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Europejski Fundusz Społeczny Plus (EFS+)
(2021–2027)

Europejski Fundusz Społeczny Plus (EFS+) jest ważnym elementem działu „Spójność, odporność i wartości” w
wieloletnich ramach finansowych (WRF) na lata 2021–2027. EFS+ przyczynia się głównie do tworzenia klastrów
politycznych inwestujących w ludzi, obywateli i wartości. Podczas pierwszej czerwcowej sesji plenarnej
Parlament Europejski ma głosować w drugim czytaniu nad tekstem uzgodnionym w wyniku negocjacji
międzyinstytucjonalnych dotyczących rozporządzenia w sprawie ESF+.

Kontekst
Pierwsze przepisy dotyczące ustanowienia Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) wprowadzono na
mocy traktatu rzymskiego, aby poprawić możliwości zatrudniania pracowników na wspólnym rynku, co
przyczyniło się do podniesienia poziomu życia i norm zdrowotnych oraz pomogło zwiększyć mobilność
pracowników i spójność gospodarczą, społeczną i terytorialną. Jego zadania i zasady operacyjne były od
tego czasu okresowo przeglądane w odpowiedzi na zmieniającą się sytuację gospodarczą i sytuację w
zakresie zatrudnienia w państwach członkowskich, a także na priorytety polityczne UE. Ponieważ jest to
jeden z pięciu programów składowych europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych, jego
wspólne zasady, przepisy i standardy wdrażania określono w rozporządzeniu w sprawie wspólnych
przepisów. EFS współfinansuje krajowe lub regionalne programy operacyjne zaproponowane przez
państwa członkowskie i zatwierdzone decyzjami Komisji Europejskiej.

Wniosek Komisji Europejskiej
W maju 2018 r. Komisja zaproponowała połączenie kilku istniejących funduszy (Inicjatywa na rzecz
zatrudnienia ludzi młodych, Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym, program Unii
Europejskiej na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych oraz Program UE dla zdrowia) z EFS, aby
wzmocnić synergię i umożliwić bardziej zintegrowane i ukierunkowane wsparcie w odpowiedzi na
wyzwania społeczne i wyzwania na rynku pracy. Zaproponowała przeznaczenie 89,7 mld EUR (w cenach z
2018 r.) z budżetu UE na EFS+, czyli o blisko 7 % mniej niż w latach 2007–2014. Powinien on przede
wszystkim przyczyniać się do wdrożenia 20 zasad Europejskiego filaru praw socjalnych oraz priorytetów w
dziedzinie polityki społecznej i zatrudnienia w ramach europejskiego semestru. Powinien koncentrować
swoje inwestycje na trzech głównych obszarach (zatrudnienie, edukacja i włączenie społeczne) w ramach
11 celów tematycznych. Komisja przyjęła również wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie wspólnych
przepisów, które powinno ukierunkować komponent EFS+ objęty zarządzaniem dzielonym. W kontekście
kryzysu związanego z COVID-19 Komisja zapowiedziała odrębny program UE dla zdrowia w nowych WRF.
W zmienionym wniosku w sprawie WRF z maja 2020 r. łączny budżet EFS+ wyniósłby 86,3 mld EUR (w
cenach z 2018 r.).

Stanowisko Parlamentu Europejskiego
4 kwietnia 2019 r. Parlament przyjął swoje stanowisko w pierwszym czytaniu. Wezwano w nim do
zwiększenia budżetu EFS+, zwiększenia zasobów na rzecz zatrudniania ludzi młodych oraz zapewnienia
równych szans dzieciom zagrożonym ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, a także do zwiększenia
zasobów państw członkowskich pochodzących z EFS+ i przeznaczanych na cele szczegółowe w dziedzinie
włączenia społecznego, a co najmniej 3 % na cel szczegółowy, jakim jest włączenie społeczne osób
najbardziej potrzebujących. W ostatecznym porozumieniu w sprawie WRF na EFS+ przeznaczono budżet w
wysokości 88 mld EUR (w cenach z 2018 r.), czyli prawie 8 % mniej niż w poprzednim okresie
programowania. Wstępne porozumienie w sprawie EFS+ zostało zatwierdzone na posiedzeniu komisji
EMPL 4 marca 2021 r. Uzgodniony tekst rozwiązuje wcześniejsze spory między instytucjami UE dotyczące
ubóstwa dzieci i włączenia społecznego, a także bezpośredniego wspierania innowacji społecznych. Rada
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przyjęła stanowisko w pierwszym czytaniu 28 maja 2021 r. Parlament musi teraz formalnie przyjąć tekst w
drugim czytaniu, a głosowanie zaplanowano na pierwszą czerwcową sesję plenarną, na podstawie
zalecenia parlamentarnej Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych.

Zalecenie do drugiego czytania: 2018/0206(COD); Komisja
przedmiotowo właściwa: EMPL; Sprawozdawca: David Casa
(PPE, Malta).
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