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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

My, Europejczycy, mamy w zwyczaju myśleć o sobie jako o ludziach cieszących się pełnym 
dostępem do podstawowych praw człowieka i w pełni z nich korzystających. 

Jeśli jednak przyjrzymy się uważniej naszemu społeczeństwu, możemy zauważyć, że ponad 
100 mln Europejczyków zmaga się w codziennym życiu z ubóstwem i deprywacją materialną, 
a wszyscy wiemy, że ubóstwo stanowi naruszenie praw człowieka, gdyż pozbawia ludzi 
dostępu do wszystkich innych praw oraz uniemożliwia im korzystanie z tych praw. 
Potwierdzając negatywne skutki ubóstwa, Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 
stanowiła, że „eliminacja ubóstwa we wszystkich jego formach i wymiarach, w tym skrajnego 
ubóstwa, stanowi największe wyzwanie w skali światowej i jest niezbędnym warunkiem 
zrównoważonego rozwoju”, oraz wskazała, że pierwszym celem zrównoważonego rozwoju 
wyznaczonym w jej ramach jest „wyeliminować ubóstwo we wszystkich jego formach na 
całym świecie”.

Niestety, ubóstwo jest tylko jednym z wielu przypadków naruszenia praw podstawowych 
występujących w Unii: miliony osób niepełnosprawnych wciąż nie mają warunków do życia 
opartych na systemie rodzinnym lub środowiskowym oraz nie uczestniczą realnie w 
społeczeństwie, choć tego chcą; miliony Romów są od wieków systematycznie wykluczane 
ze społeczeństwa, miliony osób młodych wywodzących się z mniej uprzywilejowanych 
środowisk społecznych nie mają możliwości wykorzystania swojego prawdziwego 
potencjału, a miliony kobiet nadal nie otrzymują równego wynagrodzenia za tę samą pracę i 
są skazane na ubóstwo na starość.

Wszyscy ci ludzie, i nie tylko oni, stanowią żywy dowód na to, że – nawet jeśli często 
doprowadza się do tego w sposób nieświadomy i niezamierzony – nasze krajowe i unijne 
programy i fundusze są dyskryminacyjne, gdyż nie uwzględniają wyzwań i realiów 
doświadczanych przez ludzi żyjących w Unii. 

Jeśli poważnie traktujemy wartości ustanowione wspólnie w naszych Traktatach oraz jeśli 
chcemy wywiązać się ze wspólnie zdefiniowanych zobowiązań Unii i osiągnąć cele 
zrównoważonego rozwoju, musimy zagwarantować, by budżet Unii zapewniał 
niedyskryminację i równe szanse.

Europejski Fundusz Społeczny Plus jest funduszem przeznaczonym na inwestowanie w ludzi, 
ich rozwój i ich potrzeby. Obejmuje on nasze życie od narodzin do starości, obejmując w 
sposób przekrojowy takie obszary jak kształcenie i szkolenie, zatrudnienie oraz usługi 
społeczne i opiekuńcze.

Jeśli fundusz ten zostanie dobrze zaprojektowany, jeśli organy państw członkowskich 
zapewnią istotne uczestnictwo organizacji społeczeństwa obywatelskiego, partnerów 
społecznych, organów ds. równości i instytucji praw człowieka w programowaniu, realizacji, 
monitorowaniu i ocenie programów wspieranych z EFS+ oraz jeśli będą one walczyć z 
korupcją, fundusz ten może stopniowo zmieniać obecną smutną europejską rzeczywistość; 
może on ograniczać ubóstwo, przyczyniać się do tego, by wszyscy obywatele i rezydenci 
wykorzystywali swój potencjał, oraz pomóc w długoterminowej integracji osób, które 
znalazły nowy dom dla siebie w naszej Unii Europejskiej.
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W związku z tym głównym celem sprawozdawczyni jest zapewnienie, by EFS+, jako 
narzędzie służące do ochrony, rozwoju i wzmocnienia pozycji ludzi, mógł osiągać swój cel w 
pełnym zakresie. Dąży ona do zapewnienia, by tekst przedmiotowego wniosku gwarantował, 
by przyszłe projekty były w jak największym stopniu pluralistyczne i niedyskryminacyjne 
oraz by dawały lepsze perspektywy życiowe wszystkim ludziom w Unii, sprawiając tym 
samym, że nasze społeczeństwo będzie miało zrównoważony charakter.

POPRAWKI

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych zwraca się do 
Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, jako komisji przedmiotowo właściwej, o wzięcie 
pod uwagę następujących poprawek:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) W dniu 17 listopada 2017 r. 
Parlament Europejski, Rada i Komisja 
wspólnie proklamowały Europejski filar 
praw socjalnych jako odpowiedź na 
wyzwania społeczne w Europie. 
Dwadzieścia najważniejszych zasad filaru 
pogrupowano według trzech kategorii: 
równe szanse i dostęp do zatrudnienia; 
uczciwe warunki pracy; ochrona socjalna 
i włączenie społeczne. Te dwadzieścia 
zasad Europejskiego filaru praw socjalnych 
powinno przyświecać działaniom 
prowadzonym w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego Plus (EFS+). Aby 
przyczynić się do wdrażania Europejskiego 
filaru praw socjalnych, EFS+ powinien 
wspierać inwestycje w kapitał ludzki 
i systemy w obszarach polityki 
dotyczących zatrudnienia, edukacji
i włączenia społecznego, a tym samym 
wspierać spójność gospodarczą, społeczną 
i terytorialną zgodnie z art. 174 TFUE.

(1) W dniu 17 listopada 2017 r. 
Parlament Europejski, Rada i Komisja 
wspólnie proklamowały Europejski filar 
praw socjalnych jako odpowiedź na 
wyzwania społeczne w Europie. 
Dwadzieścia najważniejszych zasad filaru 
pogrupowano według trzech kategorii: 
równe szanse i dostęp do zatrudnienia; 
uczciwe warunki pracy; ochrona socjalna 
i włączenie społeczne. Te dwadzieścia 
zasad Europejskiego filaru praw socjalnych 
powinno przyświecać działaniom 
prowadzonym w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego Plus (EFS+). Aby 
przyczynić się do wdrażania Europejskiego 
filaru praw socjalnych, EFS+ powinien 
wspierać inwestycje w kapitał ludzki 
i systemy w obszarach polityki 
dotyczących zatrudnienia, 
edukacji, włączenia społecznego i zdrowia, 
a tym samym wspierać spójność 
gospodarczą, społeczną i terytorialną 
zgodnie z art. 174 TFUE.
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Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Rada Europejska z [...] przyjęła 
zmienione wytyczne dotyczące polityki 
zatrudnienia państw członkowskich, aby 
dostosować ich treść do zasad 
Europejskiego filaru praw socjalnych 
celem poprawy konkurencyjności Europy 
i uczynienia jej lepszym miejscem do 
inwestowania, tworzenia miejsc pracy 
i wspierania spójności społecznej. Aby
zapewnić pełną zgodność EFS+ z celami 
tych wytycznych, w szczególności jeżeli 
chodzi o zatrudnienie, edukację, szkolenia 
i walkę z wykluczeniem społecznym, 
ubóstwem i dyskryminacją, EFS+ 
powinien wspierać państwa członkowskie, 
biorąc pod uwagę właściwe zintegrowane 
wytyczne i zalecenia dla poszczególnych 
krajów przyjęte zgodnie z art. 121 ust. 2 
TFUE i art. 148 ust. 4 TFUE, a także, 
w stosownych przypadkach, na poziomie 
krajowym – krajowe programy reform 
poparte krajowymi strategiami. EFS+ 
powinien także przyczyniać się do 
odpowiednich aspektów realizacji 
najważniejszych inicjatyw i działań Unii, 
w szczególności europejskiego programu 
na rzecz umiejętności oraz europejskiego 
obszaru edukacji, właściwych zaleceń 
Rady i innych inicjatyw, takich jak 
gwarancja dla młodzieży, ścieżki poprawy 
umiejętności oraz integracja osób 
długotrwale bezrobotnych.

(3) Rada Europejska z [...] przyjęła 
zmienione wytyczne dotyczące polityki 
zatrudnienia państw członkowskich, aby 
dostosować ich treść do zasad 
Europejskiego filaru praw socjalnych 
celem poprawy konkurencyjności Europy 
i uczynienia jej lepszym miejscem do 
inwestowania, tworzenia miejsc pracy 
i wspierania spójności społecznej. Aby 
zapewnić pełną zgodność EFS+ z celami 
tych wytycznych, w szczególności jeżeli 
chodzi o zatrudnienie, edukację, szkolenia 
i walkę z wykluczeniem społecznym, 
ubóstwem i dyskryminacją, EFS+ 
powinien wspierać państwa członkowskie, 
biorąc pod uwagę właściwe zintegrowane 
wytyczne i zalecenia dla poszczególnych 
krajów przyjęte zgodnie z art. 121 ust. 2 
TFUE i art. 148 ust. 4 TFUE, unijne ramy 
dotyczące krajowych strategii integracji 
Romów po 2020 r., a także, w stosownych 
przypadkach, na poziomie krajowym –
krajowe programy reform poparte 
krajowymi strategiami. EFS+ powinien 
także przyczyniać się do odpowiednich 
aspektów realizacji najważniejszych 
inicjatyw i działań Unii, w szczególności 
europejskiego programu na rzecz 
umiejętności oraz europejskiego obszaru 
edukacji, właściwych zaleceń Rady 
i innych inicjatyw, takich jak gwarancja dla 
młodzieży, ścieżki poprawy umiejętności 
oraz integracja osób długotrwale 
bezrobotnych.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Unia stoi przed wyzwaniami 
strukturalnymi wynikającymi z globalizacji 
gospodarki, przepływów migracyjnych
i rosnących zagrożeń dla bezpieczeństwa, 
procesu przechodzenia na czystą energię, 
przemian technologicznych, coraz starszej 
siły roboczej oraz rosnących niedoborów 
umiejętności i siły roboczej w niektórych 
sektorach i regionach, odczuwanych 
zwłaszcza przez MŚP. Uwzględniając 
zmieniające się realia świata pracy, Unia 
powinna być przygotowana na bieżące 
i przyszłe wyzwania i inwestować 
w odpowiednie umiejętności, zapewniać, 
by wzrost gospodarczy w większym 
stopniu sprzyjał włączeniu społecznemu, 
oraz usprawniać politykę zatrudnienia
i politykę społeczną, w tym z uwagi na 
mobilność pracowników.

(5) Unia stoi przed wyzwaniami 
strukturalnymi wynikającymi z globalizacji 
gospodarki, migracji oraz integracji i
włączenia obywateli państw trzecich, 
procesu przechodzenia na czystą energię, 
przemian technologicznych, coraz starszej 
siły roboczej i coraz starszego 
społeczeństwa oraz rosnących niedoborów 
umiejętności i siły roboczej w niektórych 
sektorach i regionach, odczuwanych 
zwłaszcza przez MŚP. Uwzględniając 
istniejące dysproporcje gospodarcze i 
społeczne między regionami oraz 
zmieniające się realia świata pracy, Unia 
powinna być przygotowana na bieżące 
i przyszłe wyzwania i inwestować 
w odpowiednie umiejętności, zapewniać, 
by wzrost gospodarczy w większym 
stopniu sprzyjał włączeniu społecznemu, 
oraz usprawniać kształcenie, szkolenie, 
zatrudnienie i politykę społeczną, w tym 
z uwagi na mobilność pracowników.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) W świetle tego szerszego zakresu 
EFS+ należy przewidzieć przepisy 
umożliwiające realizację celów 
zwiększenia efektywności rynków pracy, 
wspierania dostępu do dobrej jakości 
zatrudnienia, kształcenia i szkolenia, 
promowania włączenia społecznego 
i zdrowia oraz ograniczania ubóstwa nie 
tylko według metody zarządzania 
dzielonego, ale także według metody 
zarządzania bezpośredniego i pośredniego 
w ramach komponentów „Zatrudnienie 
i innowacje społeczne” i „Zdrowie” 
w przypadku działań wymaganych na 

(10) W świetle tego szerszego zakresu 
EFS+ należy przewidzieć przepisy 
umożliwiające realizację celów 
zwiększenia efektywności rynków pracy, 
wspierania dostępu do dobrej jakości 
zatrudnienia, kształcenia i szkolenia, 
promowania włączenia społecznego 
i zdrowia oraz eliminacji ubóstwa nie tylko 
według metody zarządzania dzielonego, ale 
także według metody zarządzania 
bezpośredniego i pośredniego w ramach 
komponentów „Zatrudnienie i innowacje 
społeczne” i „Zdrowie” w przypadku 
działań wymaganych na poziomie Unii.
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poziomie Unii.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) EFS+ powinien mieć na celu 
wspieranie zatrudnienia za pomocą 
aktywnych interwencji umożliwiających 
(re)integrację na rynku pracy, 
w szczególności osób młodych, 
długotrwale bezrobotnych i biernych 
zawodowo, a także przez promowanie 
samozatrudnienia i gospodarki społecznej. 
Celem EFS+ powinno być usprawnienie 
funkcjonowania rynków pracy przez 
wspieranie modernizacji instytucji rynku 
pracy, takich jak publiczne służby 
zatrudnienia, aby poprawić ich zdolność do 
zapewniania intensywnych, odpowiednio 
ukierunkowanych usług poradnictwa 
pedagogiczno-psychologicznego 
i zawodowego w okresie szukania pracy 
i przechodzenia do etapu zatrudnienia, 
a także ich zdolność do stymulowania 
mobilności pracowników. EFS+ powinien 
promować uczestnictwo kobiet w rynku 
pracy za pomocą środków mających na 
celu zapewnienie, między innymi, lepszej 
równowagi między życiem zawodowym 
a prywatnym i lepszego dostępu do opieki 
nad dziećmi. EFS+ powinien też dążyć do 
zapewnienia zdrowego i dobrze 
dostosowanego środowiska pracy, aby 
skuteczniej reagować na zagrożenia 
zdrowia związane ze zmieniającymi się 
formami pracy i na potrzeby starzejącej się 
siły roboczej.

