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W Traktacie z Lizbony dostrzeżono znaczenie ram finansowych jako zasadniczego elementu 
struktury przepisów dotyczących budżetu Unii Europejskiej i za jego pośrednictwem wreszcie 
zapisano w systemie prawa Unii Europejskiej praktykę ustanawiania wieloletnich ram 
finansowych oraz postanowienia dotyczące współpracy międzyinstytucjonalnej oraz 
dyscypliny budżetowej.

We wniosku dotyczącym rozporządzenia określającego wieloletnie ramy finansowe (WRF) 
ustanowiono ramy prawne, zgodnie z którymi określa się roczne pułapy dotyczące środków 
przeznaczonych na zobowiązania i płatności według kategorii wydatków na lata 2014–2020 
i w których umieszczono przepisy upraszczające roczną procedurę budżetową. Wniosek ten, 
któremu towarzyszy wniosek w sprawie nowego porozumienia międzyinstytucjonalnego, jest 
prawną transpozycją komunikatu Komisji „Budżet z perspektywy »Europy 2020«”, w którym 
zostały nakreślone kierunki dla nowej struktury przepisów dotyczących budżetu UE oraz 
priorytety. 

W załączniku do wniosku dotyczącego WRF wyszczególnione zostały zobowiązania, które 
nie mogą przekroczyć 1,05% DNB UE, przy czym płatności nie mogą przekroczyć 1% DNB 
UE. W praktyce, pułapy te zostały zamrożone na poziomie z 2013 r. (ceny z 2011 r.) Pewien 
zakres elastyczności gwarantują jednak takie instrumenty elastyczności, jak Europejski 
Fundusz Dostosowania do Globalizacji, którego uruchomienie może skutkować 
przekroczeniem pułapów. Podobnie, procedura uruchamiania gwarancji budżetu UE dla 
pożyczek w ramach europejskiego mechanizmu stabilizacji finansowej może prowadzić do 
przekroczenia rocznych pułapów. Dodatkowo we wniosku w sprawie WRF określone zostały 
przepisy dotyczące dostosowania ram finansowych, polityki spójności, dostosowania 
związane z nadmiernym deficytem budżetowym oraz wdrożeniem postanowień Traktatu, 
a w przypadku rozszerzenia – jego zmianą. 

Aspekty proceduralne

Zgodnie z art. 312 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) Rada, zgodnie ze 
specjalną procedurą ustawodawczą, przyjmuje rozporządzenie określające wieloletnie ramy 
finansowe (WRF).

Zgodnie z tą procedurą zakłada się, że Rada stanowi jednomyślnie po uzyskaniu zgody 
Parlamentu Europejskiego, której ten udziela większością absolutną.

Działając według procedury zgody, do której stosuje się postanowienia art. 81 Regulaminu, 
Parlament podejmuje decyzję na podstawie wydanego przez właściwą komisję parlamentarną, 
w tym przypadku Komisję Budżetową, zalecenia w sprawie przyjęcia lub odrzucenia danego 
aktu. Parlament podejmuje decyzję w drodze jednego głosowania, przy czym nie ma 
możliwości wnoszenia poprawek. Decyzja komisji przybiera formę zalecenia dla sesji 
plenarnej, składającego się z rezolucji ustawodawczej albo decyzji dotyczącej odrzucenia lub 
przyjęcia aktu.

Negocjacje w imieniu Parlamentu Europejskiego prowadzi grupa negocjacyjna PE działająca 
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na podstawie mandatu udzielonego przez grupę kontaktową1.

Aktualny mandat PE dotyczący negocjacji obowiązuje w oparciu o rezolucję Parlamentu 
Europejskiego z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie „Inwestowanie w przyszłość – nowe 
wieloletnie ramy finansowe (WRF) na rzecz Europy konkurencyjnej, zrównoważonej 
i sprzyjającej integracji społecznej”2. Komisja Budżetowa może jednak uwzględnić 
możliwość przyjęcia wstępnego sprawozdania (art. 81 ust. 3 Regulaminu), co oznaczałoby 
aktualizację zaleceń w świetle trwających negocjacji z Radą. W chwili obecnej nie jest jasne, 
czy Komisja Budżetowa podejmie decyzję o przygotowaniu wstępnego sprawozdania. 

