka z przemocą powinna dotyczyć wszystkich form przemocy, w szczególności handlu lud
źmi. Dlatego też pojęcie to należy wpisać jednoznacznie w szczegółowe cele programu.

Poprawka 4
Punkt uzasadnienia 6
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6) Karta Praw Podstawowych Unii 
Europejskiej ponownie potwierdza między 
innymi prawa do godności, równości i 
solidarności. Zapisano w niej szereg szczegó
łowych postanowień mających na celu 
ochronę i propagowanie nietykalności 
fizycznej i psychicznej, równego traktowania 
mężczyzn i kobiet, praw dziecka oraz 
niedyskryminacji, a także zakaz nieludzkiego 
lub poniżającego traktowania, niewolnictwa i 
pracy przymusowej oraz pracy dzieci.

6) Walkę z przemocą należy uznać za 
element ochrony praw podstawowych 
gwarantowanych w Karcie Praw 
Podstawowych Unii Europejskiej, która
ponownie potwierdza między innymi prawa 
do godności, równości i solidarności. 
Zapisano w niej szereg szczegółowych 
postanowień mających na celu ochronę i 
propagowanie nietykalności fizycznej i 
psychicznej, równego traktowania mężczyzn 
i kobiet, praw dziecka oraz niedyskryminacji, 
a także zakaz nieludzkiego lub poniżającego 
traktowania, niewolnictwa i pracy 
przymusowej oraz pracy dzieci.

Uzasadnienie

Przemoc wobec ludzi narusza wiele spośród praw podstawowych uznanych w Karcie Praw 
Podstawowych UE, dlatego też walka z przemocą powinna wpisywać się w działania zmierzaj
ące do zapewnienia swobodnego korzystania z tychże praw, co należy do obowiązków władz 
publicznych.

Poprawka 5
Punkt uzasadnienia 10

10) Wskazane jest zapewnienie ciągłości 
projektów wspieranych w ramach 
programów Daphne i Daphne II.

10) Wskazane jest zapewnienie ciągłości 
celów i projektów wspieranych w ramach 
programów Daphne i Daphne II, aby nadal
korzystać ze zdobytych doświadczeń i umo
żliwiać promowanie europejskiej wartości 
dodanej uzyskanej dzięki tym do
świadczeniom.

Uzasadnienie

Program walki z przemocą Daphne należy kontynuować również po to, aby nadal 
wykorzystywać na skalę europejską doświadczenia i nauki zdobyte od jego wejścia w życie w 
roku 2000.

Poprawka 6
Punkt uzasadnienia 11
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11) Ponieważ wyniki badań dowodzą, że 
zachorowalność i śmiertelność w związku z 
uzależnieniem od narkotyków dotyczą
sporej liczby obywateli Europy, szkodliwość
zdrowotna tego uzależnienia stanowi powa
żny problem w dziedzinie zdrowia 
publicznego.

skreślony

Uzasadnienie

Patrz propozycja poprawki w tytule wniosku legislacyjnego.

Poprawka 7
Punkt uzasadnienia 12

12) W komunikacie Komisji do Rady i 
Parlamentu Europejskiego dotyczącym 
wyników końcowej oceny strategii oraz 
planu działań UE w zakresie narkotyków 
(2000-2004)1 wskazano na potrzebę
regularnego angażowania społeczeństwa 
obywatelskiego w formułowanie polityki 
UE dotyczącej narkotyków.

__________
1 COM(2004)0707.

skreślony

Uzasadnienie

Patrz propozycja poprawki w tytule wniosku legislacyjnego.

Poprawka 8
Punkt uzasadnienia 13

13) Decyzja Parlamentu Europejskiego i 
Rady przyjmująca program działania w 
dziedzinie zdrowia publicznego (2003-2008) 
obejmuje opracowywanie strategii i 
środków dotyczących uzależnienia od 
narkotyków jako jednego z istotnych 
czynników decydujących o zdrowiu osoby, 
związanych ze stylem życia.

skreślony

Uzasadnienie
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Patrz propozycja poprawki w tytule wniosku legislacyjnego.

Poprawka 9
Punkt uzasadnienia 14

14) W swoim zaleceniu z dnia 18 czerwca 
2003 r. w sprawie profilaktyki i 
ograniczania szkód zdrowotnych w związku 
z uzależnieniem od narkotyków Rada zaleci
ła, aby Państwa Członkowskie za cel w 
zakresie zdrowia publicznego postawiły 
sobie profilaktykę antynarkotykową i 
ograniczanie zagrożeń związanych z 
narkomanią oraz opracowały i wdrażały 
odpowiednie, kompleksowe strategie.
________
1 Dz.U. L 165 z 3.7.2003, str. 31.

skreślony

Poprawka 10
Punkt uzasadnienia 15

15) W grudniu 2004 roku Rada Europejska 
zatwierdziła strategię antynarkotykową Unii 
Europejskiej na lata 2005-2012, obejmując
ą wszystkie dotyczące narkotyków działania 
UE oraz wyznaczającą główne cele. Należy 
do nich osiągnięcie wysokiego poziomu 
ochrony zdrowia, dobrobytu i spójności spo
łecznej poprzez zapobieganie i ograniczanie 
zażywania narkotyków, uzależnienia 
narkotykowego oraz związanych z 
narkotykami szkód zdrowotnych i spo
łecznych.

skreślony

Uzasadnienie

Patrz propozycja poprawki w tytule wniosku legislacyjnego.

