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POPRAWKI

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

Poprawka 1

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 w 
dziedzinie zatrudnienia, edukacji, 
integracji społecznej, zwalczania ubóstwa 
i poprawy zdolności instytucjonalnych, co 
wymaga odpowiednich i wystarczających 
środków finansowych na realizację tych 
celów. 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. Grupowanie tematyczne 
powinno być jednak elastyczne i 
umożliwiać dostosowanie interwencji EFS 
do potrzeb i specyfiki każdego państwa 
członkowskiego i każdego regionu. 

Or. es

Uzasadnienie

EFS powinien przyczyniać się do realizacji strategii Europa 2020 w ramach czterech 
przypisanych mu celów tematycznych.
Grupowanie tematyczne, jakie zaproponowała Komisja, powinno być elastyczne, aby 
dostosować interwencje EFS do potrzeb każdego państwa i regionu, co pozwoli skuteczniej 
wykorzystywać zasoby.
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Poprawka 2

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 władzami lokalnymi 
i regionalnymi, partnerami społecznymi 
oraz organizacjami pozarządowymi. Jest 
zatem konieczne, aby państwa 
członkowskie zachęcały zarówno władze
lokalne i regionalne, jak i partnerów 
społecznych i organizacje pozarządowe do
opracowania i realizacji działań 
finansowanych przez EFS.

Or. es

Uzasadnienie

Władze lokalne i regionalne powinny również uczestniczyć w procedurach opracowywania i 
realizacji interwencji EFS.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1

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 

1. EFS wspiera dążenie do wysokiego 
poziomu zatrudnienia i tworzenia większej 
liczby miejsc pracy, podnoszenia ich 
jakości w każdym wymiarze, mobilności
geograficznej i zawodowej pracowników, 
ułatwia im dostosowanie się do zmian
technologicznych i zmian na rynku pracy, 
zachęca do wysokiego poziomu kształcenia 
i szkolenia, zapewnia równość płci, równe 
szanse i niedyskryminację, wzmacnia
integrację społeczną i walkę z ubóstwem, 
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wzmocnienia spójności ekonomicznej, 
społecznej i terytorialnej.

przyczyniając się tym samym do realizacji 
priorytetów Unii Europejskiej w zakresie 
wzmocnienia spójności ekonomicznej, 
społecznej i terytorialnej. Główną zasadą 
wszystkich działań finansowanych z EFS 
pozostaje nadal zmniejszenie nierówności 
społecznych oraz rozbieżności w 
dziedzinie zatrudnienia na szczeblu 
krajowym, regionalnym i lokalnym. 

Or. es

Uzasadnienie

Wśród celów EFS powinno się znaleźć tworzenie wysokiej jakości miejsc pracy i 
przystosowanie pracowników do zmian technologicznych i zmian na rynku pracy. EFS 
powinien również dbać o równość kobiet i mężczyzn. 
Szczególnie ważne jest również wyraźne odniesienie do integracyjnego wymiaru EFS oraz 
zmniejszenia nierówności społecznych i rozbieżności w dziedzinie zatrudnienia jako głównej 
zasady działań.

Poprawka 4

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 bezrobotnym, a w szczególności
długotrwale bezrobotnym, osobom 
młodym, kobietom, starszym osobom 
aktywnym zawodowo, 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.

Or. es
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Uzasadnienie

EFS powinien zwrócić szczególną uwagę na grupy znajdujące się w niekorzystnej sytuacji, do 
których należy zaliczyć bezrobotnych, osoby młode, kobiety i aktywne zawodowo osoby 
starsze.

Poprawka 5

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, aktywną i zrównoważoną
integrację na rynku pracy ludzi młodych w 
szczególności ludzi młodych bez pracy, 
którzy nie uczestniczą w kształceniu lub 
szkoleniu;

Or. es

Uzasadnienie

EFS powinien wspierać aktywną i trwałą integrację ludzi młodych na rynku pracy, przy
zwróceniu szczególnej uwagi na młodych ludzi bez pracy lub bez wykształcenia ani zawodu.