W Radzie, WRF są omawiane w ramach Rady do Spraw Ogólnych. Przewiduje się, że 
w trakcie prezydencji duńskiej zostanie zorganizowany szereg spotkań technicznych 
i politycznych, których celem jest sformułowanie ram dla negocjacji, z uzgodnionymi 
zasadami (bez podawania liczb), które zostaną przedłożone Radzie Europejskiej w lipcu 
2012 r. 

Udział specjalnych komitetów

Specjalne komitety są odpowiedzialne za przygotowywanie sprawozdań dotyczących 
szczegółowych instrumentów finansowych i określanie sektorowych priorytetów w 
odpowiednich obszarach polityki. Zaleca się, aby komitety te przeprowadziły głosowania nad 
projektami sprawozdań we właściwym czasie (najlepiej przed nadejściem lata). Przyjęcie 
sprawozdań na posiedzeniu plenarnym zostanie jednak odroczone do czasu wynegocjowania 
i uzgodnienia całego pakietu. Dodatkowo, zgodnie z ogólnym zaleceniem, specjalne komitety 
obecnie nie będą negocjować koperty finansowej z Radą; zostanie one uzgodniona po 
osiągnięciu porozumienia w sprawie wieloletnich ram finansowych. 

Sprawozdawczyni uważa jednak, że w przypadku programu na rzecz przemian i innowacji 
społecznych, dla którego Komisja zaproponowała szczególną kopertę finansową, Komisja 
Zatrudnienia i Spraw Socjalnych powinna rozważyć, czy dla utrzymania spójności pomiędzy 
finansowaniem a zakresem i celami instrumentów nie należałoby zająć stanowiska 
dotyczącego kwot. Oczywiście stanowisko takie będzie mieć charakter jedynie orientacyjny, 
a porozumienie z Radą w sprawie koperty finansowej będzie można uzyskać tylko po 
ustanowieniu wieloletnich ram finansowych.

Koordynację pomiędzy zespołami negocjacyjnymi a specjalnymi komitetami zapewni seria 
regularnych spotkań ze sprawozdawcami zajmującymi się kwestią WRF na lata 2014–2020. 
W ramach Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych koordynację pomiędzy różnymi 
inicjatywami a wspólnym podejściem do WRF zapewni grupa robocza ad hoc ds. WRF 

                                               
1Grupie kontaktowej przewodniczy przewodniczący PE. W jej skład wchodzi Prezydium oraz koordynatorzy 
Komisji Budżetowej. Do zespołu negocjacyjnego należą Alain Lamassoure, Reimer Boge i Ivailo Kalfin będący 
sprawozdawcami w sprawie WRF i porozumienia międzyinstytucjonalnego, a także Jean-Luc Dehaene i Anne E. 
Jensen, sprawozdawcy zajmujący się zagadnieniem pakietu dotyczącego zasobów własnych.
2P7_TA(2011)0266) w oparciu o sprawozdanie Komisji Specjalnej ds. Wyzwań Politycznych i Zasobów 
Budżetowych na rzecz Zrównoważonej Unii Europejskiej po 2013 r. (SURE). Komisja ta powstała, aby między 
innymi określać priorytety polityczne Parlamentu w WRF po 2013 r., zarówno pod kątem 
ustawodawczym, jak i budżetowym.
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i funduszy strukturalnych powołana przez koordynatorów w lutym 2012 r.

W grę wchodzą następujące kwoty:

Komisja proponuje, aby w obszarze zatrudnienia i spraw socjalnych w pozycji 
„inteligentny wzrost sprzyjający włączeniu społecznemu” przydzielić w latach 
2014-2020 następujące kwoty: 

W ramach budżetu UE:

84 mld euro dla Europejskiego Funduszu Społecznego

958,19 mln euro dla Programu UE na rzecz przemian i innowacji społecznych  

Poza budżetem UE (do uruchomienia z niewykorzystanych pozycji w budżecie):

3 mld euro dla Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (przy czym 
maksymalnie 2,7 mld ma być uruchomione celem wsparcia rolników) 

Inne programy w ramach budżetu UE będące przedmiotem zainteresowania komisji 
EMPL:

1 7299 mln euro dla programu „Erasmus dla wszystkich” (przy czym co najmniej 17% tej 
kwoty ma zostać przydzielone na kształcenie i szkolenie zawodowe oraz uczenie się 
dorosłych)

439 mln euro dla programu „Prawa i obywatelstwo”

Agencje UE:

Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy

Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy

Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego

Europejska Fundacja Kształcenia

Zalecenia sprawozdania SURE – aktualny mandat do negocjacji

Zgodnie z rezolucją PE z dnia 8 czerwca 2011 r. pt.: „Inwestowanie w przyszłość: nowe 
wieloletnie ramy finansowe (WRF) na rzecz Europy konkurencyjnej, zrównoważonej 
i sprzyjającej integracji społecznej”1strategia „Europa 2020” powinna stanowić główny 
polityczny punkt odniesienia dla kolejnych WRF. W rezultacie struktura ta powinna 
odzwierciedlać aspekty strategii „Europa 2020” odnoszące się do inteligentnego 
i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu oraz nadawać im 
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widoczność polityczną. Zalecenie dotyczyło zgrupowania wszystkich wewnętrznych polityk 
pod jednym wspólnym tytułem strategia „Europa 2020”. Komisja nie podtrzymała tego 
stanowiska we wniosku dotyczącym WRF.

W rezolucji podkreślono, że istnieje możliwość udowodnienia w budżecie UE jego wartości 
dodanej w walce z wyzwaniami strukturalnymi, przed którymi stoi większość państw 
członkowskich, takimi jak niedostateczna produkcja, wysokie poziomy długu publicznego, 
strukturalne bezrobocie, niska mobilność siły roboczej i niedopasowanie umiejętności na 
rynku pracy oraz zwiększona presja na systemy opieki społecznej. W celu zwalczania 
bezrobocia w budżecie UE należy skupić się na wspieraniu dobrze funkcjonujących rynków 
pracy, polepszaniu warunków społecznych w celu poprawy wskaźników zatrudnienia, 
upowszechnianiu godnej pracy, zapewnieniu praw pracowniczych w całej Europie, a także na 
środkach dotyczących ograniczania ubóstwa.

Spójność na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia

W rezolucji uznano dominującą rolę polityki spójności, w tym Europejskiego Funduszu 
Społecznego, w realizacji celów strategii „Europa 2020”, biorąc pod uwagę jej horyzontalny 
charakter. W tym kontekście do ważnych elementów zaliczają się: zintegrowane podejście 
polityczne, poprawa koordynacji, która pozwoli na zmniejszenie niepotrzebnego dublowania, 
tworzenie większej synergii pomiędzy różnymi funduszami, koncentracja środków UE 
i środków krajowych na niewielkiej liczbie priorytetów i projektach o prawdziwie 
europejskim znaczeniu. Utworzenie wspólnych ram strategicznych określających wspólne 
priorytety inwestycyjne w przypadku wszystkich funduszy strukturalnych jest istotnym 
krokiem w tym kierunku. 

Europejski Fundusz Społeczny musi pozostać integralnym elementem polityki spójności na 
wszystkich etapach jej programowania i wdrażania oraz zarządzania nią. Z uwagi na 
zasadniczą rolę EFS dla realizacji celów społecznych i dotyczących zatrudnienia powinien 
być on traktowany priorytetowo oraz otrzymać stosowne finansowanie. W rezolucji znalazło 
się wezwanie do bardziej strategicznego wykorzystywania tego funduszu w celu promowania 
równości, dostępu do rynku pracy i powrotu na rynek pracy, walki z bezrobociem, ubóstwem, 
wykluczeniem społecznym i wszelkimi formami dyskryminacji. Podkreślono również 
konieczność unikania powielania i poprawy koordynacji pomiędzy Europejskim Funduszem 
Dostosowania do Globalizacji oraz EFS.

Parlament Europejski przestrzegł przed uzależnieniem wydatkowania funduszy spójności od 
sankcji nakładanych w ramach warunków makroekonomicznych związanych z paktem 
stabilności i wzrostu, ponieważ byłoby to sprzeczne z samymi celami, do których ma dążyć 
polityka spójności, a mianowicie z celem polegającym na zmniejszaniu różnic regionalnych. 

