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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

W Europie jest około 23 mln osób bezrobotnych, zaś 30 mln grozi wykluczenie społeczne. 
Dlatego też, jak stwierdzono w rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia 8 czerwca 2011 r., 
Europejski Fundusz Społeczny (EFS) musi odegrać kluczową rolę w realizacji celów 
społecznych i celów w dziedzinie zatrudnienia przewidzianych w strategii „Europa 2020” 
i należy go traktować jako priorytet polityczny oraz odpowiednio finansować.

Pula środków dla EFS na okres 2014−2020 nie została określona we wniosku dotyczącym 
rozporządzenia ustanawiającego EFS, lecz we wniosku dotyczącym rozporządzenia
ustanawiającego wspólne przepisy dla wszystkich funduszy.1 Artykuł 84 ust. 3 tego 
rozporządzenia stanowi, że „do EFS przydziela się co najmniej 25% środków funduszy 
strukturalnych przeznaczonych dla regionów słabiej rozwiniętych, 40% środków dla 
regionów w okresie przejściowym i 52% środków dla regionów lepiej rozwiniętych w 
każdym państwie członkowskim.” Ogólnie rzecz biorąc, jeśli nie zmniejszy się tych progów, 
będzie to kwota co najmniej 84 mld EUR (w cenach stałych z 2011 r.) stanowiąca minimalny 
ogólny przydział dla EFS w wysokości 25% ogółu funduszy strukturalnych i Funduszu 
Spójności (zgodnie z obliczeniami ujętymi w komunikacie Komisji „Budżet z perspektywy 
»Europy 2020«”).2 Dla porównania przydziały dla EFS w WRF 2007−2013 wynosiły 78 mld 
EUR w cenach z 2011 r., tj. 22% środków dostępnych dla funduszy strukturalnych i Funduszu 
Spójności. W związku z tym wniosek Komisji w sprawie EFS – jeśli zostanie zatwierdzony –
będzie oznaczał względny wzrost w porównaniu z ogólną pulą środków dostępną dla 
funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności. Należy jednak pamiętać, że we wnioskach 
Komisji ogólna pula środków dla funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zostanie 
zamrożona w ujęciu nominalnym na poziomie pułapu z 2013 r. Sprawozdawca przyjmuje z 
dużym zadowoleniem ten minimalny udział i uważa, że absolutnie należy go zachować, tym 
bardziej, że jest to nowość w stosunku do obecnych WRF. Sprawozdawca przypomina 
również przekonanie wyrażone przez Parlament Europejski we wspomnianej powyżej 
rezolucji, a mianowicie, że „w kolejnych WRF konieczne jest zwiększenie środków o co 
najmniej 5%” w porównaniu z poziomem z 2013 r., że kwoty przydzielone polityce spójności 
„w obecnym okresie programowania powinny przynajmniej zostać utrzymane w następnym 
okresie” oraz że EFS należy finansować jako polityczny priorytet.

W art. 84 ust. 3 i 5 wniosku dotyczącego rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów 
Komisja proponuje również przeznaczenie 2,5 mld EUR na program dystrybucji żywności dla 
osób najbardziej potrzebujących. Środki te zostałyby odjęte od puli środków EFS każdego 
państwa członkowskiego. Niemniej jednak wobec braku niezależnej i właściwej podstawy 
prawnej określającej konkretnie funkcjonowanie tego programu oraz w świetle ostatnich 
oświadczeń Komisji, przyszłość tego programu pozostaje niejasna.

W samym rozporządzeniu dotyczącym EFS Komisja proponuje przeznaczyć 20% środków 
EFS na włączenie społeczne, skupiając się na środkach zwalczania bezrobocia ludzi młodych 
i zapewniając specjalne wsparcie dla równości płci i niedyskryminacji. Państwa członkowskie 
przeznaczają 80% przydziału dla każdego programu operacyjnego na maksymalnie cztery 
priorytety tematyczne EFS w przypadku lepiej rozwiniętych regionów, 70% w przypadku 
                                               
1 COM(2011)0615.
2 COM(2011)0500.
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regionów w okresie przejściowym, a 60% w przypadku regionów słabiej rozwiniętych. 
Wdrażanie tej tematycznej koncentracji będzie głównym punktem negocjacji w sprawie 
wspólnych ram strategicznych oraz umów o partnerstwie, które negocjować będą państwa 
członkowskie. 

Jeśli chodzi o inne postanowienia mające wpływ na budżet, sprawozdawca z zadowoleniem 
przyjmuje starania Komisji na rzecz uproszczenia, zwłaszcza uproszczone możliwości 
finansowe dzięki wykorzystaniu płatności ryczałtowych i standardowej skali kosztów 
jednostkowych. Sprawozdawca podkreśla również odpowiedzialność państw członkowskich 
w zakresie tych wysiłków na rzecz uproszczenia. 

Kluczowe znaczenie ma również należyte zarządzanie finansami i przejrzystość. Dlatego też 
sprawozdawca proponuje włączenie większej liczby odniesień do dyskutowanych obecnie 
przepisów rozporządzenia finansowego oraz wzywa do zapewnienia większej przejrzystości 
i obiektywnych wskaźników produktu i rezultatu.