Poprawka 11
Punkt uzasadnienia 16
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16) Komisja przyjęła swój plan działań w 
zakresie narkotyków na lata 2005-2008 
jako podstawowy instrument przełożenia na 
konkretne działania strategii 
antynarkotykowej Unii Europejskiej na lata 
2005-2012. Ostatecznym celem planu dzia
łań jest znaczne ograniczenie 
rozpowszechnienia zażywania narkotyków 
w społeczeństwie oraz ograniczenie szkód 
społecznych i zdrowotnych powodowanych 
przez zażywanie zakazanych narkotyków i 
handel nimi.
__________
1 COM(2005)0045 z 14.2.2005 r.

skreślony

Uzasadnienie

Patrz propozycja poprawki w tytule wniosku legislacyjnego.

Poprawka 12
Punkt uzasadnienia 17

17) Istotne i niezbędne jest zrozumienie 
poważnych – bezpośrednich i d
ługoterminowych – konsekwencji przemocy i 
narkotyków dla zdrowia oraz rozwoju 
psychologicznego i społecznego osób, rodzin 
i społeczności, oraz dla równych szans 
dotkniętych tym problemem osób, a także 
wysokich kosztów społecznych i 
ekonomicznych dla ogółu społeczeństwa.

17) Istotne i niezbędne jest zrozumienie 
poważnych – bezpośrednich i d
ługoterminowych – konsekwencji przemocy 
dla zdrowia oraz rozwoju psychologicznego i 
społecznego osób, rodzin i społeczności, 
oraz dla równych szans dotkniętych tym 
problemem osób, a także wysokich kosztów 
społecznych i ekonomicznych dla ogółu spo
łeczeństwa.

Uzasadnienie

Patrz propozycja poprawki w tytule wniosku legislacyjnego.

Poprawka 13
Punkt uzasadnienia 18
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18) Unia Europejska może wnieść wartość
dodaną do działań podejmowanych przez 
Państwa Członkowskie w zakresie 
informacji i profilaktyki antynarkotykowej, 
uzupełniając te działania oraz dążąc do 
uzyskania synergii.

skreślony

Uzasadnienie

Patrz propozycja poprawki w tytule wniosku legislacyjnego.

Poprawka 14
Punkt uzasadnienia 19

19) W zakresie zapobiegania przemocy, w 
tym molestowaniu i wykorzystywaniu 
seksualnemu dzieci, młodzieży i kobiet, oraz 
w zakresie ochrony ofiar i grup ryzyka, Unia 
Europejska ma następujące możliwości 
wnoszenia wartości dodanej do działań
podejmowanych przede wszystkim przez Pa
ństwa Członkowskie: rozpowszechnianie i 
wymiana informacji, doświadczenia i dobrych 
praktyk; promowanie innowacyjnego podej
ścia; wspólne określanie priorytetów; 
rozwijanie odpowiednich sieci współpracy; 
wybór projektów na poziomie 
ogólnowspólnotowym; motywowanie i 
mobilizowanie wszystkich zainteresowanych 
podmiotów. Działaniami tymi powinny być
także objęte dzieci i kobiety trafiające do Pa
ństw Członkowskich jako ofiary procederu 
handlu ludźmi.

19) W zakresie zapobiegania przemocy, w 
tym nadużyciom i wykorzystywaniu 
seksualnemu dzieci, młodych ludzi i kobiet, 
oraz w zakresie ochrony ofiar i grup ryzyka, 
Unia Europejska ma następujące możliwości 
wnoszenia wartości dodanej do działań
podejmowanych głównie przez państwa cz
łonkowskie: rozpowszechnianie i wymiana 
informacji, doświadczenia i dobrych praktyk; 
promowanie innowacyjnego podejścia; 
wspólne określanie priorytetów; rozwijanie 
sieci współpracy; odpowiedni wybór 
projektów na poziomie 
ogólnowspólnotowym; motywowanie i 
mobilizowanie wszystkich zainteresowanych 
podmiotów. Działania te obejmą także 
dzieci i kobiety trafiające do państw cz
łonkowskich jako ofiary procederu handlu 
ludźmi.

Uzasadnienie

Zgodnie z traktatami międzynarodowymi pojęcie „dziecka” obejmuje istoty ludzkie w wieku 
od 0 do 18 lat, a pojęcie „młodego człowieka” – do 25 lat.

Ponadto należy obowiązkowo uwzględnić problem przemocy i wykorzystywania dzieci i kobiet 
przywiezionych do UE w ramach handlu ludźmi.