Poprawka 6

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) rzeczywistą równość mężczyzn i kobiet 
oraz godzenie życia zawodowego z życiem 
prywatnym i rodzinnym;

Or. es

Uzasadnienie

EFS powinien promować rzeczywistą równość mężczyzn i kobiet oraz godzenie życia 
zawodowego, osobistego i rodzinnego.
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Poprawka 7

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(v) przystosowanie pracowników, 
przedsiębiorstw i przedsiębiorców do 
zmian:

(v) przystosowanie pracowników, 
przedsiębiorstw i przedsiębiorców do 
zmian technologicznych i zmian na rynku 
pracy poprzez stosowanie czynnych 
środków zapobiegawczych, w 
szczególności w regionach, w których 
restrukturyzuje się przedsiębiorstwa i 
sektory oraz zamyka się lub delokalizuje 
przedsiębiorstwa;

Or. es

Uzasadnienie

EFS powinien promować i przewidywać przystosowanie pracowników, przedsiębiorstw i 
przedsiębiorców do zmian technologicznych i zmian na rynku pracy. Środek ten nabiera 
szczególnego znaczenia w regionach, w których restrukturyzuje się przedsiębiorstwa i sektory, 
a także zamyka się lub delokalizuje przedsiębiorstwa. 

Poprawka 8

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(vii) modernizację i wzmocnienie roli 
instytucji działających na rynku pracy, w 
tym działania mające na celu zwiększanie 
transnarodowej mobilności pracowników;

(vii) modernizację i wzmocnienie roli 
instytucji działających na rynku pracy, w 
tym działania mające na celu zwiększanie 
transnarodowej mobilności pracowników
poprzez transgraniczną integrację rynków 
pracy, uznawanie kompetencji i 
kwalifikacji zawodowych oraz nasilenie 
działalności sieci Eures.

Or. es

Uzasadnienie

EFS powinien promować zwiększanie transnarodowej mobilności pracowników poprzez 
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transgraniczną integrację rynków pracy, uznawanie kompetencji i kwalifikacji zawodowych 
oraz nasilenie działalności sieci Eures.

Poprawka 9

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(b) inwestowanie w edukację, podnoszenie
umiejętności i uczenie się przez całe życie
w sposób dostosowany do potrzeb i 
specyfiki zainteresowanych grup, przez:

Or. es

Uzasadnienie

Interwencje EFS w dziedzinie edukacji, podnoszenie kompetencji zawodowych i uczenie się 
przez całe życie powinny być realizowane w sposób dostosowany do potrzeb i specyfiki 
zainteresowanych grup, co pozwoli na skuteczniejsze wykorzystanie zasobów.

Poprawka 10

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

Or. es

Uzasadnienie

EFS powinien zapobiegać przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej i ograniczać to 
zjawisko, aby zmniejszyć bezrobocie wśród ludzi młodych i wspierać wszystkie obywatelki i 
wszystkich obywateli w zdobywaniu minimalnego wymaganego wykształcenia poprzez 
zachęcanie do kontynuacji procesu edukacyjnego i ponowne podejmowanie nauki.
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Poprawka 11

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, podniesienie umiejętności i 
kwalifikacji siły roboczej i zwiększenie 
dopasowania systemów kształcenia i 
szkolenia do potrzeb rynku pracy i 
zachodzących na nim zmian poprzez 
szersze nauczanie przedsiębiorczości i 
zwiększanie środków ułatwiających 
przechodzenie między kształceniem, 
szkoleniem zawodowym a dostępem do 
zatrudnienia, zwracając szczególną uwagę 
na szkolenie ludzie młodych, długotrwale 
bezrobotnych oraz starszych 
pracowników, aby starzejąc się aktywnie 
mogli oni jednocześnie utrzymać się na 
swoim miejscu pracy.

Or. es

Uzasadnienie

EFS powinien promować dopasowanie systemów edukacji i szkolenia do potrzeb rynku pracy, 
zwracając przy tym szczególną uwagę na przechodzenie od kształcenia i szkolenia 
zawodowego do zatrudnienia oraz na potrzeby określonych grup znajdujących się w 
najbardziej niekorzystnej sytuacji, np. długotrwale bezrobotnych, ludzi młodych i starszych 
pracowników.

Poprawka 12

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) aktywną integrację; (i) aktywną integrację społeczno-
zawodową grup znajdujących się w 
najbardziej niekorzystnej sytuacji;

Or. es
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Uzasadnienie

EFS powinien promować integrację społeczno-zawodową grup znajdujących się w 
najbardziej niekorzystnej sytuacji.