(13) EFS+ powinien mieć na celu 
wspieranie zatrudnienia za pomocą 
aktywnych interwencji umożliwiających 
(re)integrację na rynku pracy, 
w szczególności osób młodych, 
długotrwale bezrobotnych i biernych 
zawodowo, grup defaworyzowanych 
społecznie lub osób w trudnej sytuacji, 
takich jak osoby niepełnosprawne, 
obywatele państw trzecich, Romowie, 
osoby doświadczające bezdomności lub 
ubóstwa, osoby żyjące w mikroregionach 
w niekorzystnym położeniu i na obszarach 
wiejskich, osoby powyżej 50. roku życia i 
osoby o niskim wykształceniu i 
podstawowych umiejętnościach, a także 
przez promowanie samozatrudnienia 
i gospodarki społecznej. Celem EFS+ 
powinno być wspieranie zatrudnienia 
ludzi młodych przez szczególne działania, 
w tym wspieranie sprawiedliwej i 
dobrowolnej mobilności oraz promowanie 
wczesnej integracji na rynku pracy. Celem 
EFS+ powinno być usprawnienie 
funkcjonowania rynków pracy przez 
wspieranie modernizacji instytucji rynku 
pracy, takich jak publiczne służby 
zatrudnienia, aby zwiększyć ich 
skuteczność, poprawić ich zdolność do 
zapewniania intensywnych, odpowiednio 
ukierunkowanych usług poradnictwa 
pedagogiczno-psychologicznego 
i zawodowego w okresie szukania pracy 
i przechodzenia do etapu zatrudnienia, ze 
szczególnym uwzględnieniem 
defaworyzowanych grup społecznych, 
zwiększyć mobilność i dostarczać swoje 
usługi w sposób niedyskryminujący. 
EFS+ powinien przyczyniać się do 
zwalczania niepewnych form 
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zatrudnienia, tak aby zapewnić, by 
wszystkie rodzaje umów o pracę oferowały 
godne warunki pracy z odpowiednim 
zabezpieczeniem społecznym, zgodnie z 
programem godnej pracy MOP, art. 9 
TFUE, Kartą praw podstawowych Unii 
Europejskiej oraz Europejską kartą
społeczną. EFS+ powinien promować 
udział kobiet (ze szczególnym 
uwzględnieniem samotnych matek) w
rynku pracy poprzez środki mające na celu 
zapewnienie, między innymi, lepszej 
równowagi między życiem zawodowym a
prywatnym oraz łatwego dostępu do dobrej 
jakości, bezpłatnej lub przystępnej cenowo 
opieki nad dziećmi, usług w zakresie 
opieki nad osobami starszymi oraz opieki 
nad nimi. EFS+ powinien też dążyć do 
zapewnienia zdrowego i dobrze 
dostosowanego środowiska pracy, aby 
skuteczniej reagować na zagrożenia
zdrowia związane ze zmieniającymi się 
formami pracy i na potrzeby starzejącej się 
siły roboczej.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) EFS+ powinien zapewniać 
wsparcie na poprawę jakości 
i efektywności systemów kształcenia 
i szkolenia oraz ich przydatności na rynku 
pracy, aby sprzyjać nabywaniu 
kompetencji kluczowych, zwłaszcza 
umiejętności cyfrowych, których każda 
osoba potrzebuje do osobistego rozwoju 
i spełnienia, a także zatrudnienia, 
włączenia społecznego i aktywnej postawy 
obywatelskiej. EFS+ powinien wspomagać 
systemy kształcenia i szkolenia oraz proces 
przechodzenia do zatrudnienia, wspierać 
uczenie się przez całe życie i możliwości 
zatrudnienia oraz przyczyniać się do 
konkurencyjności i innowacji społecznych 

(14) EFS+ powinien zapewniać 
wsparcie na poprawę jakości, 
niedyskryminacyjnego charakteru, 
dostępności i efektywności systemów 
kształcenia i szkolenia oraz ich 
przydatności na rynku pracy, aby sprzyjać 
nabywaniu kompetencji kluczowych, 
zwłaszcza umiejętności społecznych, 
cyfrowych i językowych, których każda 
osoba potrzebuje do osobistego rozwoju 
i spełnienia, a także zatrudnienia, 
włączenia społecznego i aktywnej postawy 
obywatelskiej, a których nie posiada tak 
wiele osób żyjących w Unii z powodu ich 
segregacji i marginalizacji w 
społeczeństwie lub ze względu na ich 
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i gospodarczych, udzielając wsparcia 
skalowalnym i trwałym inicjatywom 
w tych obszarach. Można to osiągnąć na 
przykład za pomocą uczenia się w miejscu 
pracy i przyuczania do zawodu, 
poradnictwa przez całe życie, 
przewidywania potrzeb w zakresie 
umiejętności we współpracy 
z przedsiębiorstwami, aktualnych 
materiałów szkoleniowych, prognozowania 
i monitorowania losów absolwentów, 
szkolenia edukatorów, walidacji efektów 
uczenia się oraz uznawania kwalifikacji.

instytucjonalizację. W przypadku 
długotrwale bezrobotnych i osób 
wywodzących się z mniej 
uprzywilejowanych środowisk społecznych 
należy zwrócić szczególną uwagę na 
wzmocnienie ich pozycji oraz ich 
pewności siebie i zdolności do dostępu do 
swoich praw i ich egzekwowania. EFS+ 
powinien wspomagać systemy kształcenia 
i szkolenia oraz proces przechodzenia do 
zatrudnienia, wspierać uczenie się przez 
całe życie i możliwości zatrudnienia w 
odniesieniu do wszystkich ludzi,
przyczyniać się do włączenia społecznego
i innowacji społecznych i gospodarczych, 
udzielając wsparcia skalowalnym 
i trwałym inicjatywom w tych obszarach. 
Można to osiągnąć na przykład za pomocą 
uczenia się w miejscu pracy i przyuczania 
do zawodu, wsparcia dla przedsiębiorstw 
zatrudniających osoby niepełnosprawne, 
poradnictwa przez całe życie, 
przewidywania potrzeb w zakresie 
umiejętności we współpracy 
z przedsiębiorstwami, aktualnych 
materiałów szkoleniowych, prognozowania 
i monitorowania losów absolwentów, 
szkolenia edukatorów, w szczególności w 
odniesieniu do pracy z uczniami 
wywodzącymi się z defaworyzowanych 
środowisk, Romami i uczniami z 
trudnościami w uczeniu się, walidacji 
efektów uczenia się oraz uznawania 
kwalifikacji.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Wsparcie za pośrednictwem EFS+ 
powinno być wykorzystywane do 
promowania równego dostępu dla 
wszystkich, zwłaszcza grup 
defaworyzowanych, do sprzyjającego 
włączeniu społecznemu systemu 

(15) Wsparcie za pośrednictwem EFS+ 
powinno być wykorzystywane do 
promowania równego dostępu dla 
wszystkich, zwłaszcza osób należących do 
grup defaworyzowanych, do sprzyjającego 
włączeniu społecznemu systemu 
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kształcenia i szkolenia, w którym nie ma 
segregacji, od wczesnej edukacji i opieki 
nad dzieckiem poprzez ogólne i zawodowe 
kształcenie i szkolenie, po wykształcenie 
wyższe, a także do edukacji i uczenia się 
dorosłych, sprzyjając tym samym 
przenikaniu się sektorów edukacji 
i szkolenia, zapobiegając wczesnemu 
kończeniu nauki, podnosząc poziom 
kompetencji zdrowotnych, wzmacniając 
powiązania z kształceniem pozaformalnym 
i nieformalnym oraz ułatwiając mobilność 
edukacyjną dla wszystkich. W tym 
kontekście wspierać należy efekt synergii 
z programem Erasmus, w szczególności 
w celu ułatwienia uczestnictwa osób 
z grup defaworyzowanych w mobilności 
edukacyjnej.

kształcenia i szkolenia, w którym nie ma 
segregacji, od wczesnej edukacji i opieki 
nad dzieckiem (ze zwróceniem szczególnej 
uwagi na dzieci wywodzące się z mniej 
uprzywilejowanych środowisk 
społecznych, takie jak dzieci objęte opieką 
instytucjonalną i dzieci doświadczające 
bezdomności) poprzez ogólne i zawodowe 
kształcenie i szkolenie, po wykształcenie 
wyższe, a także do edukacji i uczenia się 
dorosłych, tym samym zapobiegając 
międzypokoleniowemu dziedziczeniu 
ubóstwa, sprzyjając przenikaniu się 
sektorów edukacji i szkolenia, 
zapobiegając wczesnemu kończeniu nauki, 
podnosząc poziom kompetencji 
zdrowotnych, wzmacniając powiązania 
z kształceniem pozaformalnym 
i nieformalnym oraz ułatwiając mobilność 
edukacyjną dla wszystkich. W tym 
kontekście wspierać należy efekt synergii 
z programem Erasmus, w szczególności 
aktywnie docierając do osób z grup 
defaworyzowanych w celu umożliwienia 
im uczestnictwa w mobilności 
edukacyjnej.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 15 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15a) EFS+ powinien wspierać systemy 
edukacyjne, które oferują dorosłym o 
niskim poziomie umiejętności możliwość 
zdobycia minimalnego poziomu 
umiejętności czytania i pisania, 
umiejętności rozumowania 
matematycznego i kompetencji cyfrowych, 
zgodnie z zaleceniem Rady nr 2016/C 
484/01 z dnia 19 grudnia 2016 r. w 
sprawie ścieżek poprawy umiejętności: 
nowe możliwości dla dorosłych1a.

__________________
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1a Dz.U. C 484 z 24.12.2016, s. 1.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) EFS+ powinien promować 
elastyczne możliwości podnoszenia 
i zmiany kwalifikacji dla wszystkich, 
zwłaszcza jeżeli chodzi o umiejętności 
cyfrowe i kluczowe technologie 
prorozwojowe, w celu wyposażenia ludzi 
w umiejętności dostosowane do cyfryzacji, 
transformacji technologicznej, innowacji 
i przemian społecznych i gospodarczych, 
ułatwienia im zmiany kariery i mobilności 
oraz wspierania w szczególności osób 
dorosłych o niskich kwalifikacjach lub 
słabo wykształconych, zgodnie 
z europejskim programem na rzecz 
umiejętności.

(16) EFS+ powinien promować 
elastyczne możliwości podnoszenia 
i zmiany kwalifikacji dla wszystkich, 
biorąc pod uwagę wyzwania stojące przed 
różnymi defaworyzowanymi grupami 
społecznymi, zwłaszcza jeżeli chodzi 
o umiejętności cyfrowe i kluczowe 
technologie prorozwojowe, w celu 
wyposażenia ludzi w umiejętności 
dostosowane do cyfryzacji, transformacji 
technologicznej, innowacji i przemian 
społecznych i gospodarczych, ułatwienia 
im zmiany kariery i mobilności oraz 
wspierania w szczególności osób dorosłych 
o niskich kwalifikacjach lub słabo 
wykształconych, zgodnie z europejskim 
programem na rzecz umiejętności.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 17 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17a) Synergie z programem „Prawa i 
Wartości” powinny zapewniać, by EFS+ 
mógł upowszechniać i rozwijać działania 
mające na celu zapobieganie 
dyskryminacji, rasizmowi, ksenofobii, 
antysemityzmowi, nienawiści wobec 
muzułmanów i innym formom 
nietolerancji oraz ich zwalczanie, a także 
szczególne działania mające na celu 
zapobieganie nienawiści, segregacji 
i stygmatyzacji, w tym nękaniu, 
molestowaniu i nietolerancyjnemu 
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traktowaniu.

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) EFS+ powinien wspierać wysiłki 
państw członkowskich w walce 
z ubóstwem, aby przerwać cykl 
marginalizacji przekazywany z pokolenia 
na pokolenie oraz promować włączenie 
społeczne przez zapewnienie wszystkim 
równych szans, zwalczanie dyskryminacji 
i przeciwdziałanie nierównościom pod 
względem stanu zdrowia i dostępu do 
opieki zdrowotnej. Oznacza to 
zmobilizowanie szeregu strategii 
skierowanych do osób znajdujących się 
w najtrudniejszej sytuacji, bez względu na 
wiek, w tym do dzieci, 
zmarginalizowanych społeczności, takich 
jak Romowie, oraz ubogich pracujących. 
EFS+ powinien promować aktywne 
włączenie osób pozostających daleko poza 
rynkiem pracy, aby zapewnić ich integrację 
społeczno-ekonomiczną. Należy również 
wykorzystać EFS+ do zwiększenia 
szybkiego i równego dostępu do 
przystępnych cenowo, trwałych i wysokiej 
jakości usług, takich jak opieka zdrowotna 
i opieka długoterminowa, zwłaszcza usług 
opieki rodzinnej i środowiskowej. EFS+ 
powinien się przyczyniać do modernizacji 
systemów zabezpieczenia społecznego, 
w szczególności celem zwiększenia ich 
dostępności.