Sprawozdawca nalega również na konieczność ulepszenia koordynacji i synergii między EFS 
a innymi programami, zwłaszcza proponowanym Programem na rzecz przemian i innowacji 
społecznych, Europejskim Funduszem Dostosowania do Globalizacji i proponowanym 
programem „Erasmus dla wszystkich”. Należy określić konkretne cele, aby wyjaśnić, który 
program finansowany jest w ramach danego instrumentu. Sprawozdawca proponuje 
w szczególności lepsze zdefiniowanie celu EFS dotyczącego „aktywnej integracji” oraz 
wyjaśnienie związku pomiędzy EFS a Programem na rzecz przemian i innowacji 
społecznych. Właściwie oba te instrumenty mają służyć wspieraniu tak zwanych „innowacji 
społecznych” i Europejskich Służb ds. Zatrudnienia (EURES), ale w ramach innych reguł 
zarządzania, a zatem i na innych szczeblach. Podczas gdy EURES finansowany będzie 
głównie w ramach Programu na rzecz przemian i innowacji społecznych, Komisja proponuje 
wspieranie działań EURES w zakresie rekrutacji i związanych z nią informacji oraz usług 
poradnictwa i doradztwa na szczeblu krajowym i transgranicznym. Projekty z zakresu 
„innowacji społecznych” mogłyby być finansowane bezpośrednio przez Komisję Europejską 
w ramach osi PROGRESS Programu na rzecz przemian i innowacji społecznych, a następnie 
rozwijane szerzej w ramach EFS i współfinansowane przez państwa członkowskie. EFS 
mógłby również bezpośrednio promować „innowacje społeczne” w ramach swoich 
kompetencji. Podobnie infrastruktura niezbędna do uczenia się przez całe życie będzie 
finansowana z EFS, podczas gdy działania w tym zakresie będą finansowane w ramach 
proponowanego wieloletniego programu „Erasmus dla wszystkich”. 
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POPRAWKI

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

Poprawka 1

Projekt rezolucji ustawodawczej
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt rezolucji ustawodawczej Poprawka

1a. przypomina swoją rezolucję z dnia 
8 czerwca 2011 r. w sprawie inwestowania 
w przyszłość − nowe wieloletnie ramy 
finansowe (WRF) na rzecz Europy 
konkurencyjnej, zrównoważonej 
i sprzyjającej integracji społecznej1; 
powtarza, że w następnych WRF należy 
przewidzieć wystarczające dodatkowe 
środki finansowe, aby umożliwić Unii 
realizację aktualnych priorytetów 
politycznych oraz nowych zadań 
przewidzianych w Traktacie z Lizbony, jak 
również reakcję na nieprzewidziane 
wydarzenia; zwraca uwagę, że nawet 
zwiększenie środków w następnych WRF 
o co najmniej 5% w porównaniu z 
poziomem z 2013 r. może jedynie w 
niewielkim stopniu przyczynić się do 
osiągnięcia uzgodnionych celów i 
zobowiązań Unii oraz do stosowania 
zasady solidarności w Unii; wzywa Radę –
jeżeli nie zgadza się ona z tym podejściem 
– do jasnego wskazania tych priorytetów 
politycznych i projektów, z których można 
zupełnie zrezygnować, pomimo ich 
potwierdzonej europejskiej wartości 
dodanej;

_______________
1 Teksty przyjęte, P7_TA(2011)0266. 
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Poprawka 2

Projekt rezolucji ustawodawczej
Ustęp 1 b (nowy)

Projekt rezolucji ustawodawczej Poprawka

1b. przypomina swoje stanowisko 
wyrażone zwłaszcza w rezolucji z dnia 
7 czerwca 2011 r.1, popierające 
kontynuację programu dystrybucji 
żywności dla osób najbardziej 
potrzebujących w Unii w ramach 
następnego wieloletniego okresu 
finansowania; wzywa Komisję do 
przedstawienia najodpowiedniejszej 
podstawy prawnej; podkreśla jednak, że 
cele EFS i programu pomocy osobom 
najbardziej potrzebującym nie są 
całkowicie identyczne;
_______________
1 Teksty przyjęte, P7_TA(2011)0338.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 2 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) EFS powinien zwiększyć możliwości 
zatrudnienia, wesprzeć edukację i uczenie 
się przez całe życie oraz opracować 
polityki aktywnej integracji w ramach 
zadań powierzonych EFS w art. 162 
Traktatu i tym samym przyczynić się do 
spójności gospodarczej, społecznej i 
terytorialnej, zgodnie z art. 174 Traktatu. 
Zgodnie z art. 9 Traktatu EFS powinien 
uwzględnić wymogi związane ze 
wspieraniem wysokiego poziomu 
zatrudnienia, zapewnianiem odpowiedniej 
ochrony socjalnej, zwalczaniem 
wykluczenia społecznego, a także z 
wysokim poziomem kształcenia, szkolenia 
oraz ochrony zdrowia ludzkiego.