Umiejętności i zdolność do zatrudnienia

Parlament Europejski przyznał, że brak odpowiednich inwestycji w edukację i uczenie się 
przez całe życie w krótkiej perspektywie może doprowadzić do pogłębienia i przedłużenia 
kryzysu. Obywatele nie posiadaliby już wymaganych umiejętności, by znaleźć pracę w 
nowej, opartej na wiedzy gospodarce. Dlatego też UE powinna pilnie zająć się wspieraniem 
inwestycji publicznych w tych obszarach i wzmacniać powiązania pomiędzy edukacją, 
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badaniami i rozwojem, a zatrudnieniem. Kształcenie i programy mobilności młodych ludzi, 
programy szkoleń i uczenia się przez całe życie, ograniczanie niedopasowania umiejętności to 
ważne elementy, które będą wspierane za pośrednictwem unijnych wydatków.

Polityka dotycząca młodzieży

Ludziom młodym poświęcono w rezolucji cały rozdział, ponieważ ta grupa stanowi dla Unii 
wyraźny priorytet i powinna stać się przekrojowym zagadnieniem w ramach unijnych polityk 
i programów. Inicjatywa przewodnia „Mobilna młodzież” wymaga należytego wsparcia ze 
strony nowych ram finansowych, ponieważ jest ona zasadniczym elementem strategii 
„Europa 2020”, a programy dotyczące młodzieży, takie jak „Uczenie się przez całe życie” 
i „Młodzież w działaniu” powinny zostać utrzymane w następnych WRF jako oddzielne 
programy.

Instrumenty poza WRF

W rezolucji uznano za niezwykle ważne utrzymanie instrumentów specjalnych, w tym 
Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, który można uruchomić w trybie 
natychmiastowym. EFG był skutecznym narzędziem, dzięki któremu UE okazywała 
solidarność i wsparcie pracownikom zwolnionym z powodu globalizacji oraz światowego 
kryzysu finansowego i gospodarczego. Podkreślono jednak, że procedury dotyczące 
wdrażania tego funduszu wymagają w przyszłości uproszczenia i skrócenia.

Pułapy

Parlament Europejski z całą pewnością stwierdził, że zamrożenie pułapów dla nowych WRF 
na poziomie z 2013 r. nie jest realistycznym rozwiązaniem i zaproponował zwiększenie 
poziomów o 5%. 

W tym kontekście należy wspomnieć o dochodach UE. Parlament wezwał Komisję, aby 
przedstawiła projekt dogłębnej reformy zasobów UE w celu przywrócenia autentycznych 
zasobów własnych, które obecnie zostały zastąpione tzw. wkładami krajowymi, co 
doprowadziło do nieproporcjonalnego nacisku na salda netto państw członkowskich, 
podważając tym samym zasadę solidarności UE, zmniejszając nacisk na wspólny interes 
europejski i poważnie pomijając europejską wartość dodaną. Dodatkowo Parlament zajął 
zdecydowane stanowisko, zgodnie z którym niewykorzystane marginesy oraz 
niewykorzystane i umorzone środki z jednego budżetu rocznego powinny być przenoszone na 
następny rok i stanowić globalny margines WRF, zamiast podlegać zwrotowi do państw 
członkowskich.

Instrumenty finansowe w formie zaproponowanej przez Komisję 

Sprawozdawca uważa, że budżet kolejnych WRF powinien być budżetem inwestycyjnym, 
mającym stymulować wzrost i zatrudnienie, przy równoczesnym wdrażaniu środków 
oszczędnościowych i tworzeniu oszczędności w budżetach państw. Powinien on wspierać 
modernizację naszych gospodarek i inwestycje w kapitał ludzki, pomagając w przygotowaniu 
nowych pokoleń do nowych miejsc pracy w celu zapobiegania powstawaniu różnic 
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społecznych i gospodarczych. Dzięki nowym WRF powinna istnieć możliwość odbudowania 
zaufania obywateli Europy do UE. Umożliwią one również Unii ułatwienie wypełniania 
nowych zobowiązań przyznanych na mocy Traktatu z Lizbony.  