(18) EFS+ powinien wspierać wysiłki 
państw członkowskich w likwidacji 
ubóstwa aby przerwać cykl marginalizacji 
przekazywany z pokolenia na pokolenie 
oraz osiągnąć włączenie społeczne przez 
zapewnienie wszystkim równych szans, 
zwalczanie dyskryminacji 
i przeciwdziałanie nierównościom pod 
względem stanu zdrowia i dostępu do 
opieki zdrowotnej oraz kształcenia. 
Oznacza to zmobilizowanie szeregu
proaktywnych i reaktywnych strategii 
skierowanych do osób znajdujących się 
w najtrudniejszej sytuacji, bez względu na 
wiek i narodowość, w tym do dzieci, 
zmarginalizowanych społeczności, takich 
jak Romowie, osoby niepełnosprawne, 
osoby doświadczające bezdomności i 
obywatele państw trzecich, osoby żyjące 
na obszarach wiejskich, oraz do ubogich 
pracujących. EFS+ powinien promować 
aktywne włączenie osób pozostających 
daleko poza rynkiem pracy, aby zapewnić 
ich integrację społeczno-ekonomiczną. 
Należy również wykorzystać EFS+ do 
zwiększenia szybkiego i równego dostępu 
do bezpłatnych lub przystępnych cenowo, 
trwałych i wysokiej jakości usług, takich
jak opieka zdrowotna i opieka 
długoterminowa, zwłaszcza usług opieki 
rodzinnej i środowiskowej. EFS+ powinien 
się przyczyniać do modernizacji systemów 
zabezpieczenia społecznego, 
w szczególności celem zwiększenia ich 
dostępności. EFS+ powinien uwzględniać
także ubóstwo na obszarach wiejskich 
wynikające ze szczególnej niekorzystnej 
sytuacji obszarów wiejskich, jak na 
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przykład niekorzystnej sytuacji 
demograficznej, słabego rynku pracy, 
ograniczonego dostępu do usług 
kształcenia i szkolenia lub ich niskiej 
jakości, braku usług opieki zdrowotnej i 
usług społecznych.

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 19

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) EFS+ powinien się przyczyniać do 
ograniczenia ubóstwa przez wspieranie 
krajowych systemów mających na celu 
łagodzenie niedoboru żywności 
i deprywacji materialnej, a także 
promować integrację społeczną osób 
zagrożonych ryzykiem ubóstwa lub 
wykluczenia społecznego oraz osób 
najbardziej potrzebujących. Mając na 
uwadze cel, aby na poziomie Unii co 
najmniej 4 % środków z komponentu 
EFS+ objętego zarządzaniem dzielonym 
przeznaczano na wsparcie osób najbardziej 
potrzebujących, państwa członkowskie 
powinny przydzielić co najmniej 2 % 
swoich krajowych środków z komponentu 
EFS+ objętego zarządzaniem dzielonym na 
zwalczanie form skrajnego ubóstwa, które 
mają największy wpływ na wykluczenie 
społeczne, takich jak bezdomność, 
ubóstwo dzieci i niedobór żywności. 
Z uwagi na charakter tych operacji 
i odbiorców końcowych konieczne jest 
zastosowanie prostszych przepisów do tego 
rodzaju wsparcia, które przeznacza się na 
zwalczanie deprywacji materialnej osób 
najbardziej potrzebujących.

(19) EFS+ powinien się przyczyniać do 
eliminacji ubóstwa przez wspieranie 
krajowych systemów mających na celu 
łagodzenie niedoboru żywności 
i deprywacji materialnej, a także 
promować integrację społeczną osób
doświadczających ubóstwa lub
zagrożonych ryzykiem ubóstwa lub 
wykluczenia społecznego oraz osób 
najbardziej potrzebujących. Mając na 
uwadze cel, aby na poziomie Unii co 
najmniej 4 % środków z komponentu 
EFS+ objętego zarządzaniem dzielonym 
przeznaczano na wsparcie osób najbardziej 
potrzebujących, państwa członkowskie 
powinny przydzielić co najmniej 4% 
swoich krajowych środków z komponentu 
EFS+ objętego zarządzaniem dzielonym na 
eliminację form skrajnego ubóstwa, które 
mają największy wpływ na wykluczenie 
społeczne, takich jak bezdomność, 
ubóstwo dzieci i niedobór żywności. 
Z uwagi na charakter tych operacji 
i odbiorców końcowych konieczne jest 
zastosowanie jak najprostszych przepisów 
do tego rodzaju wsparcia, które przeznacza 
się na zwalczanie deprywacji materialnej 
osób najbardziej potrzebujących.
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Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 20

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) W świetle nieustającej potrzeby 
zwiększenia wysiłków na rzecz 
usprawnienia zarządzania przepływami 
migracyjnymi w całej Unii oraz aby 
zapewnić spójne, mocne i konsekwentne 
wsparcie działaniom na rzecz solidarności 
i podziału odpowiedzialności, EFS+ 
powinien zapewniać wsparcie na rzez 
integracji społeczno-ekonomicznej 
obywateli państw trzecich w uzupełnieniu 
do działań Funduszu Azylu i Migracji.

(20) W świetle potrzeby zwiększenia 
wysiłków na rzecz integracji i włączenia 
obywateli państw trzecich w całej Unii 
oraz aby zapewnić spójne, mocne 
i konsekwentne wsparcie działaniom na 
rzecz solidarności i sprawiedliwego 
podziału odpowiedzialności, EFS+ 
powinien zapewniać wsparcie na rzez 
integracji społeczno-ekonomicznej 
obywateli państw trzecich w uzupełnieniu 
do działań Funduszu Azylu i Migracji, 
EFRR oraz funduszy, które mogą 
wywierać pozytywny wpływ na integrację i 
włączenie obywateli państw trzecich.

Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 20 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20a) Organy państw członkowskich 
odpowiedzialne za planowanie i 
wdrażanie EFS+ powinny koordynować 
swoje działania z organami wyznaczonymi 
przez państwa członkowskie do 
zarządzania interwencjami Funduszu 
Azylu i Migracji w celu jak najlepszego 
promowania integracji obywateli państw 
trzecich na wszystkich szczeblach poprzez 
strategie realizowane głównie przez 
władze lokalne i regionalne oraz 
organizacje pozarządowe, a także poprzez 
najodpowiedniejsze środki dostosowane 
do szczególnej sytuacji obywateli państw 
trzecich. Zakres środków integracyjnych 
powinien koncentrować się na 
obywatelach państw trzecich legalnie 
przebywających w państwie członkowskim 
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lub, w stosownych przypadkach, będących 
w trakcie procesu uzyskiwania legalnego 
pobytu w państwie członkowskim, w tym 
na osobach objętych ochroną 
międzynarodową.

Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 20 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20b) Z przyczyn praktycznych niektóre 
działania mogą dotyczyć grupy osób, 
wobec której skuteczniejsze byłoby 
zastosowanie całościowych rozwiązań, a 
nie dokonywanie rozróżnienia między 
poszczególnymi jej członkami. Należy 
pozwolić państwom członkowskim, które 
chcą przyjąć takie podejście, na zapisanie 
w programach krajowych, że działania 
integracyjne mogą obejmować bliskich 
krewnych obywateli państw trzecich 
w takim zakresie, jaki jest konieczny do 
skutecznej realizacji takich działań. 
Pojęcie „bliski krewny” należy rozumieć 
jako oznaczające małżonka, partnera oraz 
każdą inną osobę spokrewnioną w linii 
zstępnej lub wstępnej z obywatelem 
państwa trzeciego objętym działaniami 
integracyjnymi, które to osoby nie 
zostałyby w inny sposób objęte zakresem 
EFS+.

Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 21

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) EFS+ powinien wspierać reformy 
polityczne i systemowe w dziedzinie 
zatrudnienia, włączenia społecznego, 
ochrony zdrowia i opieki długoterminowej

(21) EFS+ powinien wspierać reformy 
polityczne i systemowe w dziedzinie 
zatrudnienia, włączenia społecznego, 
ochrony zdrowia i opieki długoterminowej,
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oraz kształcenia i szkolenia. Aby 
zwiększyć zgodność z europejskim 
semestrem, państwa członkowskie 
powinny przeznaczyć odpowiednią kwotę 
swoich środków z komponentu EFS+ 
objętego zarządzaniem dzielonym na 
wdrażanie właściwych zaleceń związanych 
z problemami strukturalnymi, które należy 
rozwiązywać za pomocą wieloletnich 
inwestycji wchodzących w zakres EFS+. 
Komisja i państwa członkowskie powinny 
zapewniać spójność, koordynację 
i komplementarność między komponentem 
objętym zarządzaniem dzielonym 
i komponentem „Zdrowie” EFS+ 
a programem wspierania reform, w tym 
Narzędziem Realizacji Reform 
i Instrumentem Wsparcia Technicznego. 
W szczególności Komisja i państwa 
członkowskie powinny zapewnić, na 
wszystkich etapach procesu, efektywną 
koordynację w celu zachowania spójności, 
komplementarności i synergii różnych 
źródeł finansowania, w tym pomocy 
technicznej.

kształcenia i szkolenia zawodowego oraz 
eliminacji ubóstwa. Aby zwiększyć 
zgodność z europejskim semestrem, 
państwa członkowskie powinny 
przeznaczyć odpowiednią kwotę swoich 
środków z komponentu EFS+ objętego 
zarządzaniem dzielonym na wdrażanie 
właściwych zaleceń związanych 
z problemami strukturalnymi, które należy 
rozwiązywać za pomocą wieloletnich 
inwestycji wchodzących w zakres EFS+. 
Komisja i państwa członkowskie powinny 
zapewniać spójność, koordynację 
i komplementarność między komponentem 
objętym zarządzaniem dzielonym 
i komponentem „Zdrowie” EFS+ 
a programem wspierania reform, w tym 
Narzędziem Realizacji Reform 
i Instrumentem Wsparcia Technicznego. 
W szczególności Komisja i państwa 
członkowskie powinny zapewnić, na 
wszystkich etapach procesu, efektywną 
koordynację w celu zachowania spójności, 
komplementarności i synergii różnych 
źródeł finansowania, w tym pomocy 
technicznej.

Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 22

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) Aby zapewnić należytą realizację 
wymiaru socjalnego Europy zgodnie 
z zasadami zapisanymi w Europejskim 
filarze praw socjalnych oraz 
zagwarantować minimalną kwotę środków 
na pomoc osobom najbardziej 
potrzebującym, państwa członkowskie 
powinny przydzielić co najmniej 25 % 
swoich krajowych środków z komponentu 
EFS+ objętego zarządzaniem dzielonym na 
wspieranie włączenia społecznego.

(22) Aby zapewnić należytą realizację 
wymiaru socjalnego Europy zgodnie 
z zasadami zapisanymi w Europejskim 
filarze praw socjalnych oraz 
zagwarantować minimalną kwotę środków 
na pomoc osobom najbardziej 
potrzebującym, państwa członkowskie 
powinny przydzielić co najmniej 30 % 
swoich krajowych środków z komponentu 
EFS+ objętego zarządzaniem dzielonym na 
eliminację ubóstwa i wspieranie integracji 
i włączenia społecznego.
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Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 23

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23) Zważywszy na utrzymujące się 
wysokie poziomy bezrobocia i bierności 
zawodowej osób młodych w szeregu 
państw członkowskich i regionów, 
w szczególności wśród młodzieży 
niekształcącej się, niepracującej ani 
nieszkolącej się, konieczne jest, aby te 
państwa nadal inwestowały wystarczające 
zasoby z komponentu EFS+ objętego 
zarządzaniem dzielonym w działania 
promujące zatrudnienie osób młodych, 
w tym za pomocą gwarancji dla młodzieży. 
W oparciu o działania wspierane 
z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi 
młodych w okresie programowania 2014–
2020, skierowane do indywidualnych osób, 
państwa członkowskie powinny dalej 
wspierać zatrudnienie, edukację, ścieżki 
reintegracji i działania środowiskowe dla 
młodych ludzi, w stosownych przypadkach 
priorytetowo traktując młode osoby 
długotrwale bezrobotne, bierne zawodowo 
i znajdujące się w niekorzystnej sytuacji, 
w tym za pomocą pracy z młodzieżą. 
Państwa członkowskie powinny też 
inwestować w środki mające na celu 
ułatwienie przejścia od etapu nauki 
szkolnej do etapu zatrudnienia, a także 
reformę i dostosowanie służb zatrudnienia, 
aby zapewniały młodym ludziom stosowną
do potrzeb pomoc. Państwa te powinny 
zatem przydzielić co najmniej 10 % swoich 
krajowych zasobów z komponentu EFS+ 
objętego zarządzaniem dzielonym na 
wsparcie zdolności do zatrudnienia 
młodych ludzi.

