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Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji
*** Procedura zgody

***I Zwykła procedura ustawodawcza (pierwsze czytanie)
***II Zwykła procedura ustawodawcza (drugie czytanie)

***III Zwykła procedura ustawodawcza (trzecie czytanie)

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej w 
projekcie aktu.)

Poprawki do projektu aktu

W poprawkach Parlamentu zmiany do projektu aktu zaznacza się 
wytłuszczonym drukiem i kursywą. Oznakowanie zwykłą kursywą jest 
wskazówką dla służb technicznych dotyczącą propozycji korekty elementów 
projektu aktu w celu ustalenia tekstu końcowego (np. elementów 
w oczywisty sposób błędnych lub pominiętych w danej wersji językowej). 
Sugestie korekty wymagają zgody właściwych służb technicznych.

W poprawkach do aktów istniejących trzecia i czwarta linijka w nagłówku 
poprawki w projekcie aktu zawiera, odpowiednio, odniesienie do 
istniejącego aktu i postanowienia tego aktu, które ulega zmianie. Fragmenty 
przepisu aktu istniejącego, do którego Parlament wprowadza zmiany, a który 
nie został zmieniony w projekcie aktu, zaznacza się wytłuszczonym 
drukiem. Ewentualne skreślenia w obrębie takich fragmentów zaznaczane są 
w sposób następujący: [...].
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PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w 
sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 
1081/2006
(COM(2011)0607 – C7-0327/2011 – 2011/0268(COD))

(zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
(COM(2011)0607),

uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. art. 164 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez 
Komisję (C7-0327/2011),

– uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

– uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 22 
lutego 2012 r.1,

– uwzględniając opinię Komitetu Regionów z dnia ...2,

– uwzględniając art. 55 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, jak również 
opinie Komisji Budżetowej, Komisji Kontroli Budżetowej, Komisji Rozwoju 
Regionalnego, Komisji Kultury i Edukacji oraz Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia 
(A7-0000/2012),

1. przyjmuje w pierwszym czytaniu stanowisko określone poniżej;

2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeżeli uzna ona za stosowne 
wprowadzenie znaczących zmian do wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie, 
Komisji i parlamentom narodowym.

                                               
1Dz.U. C 0 z ..., s. ... 0/ dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym.
2Dz.U. C 0 z ..., s. ... 0/ dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym.
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Poprawka 1
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 musi zwiększyć możliwości 
zatrudnienia, wesprzeć edukację i uczenie 
się przez całe życie oraz wesprzeć polityki 
aktywnej integracji w ramach zadań 
powierzonych EFS w art. 162 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej (dalej 
zwanym „Traktatem”) i tym samym 
przyczynić się do spójności gospodarczej, 
społecznej i terytorialnej, zgodnie z art. 
174 Traktatu. Zgodnie z art. 9 Traktatu 
EFS musi 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.

Or. fr

Poprawka 2
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 3 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Rada Europejska z dnia 17 czerwca 
2010 r. uznała, że wszystkie wspólne 
polityki, w tym polityka spójności, 
powinny wspierać strategię „Europa 2020” 
na rzecz inteligentnego, trwałego i 
sprzyjającego włączeniu społecznemu 
wzrostu gospodarczego. W celu 
zapewnienia pełnej zgodności EFS z 
celami tej strategii, w szczególności w 
odniesieniu do zatrudnienia, edukacji oraz 
walki z wykluczeniem społecznym, EFS 
powinien wspierać państwa członkowskie 

(3) Rada Europejska z dnia 17 czerwca 
2010 r. uznała, że wszystkie wspólne 
polityki, w tym polityka spójności, 
powinny wspierać strategię „Europa 2020” 
na rzecz inteligentnego, trwałego i 
sprzyjającego włączeniu społecznemu 
wzrostu gospodarczego. W celu 
zapewnienia pełnej zgodności EFS z 
celami tej strategii, w szczególności w 
odniesieniu do zatrudnienia, edukacji i 
szkolenia oraz walki z wykluczeniem 
społecznym, EFS powinien wspierać 
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we wdrażaniu zaleceń Rady w sprawie 
ogólnych wytycznych polityki 
gospodarczej państw członkowskich oraz 
Unii oraz decyzji Rady w sprawie 
wytycznych dla polityk zatrudnienia 
państw członkowskich przyjętych zgodnie 
z art. 121 i 148 ust. 4 Traktatu. EFS 
powinien również przyczynić się do 
realizacji inicjatyw przewodnich, 
zwłaszcza Programu na rzecz nowych 
umiejętności i zatrudnienia, programu 
„Mobilna młodzież” oraz Europejskiej 
platformy współpracy w zakresie walki z 
ubóstwem i wykluczeniem społecznym. 
Fundusz wesprze również działania w 
ramach Europejskiej agendy cyfrowej16

oraz Unii innowacji.