Poprawka 13

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) integrację społeczności 
marginalizowanych, takich jak Romowie;

(ii) pełną integrację społeczno-zawodową
społeczności marginalizowanych, takich 
jak Romowie;

Or. es

Uzasadnienie

Interwencje EFS powinny być skierowane na integrację społeczno-zawodową społeczności 
znajdujących się w najbardziej niekorzystnej sytuacji.

Poprawka 14

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii a) integrację społeczno-zawodową 
pracowników migrujących;

Or. es

Uzasadnienie
Interwencje EFS powinny być skierowane na integrację społeczno-zawodową pracowników 
migrujących.
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Poprawka 15

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 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
lub na terytorium państw członkowskich o 
wysokiej stopie bezrobocia, aby określić 
działania, które dzięki zwiększeniu 
zdolności instytucjonalnej oraz 
skuteczności administracji i usług 
publicznych przyczyniają się do tworzenia 
miejsc pracy.

Or. es

Uzasadnienie

EFS powinien przewidywać możliwość przyznania państwom o wysokiej stopie bezrobocia, 
środków przeznaczonych na zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności 
administracji publicznej, aby przeprowadzać reformy, udoskonalać przepisy i zarządzanie 
usługami publicznymi, a tym samym przyczyniać się do tworzenia miejsc pracy.

Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 3 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) w przypadku bardziej rozwiniętych 
regionów państwa członkowskie 
przeznaczają 80 % przydziału dla każdego 
programu operacyjnego na maksymalnie
cztery priorytety inwestycyjne określone w 
art. 3 ust. 1;

a) w przypadku bardziej rozwiniętych 
regionów państwa członkowskie 
przeznaczają 70% przydziału dla każdego 
programu operacyjnego na maksymalnie
sześć priorytetów inwestycyjnych 
określonych w art. 3 ust. 1;
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Or. es

Uzasadnienie

Przydziały na każdy program operacyjny powinny zachować pewną elastyczność, aby regiony 
mogły skuteczniej pracować w określonych dziedzinach, w których mają największe potrzeby.

Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 3 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) w przypadku regionów w okresie 
przejściowym państwa członkowskie 
przeznaczają 70 % przydziału dla każdego 
programu operacyjnego na maksymalnie
cztery priorytety inwestycyjne określone w 
art. 3 ust. 1;

b) w przypadku regionów w okresie 
przejściowym państwa członkowskie 
przeznaczają 60% przydziału dla każdego 
programu operacyjnego na maksymalnie
sześć priorytetów inwestycyjnych 
określonych w art. 3 ust. 1;

Or. es

Uzasadnienie

Przydziały na każdy program operacyjny powinny zachować pewną elastyczność, aby regiony 
mogły skuteczniej pracować w określonych dziedzinach, w których mają największe potrzeby.

Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 3 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) w przypadku mniej rozwiniętych 
regionów państwa członkowskie 
przeznaczają 60 % przydziału dla każdego 
programu operacyjnego na maksymalnie
cztery priorytety inwestycyjne określone w 
art. 3 ust. 1.

c) w przypadku mniej rozwiniętych 
regionów państwa członkowskie 
przeznaczają 50% przydziału dla każdego 
programu operacyjnego na maksymalnie
sześć priorytetów inwestycyjnych 
określonych w art. 3 ust. 1.

Or. es

Uzasadnienie

Przydziały na każdy program operacyjny powinny zachować pewną elastyczność, aby regiony 
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mogły skuteczniej pracować w określonych dziedzinach, w których mają największe potrzeby.

Poprawka 19

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 lokalnych i regionalnych 
jednostek samorządu, 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 pomocy technicznej w rozumieniu 
art. 108 i 109 rozporządzenia (UE) nr […] 
oraz 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. es

Uzasadnienie

EFS powinien wspierać udział lokalnych i regionalnych jednostek samorządu, partnerów 
społecznych i innych zainteresowanych stron, w szczególności organizacji pozarządowych, w 
realizacji programów operacyjnych zarówno za pomocą dotacji globalnych, jaki i pomocy 
technicznej.