(23) Zważywszy na utrzymujące się 
wysokie poziomy bezrobocia i bierności 
zawodowej osób młodych w szeregu 
państw członkowskich i regionów, 
w szczególności wśród młodzieży 
niekształcącej się, niepracującej ani 
nieszkolącej się, której poziomy są jeszcze 
wyższe w przypadku osób młodych 
wywodzących się z defaworyzowanych 
środowisk społecznych, takich jak 
większość młodych Romów, konieczne 
jest, aby te państwa nadal inwestowały 
wystarczające zasoby z komponentu EFS+
objętego zarządzaniem dzielonym 
w działania promujące zatrudnienie osób 
młodych, w tym za pomocą gwarancji dla 
młodzieży. W oparciu o działania 
wspierane z Inicjatywy na rzecz 
zatrudnienia ludzi młodych w okresie 
programowania 2014–2020, skierowane do 
indywidualnych osób, państwa 
członkowskie powinny dalej wspierać 
zatrudnienie, edukację, ścieżki reintegracji 
i skuteczne działania środowiskowe dla 
młodych ludzi, w stosownych przypadkach 
priorytetowo traktując młode osoby 
długotrwale bezrobotne, bierne zawodowo 
i znajdujące się w niekorzystnej sytuacji, 
w tym za pomocą pracy z młodzieżą. 
Państwa członkowskie powinny też 
inwestować w środki mające na celu 
ułatwienie przejścia od etapu nauki 
szkolnej do etapu zatrudnienia, a także 
reformę i dostosowanie służb zatrudnienia, 
aby zwiększyć ich skuteczność w 
zapewnianiu młodym ludziom pomocy 
stosownej do potrzeb oraz ich zdolności do 
świadczenia usług bez żadnej formy 
dyskryminacji. Państwa te powinny zatem 
przydzielić co najmniej 10 % swoich 
krajowych zasobów z komponentu EFS+ 
objętego zarządzaniem dzielonym na 
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wsparcie zdolności do zatrudnienia 
młodych ludzi.

Poprawka 19

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 25 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25a) Zgodnie z art. 174 TFUE Unia 
szczególną uwagę poświęca obszarom 
wiejskim, obszarom podlegającym 
przemianom przemysłowym i regionom, 
które cierpią na skutek poważnych i 
trwałych niekorzystnych warunków 
przyrodniczych lub demograficznych, 
takim jak najbardziej na północ wysunięte 
regiony o bardzo niskiej gęstości 
zaludnienia oraz regiony wyspiarskie, 
transgraniczne i górskie.

Poprawka 20

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 26

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26) Sprawna i skuteczna realizacja 
działań wspieranych z EFS+ zależy od 
dobrego zarządzania i partnerstwa między 
wszystkimi podmiotami na właściwych 
szczeblach władzy terytorialnej 
a podmiotami społeczno-ekonomicznymi, 
w szczególności partnerami społecznymi 
i społeczeństwem obywatelskim. 
Niezbędne jest zatem, aby państwa 
członkowskie zachęcały partnerów 
społecznych i społeczeństwo obywatelskie 
do uczestnictwa we wdrażaniu EFS+ 
objętego zarządzaniem dzielonym.

(26) Sprawna i skuteczna realizacja 
działań wspieranych z EFS+ zależy od 
dobrego zarządzania i partnerstwa między 
wszystkimi podmiotami na właściwych 
szczeblach władzy terytorialnej 
a podmiotami społeczno-ekonomicznymi, 
w szczególności partnerami społecznymi 
i społeczeństwem obywatelskim, ze 
szczególnym naciskiem na organizacje 
pozarządowe świadczące usługi 
zatrudnienia, kształcenia i społeczne oraz 
pracujące w obszarze przeciwdziałania 
dyskryminacji lub podejmujące 
działalność w obszarze praw człowieka. 
Niezbędne jest zatem, aby państwa 
członkowskie zapewniały uczestnictwo 
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partnerów społecznych i społeczeństwa 
obywatelskiego, na równych warunkach, 
w programowaniu, wdrażaniu, 
monitorowaniu i ocenie EFS+ objętego 
zarządzaniem dzielonym. Ponadto w celu 
zagwarantowania niedyskryminacji i 
równych szans kluczowe znaczenie ma 
także angażowanie na każdym etapie 
organów ds. równości i krajowych 
instytucji praw człowieka.

Poprawka 21

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 27

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(27) Aby lepiej przygotować politykę na 
zmiany społeczne oraz wspierać innowacje 
społeczne i do nich zachęcać, niezwykle 
istotne jest wsparcie dla innowacji 
społecznych. W szczególności testowanie 
i ocena innowacyjnych rozwiązań jeszcze 
przed zastosowaniem ich na dużą skalę ma 
kluczowe znaczenie dla poprawy 
skuteczności polityk, a zatem uzasadnia 
szczególne wsparcie ze strony EFS+.

(27) Aby lepiej przygotować politykę na 
zmiany społeczne i lepiej dostosować ją do 
tych zmian oraz wspierać innowacje 
społeczne i do nich zachęcać, niezwykle 
istotne jest wsparcie dla innowacji 
społecznych. W szczególności testowanie 
i ocena innowacyjnych rozwiązań jeszcze 
przed zastosowaniem ich na dużą skalę ma 
kluczowe znaczenie dla poprawy 
skuteczności polityk, a zatem uzasadnia 
szczególne wsparcie ze strony EFS+.

Poprawka 22

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 28

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28) Państwa członkowskie i Komisja 
powinny zapewnić, aby EFS+ przyczyniał 
się do promowania równości kobiet 
i mężczyzn zgodnie z art. 8 TFUE, aby 
zwiększać równe traktowanie i szanse 
kobiet i mężczyzn we wszystkich 
obszarach, w tym pod względem 
uczestnictwa w rynku pracy, zasad 
i warunków zatrudnienia oraz przebiegu 

(28) Podczas wdrażania prawa Unii 
instytucje Unii oraz państwa członkowskie 
powinny w pełni przestrzegać praw 
zapisanych w Karcie praw podstawowych 
Unii Europejskiej, zachowywać zgodność 
z jej zasadami oraz propagować jej 
stosowanie, co dotyczy także Europejskiej 
konwencji o ochronie praw człowieka i 
podstawowych wolności. Zatem państwa
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kariery zawodowej. Powinny też 
zagwarantować, aby EFS+ wspierał równe 
szanse dla wszystkich bez dyskryminacji, 
zgodnie z art. 10 TFUE, oraz promował 
włączenie społeczne osób 
niepełnosprawnych na równi z innymi 
osobami, a także przyczyniał się do 
wdrożenia Konwencji o prawach osób 
niepełnosprawnych ONZ. Zasady te należy 
brać pod uwagę we wszystkich wymiarach 
i na wszystkich etapach przygotowania, 
monitorowania, realizacji i oceny 
programów, w sposób terminowy i spójny, 
a jednocześnie zapewniać podejmowanie 
działań szczególnych promujących 
równość płci i równe szanse. EFS+ 
powinien też promować przechodzenie od 
opieki rezydencjalnej lub instytucjonalnej 
do opieki opartej na rodzinie 
i społeczności, zwłaszcza w przypadku 
osób, które spotykają się z dyskryminacją 
z wielu przyczyn jednocześnie. EFS+ nie 
powinien wspierać żadnych działań 
przyczyniających się do segregacji lub 
wykluczenia społecznego. Rozporządzenie 
(UE) nr [przyszłe rozporządzenie w 
sprawie wspólnych przepisów] przewiduje, 
że zasady kwalifikowalności wydatków 
mają być ustalane na szczeblu krajowym, z 
pewnymi wyjątkami wymagającymi 
określenia przepisów szczegółowych w 
odniesieniu do komponentu EFS+ objętego 
zarządzaniem dzielonym.

członkowskie i Komisja powinny 
zapewnić, aby EFS+ przyczyniał się do 
promowania równości kobiet i mężczyzn 
zgodnie z art. 8 TFUE, aby zwiększać 
równe traktowanie i szanse kobiet i
mężczyzn we wszystkich obszarach, w tym 
pod względem uczestnictwa w rynku 
pracy, zasad i warunków zatrudnienia oraz 
przebiegu kariery zawodowej. Aspekt płci 
powinien być uwzględniany we wszystkich 
wymiarach oraz na wszystkich etapach 
planowania i wdrażania programów.
Ponadto EFS+ powinien w szczególności 
zachowywać zgodność z art. 21 Karty 
praw podstawowych Unii Europejskiej, 
który przewiduje, że zakazana jest wszelka 
dyskryminacja w szczególności ze względu 
na płeć, rasę, kolor skóry, pochodzenie 
etniczne lub społeczne, cechy genetyczne, 
język, religię lub światopogląd, poglądy 
polityczne lub wszelkie inne poglądy, 
przynależność do mniejszości narodowej, 
majątek, urodzenie, niepełnosprawność, 
wiek lub orientację seksualną; ponadto 
należy również zakazać wszelkiej 
dyskryminacji ze względu na płeć lub 
tożsamość płciową i narodowość. Państwa 
członkowskie i Komisja powinny 
zagwarantować, aby EFS+ promował 
włączenie społeczne osób 
niepełnosprawnych na równi z innymi 
osobami, a także przyczyniał się do 
wdrożenia Konwencji o prawach osób 
niepełnosprawnych ONZ. Zasady te należy 
brać pod uwagę we wszystkich wymiarach 
i na wszystkich etapach przygotowania, 
monitorowania, realizacji i oceny 
programów, w sposób terminowy i spójny, 
a jednocześnie zapewniać podejmowanie 
działań szczególnych promujących 
równość płci i równe szanse. EFS+ 
powinien też promować przechodzenie od 
opieki rezydencjalnej lub instytucjonalnej 
do opieki opartej na rodzinie 
i społeczności, zwłaszcza w przypadku 
osób, które spotykają się z dyskryminacją 
z wielu przyczyn jednocześnie i 
dyskryminacją krzyżową. EFS+ nie 
powinien wspierać żadnych działań 
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przyczyniających się do segregacji lub 
wykluczenia społecznego. Rozporządzenie 
(UE) nr [przyszłe rozporządzenie w 
sprawie wspólnych przepisów] przewiduje, 
że zasady kwalifikowalności wydatków 
mają być ustalane na szczeblu krajowym, z 
pewnymi wyjątkami wymagającymi 
określenia przepisów szczegółowych w 
odniesieniu do komponentu EFS+ objętego 
zarządzaniem dzielonym.

Poprawka 23

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 29

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(29) Aby ograniczyć obciążenie 
administracyjne związane z gromadzeniem 
danych, w przypadkach gdy takie dane są 
dostępne w rejestrach, państwa 
członkowskie powinny pozwolić 
instytucjom zarządzającym na 
gromadzenie danych z rejestrów.

(29) Aby ograniczyć obciążenie 
administracyjne związane z gromadzeniem 
danych, w przypadkach gdy takie dane są 
dostępne w rejestrach, państwa 
członkowskie powinny pozwolić 
instytucjom zarządzającym na 
gromadzenie danych z rejestrów, przy 
pełnym poszanowaniu rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 
sprawie ochrony danych osobowych1a.

__________________

1a Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, 
s. 1).

Poprawka 24

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 32
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(32) W rozporządzeniu w sprawie EFS+ 
określono przepisy mające na celu 
umożliwienie pracownikom swobody 
przemieszczania się na 
niedyskryminacyjnych zasadach przez 
zagwarantowanie ścisłej współpracy 
centralnych służb zatrudnienia państw 
członkowskich oraz ich współpracy 
z Komisją. Europejska sieć służb 
zatrudnienia powinna promować lepsze 
funkcjonowanie rynków pracy przez 
ułatwianie transgranicznej mobilności 
pracowników i zapewnianie większej 
przejrzystości informacji na rynkach pracy. 
W zakres EFS+ wchodzi również 
rozwijanie i wspieranie ukierunkowanych 
programów mobilności mających na celu 
obsadzanie wolnych miejsc pracy w tych 
obszarach rynku, w których 
zidentyfikowano braki.

(32) W rozporządzeniu w sprawie EFS+ 
określono przepisy mające na celu 
umożliwienie pracownikom swobody 
przemieszczania się na 
niedyskryminacyjnych zasadach przez 
zagwarantowanie ścisłej współpracy 
centralnych służb zatrudnienia państw 
członkowskich oraz ich współpracy 
z Komisją. Europejska sieć służb 
zatrudnienia powinna promować lepsze 
funkcjonowanie rynków pracy przez 
ułatwianie transgranicznej mobilności 
pracowników, zapewnianie większej 
przejrzystości informacji na rynkach pracy
oraz lepsze uznawanie umiejętności i 
kwalifikacji. W zakres EFS+ wchodzi 
również rozwijanie i wspieranie 
ukierunkowanych programów mobilności 
mających na celu ułatwianie dobrowolnej 
mobilności pracowników oraz obsadzanie 
wolnych miejsc pracy w tych obszarach 
rynku, w których zidentyfikowano braki.