państwa członkowskie we wdrażaniu 
zaleceń Rady w sprawie ogólnych 
wytycznych polityki gospodarczej państw 
członkowskich oraz Unii oraz decyzji Rady 
w sprawie wytycznych dla polityk 
zatrudnienia państw członkowskich 
przyjętych zgodnie z art. 121 ust. 2 i 148 
ust. 4 Traktatu. EFS powinien również 
wspierać realizację inicjatyw przewodnich, 
zwłaszcza Programu na rzecz nowych 
umiejętności i zatrudnienia, programu 
„Mobilna młodzież” oraz Europejskiej 
platformy współpracy w zakresie walki z 
ubóstwem i wykluczeniem społecznym. 
Fundusz powinien również przyczynić się 
do działań w ramach Europejskiej agendy 
cyfrowej oraz Unii innowacji.

Or. fr

Poprawka 3
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 

(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 musi 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, 
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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.

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.

Or. fr

Poprawka 4
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 społecznościami 
lokalnymi i regionalnymi, partnerami 
społecznymi oraz organizacjami 
pozarządowymi. Jest zatem konieczne, aby 
państwa członkowskie zachęcały 
społeczności lokalne i regionalne, 
partnerów społecznych i organizacje 
pozarządowe do wykorzystania EFS.

Or. fr

Poprawka 5
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Rozporządzenie (UE) nr […] stanowi 
o konieczności ustalenia zasad 
kwalifikowalności wydatków na szczeblu 
krajowym, z pewnymi wyjątkami 
wymagającymi określenia przepisów 
szczegółowych w związku z EFS.

(15) Rozporządzenie (UE) nr […] stanowi 
o konieczności ustalenia zasad 
kwalifikowalności wydatków na szczeblu 
krajowym, z pewnymi wyjątkami 
wymagającymi określenia przepisów 
szczegółowych dla każdego funduszu.
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Or. fr

Poprawka 6
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 18a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18a) Z uwagi na zasadniczą rolę EFS w 
realizacji ambitnych celów strategii 
„Europa 2020” w dziedzinie spraw 
społecznych i zatrudnienia fundusz ten 
należy traktować jako priorytet polityczny 
i finansować go jako taki.

Or. fr

Poprawka 7
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 18b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18b)Kapitał ludzki stanowi główną siłę 
napędową, na którą Unia może liczyć w 
celu zapewnienia swojej konkurencyjności 
na szczeblu międzynarodowym oraz 
trwałego ożywienia swojej gospodarki. 
Żaden inny rodzaj inwestycji nie jest w 
stanie wywołać reform strukturalnych, 
jeśli nie towarzyszy mu spójna strategia 
rozwoju kapitału ludzkiego: dlatego też 
należy dopilnować, aby zasoby 
przeznaczone na poprawę umiejętności, 
podniesienie poziomu zatrudnienia i 
zagwarantowanie uczestnictwa wszystkich 
w społeczeństwie umożliwiały 
podejmowanie działań o odpowiedniej 
skali z wykorzystaniem co najmniej 25% 
środków finansowych zarezerwowanych 
na potrzeby polityki spójności 
gospodarczej, społecznej i terytorialnej 
Unii.
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Or. fr

Poprawka 8
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 18c preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18c) Wszystkie dowody naukowe i 
empiryczne wskazują na to, że 
ograniczanie zasobów finansowych 
przeznaczonych na działania w zakresie 
polityki wspierania rozwoju kapitału 
ludzkiego i włączenia społecznego mogą 
wywołać jedynie negatywne skutki w 
postaci późniejszych utrudnień dla państw 
członkowskich znajdujących się w trudnej 
sytuacji gospodarczej lub budżetowej, a 
także mogą zmniejszyć szanse na poprawę 
tej sytuacji w perspektywie 
długoterminowej; w związku z tym nie 
powinno się przewidywać zawieszania 
płatności z tytułu EFS w związku z 
rezultatami osiąganymi przez państwo 
członkowskie w ramach procesu 
zarządzania gospodarczego Unii.

Or. fr

Poprawka 9
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zadania Nie dotyczy wersji polskiej.