W związku z rezolucją PE istnieje potrzeba rozważenia głównych elementów nowych 
instrumentów finansowych należących do zakresu kompetencji komisji EMPL. Chociaż 
komisja EMPL będzie posiadała swobodę określania swoich priorytetów i wyrażania 
poglądów na temat szczegółów wniosków zawartych w sprawozdaniach ustawodawczych, to 
sprawozdawczyni uznaje za istotne przypominanie głównych elementów tych wniosków 
i stworzenie listy aspektów, które mogą mieć zasadniczy wpływ na całokształt negocjacji 
w sprawie WRF.

Europejski Fundusz Społeczny

We wniosku dotyczącym EFS należy wskazać następujące kwestie:

 cztery cele tematyczne:  
promowanie zatrudnienia i mobilności zawodowej, 
inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie, 
promowanie włączenia społecznego i walka z ubóstwem oraz 
wzmacnianie potencjału instytucjonalnego i skuteczności administracji publicznej.

W ramach każdego celu tematycznego EFS może wspierać kilka priorytetów inwestycyjnych:

 przeznaczenie co najmniej 20% EFS na „promowanie włączenia społecznego i walkę 
z ubóstwem”; 

 wyższe poziomy współfinansowania dla specjalnych osi priorytetowych, jak również 
szczegółowe ustalenia dotyczące programowania i monitoringu w celu wspierania 
innowacji społecznej i współpracy transnarodowej;

 zwiększony nacisk na wybrane priorytety dla finansowania: w przypadku lepiej 
rozwiniętych regionów 80% środków będzie rozdzielonych pomiędzy nie więcej niż 
cztery priorytety inwestycyjne, przy czym udział ten spadnie odpowiednio do 70% i 60% 
w przypadku regionów w okresie przejściowym i regionów słabiej rozwiniętych. 

W odniesieniu do wpływu rozporządzenia ustanawiającego wspólne przepisy na 
funkcjonowanie EFS należy podkreślić, co następuje:

 EFS będzie funkcjonować w trzech nowych kategoriach regionów:

 regiony słabiej rozwinięte, których PKB jest niższe niż 75% unijnej średniej, 
nadal będą stanowić najwyższy priorytet tej polityki;

 regiony w okresie przejściowym, których PKB mieści się w przedziale 75-90% 
średniej dla UE-27; 

 regiony lepiej rozwinięte, których PKB na mieszkańca jest wyższy niż 90% 
średniej;
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 Komisja proponuje ustanowienie minimalnych przydziałów dla EFS jako części funduszy 
strukturalnych ogółem dla trzech wyróżnionych kategorii regionów, tj. 25% dla regionów 
słabiej rozwiniętych, 40% dla regionów w okresie przejściowym i 52% dla regionów 
lepiej rozwiniętych – całkowitego minimalnego przydziału dla EFS w wysokości 84 mld 
euro (25% całkowitego budżetu przydzielonego na politykę spójności). Kwota ta powinna 
jednak obejmować także środki budżetowe w wysokości 2,5 mld euro przeznaczone na 
potrzeby nadchodzącego wniosku Komisji w sprawie pomocy żywnościowej dla osób 
najbardziej potrzebujących;

 utrzymanie 5% rezerwy w celu uzupełnienia najlepiej funkcjonujących programów 
i priorytetów w ostatnim roku programowania;

 warunki makroekonomiczne – Komisja proponuje, aby w przypadku, gdy dane państwo 
przechodzi trudności gospodarcze zagrażające efektywności inwestycji w spójność, 
Komisja mogła zwrócić się do takiego państwa członkowskiego o dokonanie przeglądu 
swojej strategii i programów. 

Program UE na rzecz przemian i innowacji społecznych

W celu wprowadzenia uproszczeń Komisja zaproponowała połączenie trzech istniejących 
instrumentów: programu Progress, EURES (Europejskich Służb Zatrudnienia) i europejskiego 
instrumentu mikrofinansowego Progress w jeden – nowy unijny program na rzecz przemian 
i innowacji społecznych, z całkowitym budżetem w wysokości 958,19 mln euro, zarządzany 
bezpośrednio przez Komisję Wraz z EFS i EFG tworzy on trzeci filar unijnej inicjatywy na 
rzecz zatrudnienia i włączenia społecznego w latach 2014–2020. 

