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EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY PLUS

Europejski Fundusz Społeczny (EFS) powstał na mocy traktatu rzymskiego w celu
poprawy mobilności pracowników oraz możliwości zatrudnienia. Zadania i zasady
funkcjonowania funduszu były następnie modyfikowane, aby odzwierciedlić rozwój
sytuacji w dziedzinie gospodarki i zatrudnienia w państwach członkowskich oraz
zmiany priorytetów politycznych określanych na szczeblu Unii.

PODSTAWA PRAWNA

Art. 46 lit. d), art. 149, art. 153 ust. 2 lit. a), art. 164, art. 175 ust. 3 i art. 349 Traktatu
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

CELE

Europejski Fundusz Społeczny Plus (EFS+) ma pomóc państwom członkowskim
przezwyciężyć kryzys spowodowany pandemią COVID-19, osiągnąć wysoki poziom
zatrudnienia i zapewnić sprawiedliwą ochronę socjalną oraz stworzyć wykwalifikowaną
i odporną siłę roboczą przygotowaną do przejścia na zieloną i cyfrową gospodarkę.
EFS+ jest głównym instrumentem UE służącym inwestowaniu w ludzi.

OSIĄGNIĘCIA

A. Poprzednie okresy programowania
EFS był pierwszym funduszem strukturalnym. W okresie początkowym (do
1970 r.) państwom członkowskim zwracano z funduszu połowę kosztów kształcenia
zawodowego i dodatków z tytułu przesiedlenia dla pracowników dotkniętych
restrukturyzacją gospodarczą. Łącznie w wymienionym okresie pomocą objęto
ponad dwa miliony osób. W 1971 r. decyzją Rady znacznie podwyższono
zasoby funduszu, a w 1983 r. kolejna zmiana na mocy decyzji Rady 83/516/
EWG ukierunkowała działania funduszu na zwalczanie bezrobocia młodzieży oraz
wspieranie regionów najbardziej potrzebujących pomocy. Jednolity Akt Europejski
(1986 r.), poprzez włączenie do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską celu
polegającego na dążeniu do spójności gospodarczej i społecznej we Wspólnocie,
przygotował grunt pod kompleksową reformę, której celem było przede wszystkim
wprowadzenie skoordynowanego podejścia do programowania i funkcjonowania
funduszy strukturalnych. Traktat z Maastricht rozszerzył zakres wsparcia udzielanego
przez EFS o „dostosowanie się do zmian w przemyśle i systemach produkcyjnych”.
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W następnym okresie programowania (1994-1999) środki finansowe przeznaczone na
spójność gospodarczą i społeczną zostały podwojone.
W Agendzie 2000 uproszczono ogólne ramy funduszy strukturalnych na okres
programowania 2000-2006. EFS, którego budżet wynosił 60 mld EUR, powierzono
dwojakie zadanie – wkład we wspieranie polityki spójności oraz we wdrażanie
europejskiej strategii zatrudnienia (2.3.3). Z funduszu współfinansowano również
inicjatywę wspólnotową EQUAL, której głównym celem było wspieranie innowacyjnych
projektów ponadnarodowych służących zwalczaniu dyskryminacji i niekorzystnych
uwarunkowań na rynku pracy.
W okresie programowania 2007-2013 pozostały jedynie trzy fundusze strukturalne:
EFS, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) i Fundusz Spójności. Razem
te trzy fundusze miały przyczynić się do osiągnięcia celów konwergencji (81,5%
zasobów przeznaczonych na ten cel), konkurencyjności regionalnej i zatrudnienia (16%
zasobów) oraz współpracy terytorialnej (2,5% zasobów).
Środki z funduszy strukturalnych są rozdzielane pomiędzy państwa członkowskie
według wzoru, w którym uwzględnia się liczbę ludności i gęstość zaludnienia, dobrobyt
regionalny oraz poziomy bezrobocia i wykształcenia. Negocjacje w tej sprawie
między państwami członkowskimi odbywają się równolegle z negocjacjami w sprawie
wieloletnich ram finansowych (WRF) na dany okres. Jedną z głównych cech funduszy
strukturalnych jest zasada dodatkowości, zgodnie z którą państwa członkowskie nie
mogą wykorzystywać środków z funduszy strukturalnych, aby zastąpić krajowe wydatki
na działania, które i tak by zaplanowały.
W latach 2007-2013 EFS wraz z innymi instrumentami finansowymi unijnej polityki
spójności odegrał kluczową rolę w europejskim planie działań na rzecz naprawy
gospodarczej, przyjętym przez Radę Europejską w grudniu 2008 r.
B. Okres programowania 2014-2020
1. Pięć funduszy strukturalnych podlegających wspólnym przepisom
Pięć europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych na lata 2014-2020,
tj. EFRR, EFS, Fundusz Spójności, Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich oraz Europejski Fundusz Morski i Rybacki, regulują wspólne
przepisy ustanowione w rozporządzeniu (UE) nr 1303/2013 z 17 grudnia 2013 r.
Ponadto w przepisach właściwych dla poszczególnych funduszy określono obszary
interwencji i inne szczegółowe kwestie. Zadania EFS, zakres udzielanego wsparcia,
przepisy szczegółowe i rodzaje wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem,
ustalono w rozporządzeniu (UE) nr 1304/2013 z 17 grudnia 2013 r.
Z budżetu EFS w wysokości 74 mld EUR (w stosunku do zaplanowanej na okres
2007-2013 kwoty 75 mld EUR) współfinansowano krajowe lub regionalne programy
operacyjne – zaproponowane przez państwa członkowskie i zatwierdzone decyzją
Komisji – które trwały przez cały siedmioletni okres WRF na lata 2014-2020.
EFS skupiał się na następujących czterech celach tematycznych:
— promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wspieranie mobilności