Poprawka 15
Punkt uzasadnienia 21
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21) Cele proponowanego działania, a 
mianowicie zapobieganie i zwalczanie 
wszystkich form przemocy wobec dzieci, m
łodzieży i kobiet oraz profilaktyka i 
informacja antynarkotykowa, nie mogą być
w zadowalający sposób realizowane przez Pa
ństwa Członkowskie ze względu na potrzebę
wymiany informacji na poziomie UE oraz 
rozpowszechniania dobrych praktyk na 
terenie całej Wspólnoty. Cele te można lepiej 
osiągnąć na poziomie wspólnotowym. 
Zgodnie z zasadą pomocniczości zapisaną w 
art. 5 Traktatu Wspólnota może przyjmować
środki ze względu na potrzebę
skoordynowanego i interdyscyplinarnego 
działania oraz z uwagi na rozmiary lub skutki 
proponowanych działań. Zgodnie z zasadą
proporcjonalności ustanowioną w tym 
artykule niniejsza decyzja nie wykracza poza 
to, co jest niezbędne do osiągnięcia tych 
celów.

21) Cele proponowanego działania, a 
mianowicie zapobieganie i zwalczanie 
wszystkich form przemocy wobec dzieci, m
łodych ludzi i kobiet oraz uwrażliwianie na 
tego rodzaju zjawiska, nie mogą być w 
zadowalający sposób realizowane przez pa
ństwa członkowskie ze względu na potrzebę
wymiany informacji oraz rozpowszechniania 
dobrych praktyk na poziomie UE. Cele te mo
żna lepiej osiągnąć na poziomie 
wspólnotowym. Zgodnie z zasadą
pomocniczości zapisaną w art. 5 Traktatu 
Wspólnota może przyjmować środki ze wzgl
ędu na potrzebę skoordynowanego i 
interdyscyplinarnego działania oraz z uwagi 
na rozmiary lub skutki proponowanych dzia
łań. Zgodnie z zasadą proporcjonalności 
ustanowioną w tym artykule niniejsza 
decyzja nie wykracza poza to, co jest niezb
ędne do osiągnięcia tych celów.

Uzasadnienie
Patrz propozycja poprawki w tytule wniosku legislacyjnego i w punkcie uzasadnienia 19.

Poprawka 16
Punkt uzasadnienia 23

23) Na mocy niniejszej decyzji ustanawia się
ramy finansowe na cały okres trwania 
programu, które stanowić będą zasadniczy 
punkt odniesienia dla władzy budżetowej w 
rozumieniu pkt 33 Porozumienia mi
ędzyinstytucjonalnego z dnia 6 maja 1999 r. 
między Parlamentem Europejskim, Radą
oraz Komisją w sprawie dyscypliny bud
żetowej i poprawy procedury budżetowej.

23) Na mocy niniejszej decyzji ustanawia się
ramy finansowe na cały okres trwania 
programu, które stanowić będą zasadniczy 
punkt odniesienia dla władzy budżetowej w 
ramach perspektywy finansowej na lata 
2007-2013 i dorocznej procedury bud
żetowej, w rozumieniu pkt 33 Porozumienia 
międzyinstytucjonalnego z dnia 6 maja 
1999 r. między Parlamentem Europejskim, 
Radą oraz Komisją w sprawie dyscypliny bud
żetowej i poprawy procedury budżetowej.

Uzasadnienie

Środki finansowe przeznaczone na program są częścią ogólnej perspektywy finansowej UE na 
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lata 2007-2013, której realizacja będzie doprecyzowywana w kolejnych budżetach rocznych.

Poprawka 17
Artykuł 1 ustęp 1

1. Na mocy niniejszej decyzji ustanawia się
program „Walka z przemocą (Daphne) oraz 
profilaktyka i informacja 
antynarkotykowa”, zwany dalej 
„programem”, jako część programu 
ogólnego „Prawa podstawowe i 
sprawiedliwość”, aby w ten sposób przyczyni
ć się do wzmocnienia przestrzeni wolności, 
bezpieczeństwa i sprawiedliwości.

1. Na mocy niniejszej decyzji ustanawia się
program szczegółowy „Walka z przemocą”
(który jest kontynuacją działań i celów okre
ślonych w programie Daphne i Daphne II), 
zwany dalej „programem”, jako część
programu ogólnego „Prawa podstawowe i 
sprawiedliwość”, aby w ten sposób dać
obywatelom europejskim pozbawioną
granic wewnętrznych przestrzeń wolności, 
bezpieczeństwa i sprawiedliwości.

Uzasadnienie

Patrz propozycja poprawki w tytule wniosku legislacyjnego.

Ponadto należy podkreślić, że proponowany program walki z przemocą jest po prostu 
kontynuacją dwóch poprzednich programów pod nazwą Daphne (2000-2003) i Daphne II 
(2004-2008).

Poprawka 18
Artykuł 1 ustęp 2

2. Program obejmuje okres od 1 stycznia 
2007 r. do 31 grudnia 2013 r.

2. Program obejmuje okres od 1 stycznia 
2007 r. do 31 grudnia 2013 r. Program mo
że zostać przedłużony.

Uzasadnienie

Ponieważ problem przemocy prawdopodobnie będzie się utrzymywał w przyszłości, należy z 
góry założyć możliwość kolejnego przedłużenia programu.

