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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu 
Społecznego uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 ustanawia ramy działania 
Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), które przewidują ukierunkowane finansowanie 
ograniczonej liczby celów związanych ze strategią „Europa 2020”. Strategia ta promuje 
siedem sztandarowych inicjatyw, w tym Program na rzecz nowych umiejętności 
i zatrudnienia, program „Mobilna młodzież”, Europejską platformę współpracy w zakresie 
walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz agendę cyfrową. 

To w tym kontekście należy rozpatrywać i realizować priorytety w zakresie przyznawania 
środków.

Program na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia kładzie nacisk na zapobieganie 
przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz na fakt, że państwa członkowskie powinny 
stwarzać uczniom alternatywne możliwości kształcenia i szkolenia. Program podkreśla 
również znaczenie szkoleń i rozwoju umiejętności zapewniających lepsze perspektywy 
zatrudnienia przez całe życie, a w sprawozdaniu PE 2011/2067 (INI) podkreśla się, że należy 
przeznaczyć środki z EFS na te priorytety. 

Celem programu „Mobilna młodzież” jest obniżenie odsetka uczniów przedwcześnie 
kończących naukę szkolną z 15% do 10% oraz zwiększenie udziału osób posiadających 
wyższe wykształcenie z 31% do 40% do 2020 r. Program kładzie nacisk na poziom 
kwalifikacji studentów oraz młodych osób odbywających szkolenia. W sprawozdaniu PE 
2010/2307 (INI) zaleca się umożliwienie finansowania z EFS działań przekrojowych 
obejmujących różne dziedziny, takie jak zatrudnienie, mobilność, integracja społeczna oraz 
działania kulturowe.

Europejska platforma współpracy w zakresie walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym 
wspiera innowacyjność i eksperymentalne działania społeczne w różnych postaciach, jakie 
mogą one przybierać na przestrzeni całego życia. W sprawozdaniu 2011/2052(INI) Parlament 
Europejski zaleca, aby EFS wniósł swój wkład w tę sztandarową inicjatywę i zwraca się do 
Komisji o „zwiększenie zaangażowania zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego 
i zainteresowanych stron w opracowywanie strategii europejskiej (...)”1. 

Celem agendy cyfrowej jest zmniejszenie do 2015 r. o połowę braków w zakresie 
umiejętności i kompetencji informatycznych. Ponadto zaleca się w niej organizowanie 
szkoleń dla dorosłych dotyczących TIK . Przewiduje ona plan działania na rzecz 
upowszechniania umiejętności cyfrowych i specjalne działania na rzecz szkoleń w zakresie 
umiejętności cyfrowych dla grup zagrożonych wykluczeniem.

Celem niniejszej opinii jest zwrócenie uwagi na najczęściej pomijane aspekty dotyczące EFS, 
takie jak udział społeczeństwa obywatelskiego, młodzież, wymiar kulturowy, szkolenie 
i sport.

                                               
1http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A7-2011-
0370&language=PL#title1
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Młodzież

Wniosek dotyczący rozporządzenia obejmuje ograniczenie zjawiska przedwczesnego 
kończenia nauki szkolnej i promowanie równego dostępu do dobrej jakości nauczania 
przedszkolnego oraz kształcenia podstawowego i średniego, a także zwraca uwagę na 
znaczenie, jakie ma walka z bezrobociem wśród młodych ludzi. Wniosek powinien zatem 
kłaść nacisk na uwzględnienie obaw obecnego pokolenia, które jest najbardziej dotknięte 
kryzysem, a także wyraźnie wskazywać młodych ludzi jako beneficjentów pomocy 
finansowej, przy czym należy finansować działania wspierające ich zaangażowanie w życie 
społeczne.