Poprawka 25

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 33

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(33) Brak dostępu do finansowania dla 
mikroprzedsiębiorstw, gospodarki 
społecznej i przedsiębiorstw społecznych 
jest jedną z głównych przeszkód dla 
zakładania przedsiębiorstw, 
w szczególności wśród osób najbardziej 
oddalonych od rynku pracy. 
W rozporządzeniu w sprawie EFS+ 
zawarto przepisy służące stworzeniu 
rynkowego ekosystemu w celu 
zwiększenia źródeł i dostępności 
finansowania dla przedsiębiorstw 
społecznych, a także zaspokojenia potrzeb 
osób, które tego najbardziej potrzebują, 
w szczególności osób bezrobotnych, kobiet 

(33) Brak dostępu do finansowania dla 
mikroprzedsiębiorstw, gospodarki 
społecznej i przedsiębiorstw społecznych 
jest jedną z głównych przeszkód dla 
zakładania przedsiębiorstw, 
w szczególności wśród osób najbardziej 
oddalonych od rynku pracy i ofiar 
dyskryminacji w obszarze zatrudnienia. 
W rozporządzeniu w sprawie EFS+ 
zawarto przepisy służące stworzeniu 
rynkowego ekosystemu w celu 
zwiększenia źródeł i dostępności 
finansowania dla przedsiębiorstw 
społecznych, a także zaspokojenia potrzeb 
osób, które tego najbardziej potrzebują, 
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i osób wymagających szczególnego 
traktowania, które chcą założyć lub 
rozwijać mikroprzedsiębiorstwo. Ten cel 
będzie również realizowany za pomocą 
instrumentów finansowych i gwarancji 
budżetowych w ramach segmentu 
inwestycji społecznych i umiejętności 
Funduszu InvestEU.

w szczególności osób bezrobotnych, kobiet 
i osób w niekorzystnej sytuacji, które chcą 
założyć lub rozwijać 
mikroprzedsiębiorstwo. Ten cel będzie 
również realizowany za pomocą 
instrumentów finansowych i gwarancji 
budżetowych w ramach segmentu 
inwestycji społecznych i umiejętności 
Funduszu InvestEU.

Poprawka 26

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 36

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(36) Zapewnienie, aby ludzie byli dłużej
zdrowi i aktywni, oraz umożliwienie im 
aktywnego dbania o własne zdrowie będzie 
miało pozytywny wpływ na zdrowie, 
zmniejszenie nierówności pod względem 
stanu zdrowia i dostępu do opieki 
zdrowotnej, jakość życia, wydajność, 
konkurencyjność i włączenie społeczne, 
a jednocześnie przyczyni się do 
ograniczenia presji na budżety krajowe. 
Komisja z zaangażowaniem pomaga 
państwom członkowskim w osiąganiu ich 
celów zrównoważonego rozwoju, 
w szczególności celu 3: „Zapewnienie 
zdrowego życia wszystkim ludziom 
w każdym wieku oraz promowanie 
dobrobytu”17.

(36) Zapewnienie w 
niedyskryminacyjny sposób, aby wszyscy
ludzie byli zdrowi i aktywni, oraz 
umożliwienie im aktywnego dbania 
o własne zdrowie będzie miało pozytywny 
wpływ na zdrowie, zmniejszenie 
nierówności pod względem stanu zdrowia 
i dostępu do opieki zdrowotnej, jakość 
życia, wydajność, konkurencyjność 
i włączenie społeczne, a jednocześnie 
przyczyni się do ograniczenia presji na 
budżety krajowe. Komisja 
z zaangażowaniem pomaga państwom 
członkowskim w osiąganiu ich celów 
zrównoważonego rozwoju, 
w szczególności celu 3: „Zapewnienie 
zdrowego życia wszystkim ludziom 
w każdym wieku oraz promowanie 
dobrobytu”17.

__________________ __________________

17 COM (2016) 739 final 17 COM (2016) 739 final

Poprawka 27

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 38
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(38) Komponent „Zdrowie” EFS+ 
powinien się przyczyniać do profilaktyki 
zdrowotnej przez całe życie obywateli Unii 
i do promocji zdrowia przez działania 
dotyczące czynników ryzyka dla zdrowia, 
takich jak: palenie tytoniu i narażenie na 
wtórny dym tytoniowy, szkodliwe 
używanie alkoholu, stosowanie 
niedozwolonych środków odurzających, 
szkodliwe dla zdrowia skutki zażywania 
narkotyków, niezdrowe nawyki 
żywieniowe i brak aktywności fizycznej, 
a także wspierać środowisko sprzyjające 
zdrowemu stylowi życia, uzupełniając 
działania państw członkowskich zgodnie 
z właściwymi strategiami. Komponent 
„Zdrowie” EFS+ powinien upowszechniać 
efektywne modele zapobiegania chorobom, 
innowacyjne technologie i nowe modele 
i rozwiązania biznesowe, aby przyczyniać 
się do innowacyjnych, wydajnych 
i trwałych systemów ochrony zdrowia 
w państwach członkowskich i ułatwiać 
Europejczykom dostęp do lepszej 
i bardziej bezpiecznej opieki zdrowotnej.

(38) Komponent „Zdrowie” EFS+ 
powinien się przyczyniać do profilaktyki 
zdrowotnej przez całe życie osób żyjących 
w Unii i do promocji zdrowia przez 
działania dotyczące prewencji i czynników 
ryzyka dla zdrowia, takich jak: palenie 
tytoniu i narażenie na wtórny dym 
tytoniowy, szkodliwe używanie alkoholu, 
stosowanie niedozwolonych środków 
odurzających, szkodliwe dla zdrowia 
skutki zażywania narkotyków, niezdrowe 
nawyki żywieniowe, w szczególności ze 
względu na ubóstwo, i brak aktywności 
fizycznej, a także wspierać środowisko 
sprzyjające zdrowemu stylowi życia, 
uzupełniając działania państw 
członkowskich zgodnie z właściwymi 
strategiami. Komponent „Zdrowie” EFS+ 
powinien upowszechniać efektywne 
modele zapobiegania chorobom
docierające do wszystkich, innowacyjne 
technologie i nowe modele i rozwiązania 
biznesowe, aby przyczyniać się do 
innowacyjnych, wydajnych, dostępnych
i trwałych systemów ochrony zdrowia 
w państwach członkowskich i ułatwiać 
osobom żyjącym w Unii dostęp do lepszej 
i bardziej bezpiecznej opieki zdrowotnej.

Poprawka 28

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 41

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(41) Komisja przedstawiła niedawno 
wniosek18 dotyczący oceny technologii 
medycznych, aby wesprzeć współpracę 
w zakresie oceny technologii medycznych 
na poziomie unijnym w celu poprawy 
dostępności innowacyjnych technologii 
medycznych dla pacjentów w całej UE, 
lepszego wykorzystania dostępnych 
zasobów i zwiększenia przewidywalności 

(41) Komisja przedstawiła niedawno 
wniosek18 dotyczący oceny technologii 
medycznych, aby wesprzeć współpracę 
w zakresie oceny technologii medycznych 
na poziomie unijnym w celu poprawy 
dostępności innowacyjnych technologii 
medycznych dla pacjentów w całej UE
oraz dostępu do nich, lepszego 
wykorzystania dostępnych zasobów 
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biznesowej. i zwiększenia przewidywalności 
biznesowej.

__________________ __________________

18 COM(2018) 51 final 18 COM(2018) 51 final

Poprawka 29

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 44

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(44) Prawodawstwo UE w dziedzinie 
zdrowia ma bezpośredni wpływ na życie 
obywateli, efektywność i odporność 
systemów ochrony zdrowia oraz dobre 
funkcjonowanie rynku wewnętrznego. 
Ramy prawne dotyczące produktów 
i technologii medycznych (produkty 
lecznicze, wyroby medyczne i substancje 
pochodzenia ludzkiego), a także 
prawodawstwo dotyczące wyrobów 
tytoniowych, praw pacjentów 
w transgranicznej opiece zdrowotnej oraz 
poważnych transgranicznych zagrożeń 
zdrowia mają zasadnicze znaczenie dla 
ochrony zdrowia w UE. Podczas realizacji 
celów zdrowotnych rozporządzenie, jak 
również jego wdrożenie i egzekwowanie, 
muszą być dostosowane do innowacji 
i postępów naukowych, a także przemian 
społecznych w tym obszarze. Konieczne 
jest zatem nieustające rozwijanie podstaw 
naukowych potrzebnych do wdrażania 
prawodawstwa o tak naukowym 
charakterze.

(44) Prawodawstwo Unii w dziedzinie 
zdrowia ma bezpośredni wpływ na życie 
obywateli, efektywność i odporność 
systemów ochrony zdrowia oraz dobre 
funkcjonowanie rynku wewnętrznego. 
Ramy prawne dotyczące produktów 
i technologii medycznych (produkty 
lecznicze, wyroby medyczne i substancje 
pochodzenia ludzkiego), a także 
prawodawstwo dotyczące wyrobów 
tytoniowych, praw pacjentów 
w transgranicznej opiece zdrowotnej oraz 
poważnych transgranicznych zagrożeń 
zdrowia mają zasadnicze znaczenie dla 
ochrony zdrowia w Unii. Podczas 
realizacji celów zdrowotnych 
rozporządzenie, jak również jego 
wdrożenie i egzekwowanie, muszą być 
dostosowane do innowacji i postępów 
naukowych, a także przemian społecznych 
w tym obszarze, jednak muszą także 
uwzględniać wyzwania stojące przed 
osobami wywodzącymi się z 
defaworyzowanych środowisk społecznych 
i mieszkającymi na obszarach wiejskich 
na wszystkich państwach członkowskich. 
Konieczne jest zatem nieustające 
rozwijanie podstaw naukowych 
potrzebnych do wdrażania prawodawstwa 
o tak naukowym charakterze w całej Unii.
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Poprawka 30

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 51

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(51) Ponieważ cel niniejszego 
rozporządzenia, mianowicie zwiększanie 
efektywności rynków pracy i wspieranie 
dostępu do dobrej jakości zatrudnienia, 
poprawa dostępu do kształcenia i szkolenia 
i ich jakości, promowanie włączenia 
społecznego i zdrowia oraz ograniczanie
ubóstwa, a także działania w ramach 
komponentu „Zatrudnienie i innowacje 
społeczne” oraz „Zdrowie” nie mogą 
zostać osiągnięte w sposób wystarczający 
przez państwa członkowskie, natomiast 
możliwe jest ich lepsze osiągnięcie na 
poziomie Unii, może ona podjąć działania 
zgodnie z zasadą pomocniczości określoną 
w art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej. 
Zgodnie z zasadą proporcjonalności 
określoną w tym artykule niniejsze 
rozporządzenie nie wykracza poza to, co 
jest konieczne do osiągnięcia tych celów.

(51) Ponieważ cel niniejszego 
rozporządzenia, mianowicie zwiększanie 
efektywności rynków pracy i wspieranie 
dostępu do dobrej jakości zatrudnienia, 
poprawa dostępu do kształcenia i szkolenia 
i ich jakości, promowanie włączenia 
społecznego i zdrowia oraz eliminacja
ubóstwa, a także działania w ramach 
komponentu „Zatrudnienie i innowacje 
społeczne” oraz „Zdrowie” nie mogą 
zostać osiągnięte w sposób wystarczający 
przez państwa członkowskie, natomiast 
możliwe jest ich lepsze osiągnięcie na 
poziomie Unii, może ona podjąć działania 
zgodnie z zasadą pomocniczości określoną 
w art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej. 
Zgodnie z zasadą proporcjonalności 
określoną w tym artykule niniejsze 
rozporządzenie nie wykracza poza to, co 
jest konieczne do osiągnięcia tych celów.

Poprawka 31

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1) „środki towarzyszące” oznaczają 
działania wykraczające poza dystrybucję 
żywności lub podstawowej pomocy 
materialnej, mające na celu zmniejszenie 
wykluczenia społecznego, takie jak 
kierowanie osób do służb świadczących 
usługi społeczne i świadczenie takich
usług bądź udzielanie porad dotyczących 
gospodarowania budżetem domowym;

1) „środki towarzyszące” oznaczają 
działania wykraczające poza dystrybucję 
żywności i podstawowej pomocy 
materialnej, mające na celu zmniejszenie 
wykluczenia społecznego i położenie kresu 
ubóstwu, takie jak dostarczanie informacji 
na temat odpowiednich usług publicznych
i usług wspierających, kosztów 
ponoszonych przez gospodarstwa domowe 
itp., kierowanie do usług społecznych i 
wsparcia psychologicznego oraz 
zapewnianie takich usług;



AD\1168328PL.docx 27/49 PE625.435v02-00

PL

Poprawka 32

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

13) „osoby najbardziej potrzebujące” 
oznaczają osoby fizyczne, w tym osoby 
indywidualne, rodziny, gospodarstwa 
domowe lub grupy złożone z takich osób, 
których potrzeba uzyskania pomocy 
została stwierdzona na podstawie 
obiektywnych kryteriów określonych przez 
właściwe organy krajowe w konsultacji 
z odpowiednimi zainteresowanymi 
stronami, przy jednoczesnym unikaniu 
konfliktu interesów, i zatwierdzonych 
przez te właściwe organy krajowe oraz 
mogących zawierać elementy, które 
umożliwiają dotarcie do osób najbardziej 
potrzebujących na pewnych obszarach 
geograficznych;

13) „osoby najbardziej potrzebujące” 
oznaczają osoby fizyczne, w tym osoby 
indywidualne, rodziny, gospodarstwa 
domowe lub grupy złożone z takich osób, 
których potrzeba uzyskania pomocy 
została stwierdzona na podstawie 
obiektywnych kryteriów określonych przez 
właściwe organy krajowe w konsultacji 
z organami lokalnymi i regionalnymi oraz 
odpowiednimi zainteresowanymi stronami, 
przy jednoczesnym unikaniu konfliktu 
interesów, i zatwierdzonych przez te 
właściwe organy krajowe oraz mogących 
zawierać elementy, które umożliwiają 
dotarcie do osób najbardziej 
potrzebujących na pewnych obszarach 
geograficznych;

Poprawka 33

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Celem EFS+ jest wspieranie państw 
członkowskich w dążeniu do wysokich 
poziomów zatrudnienia, sprawiedliwej
ochrony socjalnej oraz wykwalifikowanej 
i odpornej siły roboczej przygotowanej na 
przyszły świat pracy, zgodnie z zasadami 
określonymi w Europejskim filarze praw 
socjalnych proklamowanym przez 
Parlament Europejski, Radę i Komisję 
w dniu 17 listopada 2017 r.