pracowników;
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— wspieranie włączenia społecznego oraz zwalczanie ubóstwa i dyskryminacji;

— inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe z myślą o
zdobywaniu umiejętności i uczeniu się przez całe życie;

— wzmacnianie zdolności instytucjonalnych organów publicznych
i zainteresowanych stron oraz sprawności administracji publicznej.

Rolę EFS w okresie 2014-2020 wzmocniono przez wprowadzenie prawnie wiążącego
minimalnego przydziału odpowiadającego 23,1% ogólnej kwoty przeznaczonej na
finansowanie spójności. Każdego roku fundusz pomagał około 10 mln osób znaleźć
pracę lub podnieść kwalifikacje, aby umożliwić im znalezienie pracy w przyszłości.
2. Europejski Fundusz Społeczny i Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
Rozporządzenie w sprawie EFS obejmuje Inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi
młodych, której łączny budżet na lata 2014-2020 wynosił 8,8 mld EUR (6,4 mld
EUR zwiększone o 2,4 mld EUR w 2016 r.). Jest ona finansowana z trzech
źródeł: krajowych przydziałów z EFS, specjalnego budżetu UE oraz części krajowych
środków przeznaczonych na współfinansowanie EFS. Inicjatywa wspiera młodych ludzi
niekształcących się, niepracujących ani nieszkolących się (NEET) w regionach, gdzie
stopa bezrobocia młodzieży przekracza 25%.
3. COVID-19 i inwazja na Ukrainę
W kwietniu 2020 r. Komisja przedłożyła dwa pakiety środków: inicjatywę inwestycyjną
w odpowiedzi na koronawirusa oraz inicjatywę inwestycyjną „plus” w odpowiedzi na
koronawirusa w celu uruchomienia funduszy strukturalnych UE w reakcji na kryzys.
Parlament i Rada szybko przyjęły oba wnioski. Nie przewidziano żadnych nowych
zasobów finansowych UE, ale dopuszcza się maksymalną elastyczność korzystania z
posiadanych, niewydanych środków tam, gdzie jest to najbardziej potrzebne. Państwa
członkowskie mogą przenosić środki finansowe między funduszami, regionami i
obszarami tematycznymi, i w drodze wyjątku mogą uzyskać 100% współfinansowania
na okres 2020-2021. Kolejnym krokiem Komisji było przyjęcie w maju 2020 r.
wniosku w sprawie REACT-EU (Wsparcie na rzecz odbudowy służącej spójności oraz
terytoriom Europy), który zapewni za pośrednictwem EFRR, EFS i Europejskiego
Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) dodatkowe inwestycje o
wartości 55 mld EUR. EFS odegrał podstawową rolę w natychmiastowej reakcji
na kryzys związany z COVID-19 dzięki uruchomieniu wsparcia bezpośredniego w
wysokości 1,4 mld EUR, przy czym łączna kwota wsparcia prawdopodobnie będzie
wyższa. Jego środki wykorzystano do wspierania usług społecznych, utrzymania
zatrudnienia w sektorach dotkniętych pandemią, w tym za pomocą mechanizmów
zmniejszonego wymiaru czasu pracy, do ochrony słabszych grup społecznych i
finansowania wynagrodzeń pracowników służby zdrowia, sprzętu informatycznego i
środków ochrony indywidualnej.
Pakiety działania polityki spójności na rzecz uchodźców w Europie (CARE, kwiecień
2022 r.) i CARE Plus (kwiecień 2022 r.), zmieniające wspólne zasady i rozporządzenie
w sprawie FEAD, zapewniają dodatkową elastyczność w polityce spójności na lata
2014-2020 z uwagi na pilną potrzebę sprostania wyzwaniom migracyjnym wynikającym
z rosyjskiej inwazji wojskowej.