(2) EFS powinien zwiększyć możliwości 
zatrudnienia, wspierać tworzenie trwałych 
miejsc pracy, wesprzeć edukację i uczenie 
się przez całe życie, opracować polityki 
aktywnej integracji oraz zwalczać ubóstwo 
i wykluczenie społeczne zgodnie z art. 9 
Traktatu i w ramach zadań powierzonych 
EFS w art. 162 Traktatu, i tym samym 
przyczynić się do spójności gospodarczej, 
społecznej i terytorialnej, zgodnie z art. 
174 Traktatu. Zgodnie z art. 9 Traktatu 
EFS powinien uwzględnić wymogi 
związane ze wspieraniem wysokiego 
poziomu zatrudnienia, zapewnianiem 
odpowiedniej ochrony socjalnej, 
zwalczaniem ubóstwa i wykluczenia 
społecznego, a także z wysokim poziomem 
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kształcenia, szkolenia oraz ochrony 
zdrowia ludzkiego.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 3 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) W swojej rezolucji z dnia 8 czerwca 
2011 r. w sprawie inwestowania w 
przyszłość − nowe wieloletnie ramy 
finansowe (WRF) na rzecz Europy 
konkurencyjnej, zrównoważonej i 
sprzyjającej integracji społecznej 
Parlament Europejski stwierdził, że 
„jednym z największych wyzwań stojących 
przed Unią Europejską jest utrzymanie jej 
konkurencyjności, zwiększanie wzrostu 
gospodarczego i zwalczanie wysokiego 
bezrobocia, koncentrowanie się na 
właściwym funkcjonowaniu rynków pracy 
oraz na warunkach socjalnych w celu 
zwiększenia wydajności zatrudnienia, 
promowania godnej pracy, 
zagwarantowania praw pracowniczych w 
całej Europie, jak również odpowiednich 
warunków pracy i zmniejszania ubóstwa”.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 3 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3b) W tej samej rezolucji Parlament 
Europejski podkreślił „kluczową rolę 
Europejskiego Funduszu Społecznego 
(EFS) w realizacji celów społecznych i 
celów w dziedzinie zatrudnienia 
przewidzianych w strategii »Europa 
2020«”, stwierdzając, że według niego 
„EFS należy traktować jako priorytet 
polityczny oraz odpowiednio finansować”, 



PE487.777v03-00 8/23 AD\906328PL.doc

PL

a także opowiedział się za „bardziej 
strategicznym wykorzystywaniem EFS na 
promowanie równości kobiet i mężczyzn, 
dostępu do rynku pracy i powrotu na 
rynek pracy, walkę z bezrobociem, 
ubóstwem, wykluczeniem społecznym i 
wszelkimi formami dyskryminacji”.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 3 c preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3c) W wieloletnich ramach finansowych 
na okres 2007−2013 Europejskiemu 
Funduszowi Społecznemu przydzielono 
78 mld EUR (w cenach z 2011 r.). W 
swoim komunikacie „Budżet z 
perspektywy »Europy 20201«” Komisja 
proponuje, aby w wieloletnich ramach 
finansowych na lata 2014−2020 ustalić 
minimalny ogólny przydział dla EFS w 
wysokości 25% całego budżetu 
przyznanego Funduszowi Spójności i 
funduszom strukturalnym (tj. co najmniej 
84 mld EUR w cenach z 2011 r.). Istnienie 
wielu instrumentów rynku pracy zależy od 
Europejskiego Funduszu Społecznego. 
Jeśli państwa członkowskie nadal będą 
apelować o dalsze oszczędności w 
budżecie ogólnym Unii Europejskiej, 
zmniejszą się środki na instrumenty rynku 
pracy w całej Unii Europejskiej, co 
uniemożliwi obniżenie stopy bezrobocia.
______________
1 COM(2011)0500 final

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 4 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Unia Europejska stoi przed 
wyzwaniami strukturalnymi wynikającymi 
z globalizacji gospodarki, przemian 
technologicznych, coraz starszej siły 
roboczej oraz rosnących niedoborów 
umiejętności i siły roboczej w niektórych 
sektorach i regionach. Wyzwania te 
pojawiły się w wyniku ostatniego kryzysu 
gospodarczego i finansowego, który 
doprowadził do wzrostu bezrobocia, w 
szczególności osób młodych oraz innych 
grup w trudnej sytuacji, takich jak 
migranci. EFS powinien wspierać 
zatrudnienie i mobilność pracowników, 
inwestować w edukację, umiejętności i 
uczenie się przez całe życie oraz 
propagować włączenie społeczne i 
przeciwdziałać ubóstwu. Promując lepsze 
funkcjonowanie rynków pracy przez 
zwiększanie transnarodowej mobilności 
geograficznej pracowników, EFS powinien 
szczególnie wspierać działania 
Europejskich Służb ds. Zatrudnienia 
(EURES) w zakresie rekrutacji i 
związanych z nią informacji oraz usług 
poradnictwa i doradztwa na szczeblu 
krajowym i transgranicznym.