Poprawka 19
Artykuł 2 ustęp 1 litera a)
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a) Wkład w ustanowienie przestrzeni wolno
ści, bezpieczeństwa i sprawiedliwości 
poprzez zwalczanie przemocy oraz 
informację i profilaktykę antynarkotykową.

a) Wkład w utrzymanie i rozwój przestrzeni 
wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości 
we Wspólnocie Europejskiej, poprzez 
zwalczanie przemocy.

Uzasadnienie
Patrz propozycja poprawki w tytule wniosku legislacyjnego.

Ponadto należy mieć świadomość, że wniosek legislacyjny pomoże w rozwijaniu we 
Wspólnocie i w UE przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, która w znacznej 
mierze już istnieje.

Poprawka 20
Artykuł 2 ustęp 1 litera b)

b) Ochrona obywateli przed przemocą oraz 
osiągnięcie wysokiego poziomu ochrony 
zdrowia, dobrobytu i spójności społecznej.

b) Ochrona obywateli przed przemocą oraz 
osiągnięcie wysokiego poziomu ochrony 
zdrowia fizycznego i psychicznego, 
dobrobytu i spójności społecznej.

Uzasadnienie

Usunięto jakiekolwiek wątpliwości dotyczące interpretacji pojęcia „ochrona zdrowia”.

Poprawka 21
Artykuł 2 ustęp 1 litera c)

c) Zapobieganie i ograniczanie zażywania 
narkotyków, uzależnienia narkotykowego 
oraz szkód związanych z narkotykami.

skreślony

Uzasadnienie

Patrz propozycja poprawki w tytule wniosku legislacyjnego.

Poprawka 22
Artykuł 2 a (nowy)

Artykuł 2 a

Definicje
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Do celów programu Daphne pojęcie 
„dziecko” obejmuje także młodzież do 18 
roku życia, zgodnie z międzynarodowymi 
umowami w zakresie praw dziecka.

Jednak projekty zawierające działania 
skierowane do określonych grup 
beneficjentów, na przykład do „młodzieży”
(13-18 lat) lub osób od 12 do 25 roku życia, 
są uznawane za działania skierowane do 
„młodych ludzi”.

Uzasadnienie

Bardzo ważne jest prawne zdefiniowanie pojęć „dziecko” i „młody człowiek” zgodnie z mi
ędzynarodowym dorobkiem prawnym w tym zakresie.

Poprawka 23
Artykuł 3 litera a) zdanie wprowadzające

(a) Zapobieganie i zwalczanie przemocy we 
wszystkich formach, w sferze publicznej i 
prywatnej, wobec dzieci, młodzieży i kobiet, 
poprzez podejmowanie środków 
profilaktycznych oraz zapewnianie wsparcia 
ofiarom i grupom ryzyka następującymi 
sposobami:

(a) Zapobieganie i zwalczanie przemocy we 
wszystkich formach, w sferze publicznej i 
prywatnej, wobec dzieci, młodych ludzi i 
kobiet, poprzez podejmowanie środków 
profilaktycznych i wspomagających oraz 
zapewnianie wsparcia ofiarom i grupom 
ryzyka następującymi sposobami:

Uzasadnienie

Patrz propozycja poprawki do punktu uzasadnienia 19.

Poprawka 24
Artykuł 3 litera a) akapit 3

•  poprzez rozpowszechnianie wyników 
uzyskanych w ramach dwóch programów 
Daphne wraz z ich adaptacją, transferem i 
wykorzystaniem przez innych 
beneficjentów lub na innych obszarach 
geograficznych;

• poprzez dalszą realizację celów i 
poszczególnych zadań dwóch programów 
Daphne oraz rozpowszechnianie wyników 
uzyskanych w ramach tych programów 
wraz z ich adaptacją, transferem i 
wykorzystaniem przez innych 
beneficjentów lub na innych obszarach 
geograficznych;
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Uzasadnienie

Należy uściślić, że proponowany program walki z przemocą jest jedynie kontynuacją dwóch 
poprzednich programów Daphne 2000-2003 i 2004-2008. 

Poprawka 25
Artykuł 3 litera a) akapit 4 a (nowy)

•  poprzez opracowanie i realizację
poszczególnych zadań skierowanych do 
określonych grup ryzyka, mających na 
celu zapobieganie porzucaniu niemowl
ąt;

Uzasadnienie

Stosunkowo często zdarza się, że niektóre osoby, znajdujące się w trudnej sytuacji społecznej, 
psychologicznej lub finansowej, zmuszone są porzucić dzieci w bardzo wczesnym wieku. Niezb
ędne jest podjęcie konkretnych działań zmierzających do tego, by podobne sytuacje nie 
powtarzały się w przyszłości.

Poprawka 26
Artykuł 3 litera b) akapit 1

• tworzenie interdyscyplinarnych sieci. • tworzenie interdyscyplinarnych sieci,
których celem będzie pomoc ofiarom 
przemocy (seksualnej, psychologicznej 
lub fizycznej) i grupom ryzyka.

Uzasadnienie

Należy jasno przedstawić zakres działania wspomnianych sieci interdyscyplinarnych.