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C. Okres programowania 2021-2027
1. Rozporządzenie w sprawie wspólnych przepisów na lata 2021-2027
29 maja 2018 r. Komisja przyjęła wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie
wspólnych przepisów na lata 2021-2027. Rozporządzenie to zmieniono wnioskiem
Komisji z 14 stycznia 2020 r. w celu uwzględnienia Funduszu na rzecz Sprawiedliwej
Transformacji (FST), a dodatkowe zmiany zaproponowano 28 maja 2020 r. w
następstwie pandemii COVID-19. Parlament przyjął rozporządzenie w sprawie
wspólnych przepisów w drugim czytaniu 23 czerwca 2021 r. Ostateczny akt prawny
podpisano 24 czerwca (rozporządzenie (UE) 2021/1060).
W rozporządzeniu w sprawie wspólnych przepisów określono przepisy finansowe
dotyczące ośmiu funduszy objętych zarządzaniem dzielonym, tj. EFS+, EFRR,
Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, Europejskiego
Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury (EFMRA), Funduszu Azylu i Migracji,
Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Instrumentu na rzecz Zarządzania
Granicami i Wiz. Ustalono również wspólne przepisy mające zastosowanie do pięciu
pierwszych z wymienionych funduszy, w tym EFS+. Rozporządzenie to nie ma
jednak zastosowania do komponentu EFS+ dotyczącego zatrudnienia i innowacji
społecznych, ponieważ jest on objęty zarządzaniem bezpośrednim i pośrednim.
2. ESF+
2 maja 2018 r. Komisja przedstawiła wniosek dotyczący WRF na lata 2021-2027.
Wniosek obejmował odnowiony EFS+ dysponujący budżetem w wysokości 101 mld
EUR. EFS+ miał połączyć EFS, Inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, FEAD,
program UE na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych (EaSI) oraz unijny program
działań w dziedzinie zdrowia. W kontekście kryzysu związanego z COVID-19 Komisja
zapowiedziała, że w następnych WRF zostanie wprowadzony odrębny program działań
w dziedzinie zdrowia: Program UE dla zdrowia. 28 maja 2020 r. Komisja opublikowała
zmieniony projekt rozporządzenia w sprawie EFS+, stanowiący element zmienionych
WRF na lata 2021-2027 i pakietu na rzecz odbudowy, nie uwzględniła w nim jednak
programu dla zdrowia. Parlament uzgodnił stanowisko w pierwszym czytaniu 4 kwietnia
2019 r., a 8 czerwca 2021 r. w drugim czytaniu przyjął stanowisko. Ostateczny akt
prawny podpisano 24 czerwca (rozporządzenie (UE) 2021/1057). Całkowity budżet
EFS+ wynosi prawie 99,3 mld EUR.
Cele szczegółowe EFS+ obejmują:
— wspieranie obszarów polityki dotyczących zatrudnienia i mobilności pracowników,

edukacji i włączenia społecznego, w szczególności poprzez pomoc w
eliminowaniu ubóstwa, a tym samym przyczynianie się do wdrażania
Europejskiego filaru praw socjalnych;

— wspieranie transformacji cyfrowej i ekologicznej, tworzenie miejsc pracy dzięki
umiejętnościom na rzecz inteligentnej specjalizacji oraz doskonalenie systemów
kształcenia i szkolenia;

— wspieranie środków tymczasowych w wyjątkowych lub nadzwyczajnych
okolicznościach (np. finansowanie programów zmniejszonego wymiaru czasu
pracy bez konieczności łączenia ich z aktywnymi instrumentami lub zapewnianie
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dostępu do opieki zdrowotnej, w tym osobom, które nie są bezpośrednio
zagrożone pod względem społeczno-ekonomicznym).