Or. fr

Poprawka 10
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. EFS wspiera dążenie do wysokiego 
poziomu zatrudnienia i wysokiej jakości 
miejsc pracy, mobilność geograficzną i 
zawodową pracowników, ułatwia im 
dostosowanie się do zmian, zachęca do 
wysokiego poziomu kształcenia i 
szkolenia, propaguje równość płci, równe 
szanse i niedyskryminację, wzmacnia 
integrację społeczną i walkę z ubóstwem, 
przyczyniając się tym samym do realizacji 
priorytetów Unii Europejskiej w zakresie 
wzmocnienia spójności ekonomicznej, 
społecznej i terytorialnej.

1. EFS wspiera dążenie do wysokiego 
poziomu zatrudnienia i wysokiej jakości 
miejsc pracy, mobilność geograficzną i 
zawodową pracowników, zachęca do 
wysokiego poziomu kształcenia i szkolenia 
oraz ułatwia pracownikom dostosowanie 
się do zmian w przedsiębiorstwach i 
systemach produkcyjnych. EFS 
przyczynia się także do wzmocnienia 
spójności ekonomicznej, społecznej i 
terytorialnej w Unii, a także do walki z 
ubóstwem i wykluczeniem społecznym, 
promowania równości płci, równych szans 
oraz do eliminacji wszelkich form 
dyskryminacji.

Or. fr

Poprawka 11
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit drugi

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 
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.

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

Or. fr
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Poprawka 12
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. 
Wspiera on przede wszystkim jednostki i 
grupy wykluczone z rynku pracy, 
znajdujące się w niekorzystnej sytuacji lub 
zagrożone marginalizacją na rynku pracy 
np. osoby długotrwale bezrobotne, 
niepełnosprawni, migranci, mniejszości 
etniczne, społeczności marginalizowane i 
osoby zagrożone wykluczeniem 
społecznym. EFS udziela również wsparcia 
dla pracowników, przedsiębiorstw i 
przedsiębiorców, a także dla systemów i 
struktur w celu ułatwienia ich 
dostosowania do nowych wyzwań, 
propagowania dobrych rządów oraz 
realizacji reform w szczególności w 
dziedzinie zatrudnienia, edukacji i 
zawodowego szkolenia początkowego i
ustawicznego, a także polityk społecznych.

Or. fr

Poprawka 13
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera a) – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) promowanie zatrudnienia i mobilności 
pracowników przez:

a) w ramach celu tematycznego 
„promowanie zatrudnienia i mobilności 
pracowników” przez:

Or. fr

Poprawka 14
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera a) – podpunkt (i)
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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 
osobom poszukującym pracy, mobilizację 
na rzecz dostępu do zatrudnienia dla osób 
nieaktywnych zawodowo lub 
znajdujących się z dala od rynku pracy, a 
także wspieranie mobilności pracowników;

Or. fr

Poprawka 15
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera a) – podpunkt (ii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) trwałą integrację na rynku pracy ludzi 
młodych bez pracy, którzy nie uczestniczą 
w kształceniu lub szkoleniu;

(ii) trwałą integrację na rynku pracy ludzi 
młodych bez pracy, w tym tych którzy nie 
uczestniczą w kształceniu lub szkoleniu;

Or. fr

Poprawka 16
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera a) – podpunkt (iv)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iv) równość mężczyzn i kobiet oraz 
godzenie życia zawodowego i prywatnego;

(iv) równość mężczyzn i kobiet w dostępie 
do pracy z rozwojem kariery oraz godzenie 
życia zawodowego i prywatnego;

Or. fr

Poprawka 17
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera a) – podpunkt (vi)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(vi) aktywne i zdrowe starzenie się: (vi) poprawę jakości zatrudnienia, 
warunków i środowiska pracy, zdrowia w 
pracy, a także wspieranie aktywnego 
starzenia się najstarszych wiekiem 
pracowników;

Or. fr

Poprawka 18
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) w ramach celu tematycznego 
„inwestowanie w edukację, umiejętności i 
uczenie się przez całe życie” przez:

Or. fr

Poprawka 19
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera b) – podpunkt (i)

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) zapobieganie i ograniczenie 
przedwczesnego kończenia nauki szkolnej, 
zapewnienie równego dostępu do dobrej 
jakości edukacji elementarnej, kształcenia 
podstawowego i średniego oraz 
reintegrację młodych ludzi, którzy nie 
uzyskali kwalifikacji, poprzez wspieranie 
osobistych projektów umożliwiających im 
ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia,

Or. fr
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Poprawka 20
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 
kształcenia na poziomie równoważnym 
oraz utworzenie sieci placówek 
szkolnictwa wyższego, ośrodków 
szkoleniowo-badawczych i przedsiębiorstw
w celu zwiększenia udziału i poziomu 
osiągnięć;