Celem EFS+ jest wspieranie państw 
członkowskich w skutecznej eliminacji 
ubóstwa i zwalczaniu wykluczenia 
społecznego, promowaniu równości i 
niedyskryminacji i dążeniu do wysokich 
poziomów zatrudnienia, odpowiedniej i 
zrównoważonej ochrony socjalnej, 
właściwego poziomu zdrowia dla 
wszystkich, oraz wykwalifikowanej 
i odpornej siły roboczej przygotowanej na 
przyszły świat pracy, zgodnie z zasadami 
określonymi w Europejskim filarze praw 
socjalnych proklamowanym przez 
Parlament Europejski, Radę i Komisję 17 
listopada 2017 r. Celem EFS+ jest także 
wkład w wywiązanie się z zobowiązania 
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Unii i jej państw członkowskich do 
osiągnięcia celów zrównoważonego 
rozwoju.

Poprawka 34

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

EFS+ wnosi wartość dodaną oraz wspiera 
i uzupełnia politykę państw członkowskich 
w celu zapewnienia równych szans, 
dostępu do zatrudnienia, sprawiedliwych 
warunków pracy, ochrony socjalnej, 
włączenia społecznego i wysokiego 
poziomu ochrony zdrowia ludzi.

EFS+ wnosi wartość dodaną oraz wspiera 
i uzupełnia politykę państw członkowskich 
w celu zapewnienia równych szans, 
równego i niedyskryminującego dostępu 
do zatrudnienia i edukacji, sprawiedliwych 
warunków pracy, ochrony socjalnej, 
integracji i włączenia społecznego dla 
wszystkich, eliminacji ubóstwa 
i wysokiego poziomu ochrony zdrowia 
ludzi. Wszystkie działania w ramach 
EFS+ są zgodne z Kartą praw 
podstawowych Unii Europejskiej.

Poprawka 35

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. EFS+ wspiera następujące cele 
szczegółowe w obszarach polityki 
dotyczących zatrudnienia, edukacji, 
włączenia społecznego i zdrowia, przez co 
przyczynia się również do celu polityki –
„Europa o silniejszym wymiarze 
społecznym – wdrażanie Europejskiego 
filaru praw socjalnych” – określonego 
w art. [4] [przyszłego rozporządzenia 
w sprawie wspólnych przepisów]:

1. EFS+ wspiera następujące cele 
szczegółowe w obszarach polityki 
dotyczących zatrudnienia, edukacji, 
eliminacji ubóstwa, integracji i włączenia 
społecznego oraz zdrowia, przez co 
przyczynia się również do celu polityki –
„Niedyskryminacyjna, sprzyjająca 
włączeniu społecznemu Europa
o silniejszym wymiarze społecznym –
wdrażanie Europejskiego filaru praw 
socjalnych oraz walka z ubóstwem 
i wykluczeniem społecznym” –
określonego w art. [4] [przyszłego 
rozporządzenia w sprawie wspólnych 
przepisów]:



AD\1168328PL.docx 29/49 PE625.435v02-00

PL

Poprawka 36

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – podpunkt i

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) poprawa dostępu do zatrudnienia 
dla wszystkich osób poszukujących pracy, 
zwłaszcza osób młodych i długotrwale 
bezrobotnych, oraz dla osób biernych 
zawodowo, a jednocześnie promowanie 
samozatrudnienia i gospodarki społecznej;

(i) poprawa dostępu do godnej pracy 
za godziwym wynagrodzeniem wszystkich 
osób poszukujących pracy, w szczególności
osób młodych i długotrwale bezrobotnych 
oraz osób biernych zawodowo, ze 
specjalnymi środkami dla osób 
znajdujących się w niekorzystnej sytuacji i 
zmarginalizowanych oraz grup 
społecznych znajdujących się w trudnej 
sytuacji, takich jak osoby 
niepełnosprawne, osoby w wieku powyżej 
50 lat, samotne matki lub rodzice, osoby 
starsze, Romowie oraz osoby o niskim 
poziomie wykształcenia lub o niskich 
kwalifikacjach podstawowych; 
promowanie samozatrudnienia i
gospodarki społecznej;

Poprawka 37

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – podpunkt ii

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) modernizacja instytucji i służb 
rynków pracy celem oceny 
i przewidywania zapotrzebowania na 
umiejętności oraz zapewnienia terminowej 
i odpowiednio dopasowanej pomocy 
i wsparcia na rzecz dostosowania 
umiejętności i kwalifikacji zawodowych do 
potrzeb rynku pracy, zmian w karierze 
zawodowej i mobilności;

(ii) modernizacja instytucji i służb 
rynków pracy celem położenia kresu 
dyskryminacji oraz oceny i przewidywania 
zapotrzebowania na umiejętności, 
wzmocnienia współpracy z 
przedsiębiorstwami oraz zapewnienia 
terminowej, niedyskryminacyjnej i
odpowiednio dopasowanej pomocy
sprzyjającej włączeniu społecznemu, a 
także wsparcia na rzecz dostosowania 
umiejętności i kwalifikacji zawodowych do 
potrzeb rynku pracy, zmian w karierze 
zawodowej i mobilności;
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Poprawka 38

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – podpunkt iii

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iii) wspieranie uczestnictwa kobiet 
w rynku pracy; lepszej równowagi między 
życiem zawodowym a prywatnym, w tym 
dostępu do opieki nad dziećmi; zdrowego 
i dobrze przystosowanego środowiska 
pracy, w którym przeciwdziała się 
czynnikom ryzyka dla zdrowia; 
dostosowania pracowników,
przedsiębiorstw i przedsiębiorców do 
zmian oraz aktywnego i zdrowego 
starzenia się;

(iii) promowanie równości mężczyzn i 
kobiet, w tym wspieranie uczestnictwa 
kobiet w rynku pracy; przebiegu kariery 
zawodowej, równego wynagrodzenia za tę 
samą pracę oraz lepszej równowagi 
między życiem zawodowym a prywatnym, 
ze szczególnym naciskiem na samotne 
matki lub osoby samotnie wychowujące 
dzieci, w tym dostępu do opieki nad 
dziećmi, osobami niesamodzielnymi i 
starszymi; wspieranie zdrowego i dobrze 
przystosowanego środowiska pracy, 
w którym przeciwdziała się czynnikom 
ryzyka dla zdrowia, w tym zdrowia 
psychicznego; wspieranie dostosowania 
przedsiębiorstw i przedsiębiorców do 
zmian oraz aktywnego i zdrowego 
starzenia się;

Poprawka 39

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – podpunkt iv

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iv) poprawa jakości, efektywności 
i przydatności na rynku pracy systemów 
kształcenia i szkolenia w celu wspierania 
nabywania kompetencji kluczowych, 
w tym umiejętności cyfrowych;

(iv) poprawa – w niedyskryminacyjny 
sposób – dostępności, włączenia 
społecznego, jakości, efektywności 
i przydatności na rynku pracy systemów 
kształcenia i szkolenia w celu wspierania 
nabywania przez wszystkich kompetencji 
kluczowych, w tym umiejętności 
społecznych, cyfrowych i językowych;

Poprawka 40

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – podpunkt v
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(v) wspieranie dostępności 
i możliwości ukończenia dobrej jakości 
kształcenia i szkolenia, sprzyjających
włączeniu społecznemu, na równych 
zasadach dla wszystkich, zwłaszcza grup 
defaworyzowanych, od wczesnej edukacji 
i opieki nad dzieckiem przez ogólne 
i zawodowe kształcenie i szkolenie, po 
szkolnictwo wyższe, a także kształcenie 
i uczenie się dorosłych, w tym ułatwianie 
mobilności edukacyjnej dla wszystkich;

(v) wspieranie równego dostępu do 
wysokiej jakości kształcenia i szkolenia
sprzyjającego włączeniu społecznemu, w 
tym szkolenia zawodowego, ograniczanie i 
zapobieganie przedwczesnemu kończeniu 
nauki szkolnej, w szczególności dla grup 
defaworyzowanych, w tym dzieci 
migrantów niezależnie od ich miejsca 
zamieszkania, dzieci przebywających w 
placówkach opiekuńczo-wychowawczych i 
dzieci doświadczających bezdomności, 
oraz uczniów z obszarów wiejskich 
znajdujących się w niekorzystnej sytuacji 
lub odizolowanych, od wczesnej edukacji 
i opieki nad dzieckiem przez ogólne 
i zawodowe kształcenie i szkolenie, po 
szkolnictwo wyższe, a także kształcenie 
i uczenie się dorosłych, w tym ułatwianie 
mobilności edukacyjnej dla wszystkich, a 
także poprawa w uznawalności 
umiejętności i kwalifikacji zdobytych w 
państwach członkowskich;

Poprawka 41

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – podpunkt vi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(vi) wspieranie uczenia się przez całe 
życie, w szczególności elastycznych 
możliwości poprawy umiejętności i zmiany 
kwalifikacji dla wszystkich, 
z uwzględnieniem umiejętności cyfrowych, 
lepsze przewidywanie zmian 
i zapotrzebowania na nowe umiejętności na 
podstawie potrzeb rynku pracy, ułatwianie 
zmian kariery i promowanie mobilności 
zawodowej;

(vi) wspieranie uczenia się przez całe 
życie dla wszystkich grup wiekowych, 
w szczególności elastycznych możliwości 
poprawy umiejętności i zmiany 
kwalifikacji dla wszystkich, a zwłaszcza 
długotrwale bezrobotnych i osób 
posiadających niski poziom wykształcenia 
i umiejętności podstawowych, 
z uwzględnieniem umiejętności cyfrowych, 
lepsze przewidywanie zmian 
i zapotrzebowania na nowe umiejętności na 
podstawie potrzeb rynku pracy, ułatwianie 
zmian kariery i promowanie mobilności 
zawodowej;
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Poprawka 42

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – podpunkt vii

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(vii) wspieranie aktywnego włączenia 
społecznego, w tym w celu promowania
równości szans i aktywnego uczestnictwa, 
oraz zwiększanie szans na zatrudnienie;

(vii) wspieranie aktywnego włączenia 
społecznego, w tym w celu osiągnięcia
równości szans, niedyskryminacji i
aktywnego uczestnictwa, oraz zwiększanie 
szans na zatrudnienie;

Poprawka 43

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – podpunkt viii

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(viii) wspieranie integracji społeczno-
gospodarczej obywateli państw trzecich 
i społeczności marginalizowanych, takich 
jak Romowie;

(viii) zwalczanie wszelkich form 
dyskryminacji i promowanie włączenia 
społeczno-gospodarczego społeczności 
zmarginalizowanych, takich jak Romowie, 
przy zastosowaniu zintegrowanego 
podejścia w różnych sektorach, a tym 
samym zwalczanie postaw 
antycygańskich;

Poprawka 44

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – podpunkt viii a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(viiia) położenie kresu dyskryminacji i 
promowanie długoterminowej integracji 
społeczno-gospodarczej obywateli państw 
trzecich (ze szczególnym uwzględnieniem 
kobiet i dzieci, w tym małoletnich bez 
opieki), przy zastosowaniu 
zintegrowanego podejścia w różnych 
sektorach i przy udziale podmiotów 
lokalnych lub regionalnych, w tym 
poprzez specjalne środki w dziedzinie 
edukacji i szkoleń, takie jak szkolenia 
językowe i działania przygotowawcze 
ułatwiające dostęp do rynku pracy, 
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działania mające na celu propagowanie 
usamodzielnienia i konstruktywnego 
kontaktu ze społecznością lokalną, równy 
dostęp do usług oraz budowanie 
potencjału i szkolenia z zakresu 
różnorodności dla urzędników 
państwowych;

Poprawka 45

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – podpunkt ix

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ix) zwiększanie równego i szybkiego 
dostępu do dobrej jakości, trwałych 
i przystępnych cenowo usług; 
modernizacja systemów zabezpieczenia 
społecznego, w tym wspieranie dostępu do 
ochrony socjalnej; poprawa dostępności, 
efektywności i odporności systemów 
ochrony zdrowia i usług opieki 
długoterminowej;

(ix) zwiększanie równego i szybkiego 
dostępu do dobrej jakości, trwałych 
i nieodpłatnych lub przystępnych cenowo 
usług, ze szczególnym uwzględnieniem 
biednych i odizolowanych obszarów 
wiejskich; modernizacja systemów 
zabezpieczenia społecznego, w tym 
wspieranie równego dostępu do ochrony 
socjalnej; poprawa dostępności, 
efektywności i odporności systemów 
ochrony zdrowia i usług opieki 
długoterminowej;

Poprawka 46

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – podpunkt x

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(x) wspieranie integracji społecznej 
osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym, w tym osób 
najbardziej potrzebujących i dzieci;

(x) wspieranie integracji społecznej 
osób doświadczających ubóstwa lub 
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym, przede wszystkich osób 
najbardziej potrzebujących, takich jak 
osoby i rodziny bezdomne, i dzieci;

Poprawka 47

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – podpunkt xi
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(xi) przeciwdziałanie deprywacji 
materialnej przez udzielanie pomocy 
żywnościowej lub podstawowej pomocy 
materialnej osobom najbardziej 
potrzebującym, w tym przy użyciu 
środków towarzyszących.

