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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Od początku istnienia Wspólnoty Europejskiej Fundusz Społeczny przyczynił się do 
wyrównywania poziomu rozwoju poszczególnych regionów. Od chwili przystąpienia do Unii 
krajów Europy Środkowej i Wschodniej, Europejski Fundusz Społeczny odgrywa istotną rolę 
w łagodzeniu społecznych kosztów transformacji w krajach postkomunistycznych. W tym 
regionie Fundusz jest jedną z ważnych form inwestowania w kapitał ludzki. Wspiera między 
innymi inicjatywy szkoleniowe skierowane do grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Zdając sobie sprawę z istniejących wciąż, a nawet rosnących w dobie kryzysu, potrzeb wsparcia 
zawodowego w regionach słabiej rozwiniętych, z zadowoleniem przyjmujemy propozycję 
zabezpieczenia finansowego EFS w kolejnym okresie programowania, w tym poprzez 
wydzielenie w ramach polityki spójności minimalnej alokacji na ten Fundusz. 

Z tej perspektywy sugeruję bardziej elastyczne zapisy rozporządzenia, pozwalające 
poszczególnym krajom reagować na własne specyficzne problemy społeczno-gospodarcze. 
Dotyczy to między innymi docelowych beneficjentów funduszu i postulatu niezamykania 
w sztywnych ramach rozporządzenia wykazu grup społecznych, których może on dotyczyć. 

W ramach obszaru związanego z promowaniem włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa, 
należałoby wyodrębnić szczególną potrzebę wsparcia dla kobiet w trudnej sytuacji 
zawodowej, wiedząc, że są one najbardziej zagrożone ubóstwem, oraz potrzebę wsparcia 
rodziców, głównie matek, samotnie wychowujących dzieci, w celu ułatwienia im godzenia 
życia zawodowego i rodzinnego. 

POPRAWKI

Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia zwraca się do Komisji Praw Kobiet 
i Równouprawnienia, jako do komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim 
sprawozdaniu następujących poprawek:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 7 preambuły

Tekst przedstawiony 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 

(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. 
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zależności od poziomu rozwoju regionów 
otrzymujących wsparcie wybór i liczba 
priorytetów inwestycyjnych dla Funduszu 
powinien być również ograniczony.

Większa część środków finansowych w 
tym obszarze powinna zostać 
przeznaczona na wsparcie kobiet, mając 
na uwadze, iż są one najbardziej 
zagrożone ubóstwem. W zależności od 
poziomu rozwoju regionów otrzymujących 
wsparcie wybór i liczba priorytetów 
inwestycyjnych dla Funduszu powinien 
być również ograniczony.

Or. pl

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykul 2 – ustęp 3

Tekst przedstawiony przez Komisję Poprawka

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

3. EFS przynosi korzyści obywatelom, 
którzy znaleźli się w niekorzystnej sytuacji
społeczno-zawodowej, np. długotrwale 
bezrobotnym lub zagrożonym 
wykluczeniem społecznym. Państwa 
członkowskie określają docelowe typy 
grup społeczności zmarginalizowanych, 
które są potencjalnymi beneficjentami 
EFS. EFS udziela również wsparcia dla 
przedsiębiorstw, systemów i struktur w 
celu ułatwienia ich dostosowania do 
nowych wyzwań, promocji dobrego 
rządzenia oraz realizacji reform w 
szczególności w dziedzinie zatrudnienia, 
edukacji i polityk społecznych.

Or. pl
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Poprawka 3

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

Tekst przedstawiony przez Komisję Poprawka

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

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

Or. pl

Poprawka 4

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

Tekst przedstawiony przez Komisję Poprawka

(ia) aktywne wsparcie integracji na rynku 
pracy rodziców samotnie wychowujących 
dzieci poprzez pomoc w godzeniu życia 
zawodowego i rodzinnego, mając na 
uwadze, że zdecydowaną większość 
rodziców samotnie wychowujących dzieci 
stanowią w Europie kobiety;

Or. pl

Poprawka 5

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

Tekst przedstawiony przez Komisję Poprawka

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

(iv) ułatwianie dostępu do niedrogich, 
trwałych oraz wysokiej jakości usług 
świadczonych w interesie ogólnym, w tym 
opieki zdrowotnej, usług socjalnych oraz 
dostępnych również dla bezrobotnych 
rodziców struktur opieki dla dzieci 
przedszkolnych;
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