Aspekty kulturowe

W konkluzjach w sprawie kompetencji kulturowych i kreatywnych i ich roli w budowaniu 
kapitału intelektualnego Europy Rada zwraca się do państw członkowskich, aby „przyjęły 
wkład wnoszony przez kompetencje kulturowe i kreatywne za podstawę trwałych miejsc 
pracy i innowacji społecznej, tak by wykorzystać wszystkie możliwości, oferowane przez (...) 
Europejski Fundusz Społeczny”1. 
W tym samym roku Parlament Europejski w rezolucji w sprawie potencjału przedsiębiorstw 
z branży kultury i branży twórczej „zwraca się do Komisji o wspieranie wspólnych 
programów badawczych i partnerskich między branżą kulturalno-twórczą oraz sektorem 
edukacji i szkolenia (w tym szkolenia w miejscu pracy), tym samym umożliwiając 
obywatelom rozwój umiejętności twórczych i międzykulturowych, o ułatwianie stosowania 
nowych technik i nowych narzędzi twórczych w sektorze nauczania, o usprawnianie systemu 
uczenia się i szkolenia przez całe życie, w szczególności dzięki Europejskiemu Funduszowi 
Społecznemu, z uwagi na gwałtowne zmiany technologiczne w tej dziedzinie”. 

W ramach obecnej polityki spójności kultura przyczynia się do rozwoju lokalnego 
i regionalnego jedynie pod względem dziedzictwa kulturowego i turystyki. Wniosek Komisji 
w sprawie funduszy strukturalnych na lata 2014-2020 nie uwzględnia szeroko pojętej kultury.
A przecież nieodłącznie wiąże się ona z kwestiami edukacji, włączenia społecznego 
i innowacyjności, a tym samym ze strategią „Europa 2020”. Przybierający różne formy wkład 
kultury w kształcenie i szkolenie poprzez rozwijanie umiejętności i wiedzy fachowej oraz 
przyczynianie się do rozwoju gospodarczego dzięki branżom kulturalno-twórczym i do 
włączenia społecznego dzięki działaniom zapobiegawczym względem zmarginalizowanych 
społeczności uzasadnia uwzględnienie projektów dotyczących w przeważającym stopniu 
kultury w ramach przewidywanych mechanizmów.

Sport

EFS powinien uwzględnić sport jako narzędzie sprzyjające włączeniu społecznemu, integracji 
i równości szans. 

POPRAWKI

                                               
1 Konkluzje Rady w sprawie kompetencji kulturowych i kreatywnych i ich roli w budowaniu 
kapitału intelektualnego Europy (Dz.U. C 372 z 20.12.2011, s. 19).
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Komisja Kultury i Edukacji zwraca się do Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, jako do 
komisji przedmiotowo właściwej, o zawarcie w swoim sprawozdaniu następujących 
poprawek:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 4 preambuły

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 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 grup społecznych będących
w trudnej sytuacji. EFS powinien wspierać 
zatrudnienie i mobilność pracowników, 
inwestować w edukację, umiejętności i 
uczenie się przez całe życie, wspierać 
przedsiębiorczość i zachęcać do niej, 
zwłaszcza wśród ludzi młodych, 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.

Poprawka 2
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Oprócz tych priorytetów, w słabiej (5) Oprócz tych priorytetów, w słabiej 



PE485.908v02-00 6/20 AD\904625PL.doc

PL

rozwiniętych regionach i państwach 
członkowskich oraz w celu zwiększenia 
wzrostu gospodarczego i możliwości 
zatrudnienia należy dążyć do poprawy 
skuteczności administracji publicznej oraz 
wzmocnienia zdolności instytucjonalnych 
podmiotów kształtujących politykę w 
zakresie zatrudnienia, edukacji i polityki 
społecznej.

rozwiniętych regionach i państwach 
członkowskich oraz w celu zwiększenia 
wzrostu gospodarczego, udziału 
społeczeństwa obywatelskiego i 
możliwości zatrudnienia dla wszystkich
należy dążyć do poprawy skuteczności 
administracji publicznej, w tym 
administracji elektronicznej, oraz do
wzmocnienia zdolności instytucjonalnych 
podmiotów kształtujących politykę w 
zakresie zatrudnienia, edukacji i polityki 
społecznej.

Poprawka 3
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 
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.

(6) Jednocześnie niezwykle istotne jest 
wsparcie trwałego rozwoju
mikroprzedsiębiorstw i MŚP, w tym 
branży kulturalno-kreatywnej, oraz 
sprawienie, by dzięki odpowiednim 
umiejętnościom i możliwości uczenia się 
przez całe życie społeczeństwo potrafiło
podołać nowym wyzwaniom, takim jak 
przejście w kierunku gospodarki opartej na 
wiedzy, realizacja agendy cyfrowej, 
transformacja na rzecz gospodarki 
niskoemisyjnej i bardziej 
energooszczędnej. Realizując główne cele 
tematyczne, EFS powinien przyczynić się 
do sprostania tym wyzwaniom. W tym 
kontekście EFS powinien uwzględniać 
znaczenie umiejętności kulturowo-
kreatywnych ułatwiających dostęp do 
dobrej pracy (po angielsku „decent 
work”) oraz wspierać przejście 
pracowników 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 
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przeznaczonej na zintegrowane działania w 
dziedzinie klimatu do co najmniej 20 %, 
przy udziale różnych obszarów polityki.