Or. fr

Poprawka 21
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 – mającej 
bardziej sprawiedliwy charakter – uczenia 
się przez całe życie, potwierdzanie 
zdobytego doświadczenia i podniesienie 
umiejętności i kwalifikacji siły roboczej
także w celu zapewnienia aktywnego 
starzenia się pracowników;

Or. fr

Poprawka 22
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera b) – podpunkt (iiia) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iiia) lepsze dostosowanie systemów 
kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku 
pracy, zwłaszcza poprzez opracowywanie 
narzędzi umożliwiających przewidywanie 
z wyprzedzeniem potrzeb w zakresie 
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umiejętności, zdolności reagowania 
systemów kształcenia i szkolenia oraz 
ukierunkowania placówek szkolnych i 
placówek kształcenia zawodowego;

Or. fr

Poprawka 23
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera c) – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) promowanie włączenia społecznego i 
zwalczanie ubóstwa przez:

c) w ramach celu tematycznego 
„promowanie włączenia społecznego i 
zwalczanie ubóstwa” przez:

Or. fr

Poprawka 24
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera c) – podpunkt (ii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) integrację społeczności 
marginalizowanych, takich jak Romowie;

(ii) społeczną i zawodową integrację 
społeczności marginalizowanych, takich 
jak Romowie;

Or. fr

Poprawka 25
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera c) – podpunkt (iii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iii) zwalczanie dyskryminacji ze względu 
na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, 
religię lub światopogląd, 
niepełnosprawność, wiek lub orientację 
seksualną;

(iii) zwalczanie dyskryminacji ze względu 
na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, 
religię lub światopogląd, 
niepełnosprawność, wiek lub orientację 
seksualną, która to dyskryminacja 
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negatywnie wpływa na dostęp osób 
dyskryminowanych do rynku pracy i ich 
równe uczestnictwo na tym rynku;

Or. fr

Poprawka 26
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 przedsiębiorczości 
społecznej i integracji zawodowej w 
przedsiębiorstwach społecznych i w 
gospodarce społecznej w celu ułatwiania 
dostępu do zatrudnienia i dobrej jakości 
usług dla wszystkich;

Or. fr

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(vi) lokalne strategie rozwoju realizowane 
przez społeczność;

(vi) sprzyjające włączeniu społecznemu
lokalne strategie rozwoju realizowane 
przez społeczność;

Or. fr

Poprawka 28
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera d) – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) wzmacnianie zdolności 
instytucjonalnych i skuteczności 
administracji publicznej przez:

d) w ramach celu tematycznego 
„wzmacnianie zdolności instytucjonalnych 
i skuteczności administracji publicznej”
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przez:

Or. fr

Poprawka 29
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera d) – podpunkt (i) – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ten priorytet inwestycyjny ma 
zastosowanie wyłącznie na terytorium 
tych państw członkowskich, w których 
skład wchodzi co najmniej jeden region 
sklasyfikowany na poziomie NUTS 2, 
zgodnie z definicją w art. 82 ust. 2 lit. a) 
rozporządzenia (UE) nr […], lub w 
państwach członkowskich kwalifikujących 
się do wsparcia przez Fundusz Spójności;

Ten priorytet inwestycyjny ma 
zastosowanie wyłącznie w państwach 
członkowskich kwalifikujących się do 
wsparcia przez Fundusz Spójności lub w 
innych państwach członkowskich w 
odniesieniu do działań, które – mimo iż 
prowadzone są na terytorium danego 
państwa członkowskiego – przyczyniają 
się do wzmocnienia potencjału 
instytucjonalnego oraz skuteczności 
administracji i służb publicznych w co 
najmniej jednym regionie 
sklasyfikowanym na poziomie NUTS 2 
zgodnie z definicją art. 82 ust. 2 lit. a) 
rozporządzenia (UE) nr […]

Or. fr

Poprawka 30
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 
kształtujących politykę w zakresie 
edukacji, szkolenia i zatrudnienia oraz 
politykę społeczną, w tym poprzez
wspieranie paktów sektorowych, 
krajowych i terytorialnych oraz inicjatyw
na rzecz rozwoju lokalnego.