(4) Unia Europejska stoi przed 
wyzwaniami strukturalnymi i 
demograficznymi wynikającymi z 
globalizacji gospodarki, przemian 
technologicznych, coraz starszej siły 
roboczej oraz rosnących niedoborów 
umiejętności i siły roboczej w niektórych 
sektorach i regionach. Wyzwania te 
pojawiły się w wyniku ostatniego kryzysu 
gospodarczego i finansowego, który 
doprowadził do wzrostu bezrobocia, w 
szczególności osób młodych oraz innych 
grup w trudnej sytuacji, takich jak 
migranci. EFS powinien wspierać i tworzyć
miejsca pracy i wspierać mobilność 
pracowników, inwestować w edukację, 
umiejętności i uczenie się przez całe życie 
oraz propagować włączenie społeczne i 
przeciwdziałać ubóstwu. Promując lepsze 
funkcjonowanie rynków pracy przez 
zwiększanie transnarodowej mobilności 
geograficznej pracowników, EFS powinien 
wspierać działania Europejskich Służb ds. 
Zatrudnienia (EURES) w zakresie 
rekrutacji i związanych z nią informacji 
oraz usług poradnictwa i doradztwa na 
szczeblu krajowym i transgranicznym.
Komisja Europejska powinna 
systematycznie monitorować działania 
EURES i publikować wyniki tego 
monitoringu.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Jednocześnie niezwykle istotne jest 
wsparcie rozwoju i konkurencyjności 
europejskich małych i średnich 
przedsiębiorstw oraz sprawienie, by dzięki 
odpowiednim umiejętnościom i 

(6) Jednocześnie niezwykle istotne jest 
wsparcie rozwoju i konkurencyjności 
europejskich małych i średnich 
przedsiębiorstw oraz sprawienie, by dzięki 
odpowiednim umiejętnościom i 
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możliwości uczenia się przez całe życie 
społeczeństwo potrafiło dostosować się do 
nowych wyzwań, takich jak przejście w 
kierunku gospodarki opartej na wiedzy, 
realizacja agendy cyfrowej, transformacja 
na rzecz gospodarki niskoemisyjnej i 
wydajnej pod względem zużycia energii. 
Realizując główne cele tematyczne, EFS 
powinien przyczynić się do sprostania tym 
wyzwaniom. W tym kontekście EFS 
powinien wspierać transformację siły 
roboczej w kierunku ekologicznych 
umiejętności i miejsc pracy, szczególnie w 
dziedzinie efektywności energetycznej, 
energii odnawialnej oraz transportu 
zorganizowanego z poszanowaniem zasady 
zrównoważonego rozwoju, z 
uwzględnieniem unijnego zamiaru 
zwiększenia części budżetu UE 
przeznaczonej na zintegrowane działania w 
dziedzinie klimatu do co najmniej 20 %, 
przy udziale różnych obszarów polityki.

możliwości uczenia się przez całe życie 
społeczeństwo potrafiło dostosować się do 
zmieniających się warunków 
gospodarczych i społecznych, jak również 
do nowych wyzwań, takich jak przejście w 
kierunku gospodarki opartej na wiedzy, 
realizacja agendy cyfrowej, przekształcenie 
gospodarki w niskoemisyjną i wydajną pod 
względem zużycia energii. Realizując 
główne cele tematyczne, EFS powinien 
przyczynić się do sprostania tym 
wyzwaniom. W tym kontekście EFS 
powinien wspierać transformację siły 
roboczej w kierunku ekologicznych 
umiejętności i miejsc pracy, szczególnie w 
dziedzinie efektywności energetycznej, 
energii odnawialnej oraz transportu 
zorganizowanego z poszanowaniem zasady 
zrównoważonego rozwoju, z 
uwzględnieniem unijnego zamiaru 
zwiększenia części budżetu UE 
przeznaczonej na zintegrowane działania w 
dziedzinie klimatu do co najmniej 20 %, 
przy udziale różnych obszarów polityki.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) EFS powinien przyczynić się do 
realizacji strategii „Europa 2020”, 
zapewniając większą koncentrację pomocy 
na priorytetach Unii Europejskiej. EFS 
powinien w szczególności zwiększyć 
wsparcie dla zwalczania wykluczenia 
społecznego i ubóstwa za pomocą 
wydzielonych środków minimalnych. W 
zależności od poziomu rozwoju regionów 
otrzymujących wsparcie wybór i liczba 
priorytetów inwestycyjnych dla Funduszu 
powinien być również ograniczony.

(7) EFS powinien przyczynić się do 
realizacji strategii „Europa 2020”, 
zapewniając większą koncentrację pomocy 
na priorytetach Unii Europejskiej, i 
wesprzeć państwa członkowskie we 
wdrażaniu ich krajowych programów 
reform. EFS powinien w szczególności 
zwiększyć aktywne wsparcie dla 
zwalczania wykluczenia społecznego i 
ubóstwa za pomocą wydzielonych środków 
minimalnych. W zależności od poziomu 
rozwoju regionów otrzymujących wsparcie 
wybór i liczba priorytetów inwestycyjnych 
dla Funduszu powinien być również 
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ograniczony.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) W celu umożliwienia ściślejszego 
monitorowania i lepszej oceny wyników 
osiągniętych na szczeblu europejskim w 
wyniku działań wspieranych przez EFS, 
powinno się ustanowić wspólny zestaw 
wskaźników produktu i rezultatu.