Poprawka 4

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. EFS 
powinien w szczególności zwiększyć 
wsparcie dla zwalczania wykluczenia 
społecznego i ubóstwa za pomocą 
wydzielonych środków minimalnych oraz 
powinien mieć na celu zmniejszanie 
nierówności społecznych i ubóstwa. W 
zależności od poziomu rozwoju regionów 
otrzymujących wsparcie wybór i liczba 
priorytetów inwestycyjnych dla Funduszu 
powinien być również ograniczony.

Poprawka 5

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 
wskaźników produktu i rezultatu, 
uwzględniający aspekty jakościowe, takie 
jak trwały charakter finansowanych 
działań, korzyści w postaci tworzenia 
miejsc pracy czy też włączenia 
społecznego.
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Poprawka 6
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Sprawna i skuteczna realizacja działań 
wspieranych przez EFS zależy od dobrego 
zarządzania i partnerstwa między
wszystkimi właściwymi podmiotami 
lokalnymi i społeczno-ekonomicznymi, w 
szczególności między partnerami 
społecznymi oraz organizacjami 
pozarządowymi. Jest zatem konieczne, aby 
państwa członkowskie zachęcały 
partnerów społecznych i organizacje 
pozarządowe do wykorzystania EFS.

(9) Sprawna i skuteczna realizacja działań 
wspieranych przez EFS zależy od dobrego 
zarządzania i partnerstwa między 
wszystkimi właściwymi podmiotami 
lokalnymi i społeczno-ekonomicznymi, w 
szczególności między partnerami 
społecznymi, organami władz lokalnych
oraz organizacjami pozarządowymi. Jest 
zatem konieczne, aby państwa 
członkowskie zachęcały partnerów 
społecznych, organy władz lokalnych i 
organizacje pozarządowe do aktywnego
wykorzystania EFS.

Poprawka 7
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Wsparcie dla innowacji społecznych
ma kluczowe znaczenie dla 
opracowywania polityk sprawniej 
reagujących na przemiany społeczne oraz 
dla zachęcania do zakładania
innowacyjnych przedsiębiorstw 
społecznych oraz dla ich wspierania. 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.

(12) Wspieranie innowacji społecznych
poprzez zachęcanie i wspieranie
innowacyjnych przedsiębiorstw 
społecznych i przedsiębiorstw sektora 
kultury, które ze względu na swój 
charakter i potencjał w zakresie trwałych 
miejsc pracy przyczyniają się do 
dynamicznego rozwoju społecznego i 
gospodarczego.  W szczególności 
testowanie i ocena innowacyjnych 
rozwiązań ma kluczowe znaczenie dla 
poprawy skuteczności polityk, a zatem 
uzasadnia szczególne wsparcie ze strony 
EFS.

Poprawka 8
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 14 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Mobilizacja podmiotów regionalnych 
i lokalnych jest niezbędna dla realizacji 
strategii „Europa 2020” i jej głównych 
celów. Aby zapewnić bardziej aktywny 
udział władz regionalnych i lokalnych, 
miast, partnerów społecznych i organizacji 
pozarządowych w realizacji programów, 
można wykorzystywać i wspierać pakty 
terytorialne, lokalne inicjatywy na rzecz 
zatrudnienia i włączenia społecznego, 
lokalne strategie rozwoju realizowane 
przez społeczność oraz strategie 
zrównoważonego rozwoju obszarów 
miejskich.

(14) Mobilizacja podmiotów regionalnych 
i lokalnych jest niezbędna dla realizacji 
strategii „Europa 2020” i jej głównych 
celów. Aby zapewnić bardziej aktywny 
udział władz regionalnych i lokalnych, 
miast, partnerów społecznych i organizacji 
pozarządowych w realizacji programów, 
można wykorzystywać i wspierać pakty 
terytorialne, lokalne inicjatywy na rzecz 
zatrudnienia, włączenia społecznego i 
udziału społeczeństwa obywatelskiego, 
lokalne strategie rozwoju realizowane 
przez społeczność oraz strategie 
zrównoważonego rozwoju obszarów 
miejskich.