Or. fr
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Poprawka 31
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) wsparcie przejścia do gospodarki 
niskoemisyjnej, odpornej na zmianę 
klimatu, zasobooszczędnej i sprzyjającej 
ochronie środowiska, przez reformę 
systemów kształcenia i szkolenia, a także 
dostosowanie umiejętności i kwalifikacji, 
podnoszenie kwalifikacji siły roboczej i 
tworzenie nowych miejsc pracy w 
sektorach związanych ze środowiskiem 
naturalnym i energią;

a) wsparcie przejścia do gospodarki 
niskoemisyjnej, odpornej na zmianę 
klimatu, zasobooszczędnej i sprzyjającej 
ochronie środowiska, przez reformę 
systemów kształcenia i szkolenia 
niezbędną w celu dostosowania
umiejętności i kwalifikacji, podnoszenia 
kwalifikacji siły roboczej i tworzenia 
nowych miejsc pracy w sektorach 
związanych ze środowiskiem naturalnym i 
energią;

Or. fr

Poprawka 32
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 
odpowiadają na wyzwania wskazane 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.

Or. fr
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Poprawka 33
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. Wskaźniki specyficzne ustalone w 
ramach poszczególnych programów 
operacyjnych oraz wspólne wskaźniki 
określone w załączniku do niniejszego 
rozporządzenia 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.

Or. fr

Poprawka 34
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W tym samym czasie co roczne 
sprawozdania z realizacji instytucja 
zarządzająca przekazuje drogą 
elektroniczną ustrukturyzowane dane 
dotyczące każdego priorytetu 
inwestycyjnego. Dane te obejmują 
kategoryzację i wskaźniki produktu i 
rezultatu.

2. W tym samym czasie co roczne 
sprawozdania z realizacji instytucja 
zarządzająca przekazuje drogą 
elektroniczną ustrukturyzowane dane 
dotyczące każdego priorytetu 
inwestycyjnego. Dane te obejmują 
kategorie interwencji i wskaźniki produktu 
i rezultatu.

Or. fr

Poprawka 35
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 

1. O ile niezbędne warunki w zakresie 
gwarancji wypłacalności i kompetencji są
spełnione, udział partnerów, o których 
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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.

mowa w art. 5 rozporządzenia (UE) nr 
[…], zwłaszcza partnerów społecznych i 
organizacji pozarządowych, w realizacji 
programów operacyjnych 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.

Or. fr

Poprawka 36
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Aby zachęcić partnerów społecznych do 
odpowiedniego uczestnictwa w działaniach 
wspieranych przez EFS, instytucje 
zarządzające programu operacyjnego w 
regionie określonym 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 w 
formie szkoleń, działań związanych z 
tworzeniem sieci kontaktów, pogłębiania 
dialogu społecznego oraz na działania 
podejmowane wspólnie przez partnerów 
społecznych.

2. Aby zachęcić partnerów społecznych, o 
których mowa w art. 5 rozporządzenia 
(UE) nr [...], do odpowiedniego 
uczestnictwa w działaniach, 
przygotowaniu, uruchamianiu, 
czynnościach następczych i ocenie 
programów wspieranych przez EFS, 
instytucje zarządzające programu 
operacyjnego w regionie określonym w art. 
82 ust. 2 lit. a) rozporządzenia (UE) nr […] 
lub w państwach członkowskich 
kwalifikujących się do wsparcia przez 
Fundusz Spójności zapewniają 
przydzielenie 2% zasobów EFS na 
działania na rzecz budowania potencjału w 
formie szkoleń, działań związanych z 
tworzeniem sieci kontaktów, pogłębiania 
dialogu społecznego oraz na działania 
podejmowane wspólnie przez partnerów 
społecznych.

Or. fr
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Poprawka 37
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, 
o których mowa w art. 5 rozporządzenia 
(UE) nr [...], do odpowiedniego 
uczestnictwa w działaniach, 
przygotowaniu, uruchamianiu, 
czynnościach następczych i ocenie 
programów wspieranych przez EFS, 
zwłaszcza za pomocą środków 
oddziaływania, 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.

Or. fr

Poprawka 38
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 

Państwa członkowskie i Komisja promują 
równość mężczyzn i kobiet przez 
uwzględnianie problematyki płci na 
wszystkich szczeblach opracowywania i 
uruchamiania programów, o którym 
mowa w art. 7 rozporządzenia (UE) nr [...]. 
EFS wspiera także szczegółowe działania 
ukierunkowane, o których mowa w art. 3 
ust. 1 lit. a) ppkt (iv) niniejszego 
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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.

rozporządzenia, 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, 
zwalczania nacechowanych płciowo 
przedstawień profili i dziedzin działalności 
zawodowej, ograniczenia segregacji ze 
względu na płeć oraz propagowania 
godzenia pracy i życia osobistego kobiet i 
mężczyzn.