(xi) przeciwdziałanie deprywacji 
materialnej przez udzielanie pomocy 
żywnościowej i podstawowej pomocy 
materialnej osobom najbardziej 
potrzebującym, w tym przy użyciu 
środków towarzyszących, z naciskiem na 
dzieci w niekorzystnej sytuacji.

Poprawka 48

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W ramach komponentu „Zdrowie” 
EFS+ wspiera promocję zdrowia 
i profilaktykę zdrowotną, przyczynia się do 
efektywności, dostępności i odporności 
systemów ochrony zdrowia, zwiększa 
bezpieczeństwo opieki zdrowotnej, 
ogranicza nierówności pod względem 
stanu zdrowia i dostępu do opieki 
zdrowotnej, chroni obywateli przed 
transgranicznymi zagrożeniami zdrowia 
oraz wspiera prawodawstwo UE
w dziedzinie zdrowia.

3. W ramach komponentu „Zdrowie” 
EFS+ wspiera promocję zdrowia (w tym 
zdrowia psychicznego) i profilaktykę 
zdrowotną, przyczynia się do 
efektywności, dostępności, 
niedyskryminacji i odporności systemów 
ochrony zdrowia, zwiększa 
bezpieczeństwo opieki zdrowotnej, 
ogranicza nierówności pod względem 
stanu zdrowia i dostępu do opieki 
zdrowotnej, kładzie kres patologizacji 
stygmatyzowanych grup, w tym osób 
cierpiących na zaburzenia psychiczne lub 
niepełnosprawnych intelektualnie, 
transseksualistów i osób interseksualnych, 
chroni osoby żyjące w Unii przed 
transgranicznymi zagrożeniami zdrowia 
oraz wspiera prawodawstwo Unii
w dziedzinie zdrowia.

Poprawka 49

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Wszystkie programy realizowane 
w ramach komponentu EFS+ objętego 
zarządzaniem dzielonym, jak również 

1. Wszystkie programy realizowane 
w ramach komponentu EFS+ objętego 
zarządzaniem dzielonym, jak również 
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operacje wspierane z komponentów 
„Zatrudnienie i innowacje społeczne” i 
„Zdrowie” zapewniają równość mężczyzn 
i kobiet na wszystkich etapach 
przygotowania, realizacji, monitorowania 
i oceny. Wspierają także równe szanse dla 
wszystkich, bez dyskryminacji ze względu 
na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, 
religię lub światopogląd, 
niepełnosprawność, wiek lub orientację 
seksualną, na wszystkich etapach 
przygotowania, realizacji, monitorowania 
i oceny.

operacje wspierane z komponentów 
„Zatrudnienie i innowacje społeczne” i 
„Zdrowie” zapewniają równość mężczyzn 
i kobiet na wszystkich etapach 
przygotowania, realizacji, monitorowania 
i oceny. Za pośrednictwem EFS+ państwa 
członkowskie i Komisja wspierają także 
ukierunkowane działania w każdym z 
celów szczegółowych, o których mowa w 
art. 4, w celu zwiększenia trwałego 
udziału kobiet w zatrudnieniu i rozwoju 
ich kariery, a tym samym zwalczania 
zjawiska feminizacji ubóstwa, 
ograniczenia segregacji ze względu na 
płeć, zwalczania stereotypów związanych z 
płcią na rynku pracy, w obszarze 
kształcenia i szkoleń oraz promowania 
godzenia życia zawodowego i osobistego 
wszystkich osób, jak również równego 
podziału obowiązków opiekuńczych 
pomiędzy mężczyznami i kobietami.

Poprawka 50

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Wszystkie programy promują 
równe szanse dla wszystkich, bez 
dyskryminacji ze względu na płeć, rasę, 
kolor skóry, pochodzenie etniczne lub 
społeczne, cechy genetyczne, język, religię 
lub światopogląd, poglądy polityczne lub 
wszelkie inne opinie, przynależność do 
mniejszości narodowej, majątek, 
urodzenie, niepełnosprawność, wiek, 
orientację seksualną, charakterystykę 
płciową lub tożsamość płciową poprzez 
włączenie zasady niedyskryminacji do 
głównego nurtu polityki poprzez włączenie 
zasady niedyskryminacji do głównego 
nurtu w trakcie całego okresu ich 
przygotowywania, wdrażania, 
monitorowania i oceny. Państwa 
członkowskie i Komisja za pośrednictwem 
EFS+ wspierają także ukierunkowane 
działania w każdym z celów 
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szczegółowych, o których mowa w art. 4. 
Takie działania mają na celu zwiększanie 
dostępności dla osób niepełnosprawnych z 
myślą o poprawie ich integracji w zakresie 
zatrudnienia, kształcenia i szkolenia, a 
tym samym o pogłębianiu ich włączenia 
społecznego, zmniejszaniu nierówności 
pod względem poziomu wykształcenia i 
stanu zdrowia oraz ułatwianiu przejścia 
od opieki rezydencjalnej lub 
instytucjonalnej do opieki opartej na 
rodzinie i społeczności, w szczególności w 
przypadku osób, które doświadczają 
dyskryminacji z wielu przyczyn 
jednocześnie.

Poprawka 51

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie i Komisja 
wspierają również konkretne 
ukierunkowane działania promujące 
zasady, o których mowa w ust. 1, 
w ramach wszystkich celów EFS+, w tym 
celu dotyczącego przejścia od opieki 
rezydencjalnej lub instytucjonalnej do 
opieki opartej na rodzinie i społeczności.

skreśla się

Poprawka 52

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie, a w stosownych 
przypadkach Komisja, zwiększają efekt 
synergii oraz zapewniają koordynację 
i spójność EFS+ z innymi unijnymi 
funduszami, programami i instrumentami, 
takimi jak Erasmus, Fundusz Azylu 
i Migracji oraz program wspierania reform, 
w tym Narzędzie Realizacji Reform 
i Instrument Wsparcia Technicznego, 
zarówno na etapie planowania, jak 

Państwa członkowskie, a w stosownych 
przypadkach Komisja, zwiększają efekt 
synergii oraz zapewniają koordynację 
i spójność EFS+ z innymi unijnymi 
funduszami, programami i instrumentami, 
takimi jak unijne ramy dotyczące 
krajowych strategii integracji Romów po 
2020 r., Erasmus, Europejski Fundusz 
Rozwoju Regionalnego, Fundusz 
Sprawiedliwości, Praw i Wartości, 
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i podczas wdrażania, oraz 
komplementarność wobec tych funduszy, 
programów i instrumentów. Państwa 
członkowskie, a w stosownych 
przypadkach Komisja, optymalizują 
mechanizmy koordynacji, aby uniknąć 
powielania działań, oraz zapewniają ścisłą 
współpracę między podmiotami 
odpowiedzialnymi za wdrażanie, aby 
realizować spójne i usprawnione działania 
wspierające.

Fundusz Azylu i Migracji oraz program 
wspierania reform, w tym Narzędzie 
Realizacji Reform i Instrument Wsparcia 
Technicznego, zarówno na etapie 
planowania, jak i podczas wdrażania, oraz 
komplementarność wobec tych funduszy, 
programów i instrumentów. Państwa 
członkowskie, a w stosownych 
przypadkach Komisja, optymalizują 
mechanizmy koordynacji, aby uniknąć 
powielania działań, oraz zapewniają ścisłą 
współpracę między podmiotami 
odpowiedzialnymi za wdrażanie, aby 
realizować spójne i usprawnione działania 
wspierające.

Poprawka 53

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie przydzielają 
odpowiednią kwotę swoich środków z 
EFS+ objętych zarządzaniem dzielonym na 
działania związane z wyzwaniami 
wskazanymi we właściwych zaleceniach 
dla poszczególnych krajów przyjętych 
zgodnie z art. 121 ust. 2 i art. 148 ust. 4 
TFUE oraz w europejskim semestrze, 
a wchodzące w zakres EFS+ określony 
w art. 4.

2. Państwa członkowskie przydzielają 
odpowiednią kwotę swoich środków z 
EFS+ objętych zarządzaniem dzielonym na 
działania związane z wyzwaniami 
wskazanymi we właściwych zaleceniach 
dla poszczególnych krajów przyjętych 
zgodnie z art. 121 ust. 2 i art. 148 ust. 4 
TFUE oraz w europejskim semestrze, 
a wchodzące w zakres EFS+ określony 
w art. 4, z uwzględnieniem praw i zasad 
zapisanych w Karcie praw podstawowych 
Unii Europejskiej.

Poprawka 54

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie przydzielają 
co najmniej 25 % swoich środków z EFS+ 
objętych zarządzaniem dzielonym na cele 
szczegółowe polityki włączenia 

3. Państwa członkowskie przydzielają 
co najmniej 30% swoich środków z EFS+ 
objętych zarządzaniem dzielonym na cele 
szczegółowe polityki włączenia 
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społecznego, określone w art. 4 ust. 1 ppkt 
(vii)–(xi), w tym na wspieranie integracji 
społeczno-ekonomicznej obywateli państw 
trzecich.

społecznego i polityki zwalczania 
deprywacji materialnej, określone w art. 4 
ust. 1 ppkt (vii)–(xii), w tym na wspieranie 
integracji społeczno-ekonomicznej 
obywateli państw trzecich.

Poprawka 55

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 4 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie przydzielają co 
najmniej 2 % swoich środków z EFS+ 
objętych zarządzaniem dzielonym na cel 
szczegółowy dotyczący przeciwdziałania 
deprywacji materialnej, określony w art. 4 
ust. 1 ppkt (xi).

Państwa członkowskie przydzielają co 
najmniej 4 % swoich środków z EFS+ 
objętych zarządzaniem dzielonym na cel 
szczegółowy dotyczący przeciwdziałania 
deprywacji materialnej, określony w art. 4 
ust. 1 ppkt (xi).

Poprawka 56

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 5 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie, w których odsetek 
ludzi młodych w wieku od 15 do 29 lat 
niekształcących się, niepracujących ani 
nieszkolących się przekracza średnią 
unijną w 2019 r. według danych Eurostatu, 
przydzielają co najmniej 10 % swoich 
środków z EFS+ objętych zarządzaniem 
dzielonym na lata 2021–2025 na 
ukierunkowane działania i reformy 
strukturalne mające na celu wspieranie 
zatrudnienia ludzi młodych, przechodzenia 
od nauki do zatrudnienia, ścieżek powrotu 
do nauki lub szkolenia oraz kształcenia 
wyrównawczego, zwłaszcza w kontekście 
wdrażania gwarancji dla młodzieży.

Państwa członkowskie, w których odsetek 
ludzi młodych w wieku od 15 do 29 lat 
niekształcących się, niepracujących ani 
nieszkolących się przekracza średnią 
unijną w 2019 r. według danych Eurostatu,
przydzielają co najmniej 15 % swoich 
środków z EFS+ objętych zarządzaniem 
dzielonym na lata 2021–2025 na 
ukierunkowane działania i reformy 
strukturalne mające na celu wspieranie 
zatrudnienia ludzi młodych, przechodzenia 
od nauki do zatrudnienia, ścieżek powrotu 
do nauki lub szkolenia oraz kształcenia 
wyrównawczego, zwłaszcza w kontekście 
wdrażania gwarancji dla młodzieży.
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Poprawka 57

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 5 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Podczas programowania środków z EFS+ 
objętych zarządzaniem dzielonym na lata 
2026 i 2027 w połowie okresu 
programowania zgodnie z art. [14] 
[przyszłego rozporządzenia w sprawie 
wspólnych przepisów] państwa 
członkowskie, w których odsetek ludzi 
młodych w wieku od 15 do 29 lat 
niekształcących się, niepracujących ani 
nieszkolących się przekracza średnią 
unijną w 2024 r. według danych Eurostatu, 
przydzielają co najmniej 10 % swoich 
środków z EFS+ objętych zarządzaniem 
dzielonym na lata 2026–2027 na 
wspomniane wyżej działania.