Poprawka 9
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 np. studentów, mobilności 
edukacyjnej, tworzenia miejsc pracy, 
mobilności pracowników, aktywności 
fizycznej i sportu, włączenia społecznego,
przedsiębiorczości społecznej i udziału 
społeczeństwa obywatelskiego.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W tym celu EFS wspiera państwa 
członkowskie w realizacji priorytetów i 
głównych celów strategii „Europa 2020” 
na rzecz inteligentnego, trwałego i 

2. W tym celu EFS wspiera państwa 
członkowskie w realizacji priorytetów i 
głównych celów strategii „Europa 2020” 
na rzecz inteligentnego, trwałego i 
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sprzyjającego włączeniu społecznemu 
wzrostu gospodarczego. EFS wspiera 
projektowanie i realizację polityk i działań, 
z uwzględnieniem zintegrowanych 
wytycznych dotyczących polityki 
gospodarczej i polityki zatrudnienia państw 
członkowskich i zaleceń Rady w sprawie 
krajowych programów reform.

sprzyjającego włączeniu społecznemu 
wzrostu gospodarczego w celu 
zapewnienia większej spójności 
społecznej. EFS wspiera projektowanie i 
realizację polityk i działań, z 
uwzględnieniem zintegrowanych 
wytycznych dotyczących polityki 
gospodarczej i polityki zatrudnienia państw 
członkowskich i zaleceń Rady w sprawie 
krajowych programów reform.

Poprawka 11
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, 
propagowania dobrych rządów 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, 
niepełnosprawnym, migrantom, młodzieży, 
dzieciom, mniejszościom etnicznym, 
społecznościom marginalizowanym i
grupom zagrożonym lub dotkniętym
wykluczeniem społecznym. EFS udziela 
również wsparcia organizacjom, systemom
i strukturom w celu ułatwienia
dostosowania ich do nowych wyzwań, 
propagowania dobrych rządów oraz 
realizacji reform, w szczególności w
dziedzinie polityki społecznej, działalności 
społeczno-kulturalnej i kulturalnej,
zatrudnienia, edukacji, szkolenia i sportu.

Poprawka 12
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 

(i) zapewnianie dostępu do dobrej pracy 
(po angielsku „decent work”) osobom 
poszukującym pracy i nieaktywnym 
zawodowo, w tym podejmowanie 
lokalnych inicjatyw na rzecz zatrudnienia,
wspieranie doradztwa zawodowego,
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mobilności pracowników; mobilności, zmiany kwalifikacji 
zawodowych i podnoszenia kwalifikacji;

Poprawka 13

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iii) pracę na własny rachunek, 
przedsiębiorczość i tworzenie 
przedsiębiorstw;

(iii) pracę na własny rachunek, 
przedsiębiorczość oraz tworzenie, trwały 
rozwój i przekazywanie przedsiębiorstw, 
zwłaszcza mikroprzedsiębiorstw i małych 
przedsiębiorstw;

Poprawka 14

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(vi) aktywne i zdrowe starzenie się: (vi) aktywne i zdrowe starzenie się, 
któremu w szczególności sprzyja sport;

Poprawka 15
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera b) – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) inwestowanie w edukację, umiejętności 
i uczenie się przez całe życie przez:

(b) inwestowanie w edukację, szkolenie 
zawodowe i przyuczanie do zawodu,
umiejętności, kwalifikacje i uczenie się 
przez całe życie przez:

Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera (b) – podpunkt (i)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) ograniczenie przedwczesnego kończenia 
nauki szkolnej oraz zapewnienie równego 
dostępu do dobrej jakości edukacji 
elementarnej, kształcenia podstawowego i 
średniego;

(i) ograniczenie przedwczesnego kończenia 
nauki szkolnej oraz zapewnienie równego 
dostępu do dobrej jakości edukacji 
elementarnej, kształcenia podstawowego i 
średniego oraz zawodowego;