Poprawka 27
Artykuł 3 litera b) akapit 3
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• podnoszenie świadomości przemocy w 
określonych kręgach odbiorców, np. w 
określonych zawodach, celem 
propagowania postawy zerowej tolerancji 
wobec przemocy oraz zachęcania do 
pomocy ofiarom i zgłaszania przypadków 
przemocy odpowiednim władzom.

• podnoszenie świadomości przemocy w 
określonych kręgach odbiorców, uwra
żliwianie określonych grup, np. osób 
wykonujących określone zawody, wła
ściwych organów i konkretnych grup spo
łecznych, celem lepszego zrozumienia 
zjawiska przemocy, propagowania 
postawy zerowej tolerancji wobec 
przemocy oraz zachęcania do pomocy 
ofiarom i zgłaszania przypadków 
przemocy odpowiednim władzom;

Uzasadnienie

Działania informacyjne i uwrażliwiające powinny być skierowane nie tylko do grup zagro
żonych przemocą, jak dzieci młodzi ludzie i kobiety, ale również do osób wykonujących 
zawody szczególnego rodzaju, jak nauczyciele, wychowawcy, lekarze, osoby pracujące z m
łodzieżą i pracownicy socjalni, adwokaci, pracownicy organów policyjnych i środków 
komunikacji.

Poprawka 28
Artykuł 3 litera b) akapit 4

•  badanie zjawisk związanych z przemocą
celem zgłębienia jej przyczyn i zajęcia się
nimi na wszystkich poziomach społecze
ństwa.

• badanie zjawisk związanych z przemocą i 
możliwych sposobów zapobiegania im,
celem zgłębienia jej przyczyn i zajęcia się
nimi na wszystkich poziomach społecze
ństwa;

Uzasadnienie

Ważne jest przeanalizowanie sposobów zapobiegania okolicznościom będącym źródłem 
przemocy.

Poprawka 29
Artykuł 3 litera b) akapit 5
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•  podnoszenie świadomości problemów 
zdrowotnych i społecznych 
powodowanych przez narkomanię oraz 
zachęcanie do otwartego dialogu maj
ącego na celu propagowanie lepszego 
zrozumienia zjawiska narkomanii.

skreślony

Uzasadnienie

Patrz propozycja poprawki w tytule wniosku legislacyjnego.

Poprawka 30
Artykuł 3 litera c)

c) Angażowanie społeczeństwa 
obywatelskiego w realizację i rozwój 
strategii i planów działań UE w zakresie 
narkotyków.

skreślony

Uzasadnienie
Patrz propozycja poprawki w tytule wniosku legislacyjnego.

Poprawka 31
Artykuł 3 litera d)

d) Monitorowanie, realizacja i ocena 
realizacji poszczególnych zadań w ramach 
planów działań w zakresie narkotyków na 
lata 2005-2008 oraz 2009-2012.

skreślony

Uzasadnienie

Patrz propozycja poprawki w tytule wniosku legislacyjnego.

Poprawka 32
Artykuł 4 litera a)
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a) konkretne działania podejmowane przez 
Komisję, np. studia i badania naukowe, 
badania opinii publicznej, opracowywanie 
wskaźników i wspólnych metodyk, zbieranie, 
opracowywanie i rozpowszechnianie danych 
i statystyk, seminaria, konferencje i spotkania 
ekspertów, organizacja kampanii i imprez 
publicznych, tworzenie i prowadzenie witryn 
internetowych, przygotowywanie i 
rozpowszechnianie materiałów 
informacyjnych, wsparcie dla sieci ekspertów 
krajowych i ich animacja oraz działania w 
zakresie analizy, monitorowania i oceny; lub

a) konkretne działania podejmowane przez 
Komisję, np. studia i badania naukowe, 
badania opinii publicznej, opracowywanie 
wskaźników i wspólnych metodyk, 
zbieranie, opracowywanie i 
rozpowszechnianie danych i statystyk, 
seminaria, konferencje i spotkania 
ekspertów, organizacja kampanii i imprez 
publicznych, tworzenie i prowadzenie 
witryn internetowych, przygotowywanie i 
rozpowszechnianie materiałów 
informacyjnych, w tym tworzenie 
programów komputerowych i 
opracowywanie narzędzi dydaktycznych,
wsparcie dla sieci ekspertów krajowych i ich 
animacja oraz działania w zakresie analizy, 
monitorowania i oceny; lub

Uzasadnienie

Wprowadzenie aplikacji informatycznych, w szczególności tworzenie programów 
komputerowych i opracowywanie konkretnych narzędzi dydaktycznych, może pomagać w
wykorzenianiu i zapobieganiu przemocy.