Podczas programowania środków z EFS+ 
objętych zarządzaniem dzielonym na lata 
2026 i 2027 w połowie okresu 
programowania zgodnie z art. [14] 
[przyszłego rozporządzenia w sprawie 
wspólnych przepisów] państwa 
członkowskie, w których odsetek ludzi 
młodych w wieku od 15 do 29 lat 
niekształcących się, niepracujących ani 
nieszkolących się przekracza średnią 
unijną w 2024 r. według danych Eurostatu, 
przydzielają co najmniej 15 % swoich 
środków z EFS+ objętych zarządzaniem 
dzielonym na lata 2026–2027 na 
wspomniane wyżej działania.

Poprawka 58

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 5 – akapit 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Podczas realizacji wspomnianych działań 
państwa członkowskie priorytetowo 
traktują osoby młode bierne zawodowo 
i długotrwale bezrobotne oraz 
wprowadzają ukierunkowane środki 
dotarcia do tych młodych ludzi.

Podczas realizacji wspomnianych działań 
państwa członkowskie priorytetowo 
traktują osoby młode bierne zawodowo 
i długotrwale bezrobotne, w tym Romów, 
osoby niepełnosprawne i obywateli państw 
trzecich, oraz wprowadzają ukierunkowane 
środki dotarcia do nich.

Poprawka 59

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Każde państwo członkowskie 
zapewnia odpowiednie uczestnictwo 
partnerów społecznych i organizacji 

1. Każde państwo członkowskie 
zapewnia prawdziwe uczestnictwo 
partnerów społecznych, organizacji 
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społeczeństwa obywatelskiego w realizacji 
polityk zatrudnienia, edukacji i włączenia 
społecznego wspieranych z komponentu 
EFS+ objętego zarządzaniem dzielonym.

społeczeństwa obywatelskiego, organów 
ds. równości, krajowych instytucji praw 
człowieka oraz innych właściwych lub 
reprezentatywnych organów w
programowaniu, realizacji, 
monitorowaniu i ocenie wszystkich 
programów wspieranych z EFS+, w tym 
odpowiednio polityki i programów w 
dziedzinie zatrudnienia, kształcenia, 
eliminacji ubóstwa i włączenia 
społecznego oraz przeciwdziałania 
dyskryminacji.

Poprawka 60

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Rozdział ten ma zastosowanie do 
wsparcia z EFS+ na podstawie art. 4 ust. 1 
ppkt (i)–(x), w przypadku gdy jest ono 
wdrażane według metody zarządzania 
dzielonego („wsparcie ogólne 
z komponentu EFS+ objętego 
zarządzaniem dzielonym”).

1. Rozdział ten ma zastosowanie do 
wsparcia z EFS+ na podstawie art. 4 ust. 1 
ppkt (i)–(xi), w przypadku gdy jest ono 
wdrażane według metody zarządzania 
dzielonego („wsparcie ogólne 
z komponentu EFS+ objętego 
zarządzaniem dzielonym”).

Poprawka 61

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Innowacyjne działania i podejścia 
mogą być programowane w ramach 
dowolnych celów szczegółowych 
określonych w art. 4 ust. 1 ppkt (i)–(x).

3. Innowacyjne działania i podejścia 
mogą być programowane w ramach 
dowolnych celów szczegółowych 
określonych w art. 4 ust. 1 ppkt (i)–(xi).

Poprawka 62

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 4
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Zapewnianie żywności lub pomocy 
materialnej może być uzupełnione 
o działania polegające na kierowaniu osób 
do właściwych służb oraz o inne środki 
towarzyszące mające na celu włączenie 
społeczne osób najbardziej potrzebujących.

4. Zapewnianie żywności lub pomocy 
materialnej jest uzupełnione o działania 
polegające na kierowaniu osób do 
właściwych służb oraz o inne środki 
towarzyszące mające na celu włączenie 
społeczne osób najbardziej potrzebujących.

Poprawka 63

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – akapit 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) zapewnianie specjalnych usług 
wsparcia na rzecz pracodawców i osób 
poszukujących pracy w celu rozwijania 
zintegrowanych europejskich rynków 
pracy, od przygotowania do rekrutacji po 
pomoc udzielaną po zatrudnieniu, aby 
zapełnić wolne miejsca pracy 
w określonych sektorach, zawodach, 
państwach lub regionach przygranicznych, 
bądź na rzecz konkretnych grup (np. osób 
wymagających szczególnego traktowania);

d) zapewnianie specjalnych usług 
wsparcia na rzecz pracodawców i osób 
poszukujących pracy w celu rozwijania 
zintegrowanych europejskich rynków 
pracy, od przygotowania do rekrutacji po 
pomoc udzielaną po zatrudnieniu, aby 
zapełnić wolne miejsca pracy 
w określonych sektorach, zawodach, 
państwach lub regionach przygranicznych, 
bądź na rzecz konkretnych grup (np. osób 
w niekorzystnej sytuacji);

Poprawka 64

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – akapit 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) wspieranie rozwoju ekosystemu 
rynkowego związanego z zapewnianiem 
mikrofinansowania na rzecz 
mikroprzedsiębiorstw znajdujących się 
w fazie rozruchu i rozwoju, 
w szczególności tych, które zatrudniają 
osoby wymagające szczególnego 
traktowania;

e) wspieranie rozwoju ekosystemu 
rynkowego związanego z zapewnianiem 
mikrofinansowania na rzecz 
mikroprzedsiębiorstw i spółdzielni 
socjalnych znajdujących się w fazie 
rozruchu i rozwoju, w szczególności tych, 
które zatrudniają osoby w niekorzystnej 
sytuacji, oraz założonych i prowadzonych 
przez przedsiębiorców wywodzących się z 
mniej uprzywilejowanych grup 
społecznych, takich jak Romowie, 
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obywatele państw trzecich, osoby 
niepełnosprawne itd.;

Poprawka 65

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – akapit 1 – litera h

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

h) zapewnianie wytycznych 
dotyczących rozwoju infrastruktury 
społecznej (w tym mieszkań, opieki nad 
dziećmi, kształcenia i szkolenia, opieki 
zdrowotnej i opieki długoterminowej) 
potrzebnej do wdrażania Europejskiego 
filaru praw socjalnych;

h) zapewnianie wytycznych 
dotyczących rozwoju infrastruktury 
społecznej (w tym mieszkań, opieki nad 
dziećmi, opieki nad osobami starszymi, 
przejścia od opieki instytucjonalnej do 
opieki opartej na społeczności lub 
rodzinie, kształcenia i szkolenia, opieki 
zdrowotnej i opieki długoterminowej) 
potrzebnej do wdrażania Europejskiego 
filaru praw socjalnych;

Poprawka 66

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 2 – litera b – podpunkt ii a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iia) uznawanie umiejętności i 
kwalifikacji w celu ułatwienia dostępu do 
rynku pracy i mobilności pracowników;

Poprawka 67

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 2 – litera d – podpunkt iii

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iii) systemy informacyjne 
upowszechniające podstawy merytoryczne 
w dziedzinach, o których mowa w art. 4 
ust. 1;

(iii) systemy informacyjne gromadzące, 
analizujące i upowszechniające podstawy 
merytoryczne i dane w dziedzinach, 
o których mowa w art. 4 ust. 1;
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Poprawka 68

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 2 – litera d – podpunkt iv

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iv) organizowanie wydarzeń, 
konferencji i seminariów w ramach 
prezydencji Rady.

(iv) organizowanie odpowiednich 
wydarzeń, konferencji i seminariów 
społeczeństwa obywatelskiego i 
organizacji pozarządowych.

Poprawka 69

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) wszelkie podmioty prawne 
utworzone na mocy prawa unijnego lub 
wszelkie organizacje międzynarodowe.

b) wszelkie podmioty prawne 
utworzone na mocy prawa unijnego lub 
wszelkie organizacje międzynarodowe
działające w Unii.

Poprawka 70

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 2 – litera b – podpunkt i

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) inwestowanie w promocję zdrowia 
i profilaktykę zdrowotną;

(i) inwestowanie w promocję zdrowia 
(w tym zdrowia psychicznego) 
i profilaktykę zdrowotną ze szczególnym 
uwzględnieniem defaworyzowanych grup 
społecznych;

Poprawka 71

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 2 – litera b – podpunkt iii
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iii) wspieranie państw członkowskich 
za pomocą transferu wiedzy przydatnej 
w procesie reform krajowych na rzecz 
bardziej skutecznych, dostępnych 
i odpornych systemów ochrony zdrowia 
oraz lepszej promocji zdrowia 
i profilaktyki zdrowotnej, w szczególności 
w odniesieniu do wyzwań wskazanych 
w procesie europejskiego semestru;

(iii) wspieranie państw członkowskich 
za pomocą transferu wiedzy przydatnej 
w procesie reform krajowych na rzecz 
bardziej skutecznych, dostępnych, 
niedyskryminacyjnych, sprzyjających 
włączeniu społecznemu i odpornych 
systemów ochrony zdrowia oraz lepszej 
promocji zdrowia i profilaktyki 
zdrowotnej, w szczególności w odniesieniu 
do wyzwań wskazanych w procesie 
europejskiego semestru;

Poprawka 72

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 40 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komitet na mocy art. 163 TFUE Komitet EFS+

Poprawka 73

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 40 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisję wspomaga komitet 
ustanowiony na mocy art. 163 TFUE 
(„Komitet EFS+”).

1. Komisję wspomaga rozszerzony 
komitet na mocy art. 163 TFUE (Komitet
EFS+). Skład komitetu jest zatwierdzany 
przez Komisję w celu zapewnienia 
przejrzystości i zrównoważonej 
reprezentacji.

Poprawka 74

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 40 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Każde państwo członkowskie 
wyznacza jednego przedstawiciela rządu, 

2. Każde państwo członkowskie 
wyznacza jednego przedstawiciela rządu, 
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jednego przedstawiciela organizacji 
związkowych, jednego przedstawiciela 
organizacji pracodawców i po jednym 
zastępcy wszystkich członków na okres do 
siedmiu lat. Pod nieobecność członka jego 
zastępca jest automatycznie uprawniony do 
uczestnictwa w pracach.

jednego przedstawiciela organizacji 
związkowych, jednego przedstawiciela 
organizacji pracodawców, jednego 
przedstawiciela odpowiednich organizacji 
społeczeństwa obywatelskiego 
zaangażowanych w przygotowanie, 
realizację, monitorowanie i ocenę 
programów EFS+, jednego 
przedstawiciela organów ds. równości lub 
innych niezależnych instytucji praw 
człowieka i po jednym zastępcy każdego z
członków na okres do siedmiu lat. Pod 
nieobecność członka jego zastępca jest 
automatycznie uprawniony do 
uczestnictwa w pracach.

Poprawka 75

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 40 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W skład Komitetu EFS+ wchodzi 
po jednym przedstawicielu ze wszystkich 
organizacji reprezentujących organizacje 
pracodawców i organizacje pracowników 
na szczeblu Unii.

3. W skład Komitetu EFS+ wchodzi 
po jednym przedstawicielu ze wszystkich 
organizacji reprezentujących organizacje 
pracodawców, organizacje pracowników, 
właściwe organizacje społeczeństwa 
obywatelskiego i organy ds. równości na 
szczeblu Unii.

Poprawka 76

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 40 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Należy zapewnić równowagę płci 
oraz odpowiednią reprezentację 
mniejszości i innych wykluczonych grup w 
Komitecie EFS+.
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Poprawka 77

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – punkt 1 – podpunkt 1 b – akapit 1 – tiret 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

— mniejszości (w tym społeczności 
marginalizowane, takie jak Romowie)**;

— Romowie**;

Poprawka 78

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – punkt 1 – podpunkt 1 b – akapit 1 – tiret 4 a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

— mniejszości (inne niż Romowie);

Poprawka 79

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – punkt 2 – tiret 2 a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

— liczba objętych wsparciem 
dostawców usług społeczeństwa 
obywatelskiego na szczeblu krajowym, 
regionalnym lub lokalnym.

Poprawka 80

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 3 – akapit 1 – tiret 5 (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

— liczba odbiorców końcowych 
będących Romami;
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Poprawka 81

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 3 – akapit 1 – tiret 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

— liczba odbiorców końcowych 
obcego pochodzenia i należących do 
mniejszości (w tym społeczności 
marginalizowanych, takich jak Romowie); 

— liczba odbiorców końcowych 
obcego pochodzenia i należących do 
mniejszości (w tym społeczności 
marginalizowanych, z wyjątkiem Romów);

Poprawka 82

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 3 – akapit 2 – tiret 6 (nowe) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

— liczba odbiorców końcowych 
będących Romami;

Poprawka 83

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 3 – akapit 2 – tiret 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

— liczba odbiorców końcowych 
obcego pochodzenia i należących do 
mniejszości (w tym społeczności 
marginalizowanych, takich jak Romowie); 

— liczba odbiorców końcowych 
obcego pochodzenia i należących do 
mniejszości (w tym społeczności 
marginalizowanych, z wyjątkiem Romów);
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