Poprawka 17
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera (b) – podpunkt (ii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) poprawę jakości, skuteczności i 
dostępności szkolnictwa wyższego oraz
kształcenia na poziomie równoważnym w 
celu zwiększenia udziału i poziomu 
osiągnięć;

(ii) poprawę jakości, skuteczności i 
dostępności szkolnictwa wyższego oraz
szkoleń zawodowych w celu zwiększenia 
udziału i poziomu osiągnięć;

Poprawka 18

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iii) poprawę dostępności uczenia się przez 
całe życie, podniesienie umiejętności i 
kwalifikacji siły roboczej i zwiększenie 
dopasowania systemów kształcenia i 
szkolenia do potrzeb rynku pracy;

(iii) poprawę dostępności uczenia się przez 
całe życie i mobilności edukacyjnej 
młodych ludzi, podniesienie umiejętności, 
wiedzy, kompetencji i kwalifikacji siły 
roboczej i zwiększenie dopasowania 
systemów kształcenia i szkolenia do 
potrzeb rynku pracy;

Poprawka 19

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iiia) wspieranie promowania możliwości i 
działań kulturalnych, również dzięki 
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szkoleniom w sektorze kultury, 
artystycznym i twórczym;

Poprawka 20

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(v) wspieranie gospodarki społecznej i 
przedsiębiorstw społecznych;

(v) wspieranie gospodarki społecznej i 
przedsiębiorstw społecznych oraz 
kulturalnych;

Poprawka 21

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(via) stymulowanie kreatywności i 
innowacyjności dzięki wsparciu dla 
mikroprzedsiębiorstw oraz małych i 
średnich przedsiębiorstw prowadzących 
działalność w dziedzinach 
zaawansowanych technologicznie, w tym 
w branży kulturalno-twórczej, oraz dla 
niektórych organizacji pozarządowych i 
spółdzielni;

Poprawka 22

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(vib) promowanie produktów kultury i 
bardziej powszechnego dostępu do 
możliwości kulturalnych oraz twórczych; 
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Poprawka 23
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera (d) – podpunkt (ii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) budowanie potencjału podmiotów 
kształtujących politykę w zakresie 
zatrudnienia i edukacji oraz politykę
społeczną i wspieranie paktów 
sektorowych i terytorialnych na rzecz 
realizacji reform na szczeblu krajowym, 
regionalnym i lokalnym.

(ii) budowanie potencjału podmiotów, 
w szczególności partnerów, o których 
mowa w art. 5 rozporządzenia (UE) nr 
[.../...], kształtujących politykę społeczną i
kulturalną na rzecz młodzieży, 
zatrudnienia, edukacji i uczenia się przez 
całe życie oraz pakty sektorowe i 
terytorialne na rzecz realizacji reform na 
szczeblu krajowym, regionalnym i 
lokalnym.

Poprawka 24

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) zwiększenie dostępności, 
wykorzystania i jakości technologii 
informacyjno-komunikacyjnych przez 
rozwój kultury informatycznej, inwestycje 
w e-integrację, e-umiejętności i 
umiejętności związane z 
przedsiębiorczością;

(b) zwiększenie dostępności, 
wykorzystania i jakości technologii 
informacyjno-komunikacyjnych, przez 
rozwój kultury informatycznej, inwestycje 
w e-integrację, e-umiejętności i 
umiejętności związane z 
przedsiębiorczością, stosowanych również 
do promowania i lepszego wykorzystania 
materialnego i niematerialnego 
dziedzictwa kulturowego i turystyki 
kulturalnej;

Poprawka 25
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera (c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) wspieranie badań naukowych, rozwoju 
technologii oraz innowacji przez rozwój 
studiów podyplomowych, szkolenie 
naukowców, działania służące tworzeniu 

(c) wspieranie badań naukowych, rozwoju 
technologii oraz innowacji przez rozwój 
studiów podyplomowych i kompetencji z 
zakresu przedsiębiorczości, szkolenie 
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sieci kontaktów i nawiązywaniu 
współpracy partnerskiej między 
instytucjami szkolnictwa wyższego, 
ośrodkami i przedsiębiorstwami 
badawczymi i technologicznymi;

naukowców, rozwój sieci innowacji (w 
szczególności w branży kulturalno-
twórczej), działania służące tworzeniu sieci 
kontaktów i nawiązywaniu współpracy 
partnerskiej między instytucjami 
szkolnictwa wyższego, ośrodkami i 
przedsiębiorstwami badawczymi i 
technologicznymi;

Poprawka 26

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera (d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(d) poprawę konkurencyjności małych i 
średnich przedsiębiorstw przez wspieranie 
zdolności przystosowania się 
przedsiębiorstw i pracowników oraz 
zwiększenie inwestycji w kapitał ludzki.