Poprawka 33
Artykuł 4 litera b)

b) konkretne projekty ponadnarodowe leżące 
w interesie Wspólnoty, przedstawione przez 
co najmniej trzy Państwa Członkowskie 
zgodnie z warunkami określonymi w 
rocznych programach pracy; lub

b) konkretne projekty ponadnarodowe leżące 
w interesie Wspólnoty, przedstawione przez 
co najmniej trzy państwa członkowskie, a w 
razie konieczności przez dwa państwa cz
łonkowskie i jeden z krajów uczestnicz
ących określonych w art. 5, zgodnie z 
warunkami określonymi w rocznych 
programach pracy; lub

Uzasadnienie

Jeżeli zajdzie taka konieczność, projekty ponadnarodowe mogą przedstawiać dwa państwa cz
łonkowskie i jeden z „krajów uczestniczących”, przez co należy rozumieć kraje opisane w 
art. 5 omawianego wniosku legislacyjnego.

Poprawka 34
Artykuł 5 litera c)
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c) Możliwe jest zaproszenie do uczestnictwa 
w projektach krajów kandydujących nie 
uczestniczących w przedmiotowym 
programie, o ile przyczyni się to do 
przygotowania tych krajów do przystąpienia, 
a także inne kraje trzecie nie uczestniczące w 
programie, o ile służy to jego celom.

c) Możliwe jest zaproszenie do uczestnictwa 
w projektach krajów kandydujących nie 
uczestniczących w przedmiotowym 
programie, o ile przyczyni się to do 
przygotowania tych krajów do przystąpienia, 
a także inne kraje trzecie nie uczestniczące w 
programie, o ile służy to jego celom, jeżeli 
budżet Wspólnoty będzie dysponował
odpowiednimi środkami, na warunkach i 
zasadach uzgodnionych z tymi krajami.

Uzasadnienie

Udział państw trzecich w działaniach wpieranych w ramach programu będzie zawsze uzale
żniony od dostępności środków budżetowych i będzie spełniał uprzednio uzgodnione warunki.

Poprawka 35
Artykuł 6 ustęp1

1. Program przeznaczony jest dla wszystkich 
grup, które bezpośrednio lub pośrednio 
zajmują się zjawiskami przemocy i 
narkomanii.

1. Adresatami działań planowanych w 
programie są wszystkie grupy bezpośrednio 
lub pośrednio dotknięte problemem
przemocy.

Uzasadnienie

Patrz propozycja poprawki w tytule wniosku legislacyjnego.

Ponadto zdanie zostało przeformułowane w sposób bardziej zrozumiały.

Poprawka 36
Artykuł 6 ustęp 2
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2. W odniesieniu do zwalczania przemocy g
łównymi grupami docelowymi są ofiary 
przemocy i grupy nią zagrożone. Pozostałe 
grupy docelowe obejmują między innymi 
kadrę nauczycielską i edukacyjną, policję, 
pracowników socjalnych, władze lokalne i 
krajowe, personel medyczny i paramedyczny, 
pracowników wymiaru sprawiedliwości, 
organizacje pozarządowe, związki 
zawodowe i wspólnoty wyznaniowe. Istotne 
jest również, aby myśleć o programach 
terapii dla ofiar z jednej strony, a dla 
sprawców z drugiej, w ramach zapobiegania 
przemocy.

2. W odniesieniu do zwalczania przemocy g
łównymi grupami docelowymi są ofiary 
przemocy i grupy nią zagrożone. Pozostałe 
grupy docelowe obejmują między innymi 
kadrę nauczycielską i edukacyjną, 
pracowników służb granicznych, policję, 
pracowników socjalnych, władze lokalne, 
regionalne i krajowe, personel medyczny i 
paramedyczny, pracowników wymiaru 
sprawiedliwości, organizacje pozarządowe, 
związki zawodowe i wspólnoty wyznaniowe. 
Istotne jest również, aby myśleć o 
programach terapii dla ofiar z jednej strony, a 
dla sprawców z drugiej, w ramach 
zapobiegania przemocy.

Uzasadnienie

Należy uwzględnić fakt, że podział terytorialny niektórych państw Wspólnoty obejmuje 
autonomiczne lub nieautonomiczne regiony.

Ponadto nie można pominąć wzmianki o tym, że należy zwrócić szczególną uwagę na 
niezwykle ważne zadania organów kontrolujących osoby, które przekraczają granice państw 
członkowskich.

Poprawka 37
Artykuł 6 ustęp 3

3. W odniesieniu do problemu narkotyków 
do grup ryzyka zalicza się młodzież, grupy 
szczególnego ryzyka i środowiska 
patologiczne, które należy określić jako 
grupy docelowe. Pozostałe grupy docelowe 
obejmują między innymi kadrę
nauczycielską i edukacyjną, pracowników 
socjalnych, władze lokalne i krajowe, 
personel medyczny i paramedyczny, 
pracowników wymiaru sprawiedliwości, 
organizacje pozarządowe, związki 
zawodowe i wspólnoty wyznaniowe.

skreślony

Uzasadnienie
Patrz propozycja poprawki w tytule wniosku legislacyjnego.