W ramach tego nowego programu wspierana będzie koordynacja polityk, dzielenie się 
najlepszymi praktykami i wypróbowywanie innowacyjnych polityk. Celem jest podniesienie, 
ze wsparciem EFS, jakości najbardziej udanych środków. Program ten będzie się składać 
z następujących komplementarnych osi:

 w ramach osi Progress wspierane będą opracowywanie, wdrażanie, monitorowanie 
i ocena unijnej polityki zatrudnienia, polityki społecznej oraz unijnych przepisów 
dotyczących warunków pracy poprzez analizy, wzajemne uczenie się oraz dotacje 
(60% całkowitego budżetu, z czego co najmniej 17% zostanie przydzielone na 
promowanie eksperymentów społecznych);

 oś EURES będzie wspierać działanie sieci EURES (15% całkowitego budżetu);

 oś mikrofinansów i przedsiębiorczości społecznej ułatwi dostęp do finansowania 
przedsiębiorcom, w szczególności tym najbardziej oddalonym od rynku pracy, oraz 
przedsiębiorstwom społecznym (20% całkowitego budżetu).

Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji
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Komisja podjęła strategiczną decyzję dotyczącą kontynuowania EFG w latach 2014–2020 
poza unijnym budżetem. Wynika z tego, że uruchamiane środki EFG pochodzić będą 
z uzgodnionych kwot przeznaczanych z niewykorzystanych pozycji w budżecie na podstawie 
indywidualnych decyzji władzy budżetowej.

Kwota przeznaczona na mocy projektu porozumienia międzyinstytucjonalnego jest nieco 
niższa – 3 mld (429 mln rocznie wprowadzonych jako linia zabezpieczająca 40 02 43), 
w porównaniu z 3,5 mld (500 mln euro rocznie) dostępnymi w okresie 2007–2013. 

Wniosek w sprawie nowego rozporządzenia regulującego EFG w latach 2014–2020 
sformułowany jest zgodnie z logiką obecnie obowiązującego rozporządzenia, w którym jest 
mowa o elastycznym instrumencie polityki zatrudnienia, zdolnym do reagowania na masowe 
zwolnienia na rynku pracy spowodowane niekorzystnym wpływem globalizacji oraz 
nieoczekiwanego kryzysu. Celem EFG jest wspieranie państw członkowskich w udzielaniu 
odpowiednio dopasowanej odpowiedzi (aktywne instrumenty rynku pracy) na masowe 
zwolnienia.

Zasadnicza zmiana zaproponowana przez Komisję dotyczy rozszerzenia zakresu funduszu 
tak, by obejmował on sektor rolnictwa, który będzie otrzymywać pomoc z EFG po tym, jak 
pojawią się niekorzystne skutki umowy handlowej dotyczącej tego sektora. Według Komisji 
sektor rolnictwa mógłby wykorzystać kwotę do 2,7 mld euro dostępnych środków.

W zależności od prowadzonych w Parlamencie negocjacji w sprawie zastosowania EFG w 
odniesieniu do rolników EFG i podział przydzielonych środków mogą stać się kwestią, którą 
będzie należało się zająć w trakcie globalnych negocjacji.

Niezależnie od spraw wewnętrznych w Parlamencie sprawozdawczyni pragnie przypomnieć 
o obecnej sytuacji politycznej w Radzie, która odmówiła zgody na przedłużenie odstępstwa 
dla EFG związanego z kryzysem. Nie sposób wyrokować, czy EFG będzie istnieć 
w przyszłości z uwagi na fakt, że pewna grupa państw członkowskich kwestionuje samą rację 
bytu i użyteczność tego funduszu. 

Program pomocy żywnościowej dla osób najbardziej potrzebujących

Sprawozdawczyni pragnie przypomnieć, że obecny program dostarczania żywności dla osób 
najbardziej potrzebujących w UE, finansowany w ramach WPR, zakończy się w 2013 r. 
w następstwie orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Wskazywano, że 
program taki może zostać włączony do EFS. Jednakże Komisja nie przedstawiła jeszcze 
wniosku, który zapewniałby ciągłość tego programu po 2013 r. 