Poprawka 20

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 

2. Aby zachęcić partnerów społecznych do 
odpowiedniego uczestnictwa w
przygotowywaniu, realizacji, 
monitorowaniu i ocenie programów
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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.

wspieranych przez EFS zgodnie z art. 5 
rozporządzenia (UE) nr […], instytucje 
zarządzające programu operacyjnego
przeznaczają zasoby 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. es

Uzasadnienie

Wspieranie udziału partnerów społecznych w działaniach wspieranych przez EFS nie 
powinno się ograniczać do regionów najuboższych lub kwalifikujących się do otrzymania 
wsparcia z Funduszu Spójności, lecz powinno obejmować wszystkie państwa członkowskie i 
regiony UE.

Poprawka 21

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

3. Aby zachęcić organizacje pozarządowe 
do odpowiedniego uczestnictwa w
przygotowywaniu, realizacji, 
monitorowaniu i ocenie programów
wspieranych przez EFS i ułatwić dostęp 
tych organizacji do wspomnianych działań
zgodnie z art. 5 rozporządzenia (UE) 
nr […], zwłaszcza w dziedzinie włączenia 
społecznego, równości płci i równych 
szans, instytucje zarządzające programu 
operacyjnego przeznaczają zasoby EFS na 
działania na rzecz budowania potencjału 
organizacji pozarządowych.
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Or. es

Uzasadnienie

Wspieranie udziału organizacji pozarządowych w działaniach wspieranych przez EFS nie 
powinno się ograniczać do regionów najuboższych lub kwalifikujących się do otrzymania 
wsparcia z Funduszu Spójności, lecz powinno obejmować wszystkie państwa członkowskie i 
regiony UE.

Poprawka 22

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. W celu wspierania odpowiedniego 
udziału mniejszych jednostek samorządu 
terytorialnego w przygotowywaniu, 
realizacji, monitorowaniu i ocenie 
programów wspieranych przez EFS 
zgodnie z art. 5 rozporządzenia (UE) 
nr […], w szczególności na obszarach 
słabiej zaludnionych i na obszarach 
wiejskich, instytucje zarządzające 
programem operacyjnym przeznaczają 
odpowiednią część zasobów EFS na
działania zmierzające do zwiększania 
potencjału mniejszych jednostek 
samorządu terytorialnego.

Or. es

Uzasadnienie

EFS powinien przewidywać udział mniejszych jednostek samorządu terytorialnego w 
przygotowywaniu, realizacji, monitorowaniu i ocenie programów wspieranych przez EFS, w 
szczególności na obszarach słabiej zaludnionych i na obszarach wiejskich.

Poprawka 23

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie i Komisja promują Państwa członkowskie i Komisja promują
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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.

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
skutecznego i trwałego udziału kobiet w
rynku pracy, w szczególności po okresie 
macierzyństwa i opieki nad osobami 
zależnymi, ograniczenia segregacji na 
rynku pracy i zmniejszenia różnic w 
wynagrodzeniu kobiet i mężczyzn, 
zwalczania stereotypów związanych z płcią 
w dziedzinie kształcenia i szkolenia oraz
aby zapewnić godzenie życia zawodowego, 
osobistego i rodzinnego kobiet i mężczyzn
zwracając szczególną uwagę na potrzeby 
kobiet i mężczyzn sprawujących opiekę 
nad osobami zależnymi i wspierając 
między innymi tworzenie placówek opieki 
nad dziećmi w miejscach pracy.

Or. es

Uzasadnienie

EFS powinien wspierać skuteczny i trwały udział kobiet w rynku pracy poprzez działania 
sprzyjające włączaniu się kobiet na rynek pracy, w szczególności po okresie macierzyństwa i 
opieki nad osobami zależnymi, oraz zapewniające możliwość pogodzenia życia zawodowego, 
osobistego i rodzinnego.  Należy również zwrócić szczególną uwagę na zmniejszanie różnic w 
wynagrodzeniu kobiet i mężczyzn.

Poprawka 24

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 

Państwa członkowskie i Komisja wspierają
zwalczanie dyskryminacji i akceptację 
różnorodności, 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 
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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.

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
dyskryminowanym, w szczególności 
będących przedmiotem wielorakiej 
dyskryminacji, 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.

Or. es

Uzasadnienie

EFS powinien przewidywać nie tylko działania mające na celu wspieranie równości szans, 
lecz również zwalczanie dyskryminacji i akceptację różnorodności. Należy również zwrócić 
szczególną uwagę na grupy będące przedmiotem wielorakiej dyskryminacji. 