(8) W celu umożliwienia ściślejszego 
monitorowania i lepszej oceny wyników 
osiągniętych na szczeblu europejskim w 
wyniku działań wspieranych przez EFS, 
powinno się ustanowić wspólny zestaw 
przejrzystych i obiektywnych wskaźników 
produktu i rezultatu.

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 9 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9a) Biorąc pod uwagę fakt, że potrzebne 
jest zintegrowane i holistyczne podejście, 
aby zapewnić zatrudnienie i spójność 
społeczną, EFS powinien wesprzeć 
tworzenie ponadsektorowych partnerstw 
terytorialnych i ich programów.

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Państwa członkowskie i Komisja 
powinny dopilnować, aby realizacja 
priorytetów finansowanych przez EFS 
przyczyniała się do promowania równości 
kobiet i mężczyzn zgodnie z art. 8 
Traktatu. W wyniku przeprowadzonych 
ocen oczywiste stało się duże znaczenie 

(10) Państwa członkowskie i Komisja 
powinny dopilnować, aby realizacja 
priorytetów finansowanych przez EFS 
przyczyniała się do promowania równości 
kobiet i mężczyzn zgodnie z art. 8 
Traktatu. W wyniku przeprowadzonych 
ocen oczywiste stało się duże znaczenie 
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uwzględniania kwestii płci we wszystkich 
aspektach programów przy jednoczesnym 
podjęciu konkretnych działań 
propagujących równość płci.

uwzględniania kwestii płci we wszystkich 
aspektach programów, w tym w ich 
przygotowaniu, wdrażaniu, 
monitorowaniu i ocenie 
przeprowadzanych w sposób terminowy i 
spójny, przy jednoczesnym podjęciu 
konkretnych działań propagujących 
równość płci.

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 12 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12a) Mając na uwadze, że zakres tego 
programu pokrywa się częściowo z 
zakresem Programu na rzecz przemian i 
innowacji społecznych, należy wprowadzić 
środki umożliwiające unikanie 
podwójnego finansowania tych samych 
działań i inicjatyw. Ponadto w związku z 
tym, że działania prowadzone przy udziale 
EFS w ramach zarządzania dzielonego 
częściowo pokrywają się z działaniami 
Programu na rzecz przemian i innowacji 
społecznych, podlegającego zarządzaniu 
bezpośredniemu, należy wprowadzić 
środki, które pozwolą uniknąć powielania 
działań podlegających różnym formom 
zarządzania lub podwójnego ich 
finansowania.

Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 12 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12a) Należy wykorzystać synergię między 
Europejskim Funduszem Społecznym, 
Europejskim Funduszem Rozwoju 
Regionalnego, Funduszem Spójności, 
Europejskim Funduszem Rolnym na rzecz 
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Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz 
Europejskim Funduszem Morskim i 
Rybackim. Ponadto Europejski Fundusz 
Społeczny, Europejski Fundusz 
Dostosowania do Globalizacji oraz 
wieloletni Program na rzecz przemian i 
innowacji społecznych powinny być 
skonstruowane w spójny sposób, aby 
zwiększyć skuteczność każdego z nich, 
poprawić ich koordynację oraz aby 
uniknąć powielania się zakresów 
finansowania.

Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 16 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) W celu uproszczenia korzystania z 
EFS i zmniejszenia ryzyka błędów oraz ze 
względu na specyfikę operacji wspieranych 
przez Fundusz, należy ustanowić przepisy 
uzupełniające art. 57 i 58 rozporządzenia 
(UE) nr […]. 

(16) W celu uproszczenia korzystania z 
EFS i zmniejszenia ryzyka błędów oraz ze 
względu na specyfikę operacji wspieranych 
przez Fundusz, należy ustanowić przepisy 
uzupełniające art. 57 i 58 rozporządzenia 
(UE) nr […]. Poprawa wdrażania i jakości 
wydatkowania powinna stanowić wiodącą 
zasadę służącą osiągnięciu celów 
programu, przy zagwarantowaniu 
optymalnego wykorzystania środków 
finansowych. 

Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 16 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16a) Istotne jest zapewnienie należytego 
zarządzania finansami programu oraz 
jego realizacji w sposób możliwie 
najbardziej efektywny i przyjazny dla 
użytkownika, przy równoczesnym 
zagwarantowaniu pewności prawnej i 
dostępności tego instrumentu dla 
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wszystkich uczestników. Ponieważ 
działania finansowane z EFS realizowane 
są w ramach zarządzania dzielonego, 
państwa członkowskie powinny 
powstrzymywać się od wprowadzania 
dodatkowych zasad, które komplikują 
wykorzystywanie środków przez 
beneficjenta.

Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 16 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16b) Przewidziane w art. 116 i 116a 
rozporządzenia finansowego 
wykorzystanie płatności ryczałtowych i 
standardowej skali kosztów jednostkowych 
powinno prowadzić do ułatwień dla 
beneficjentów i zmniejszać obciążenia 
administracyjne dla wszystkich partnerów 
projektów EFS. Ewentualne nadwyżki 
wynikające z płatności ryczałtowych 
pozostają u partnera projektu.

Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 17 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Powinno się zachęcać państwa 
członkowskie i regiony do wykorzystania 
EFS za pomocą instrumentów finansowych 
w celu wsparcia np. studentów, tworzenia 
miejsc pracy, mobilności pracowników, 
włączenia społecznego i przedsiębiorczości 
społecznej.

(17) Powinno się zachęcać państwa 
członkowskie i regiony do wykorzystania 
EFS za pomocą instrumentów finansowych 
w celu wsparcia zdolności do 
zatrudnienia, zwłaszcza wśród ludzi 
młodych, tworzenia miejsc pracy, 
mobilności pracowników, włączenia 
społecznego i przedsiębiorczości 
społecznej.
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Poprawka 19

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 18 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) Uprawnienia do przyjęcia aktów 
zgodnie z art. 290 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
powinny zostać przekazane Komisji w celu 
ustanowienia standardowej skali kosztów 
jednostkowych, płatności ryczałtowych 
oraz ich maksymalnych kwot w zależności 
od rodzaju operacji oraz określenia 
szczegółowych zasad i warunków 
gwarancji opartych na polityce („policy-
based guarantees”). Szczególnie ważne 
jest, aby Komisja prowadziła odpowiednie 
konsultacje podczas swych prac 
przygotowawczych, w tym z udziałem 
ekspertów. Przygotowując i redagując akty 
delegowane, Komisja powinna zapewnić 
równoczesne, terminowe i właściwe 
przekazywanie odpowiednich dokumentów 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

(18) Uprawnienia do przyjęcia aktów 
zgodnie z art. 290 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
powinny zostać przekazane Komisji w celu 
ustanowienia zgodnie z odpowiednimi 
przepisami rozporządzenia finansowego
standardowej skali kosztów 
jednostkowych, płatności ryczałtowych 
oraz ich maksymalnych kwot w zależności 
od rodzaju operacji oraz określenia 
szczegółowych zasad i warunków 
gwarancji opartych na polityce („policy-
based guarantees”). Szczególnie ważne 
jest, aby Komisja prowadziła odpowiednie 
konsultacje podczas swych prac 
przygotowawczych, w tym z udziałem 
ekspertów. Przygotowując i redagując akty 
delegowane, Komisja powinna zapewnić 
równoczesne, terminowe i właściwe 
przekazywanie odpowiednich dokumentów 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

Poprawka 20

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 18 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18a) EFS powinien wnosić prawdziwą 
wartość dodaną do strategii politycznych 
państw członkowskich, a zatem podział 
dostępnych w jego ramach środków nie 
powinien być automatycznie wiązany z 
wynikami makroekonomicznymi danego 
państwa członkowskiego. 

Uzasadnienie

Wprowadzenie dodatkowych kar może spotęgować problemy krajów, które już zmagają się z 
trudnościami makroekonomicznymi. Budżet EFS raczej nie powinien ulec zwiększeniu, tylko 
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powinien koncentrować się na pomaganiu państwom członkowskim w tworzeniu wzrostu 
gospodarczego i zatrudnienia.

Poprawka 21

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. EFS przynosi korzyści obywatelom, w 
tym grupom w niekorzystnej sytuacji, np. 
osobom długotrwale bezrobotnym, 
niepełnosprawnym, migrantom, 
mniejszościom etnicznym, społecznościom 
marginalizowanym i osobom zagrożonym 
wykluczeniem społecznym. EFS udziela 
również wsparcia dla przedsiębiorstw, 
systemów i struktur w celu ułatwienia ich 
dostosowania do nowych wyzwań, 
promocji dobrego rządzenia oraz realizacji 
reform w szczególności w dziedzinie 
zatrudnienia, edukacji i polityk 
społecznych.

3. EFS przynosi korzyści obywatelom, w 
tym grupom w niekorzystnej sytuacji, np. 
osobom długotrwale bezrobotnym, 
pracownikom młodym i nisko 
wykwalifikowanym, osobom 
niepełnosprawnym, migrantom, 
mniejszościom etnicznym, społecznościom 
marginalizowanym i osobom zagrożonym 
wykluczeniem społecznym. EFS udziela 
również wsparcia dla przedsiębiorstw, 
systemów i struktur w celu ułatwienia ich 
dostosowania do nowych wyzwań, 
promocji dobrego rządzenia oraz realizacji 
reform w szczególności w dziedzinie 
zatrudnienia, edukacji i polityk 
społecznych.