PE 370.115v03-00 22/26 PA\607952PL.doc

PL

Poprawka 38
Artykuł 7

Dostęp do przedmiotowego programu jest 
otwarty dla publicznych i prywatnych 
organizacji i instytucji (władz lokalnych na w
łaściwym poziomie, wydziałów 
uniwersytetów, ośrodków badawczych) 
zajmujących się zapobieganiem i 
zwalczaniem przemocy wobec dzieci, m
łodzieży i kobiet lub ochroną przed taką
przemocą, lub zapewnianiem wsparcia 
ofiarom, lub realizacją działań celowych 
skierowanych na propagowanie braku 
akceptacji dla takiej przemocy bądź na zach
ęcanie do zmiany postaw i zachowań wobec 
szczególnie narażonych grup i ofiar 
przemocy. Program jest także otwarty dla 
publicznych i prywatnych organizacji i 
instytucji (władz lokalnych na właściwym 
poziomie, wydziałów uniwersytetów, o
środków badawczych) zajmujących się
informacją i profilaktyką antynarkotykową.

Dostęp do przedmiotowego programu jest 
otwarty dla publicznych i prywatnych 
organizacji i instytucji (władz lokalnych na w
łaściwym poziomie, wydziałów 
uniwersytetów, ośrodków badawczych) 
zajmujących się zapobieganiem i 
zwalczaniem przemocy wobec dzieci, m
łodych ludzi i kobiet lub ochroną przed taką
przemocą, lub zapewnianiem wsparcia 
ofiarom, lub realizacją działań celowych 
skierowanych na propagowanie braku 
akceptacji dla takiej przemocy bądź na zach
ęcanie do zmiany postaw i zachowań wobec 
szczególnie narażonych grup i ofiar 
przemocy.

Uzasadnienie

Patrz propozycje poprawek do punktu uzasadnienia 19 i do tytułu wniosku legislacyjnego.

Poprawka 39
Artykuł 9 ustęp 1

1. Komisja udziela pomocy finansowej 
Wspólnoty zgodnie z rozporządzeniem 
finansowym Rady (rozporządzeniem Rady 
(WE/Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 
czerwca 2002 r.) dotyczącym ogólnego bud
żetu Wspólnot Europejskich.

1. Komisja jest odpowiedzialna za zarz
ądzanie i wykonanie niniejszego programu 
i udziela pomocy finansowej Wspólnoty 
zgodnie z rozporządzeniem finansowym 
Rady (rozporządzeniem Rady (WE/Euratom) 
nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r.) 
dotyczącym ogólnego budżetu Wspólnot 
Europejskich.

Uzasadnienie

Nie można pominąć wzmianki o odpowiedzialności Komisji za wykonanie programu.
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Poprawka 40
Artykuł 9 ustęp 4 zdanie wprowadzające

4. Procedury oceny i przyznawania dotacji 
na działania uwzględniają między innymi
następujące kryteria:

4. Procedury oceny i przyznawania dotacji s
łużą do selekcji działań najlepiej spełniaj
ących następujące kryteria:

Uzasadnienie

Komisja powinna obiektywnie przyznawać dotacje na te spośród proponowanych działań, 
które niezaprzeczalnie najlepiej spełniają uprzednio ustalone kryteria selekcji.

Poprawka 41
Artykuł 9 ustęp 4 litera a a) (nowa)

a a) wymiar europejski,

Uzasadnienie

Ustalając, czy dane działanie jest priorytetowe względem innego działania, należy uwzględnić
ważne kryterium, jakim jest „skala” czy też „wymiar” europejski działania.

Poprawka 42
Artykuł 9 ustęp 4 litera b a) (nowa)

b a) zdolność organizatora do wykonania 
zadania,

Uzasadnienie

Ważnym kryterium powinna być bezstronna analiza rzeczywistych możliwości organizatora do 
przeprowadzenia działania proponowanego w przedłożonym projekcie.

Poprawka 43
Artykuł 9 ustęp 4 litera d a) (nowa)

d a) komplementarność z działaniami 
zaplanowanymi w innych, wcześniejszych 
projektach, już realizowanych lub 
przygotowywanych do realizacji.
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Uzasadnienie

Należy uwzględnić również kryterium komplementarności z innymi działaniami, będącymi już
w trakcie realizacji lub zaplanowanymi do realizacji w przyszłości.

Poprawka 44
Artykuł 10 ustęp 1

1. Komisja wspierana jest przez Komitet sk
ładający się z przedstawicieli Państw Cz
łonkowskich, któremu przewodniczy 
przedstawiciel Komisji, zwany dalej 
„Komitetem”.

1. Komisja wspierana jest przez komitet 
doradczy, składający się z przedstawicieli Pa
ństw Członkowskich, któremu przewodniczy 
przedstawiciel Komisji, zwany dalej 
„Komitetem”, działający zgodnie z art. 3 
decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem 
postanowień art. 8 wymienionej decyzji..

Uzasadnienie

Decyzja 1999/468/WE wymienia kilka rodzajów komitetów („doradczy”, „zarządzający” i 
„regulacyjny”), a niniejszy wniosek legislacyjny odwołuje się do komitetu „doradczego”.

Poprawka 45
Artykuł 10 ustęp 2

2. W przypadku gdy przywołuje się niniejszy 
ustęp, stosuje się art. 3 i 7 decyzji 
1999/468/WE, uwzględniając przepisy jej 
art. 8.

skreślony

Uzasadnienie

Dla zachowania spójności z propozycjami poprawek do art. 10 ust. 1 i 3.