Or. fr

Poprawka 39
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 
systematycznego uwzględniania 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 bez dyskryminacji ze 
względu na płeć, rasę lub pochodzenie 
etniczne, religię lub przekonania, 
niepełnosprawność, wiek czy orientację 
seksualną w drodze systematycznego 
uwzględniania zasady niedyskryminacji, o 
której mowa w art. 7 rozporządzenia (UE) 
nr [...]. EFS wspiera ponadto konkretne 
działania w ramach priorytetów 
inwestycyjnych określonych w art. 3 
niniejszego rozporządzenia, w 
szczególności w jego ust. 1 lit. c) ppkt (iii), 
których celem jest usunięcie wszelkich 
form dyskryminacji i poprawa dostępności 
dla osób niepełnosprawnych w celu 
zmniejszenia nierówności w zakresie
poziomów kwalifikacji, zwiększenia 
udziału w rynku pracy osób narażonych 
na dyskryminację oraz pogłębienia ich 
włączenia społecznego, w tym poprzez 
ułatwienie przejścia od opieki 
instytucjonalnej do środowiskowej.

Or. fr
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Poprawka 40
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. EFS będzie promować innowacje 
społeczne we wszystkich obszarach 
objętych zakresem EFS, jak określono w 
art. 3 niniejszego rozporządzenia, w 
szczególności w celu badania i zwiększenia 
możliwości innowacyjnych rozwiązań na 
rzecz realizacji potrzeb społecznych.

1. EFS będzie promować innowacje 
społeczne we wszystkich obszarach 
objętych zakresem EFS, jak określono w 
art. 3 niniejszego rozporządzenia, w 
szczególności w celu badania lub
zwiększenia możliwości innowacyjnych 
rozwiązań na rzecz realizacji potrzeb 
społecznych przy zaangażowaniu 
wszystkich zainteresowanych podmiotów, 
a zwłaszcza przy udziale partnerów 
społecznych.

Or. fr

Poprawka 41
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Państwa członkowskie same określają 
dziedziny i obszary innowacji społecznej 
odpowiadające szczególnym potrzebom w 
ich programach operacyjnych, a także plan 
przeprowadzenia oceny zdobytych 
doświadczeń oraz gromadzenia i 
rozpowszechniania otrzymanych wyników.

Or. fr

Poprawka 42
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 3
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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, w szczególności 
przez wspieranie wzajemnego uczenia się, 
tworzenie sieci, rozpowszechnianie oraz 
uwypuklanie dobrych praktyk i metodyki.

Or. fr

Poprawka 43
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie mogą wybrać 
tematy współpracy transnarodowej z listy 
zaproponowanej przez Komisję i 
zatwierdzonej przez Komitet EFS.

2. W celu określenia dziedzin i form 
współpracy transnarodowej, które 
odpowiadają ich specyficznym potrzebom, 
państwa członkowskie mogą wybrać 
tematy z listy zaproponowanej przez 
Komisję i zatwierdzonej przez Komitet 
EFS, o którym mowa w art. 163 akapit 
drugi Traktatu.

Or. fr

Poprawka 44
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja ułatwia współpracę 
transnarodową w zakresie tematów, o 
których mowa w ust. 2, przez wzajemne 
uczenie się i skoordynowane lub wspólne 
działania. W szczególności Komisja 
organizuje działania unijnej platformy w 
celu ułatwienia wymiany doświadczeń, 
budowania potencjału i tworzenia sieci 
kontaktów, jak również rozpowszechniania 
odpowiednich wyników. Ponadto Komisja 

3. Komisja ułatwia współpracę 
ponadnarodową przez wzajemne uczenie 
się i skoordynowane lub wspólne działania. 
W szczególności Komisja organizuje 
działania unijnej platformy w celu 
ułatwienia tworzenia partnerstw 
transnarodowych, wymiany doświadczeń, 
budowania potencjału i tworzenia sieci 
kontaktów, jak również gromadzenia i 
rozpowszechniania odpowiednich 
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opracowuje skoordynowane ramy 
realizacji, obejmujące wspólne kryteria 
kwalifikowalności, rodzaje i harmonogram 
działań oraz wspólne podejścia 
metodyczne w zakresie monitorowania i
oceny, w celu ułatwienia współpracy 
transnarodowej.

wyników. Ponadto Komisja opracowuje 
skoordynowane ramy realizacji, 
obejmujące wspólne kryteria 
kwalifikowalności, rodzaje i harmonogram 
działań oraz wspólne podejścia 
metodyczne w zakresie monitorowania i 
oceny, w celu ułatwienia współpracy 
transnarodowej.