Poprawka 25

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 we współpracy z 
partnerami na szczeblu lokalnym lub 
regionalnym oraz przy udziale wszystkich
zainteresowanych podmiotów określają w 
programach operacyjnych obszary 
innowacji społecznej odpowiadające ich
szczególnym potrzebom oraz szczególnym 
potrzebom regionów.

Or. es

Uzasadnienie

W wyborze tematów dotyczących innowacji społecznej powinny uczestniczyć organy 
samorządu lokalnego i regionalnego, a także wszystkie zainteresowane podmioty. 
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Poprawka 26

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, w szczególności 
przez wspieranie wzajemnego uczenia się, 
tworzenie sieci, rozpowszechnianie 
dobrych praktyk i metodyki. Dba ona 
również o spójność i komplementarność 
między działaniami w zakresie innowacji 
społecznych wspieranymi przez EFS a 
działaniami podejmowanymi w ramach 
programu Unii Europejskiej na rzecz 
przemian i innowacji społecznych. 

Or. es

Uzasadnienie

Aby zwiększyć zdolności w zakresie innowacji społecznych i zapewnić wydajność zasobów, 
należy zadbać o spójność i komplementarność działań wspieranych przez EFS z działaniami 
podejmowanymi w ramach programu Unii Europejskiej na rzecz przemian i innowacji 
społecznych.

Poprawka 27

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. Państwa członkowskie mogą wybrać 
tematy współpracy transnarodowej z listy 
zawartej w załączniku II do niniejszego 
rozporządzenia, bez uszczerbku dla innych 
tematów, które mogą zostać uznane za 
interesujące.

Or. es

Uzasadnienie

Należy osiągnąć możliwie największy konsens w sprawie listy tematów współpracy 



PA\901888PL.doc 19/21 PE486.225v02-00

PL

transnarodowej, a także dążyć do możliwie największej spójności między wybranymi 
tematami transnarodowymi a tematycznymi celami poszczególnych programów operacyjnych.

Poprawka 28

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. W ramach programów operacyjnych, 
aby zmaksymalizować skuteczność 
pomocy EFS, należy uwzględniać, w 
danym przypadku, regiony i miejscowości 
znajdujące się w najbardziej niekorzystnej 
sytuacji, o których mowa w art. 174 i 349 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, takie jak regiony najbardziej 
oddalone, regiony wysunięte najbardziej 
na północ, regiony wyspiarskie, górskie i 
transgraniczne, a także znajdujące się w 
najbardziej niekorzystnej sytuacji obszary 
miejskie, podupadające obszary wiejski 
oraz obszary szczególnie dotknięte 
delokalizacją przedsiębiorstw. 

Or. es

Uzasadnienie

EFS powinie zwrócić szczególną uwagę na regiony i miejscowości znajdujące się w 
najbardziej niekorzystnej sytuacji, zgodnie z art. 349 i 174 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej. 

Poprawka 29

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 

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

działania służące rozwiązywaniu 
problemów gospodarczych, 
środowiskowych i społecznych obecnych 
na zurbanizowanych obszarach miast, które 
wymienione są w umowie o partnerstwie.

Or. es

Uzasadnienie

W sprawach związanych z terytorialna specyfiką nie wolno pomijać obszarów wiejskich i 
słabiej zaludnionych. Z drugiej zaś strony należałoby przeznaczyć co najmniej 5% środków 
na rozwój lokalny, zgodnie z art. 7 rozporządzenia w sprawie EFRR.

Poprawka 30

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Co najmniej 5% środków z EFS 
przydzielonych na szczeblu krajowym 
należy przeznaczyć na zintegrowane 
działania na rzecz zrównoważonego 
rozwoju lokalnego, które zostały 
przekazane miastom, aby zarządzały one 
tymi środkami w ramach zintegrowanych 
inwestycji terytorialnych, o których mowa 
w art. 99 rozporządzenia (UE) nr 
[…]/2012 [RWP].

Or. es

Uzasadnienie

W sprawach związanych z terytorialna specyfiką nie wolno pomijać obszarów wiejskich. Z 
drugiej zaś strony należy przeznaczyć co najmniej 5% środków na rozwój lokalny, zgodnie z 
art. 7 rozporządzenia w sprawie EFRR.
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Poprawka 31

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. es

Uzasadnienie

Należy wprowadzić możliwość wspierania działań i polityki za pomocą mikrokredytów.