Poprawka 22

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera a) – podpunkt (i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) zapewnianie dostępu do zatrudnienia 
osobom poszukującym pracy i 
nieaktywnym zawodowo, w tym 
podejmowanie lokalnych inicjatyw na 
rzecz zatrudnienia oraz wspieranie 
mobilności pracowników;

(i) zapewnianie dostępu do zatrudnienia i 
usług dotyczących zatrudnienia osobom 
poszukującym pracy i nieaktywnym 
zawodowo, w tym podejmowanie 
lokalnych inicjatyw na rzecz zatrudnienia 
oraz wspieranie mobilności pracowników;

Poprawka 23

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera a) – podpunkt (vii a) (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(viia) wspieranie zatrudnienia osób 
znajdujących się w niekorzystnej sytuacji 
na rynku pracy, w szczególności osób 
niepełnosprawnych;

Poprawka 24

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera b) – podpunkt (iii a) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iiia) szkolenie w zakresie kluczowych 
umiejętności, w szczególności 
przedsiębiorczości i wzmacniania 
zdolności do zatrudnienia;

Poprawka 25

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera c) – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) promowanie włączenia społecznego i 
zwalczanie ubóstwa przez:

c) promowanie aktywnego włączenia 
społecznego i zwalczanie ubóstwa przez:

Poprawka 26

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera c) – podpunkt (i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) aktywną integrację; (i) aktywną integrację dzięki:
− zintegrowanym koncepcjom aktywnej 
integracji − zwłaszcza w celu zwiększenia 
możliwości zatrudnienia i przyniesienia 
korzyści osobom w wieku produkcyjnym − 
wspierającym holistyczne, 
zindywidualizowane strategie na rzecz 
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integracji, jakości pracy i zaangażowania 
społecznego oraz obejmującym środki na 
rzecz integracji i ponownego włączenia 
społecznego i wspólnotowego, a także 
zapewniającym dostęp do wysokiej jakości 
usług i rynków pracy sprzyjających 
integracji;
− uwzględnieniu podejścia opartego na 
cyklu życia w celu zapewnienia 
zintegrowanego wsparcia, aby zmniejszyć 
skalę ubóstwa i wykluczenia społecznego 
dzieci i osób starszych;

Poprawka 27
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera c) – podpunkt (ii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) integrację społeczności 
marginalizowanych, takich jak Romowie;

(ii) integrację społeczności 
marginalizowanych;

Poprawka 28
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera c) – podpunkt (iv)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iv) ułatwianie dostępu do niedrogich, 
trwałych oraz wysokiej jakości usług, w 
tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych 
świadczonych w interesie ogólnym;

(iv) ułatwianie dostępu do niedrogich, 
trwałych oraz wysokiej jakości usług, w 
tym usług dotyczących zatrudnienia, 
edukacji, opieki zdrowotnej i usług 
socjalnych świadczonych w interesie 
ogólnym;

Poprawka 29

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera c) – podpunkt (vi)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 (vi) lokalne strategie rozwoju realizowane 
przez społeczność;

 (vi) lokalne strategie rozwoju realizowane 
przez społeczność, określone w art. 28 
rozporządzenia w sprawie wspólnych 
przepisów; 
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Poprawka 30

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 − ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają 
spójność strategii i działań określonych w 
programach operacyjnych oraz 
koncentrację strategii i działań na 
podejmowaniu wyzwań wskazanych w 
krajowych programach reform i w 
odnośnych zaleceniach Rady wydanych na 
podstawie art. 148 ust. 4 Traktatu, w celu 
przyczynienia się do osiągnięcia głównych 
celów strategii „Europa 2020” w zakresie 
zatrudnienia, edukacji i ograniczenia 
ubóstwa.

1. Państwa członkowskie zapewniają 
spójność strategii i działań określonych w
programach operacyjnych oraz 
koncentrację strategii i działań na 
podejmowaniu wyzwań wskazanych przez 
ich regiony i władze samorządowe, w 
krajowych programach reform i w 
odnośnych zaleceniach Rady wydanych na 
podstawie art. 148 ust. 4 Traktatu, w celu 
przyczynienia się do osiągnięcia głównych 
celów strategii „Europa 2020” w zakresie 
zatrudnienia, edukacji i ograniczenia 
ubóstwa oraz do realizacji zadań EFS 
określonych w art. 2.

Poprawka 31

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Co najmniej 20 % całkowitych zasobów 
EFS w każdym państwie członkowskim 
przypisuje się do celu tematycznego 
„wspieranie włączenia społecznego i walka 
z ubóstwem” określonego w art. 9 ust. 9 
rozporządzenia (UE) nr […].

2. Co najmniej 20 % całkowitych zasobów 
EFS w każdym państwie członkowskim 
przypisuje się do celu tematycznego 
„wspieranie aktywnego włączenia 
społecznego i walka z ubóstwem” 
określonego w art. 9 ust. 9 rozporządzenia 
(UE) nr […].

Poprawka 32
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie dążą do 
koncentracji tematycznej zgodnie z 
następującymi ustaleniami:

3. Państwa członkowskie i władze 
regionalne dążą do koncentracji 
tematycznej zgodnie z następującymi 
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ustaleniami:

Poprawka 33
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Zapisy dotyczące koncentracji 
tematycznej nie dotyczą funduszy w 
ramach wydzielonej osi priorytetowej, 
przeznaczonych w całości na działania 
innowacyjne lub ponadnarodowe.