(d) poprawę warunków do trwałego 
rozwoju i konkurencyjności
mikroprzedsiębiorstw oraz małych i 
średnich przedsiębiorstw przez wspieranie 
zdolności przystosowania się 
przedsiębiorstw, przedsiębiorców i 
pracowników oraz zwiększenie inwestycji 
w kapitał ludzki, zwłaszcza w szkolenie 
młodych ludzi i w systemy przyuczania do 
zawodu.

Poprawka 27
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Wspólne wskaźniki określone w 
załączniku do niniejszego rozporządzenia 
oraz wskaźniki specyficzne dla programu 
są wykorzystywane zgodnie z art. 24 ust. 3 
i art. 87 ust. 2 lit. b) ppkt (ii) 
rozporządzenia (UE) nr […]. Wszystkie 
wskaźniki są wyrażane w wartościach 
bezwzględnych.

1. Wspólne wskaźniki określone w 
załączniku do niniejszego rozporządzenia 
oraz wskaźniki specyficzne dla programu 
są wykorzystywane zgodnie z art. 24 ust. 3 
i art. 87 ust. 2 lit. b) ppkt (ii) 
rozporządzenia (UE) nr […]. Wszystkie 
wskaźniki są wyrażane w wartościach 
bezwzględnych i uwzględniają czynniki 
jakościowe.

Poprawka 28
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Udział partnerów społecznych i innych 
zainteresowanych stron, w szczególności 
organizacji pozarządowych, w realizacji 
programów operacyjnych, o których mowa 
w art. 5 rozporządzenia (UE) nr […], może 
przyjąć formę dotacji globalnych w 
rozumieniu art. 113 ust. 7 rozporządzenia
(UE) nr […]. W takim przypadku w 
programie operacyjnym określa się część 
programu objętą dotacją globalną, w tym 
orientacyjny przydział finansowy dla tej 
części pochodzący od każdej osi 
priorytetowej.

1. Udział partnerów społecznych i innych 
zainteresowanych stron, w szczególności 
organizacji pozarządowych i gospodarki 
społecznej, w realizacji programów 
operacyjnych, o których mowa w art. 5 
rozporządzenia (UE) nr […], może przyjąć 
formę dotacji globalnych w rozumieniu art. 
113 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr […]. W 
takim przypadku w programie 
operacyjnym określa się część programu 
objętą dotacją globalną, w tym 
orientacyjny przydział finansowy dla tej 
części pochodzący od każdej osi 
priorytetowej.

Poprawka 29
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 aktywnego uczestnictwa w działaniach 
wspieranych przez EFS i ułatwić
odpowiedni dostęp tych organizacji do 
wspomnianych działań, zwłaszcza w 
dziedzinie włączenia społecznego i 
integracji kulturowej, 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 30
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie i Komisja promują 
równość mężczyzn i kobiet przez 
uwzględnianie problematyki płci, o którym 
mowa w art. 7 rozporządzenia (UE) nr 
[…], oraz podejmowanie szczegółowych 
działań ukierunkowanych, o których mowa
w art. 3 ust. 1 lit. a) ppkt (iv), w 
szczególności w celu zwiększenia trwałego 
udziału kobiet w zatrudnieniu i rozwoju ich 
kariery, ograniczenia segregacji na rynku 
pracy, zwalczania stereotypów związanych
z płcią w dziedzinie kształcenia i szkolenia 
oraz propagowania godzenia pracy i życia 
osobistego kobiet i mężczyzn.

Państwa członkowskie i Komisja promują 
równość mężczyzn i kobiet przez 
uwzględnianie problematyki płci, o którym 
mowa w art. 7 rozporządzenia (UE) nr 
[…], oraz podejmowanie szczegółowych 
działań ukierunkowanych, o których mowa
w art. 3 ust. 1 lit. a) ppkt (iv),
w szczególności w celu zwiększenia 
trwałego udziału kobiet w zatrudnieniu 
i rozwoju ich kariery oraz ich uczestnictwa 
w przedsiębiorczości, ograniczenia 
segregacji płciowej na rynku pracy, 
zwalczania stereotypów związanych z płcią 
w dziedzinie kształcenia i szkolenia oraz 
propagowania godzenia pracy i życia 
osobistego kobiet i mężczyzn.