Or. fr

Poprawka 45
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 3 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) do innowacji społecznych i współpracy 
transnarodowej, o których mowa w art. 9 i 
10, gdy nie są one objęte odrębną osią 
priorytetową.

Nie dotyczy wersji polskiej.

Or. fr

Poprawka 46
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, 
szkolenia i włączenia społecznego, jak 
również zintegrowane inwestycje 
terytorialne [ITI], o których mowa w art. 
99 rozporządzenia (UE) nr […].

Or. fr
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Poprawka 47
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 
– za sprawą priorytetów inwestycyjnych, o 
których mowa w art. 3 ust. 1 niniejszego 
rozporządzenia – przez strategie 
określające zintegrowane działania służące 
rozwiązywaniu problemów gospodarczych, 
środowiskowych i społecznych obecnych 
na zurbanizowanych obszarach miast, które 
wymienione są w umowie o partnerstwie.

Or. fr

Poprawka 48
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.

Or. fr
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UZASADNIENIE

1. We wniosku Komisji Europejskiej dotyczącym Europejskiego Funduszu Społecznego 
(EFS) na lata 2014-2020 zawarto ważne rozwiązania, które zasługują na poparcie Parlamentu 
Europejskiego, aby skutecznie pomagać społeczeństwu europejskiemu w dostosowywaniu się 
do zmian na rynku zatrudnienia za sprawą współfinansowania projektów szkoleniowych i 
programów na rzecz pomocy w znalezieniu zatrudnienia: 

 alokacja funduszy na podstawie priorytetów strategii „Europa 2020”, 
 grupowanie tematyczne i przeznaczanie 20% wkładu dla funduszu w każdym 

państwie członkowskim na potrzeby włączenia społecznego i walki z ubóstwem,
 uznawanie w większej mierze roli partnerów społecznych i organizacji 

pozarządowych, a także 
 uproszczenie procedur.

Europejski Fundusz Społeczny, będący główną siłą napędową o charakterze finansowym Unii 
Europejskiej w zakresie wspierania zatrudnienia, został utworzony w 1957 r. na mocy traktatu 
rzymskiego. Od momentu utworzenia fundusz skupia się na działaniach towarzyszących 
mobilności geograficznej i zawodowej pracowników. W obliczu obecnego kryzysu spójność 
społeczna ma zasadnicze znaczenie, a inwestycje EFS w tej dziedzinie skupiają się na: 

1. włączeniu społecznym za sprawą włączenia zawodowego, 
2. podniesieniu poziomu kwalifikacji, 
3. podniesieniu poziomu zatrudnienia. 

W celu osiągnięcia tej spójności społecznej trzeba będzie zastosować w okresie 2014-2020 
cztery główne cele tematyczne określone we wniosku Komisji dotyczącym EFS: 
„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”. 

Wsparcie dla młodych ludzi jest niezbędne, ponieważ obecnie 21% z nich nie jest 
zatrudnionych wewnątrz Unii Europejskiej, a wiele innych młodych osób opuściło systemy 
szkoleniowe bez uzyskania kwalifikacji. Z tego właśnie powodu EFS pozostaje narzędziem 
integracji społecznej za sprawą integracji zawodowej wykorzystującym zintegrowane 
podejście sprzyjające spersonalizowanym lub globalnym ścieżkom rozwoju w celu 
realizacji celu maksymalnego poziomu zatrudnienia dobrej jakości. Włączenie społeczne 
osób bezrobotnych musi być ponadto wspierane poprzez zapewnianie dostępu do 
zasobów i odpowiednich usług dla wszystkich.

EFS powinien ponadto być wykorzystywany jako narzędzie służące ułatwianiu 
przewidywania z wyprzedzeniem przyszłych potrzeb w zakresie umiejętności w celu 
znaczącego zwiększenia liczby pracowników wysoce wykwalifikowanych, których – według 
najnowszych prognoz – w bliskiej przyszłości będzie potrzebować Europa. 

Wyraźniej sprecyzowane uznawanie szczególnej roli partnerów na wszystkich szczeblach 
stanowi element niezbędny dla należytego funkcjonowania projektów. To właśnie dzięki 
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mobilizacji wszystkich zainteresowanych stron i stowarzyszeniu wszystkich partnerów 
społecznych na rzecz zarządzania EFS i wykorzystywania go na szczeblu europejskim, 
krajowym i regionalnym lub lokalnym EFS pozostanie funduszem niezbędnym dla polityki 
zatrudnienia i włączenia zawodowego Europejczyków. 

