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POPRAWKI

Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia zwraca się do Komisji Zatrudnienia i Spraw 
Socjalnych, jako do komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu 
następujących poprawek:

Poprawka 1

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 
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.

c) Spójność – propagowanie bardziej 
spójnego społeczeństwa poprzez 
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 i płeć, gwarantując 
zrównoważony rozwój i solidarność 
między- i wewnątrzpokoleniową oraz 
spójność polityczną z działaniami UE w 
świecie.

Or. en

Poprawka 2

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, a 
przy jego realizacji i ocenie działalności 
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zostaną wzięte pod uwagę względy płci.

Or. en

Poprawka 3

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Każde państwo członkowskie ustanawia 
„krajowy organ wykonawczy”, 
odpowiedzialny za organizację 
uczestnictwa tego państwa w Europejskim 
Roku i za koordynację działań na poziomie 
krajowym. Krajowy organ wykonawczy 
jest odpowiedzialny za określenie 
krajowego programu oraz priorytetów 
Europejskiego Roku, a także za wybór 
poszczególnych działań, które zostaną 
zgłoszone do finansowania ze środków 
wspólnotowych. Strategia i priorytety 
krajowe Europejskiego Roku są 
ustanawiane zgodnie z celami 
wymienionymi w art. 2.

1. Każde państwo członkowskie ustanawia 
„krajowy organ wykonawczy”, 
odpowiedzialny za organizację 
uczestnictwa tego państwa w Europejskim 
Roku i za koordynację działań na poziomie 
krajowym. Krajowy organ wykonawczy 
jest odpowiedzialny za określenie 
krajowego programu oraz priorytetów 
Europejskiego Roku, a także za wybór 
poszczególnych działań, które zostaną 
zgłoszone do finansowania ze środków 
wspólnotowych. Strategia i priorytety 
krajowe Europejskiego Roku są 
ustanawiane zgodnie z celami 
wymienionymi w art. 2  oraz z 
uwzględnieniem problematyki płci zgodnie 
z art. 4.

Or. en

Poprawka 4

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 

2. Działania o zasięgu lokalnym, 
regionalnym lub krajowym mogą być 
współfinansowane z ogólnego budżetu 
Unii Europejskiej maksymalnie do 80 % 
całkowitych kosztów realizowanych 
działań, zgodnie z procedurą ustanowioną 



PA\707667PL.doc 5/6 PE402.537v01-00

PL

w części II załącznika. w części II załącznika.

Or. en

Uzasadnienie

To vote in block with AM 6

Poprawka 5

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 9 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Decyzje w sprawie finansowania działań 
określonych w art. 8 ust. 1 i ust. 2 
podejmuje Komisja, zgodnie z procedurą, o 
której mowa w art. 7 ust. 2.

1. Decyzje w sprawie finansowania działań 
określonych w art. 8 ust. 1 i ust. 2 
podejmuje Komisja, zgodnie z procedurą, o 
której mowa w art. 7 ust. 2, z 
poszanowaniem zasady uwzględnienia 
problematyki płci, o której mowa w art. 4.

Or. en

Poprawka 6

Załącznik – część II – punkt 1
II. WSPÓŁFINANSOWANIE DZIAŁAŃ NA POZIOMIE KRAJOWYM

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 

1. Działania na poziomie lokalnym, 
regionalnym i krajowym mogą 
kwalifikować się do finansowania z 
budżetu Wspólnoty pokrywającego 
maksymalnie do 80% całkowitych kosztów 
na kraj uczestniczący. Współfinansowanie 
krajowe, pochodzące ze źródeł publicznych 
i prywatnych, powinno wynosić 
przynajmniej 20% 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 



PE402.537v01-00 6/6 PA\707667PL.doc

PL

odpowiedzialnej za wykonanie każdego 
wybranego działania, czy też nie oraz 
zdecydować o poziomie 
współfinansowania.

każdego wybranego działania, czy też nie 
oraz zdecydować o poziomie 
współfinansowania.

Or. en

Uzasadnienie

Poddać pod głosowanie razem z poprawką 4.
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