Poprawka 31

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie i Komisja wspierają 
równość szans, w tym dostępność dla osób 
niepełnosprawnych, w drodze włączania do 
głównego nurtu polityki zasady 
niedyskryminacji, o której mowa w art. 7 
rozporządzenia (UE) nr […], oraz za 
pomocą konkretnych działań w ramach 
priorytetów inwestycyjnych określonych w 
art. 3, w szczególności w jego ust. 1 lit. c) 
ppkt (iii). Takie działania służą osobom 
narażonym na dyskryminację oraz osobom 
niepełnosprawnym i mają na celu 
zwiększenie ich udziału w rynku pracy, 
pogłębienie ich integracji społecznej, 
zmniejszenie nierówności w zakresie 
wykształcenia i stanu zdrowia oraz 
ułatwienie przejścia od opieki 
instytucjonalnej do środowiskowej.

Państwa członkowskie i Komisja wspierają 
równość szans, w tym dostępność dla osób 
niepełnosprawnych, w drodze włączania do 
głównego nurtu polityki zasady 
niedyskryminacji, o której mowa w art. 7 
rozporządzenia (UE) nr […], oraz za 
pomocą konkretnych działań w ramach 
priorytetów inwestycyjnych określonych w 
art. 3, w szczególności w jego ust. 1 lit. c) 
ppkt (iii). Takie działania służą osobom 
narażonym na dyskryminację oraz osobom 
niepełnosprawnym i mają na celu 
zwiększenie ich udziału w rynku pracy, 
pogłębienie ich integracji społecznej, 
zmniejszenie nierówności w zakresie 
edukacji, dostępu do kultury, poziomu 
kwalifikacji i stanu zdrowia oraz ułatwienie 
przejścia od opieki instytucjonalnej do 
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opieki środowiskowej.

Poprawka 32
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie same określają 
obszary innowacji społecznej, 
odpowiadające ich szczególnym 
potrzebom, w swoich programach 
operacyjnych.

2. Państwa członkowskie same określają 
obszary innowacji społecznej 
odpowiadające szczególnym potrzebom w 
ich programach operacyjnych, obejmujące 
również kwestie związane z młodzieżą i 
kulturą.

Poprawka 33

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja ułatwia budowanie potencjału 
innowacji społecznej, w szczególności 
przez wspieranie wzajemnego uczenia się, 
tworzenie sieci, rozpowszechnianie 
dobrych praktyk i metodyki.

3. Komisja ułatwia budowanie potencjału 
innowacji społecznej i kulturalnej, w 
szczególności przez wspieranie 
wzajemnego uczenia się, tworzenie sieci, 
rozpowszechnianie dobrych praktyk i 
metodyki.

Poprawka 34

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie wspierają 
współpracę ponadnarodową w celu 
promowania wzajemnego uczenia się, 
zwiększając przez to skuteczność polityk 
wspieranych przez EFS. Współpraca 
ponadnarodowa wiąże się z udziałem 
partnerów z co najmniej dwóch państw 
członkowskich.

1. Państwa członkowskie wspierają 
współpracę transnarodową w celu 
promowania dialogu międzykulturowego,
wzajemnego uczenia się, zwiększając przez 
to skuteczność polityk wspieranych przez 
EFS. Współpraca ponadnarodowa wiąże 
się z udziałem partnerów z co najmniej 
dwóch państw członkowskich.
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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 
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 […].

1. EFS może wspierać lokalne strategie 
rozwoju realizowane przez społeczność, o 
których mowa w art. 28 rozporządzenia
(UE) nr […], pakty terytorialne i lokalne 
inicjatywy na rzecz zatrudnienia, edukacji,
włączenia społecznego, udziału obywateli 
w życiu publicznym, a także młodzieży i 
sportu, 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, społecznych i
kulturowych obecnych na 
zurbanizowanych obszarach miast, które 
wymienione są w umowie o partnerstwie.
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