Poprawka 34
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Aby zachęcić organizacje pozarządowe 
do odpowiedniego uczestnictwa w 
działaniach wspieranych przez EFS i 
ułatwić dostęp tych organizacji do 
wspomnianych działań, zwłaszcza w 
dziedzinie włączenia społecznego, 
równości płci i równych szans, instytucje 
zarządzające programu operacyjnego w 
danym regionie, określone w art. 82 ust. 2 
lit. a) rozporządzenia (UE) nr […], lub w 
państwach członkowskich kwalifikujących 
się do wsparcia przez Fundusz Spójności 
zapewniają przydzielenie odpowiedniej 
kwoty pochodzącej z zasobów EFS na 
działania na rzecz budowania potencjału 
organizacji pozarządowych.

3. Aby zachęcić organizacje pozarządowe 
do odpowiedniego uczestnictwa w 
działaniach wspieranych przez EFS i 
ułatwić dostęp tych organizacji do 
wspomnianych działań, zwłaszcza w 
dziedzinie włączenia społecznego i 
społeczno-kulturalnego, równości płci i 
równych szans, instytucje zarządzające 
programu operacyjnego w danym regionie, 
określone w art. 82 ust. 2 lit. a) 
rozporządzenia (UE) nr […], lub w 
państwach członkowskich kwalifikujących 
się do wsparcia przez Fundusz Spójności 
zapewniają przydzielenie odpowiedniej 
kwoty pochodzącej z zasobów EFS na 
działania na rzecz budowania potencjału 
organizacji pozarządowych.

Poprawka 35
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. EFS może wspierać lokalne strategie 
rozwoju realizowane przez społeczność, o 

1. EFS wspiera lokalne strategie rozwoju 
realizowane przez społeczność, o których 
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których mowa w art. 28 rozporządzenia 
(UE) nr […], pakty terytorialne i lokalne 
inicjatywy na rzecz zatrudnienia, edukacji i 
włączenia społecznego, jak również 
zintegrowane inwestycje terytorialne [ITI], 
o których mowa w art. 99 rozporządzenia 
(UE) nr […].

mowa w art. 28 rozporządzenia (UE) nr 
[…], pakty terytorialne i lokalne 
inicjatywy, takie jak inicjatywy społeczno-
kulturalne, inicjatywy na rzecz 
zatrudnienia, w tym zatrudnienia 
młodzieży, na rzecz edukacji i włączenia 
społecznego, jak również zintegrowane 
inwestycje terytorialne [ITI], o których 
mowa w art. 99 rozporządzenia (UE) nr 
[…].

Poprawka 36

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 − ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Uzupełniając interwencje EFRR, o 
których mowa w art. 7 rozporządzenia 
(UE) nr [EFRR], EFS może wspierać 
zrównoważony rozwój obszarów miejskich 
przez strategie określające zintegrowane 
działania służące rozwiązywaniu 
problemów gospodarczych, 
środowiskowych i społecznych obecnych 
na zurbanizowanych obszarach miast, które 
wymienione są w umowie o partnerstwie.

2. Uzupełniając interwencje EFRR, o 
których mowa w art. 7 rozporządzenia 
(UE) nr [EFRR], EFS może wspierać 
zrównoważony rozwój obszarów miejskich 
przez strategie określające zintegrowane 
działania służące rozwiązywaniu 
problemów gospodarczych, 
środowiskowych i społecznych obecnych 
na zurbanizowanych obszarach miast, które 
wymienione są w umowie o partnerstwie. 
Interwencje koordynuje się w ramach 
różnych instrumentów i programów, aby 
uniknąć powielania finansowania.

Poprawka 37
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Zgodnie z art. 32 rozporządzenia (UE) 
nr […] EFS może wspierać działania i 
obszary polityki wchodzące w jego zakres 
przez instrumenty finansowe, takie jak 
systemy podziału ryzyka, instrumenty 
kapitałowe i dłużne, fundusze 
gwarancyjne, fundusze zarządzające i
fundusze pożyczkowe.

1. Zgodnie z art. 32 rozporządzenia (UE) 
nr […] EFS może wspierać działania i 
obszary polityki wchodzące w jego zakres 
przez instrumenty finansowe, takie jak 
systemy podziału ryzyka, instrumenty 
kapitałowe i dłużne, fundusze 
gwarancyjne, fundusze zarządzające, 
fundusze pożyczkowe i mikrokredyty oraz 
mikroinstrumenty finansowe.
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Poprawka 38
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

EFS może zostać wykorzystany w celu 
zwiększenia dostępu do rynków 
kapitałowych dla podmiotów publicznych i 
prywatnych na szczeblu krajowym i
regionalnym realizujących działania i 
polityki wchodzące w zakres EFS oraz 
dany program operacyjny przez 
zastosowanie gwarancji opartych na 
polityce EFS, z zastrzeżeniem zgody 
Komisji.

EFS może zostać wykorzystany w celu 
zwiększenia dostępu do rynków 
kapitałowych dla podmiotów publicznych i 
prywatnych na szczeblu krajowym, 
regionalnym i lokalnym realizujących 
działania, w szczególności mikrokredyty
oraz instrumenty finansowe i polityki 
wchodzące w zakres EFS oraz dany 
program operacyjny przez zastosowanie 
gwarancji opartych na polityce EFS, z 
zastrzeżeniem zgody Komisji.
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