Przepisy EFS+ przewidują co następuje:
— wszystkie państwa członkowskie muszą podjąć w programach wydatków problem

bezrobocia młodzieży; w państwach członkowskich, w których liczba młodzieży
NEET przekracza średnią UE, 12,5% środków z funduszu zostanie przeznaczone
na zwalczanie bezrobocia młodzieży;

— co najmniej 25% budżetu należy wydać na promowanie włączenia społecznego,
w tym integrację obywateli państw trzecich;

— co najmniej 3% budżetu należy wydać na pomoc żywnościową i podstawową
pomoc materialną dla osób najbardziej potrzebujących;

— wszystkie państwa członkowskie muszą przeznaczyć odpowiednią kwotę środków
z EFS+ na wdrażanie gwarancji dla dzieci za pomocą ukierunkowanych działań
służących zwalczaniu ubóstwa dzieci; państwa członkowskie, w których poziom
ubóstwa dzieci przekracza średnią UE, muszą przeznaczyć co najmniej 5%
środków z EFS+ na rozwiązanie tego problemu;

— należy przeznaczyć odpowiednie środki finansowe na budowę potencjału
partnerów społecznych i społeczeństwa obywatelskiego w państwach
członkowskich, a jeżeli jest to wymagane w zaleceniach dla poszczególnych
krajów, należy przydzielić co najmniej 0,25% środków z funduszu;

— artykuł dotyczący poszanowania praw podstawowych, aby podkreślić, że
wszystkie operacje powinny być wybierane i realizowane zgodnie z Kartą praw
podstawowych Unii Europejskiej.

Aby skorzystać z finansowania ze środków polityki spójności, każde państwo
członkowskie musi przygotować umowę o partnerstwie. Jest to dokument strategiczny
dotyczący programowania inwestycji, w którym organy krajowe określają, jak planują
wykorzystać EFRR, EFS+, Fundusz Spójności, FST i EFMRA. Zawiera on orientacyjny
roczny przydział środków finansowych dla każdego programu. Dotychczas (12
września 2022 r.) Komisja przyjęła umowy partnerstwa z 20 państwami członkowskimi
na okres programowania 2021-2027.
3. Uzupełniające EFS+ instrumenty przeznaczone na integrację na rynku pracy
Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji (EFG) został utworzony w WRF
na lata 2007-2013 jako instrument polityki konkurencyjności, a nie spójności, aby
wspierać pracowników zwolnionych z pracy w wyniku poważnych zmian strukturalnych
w handlu światowym spowodowanych globalizacją. O ile EFS+ wspiera programy, które
mają przyczynić się do osiągnięcia długofalowych celów strukturalnych polegających
na utrzymaniu zatrudnienia pracowników lub na ich reintegracji na rynku pracy, EFG
reaguje – przez ograniczony czas – na konkretne sytuacje kryzysowe, takie jak masowe
zwolnienia wskutek globalizacji.
Ze względu na kryzys gospodarczy i finansowy rozporządzenie w sprawie EFG
(rozporządzenie (WE) nr 1927/2006) zostało tymczasowo zmienione pod koniec
2011 r., aby – przy zagwarantowaniu poziomu współfinansowania rzędu 50-65% –
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rozwiązać problem zwolnień z pracy wywołanych kryzysem. Zmianę tę utrzymano
w rozporządzeniu w sprawie EFG na lata 2014-2020 (rozporządzenie (UE) nr
1309/2013) i – oprócz zwolnień spowodowanych globalizacją – EFG objął zwolnienia
wynikające ze światowego kryzysu finansowego i gospodarczego. W latach 2014-2020
zakres rozporządzenia rozszerzono też na nowe kategorie beneficjentów, takie jak
osoby samozatrudnione, pracownicy tymczasowi i pracownicy zatrudnieni na czas
określony. W związku z ewentualnością twardego brexitu rozporządzenie w sprawie
EFG zmieniono w 2019 r., aby pomóc pracownikom i samozatrudnionym w UE-27,
którzy straciliby pracę, gdyby Zjednoczone Królestwo wystąpiło z Unii bez umowy
(rozporządzenie (UE) 2019/1796).
30 maja 2018 r. Komisja zaproponowała nowy zmieniony EFG na okres po 2020 r. o
maksymalnej rocznej kwocie 200 mln EUR (w cenach z 2018 r.) poza pułapami WRF na
lata 2021-2027. We wniosku rozszerzono zakres stosowania na pracowników, którzy
stracili pracę w wyniku restrukturyzacji spowodowanej przejściem na gospodarkę
niskoemisyjną, automatyzacją lub cyfryzacją, oraz obniżono próg uruchomienia EFG
z 500 do 250 zwolnień.
27 maja 2020 r. Komisja zaproponowała w ramach planu odbudowy dla Europy
zwiększenie maksymalnej rocznej kwoty do 386 mln EUR. 27 stycznia 2021 r. Komisja
Zatrudnienia i Spraw Socjalnych PE zatwierdziła tekst uzgodniony na wczesnym
etapie drugiego czytania w negocjacjach międzyinstytucjonalnych i zwróciła się w
szczególności o obniżenie progu liczbowego zwolnionych pracowników z 250 do 200.
Parlament zatwierdził tekst w drugim czytaniu 27 kwietnia, a ostateczny akt prawny
podpisano 28 kwietnia (rozporządzenie (UE) 2021/691). W okresie 2021-2027 EFG
dysponuje rocznym budżetem w wysokości 210 mln EUR.

ROLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

Na przestrzeni lat wpływ Parlamentu na EFS umacniał się. Zgodnie z traktatem z
Maastricht Parlament musiał wyrazić zgodę na ogólne przepisy regulujące fundusze.
Od wejścia w życie traktatu lizbońskiego przepisy ogólne przyjmuje się w zwykłej
procedurze ustawodawczej. Parlament postrzega EFS jako najważniejsze narzędzie
UE służące zwalczaniu bezrobocia. Z tego względu był zawsze zwolennikiem
skutecznego działania funduszu i postulował uproszczenie prawodawstwa i procedur,
aby poprawić efektywność i jakość pomocy z EFS.
Z biegiem lat Parlament poszerzył zakres EFS o działania służące zwalczaniu różnic
w traktowaniu kobiet i mężczyzn, dyskryminacji i wykluczenia społecznego, ułatwiając
słabszym grupom dostęp do zatrudnienia. Parlament poparł wniosek Komisji dotyczący
wkładu EFS w zwalczanie kryzysu gospodarczego, a w rezolucji z 7 października 2010
r. zaapelował o wzmocnienie EFS jako głównej siły napędowej realizacji celów strategii
„Europa 2020”.
Dzięki Parlamentowi w okresie programowania 2014-2020 na EFS przypadało 23,1%
łącznych środków UE na finansowanie spójności, a 20% środków przydzielonych z EFS
każdemu państwu członkowskiemu należało wydać na włączenie społeczne.
W następstwie napływu uchodźców, który rozpoczął się w 2014 r., Parlament zauważył
w rezolucji z 5 lipca 2016 r., że integracja zawodowa jest pierwszym krokiem w kierunku
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32013R1309
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32021R0691
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:12007L/TXT
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0297+0+DOC+XML+V0//PL
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włączenia społecznego, oraz podkreślił, że z EFS można finansować środki ułatwiające
integrację uchodźców na rynkach pracy UE. Komisja wzięła te względy pod uwagę we
wniosku w sprawie EFS+ na lata 2021-2027 i dodała do priorytetów funduszu konkretne
odniesienia do migrantów i ich integracji na rynku pracy.
Ponadto poprawki Parlamentu dotyczące EFS+ na lata 2021-2027 obejmują
wyodrębnienie większych środków finansowych na pomoc żywnościową i
materialną, odpowiednie finansowanie budowy zdolności partnerów społecznych oraz
zabezpieczenia gwarantujące pełne poszanowanie praw podstawowych w projektach
finansowanych z funduszy UE.

Monika Makay
09/2022
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