Poprawka 46
Artykuł 10 ustęp 3

3. Komitet przyjmuje swój regulamin wewn
ętrzny.

3. Komitet przyjmuje swój regulamin wewn
ętrzny na wniosek przewodniczącego i 
zgodnie z art. 7 decyzji 1999/468/WE.

Uzasadnienie
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Należy doprecyzować, że szczegółowy przepis dotyczący regulaminu wewnętrznego komitetu 
znajduje się w art. 7 Decyzji.

Poprawka 47
Artykuł 10 ustęp 3 a (nowy)

3a. Komisja może zaprosić przedstawicieli 
krajów uczestniczących na spotkania 
informacyjne odbywające się po zebraniach 
Komitetu.

Uzasadnienie

Wskazane jest dać Komisji możliwość organizowania spotkań informacyjnych z 
przedstawicielami krajów uczestniczących w programie, zważywszy, że kraje te nie należą do 
komitetu i nie znają bezpośrednio wyników obrad.

Poprawka 48
Artykuł 12 ustęp 1

1. Ustala się budżet na realizację
przedmiotowego instrumentu w wysokości 
138,2 mln EUR na okres wskazany w art. 1.

1. Ustala się budżet na realizację programu 
szczegółowego „Walka z przemocą
(Daphne)” w wysokości 115,87 mln EUR
na okres wskazany w art. 1.

Uzasadnienie

Aby zachować spójność z propozycją poprawki w tytule wniosku legislacyjnego oraz zgodność
z perspektywą finansową, należy odliczyć od łącznej sumy przeznaczonej na program w 
wysokości 138,2 milionów euro kwotę odpowiadającą kosztom związanym z działaniami w 
zakresie informacji i profilaktyki antynarkotykowej, które wynoszą 22,33 milionów euro.

Poprawka 49
Artykuł 12 ustęp 2

2. Środki budżetowe przyznane na działania 
przewidziane w niniejszym programie uwzgl
ędnia się w rocznych środkach ogólnego bud
żetu Unii Europejskiej. Dostępne roczne 
środki finansowe zatwierdza organ bud
żetowy w ramach limitów perspektywy 
finansowej.

2. Środki budżetowe przyznane na działania 
przewidziane w niniejszym programie uwzgl
ędnia się w rocznych środkach ogólnego bud
żetu Unii Europejskiej. Dostępne roczne 
środki finansowe zatwierdza organ bud
żetowy, przy uwzględnieniu perspektywy 
finansowej.
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Uzasadnienie
Doprecyzowano treść artykułu.

Poprawka 50
Artykuł 15 ustęp 2

2. Komisja zapewnia regularną, niezależną, 
zewnętrzną ocenę programu.

2. Komisja zapewnia co roku regularną,  
niezależną, zewnętrzną w stosunku do zarz
ądzającego ocenę wydajności i skuteczności 
programu.

Uzasadnienie

Co dwa lata należy przeprowadzić audyt zewnętrzny skuteczności programu, na podstawie 
którego zostaną przyjęte odpowiednie środki.

Poprawka 51
Artykuł 15 ustęp 2 a (nowy)

2a. Po zakończeniu realizacji projektów 
Komisja oceni sposób i skutki ich realizacji 
w celu stwierdzenia, w jakim stopniu osi
ągnięto wyznaczone cele.

Uzasadnienie

Komisja powinna ocenić wyniki uzyskane w ramach realizacji projektów w odniesieniu do 
wyznaczonych celów.

Poprawka 52
Artykuł 15 ustęp 3 litera -a) (nowa)

-a) roczne sprawozdanie w sprawie 
realizacji programu, przedstawiane w 
pierwszej połowie roku następującego po 
roku, którego ono dotyczy, wraz z listą
dotowanych projektów i działań;

Uzasadnienie

Komisja powinna co roku przedstawiać sprawozdanie z wykonania programu.



PA\607952PL.doc 27/26 PE 370.115v03-00

PL

Poprawka 53
Artykuł 15 ustęp 3 litera b)

b) komunikat w sprawie kontynuacji
niniejszego programu – nie później niż do 
dnia 30 sierpnia 2012 r.;

b) komunikat w sprawie stosowności
kontynuacji i dostosowania niniejszego 
programu – nie później niż do dnia 30 
sierpnia 2012 r.;

Uzasadnienie

Komunikat powinien nie tylko oceniać konieczność dalszej kontynuacji programu, ale również
proponować niezbędne zmiany, uwzględniając uzyskane wyniki oraz przyszłe potrzeby i cele.

Poprawka 54
Artykuł 15 ustęp 3 litera c)

c) sprawozdanie oceniające ex post – nie pó
źniej niż do dnia 31 grudnia 2014 r.

c) po upływie terminu wykonania
programu – szczegółowe sprawozdanie 
oceniające ex post, dotyczące wykonania i 
wyników programu, nie później niż do dnia 
31 grudnia 2014 r.

Uzasadnienie

Niezbędne jest przeprowadzenie końcowej oceny wyników uzyskanych w całym okresie 
wykonywania programu.