Uproszczenie zasad i procedur, a także podejście pragmatyczne stanowią dobre rozwiązania 
na rzecz lepszych rezultatów działań finansowanych ze środków EFS. Elementami mającymi 
na celu uproszczenie procedur administracyjnych są przede wszystkim stosowanie płatności 
ryczałtowych i kosztów jednostkowych w celu skutecznego usunięcia jednej z głównych 
przeszkód utrudniających przedsiębiorstwom dostęp do funduszu, a tym samym zwiększenia 
poziomu absorpcji dostępnych zasobów. W przypadku projektów, w których udział środków 
publicznych nie przekracza kwoty 50 000 EUR, należy umożliwić specjalne uproszczenie 
wniosków dotyczących pozyskania środków z EFS. Efektywne wykorzystywanie zasobów 
EFS może w znaczący sposób poprawić oddziaływanie polityki na rzecz ożywienia 
gospodarczego i sprzyjać tworzeniu nowych miejsc pracy w Unii Europejskiej. 

Wszystkie te cele będą musiały stać się przedmiotem uzasadnionych środków oddziaływania 
kilkakrotnie w ciągu okresu programowania w celu nadzorowania należytego 
wykorzystywania zasobów i skuteczności prowadzonej polityki. 

2. EFS – ogólne ramy polityki spójności

Rozwiązaniem niezbędnym jest silne wsparcie dla EFS na minimalnym poziomie 
wynoszącym 25% budżetu funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności. Państwa 
członkowskie pozostają pośrednikami pierwszego rzędu w odniesieniu do wszystkich 
kierunków polityki EFS ze względu na znaczenie krajowych strategii politycznych w 
dziedzinie zatrudnienia; w poszanowaniu autonomii państw członkowskich pozostawia się im 
swobodę w organizowaniu wdrażania programów zgodnie z właściwą tym państwom 
organizacją. 

W pierwszej kolejności należy podjąć wysiłki na rzecz poprawy zarządzania EFS poprzez 
utrzymanie scentralizowanej koordynacji działań funduszu przy jednoczesnym lepszym 
uwzględnianiu rzeczywistych potrzeb lokalnych. 

Racjonalizacja procedur kontrolnych wydaje się absolutną koniecznością w celu ułatwienia 
życia lokalnym podmiotom EFS: należy zharmonizować kontrole poprzez zakazanie praktyki 
nadmiernego kontrolowania i rezygnację z niektórych bezcelowych kontroli. W celu 
złagodzenia procedur kontrolnych „umowy zaufania” zawierane pomiędzy każdym państwem 
członkowskim i Komisją Europejską umożliwiłyby zmniejszenie liczby obowiązków 
urzędowych ciążących na państwach członkowskich. Skrócenie terminów płatności musi stać 
się wspólnym celem wszystkich państw członkowskich za sprawą rozpropagowania praktyki 
płatności etapowych. 

Towarzyszenie lokalnym podmiotom EFS należy wspierać za sprawą zwiększenia poziomu 
środków przeznaczonych na pomoc techniczną i szkolenie służb zarządzających Europejskim 
Funduszem Społecznym. 

W celu podniesienia poziomu wykorzystania środków EFS należy koniecznie stworzyć 
warunki umożliwiające lepsze ich wykorzystanie poprzez: 
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 zachęcanie każdego państwa członkowskiego do ponownego określenia priorytetów 
mających otrzymać finansowanie w celu zwiększenia efektywności EFS; 

 stworzenie czeku EFS (ryczałtowego) dla mikroprojektów dotyczących konkretnych 
dziedzin, w których rezultaty są łatwe do osiągnięcia i zmierzenia; 

 poprawę komunikacji i wymiany informacji z większym uwzględnieniem 
wykonawców projektów; 

 czuwanie nad lepszą synergią pomiędzy EFS i EFRR zgodnie z założeniami 
określonymi w ogólnym rozporządzeniu dotyczącym Funduszu Spójności. 

Ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wspiera się projekty przynoszące korzyści 
grupom znajdującym się w najtrudniejszym położeniu. W przypadku gdy przepisy w 
dziedzinie zasady wzajemnej zgodności w ujęciu makroekonomicznym przewidziane w 
projekcie rozporządzenia Komisji dotyczącym wspólnych przepisów w zakresie funduszy 
miałyby zastosowanie w odniesieniu do EFS, powodowałoby to utrzymywanie się poważnych 
obaw. W związku z powyższym nie można stosować zasady podwójnego karania w 
odniesieniu do społeczności narażonych w krajach już znajdujących się w trudnej sytuacji.


