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POPRAWKI

Komisja Prawna zwraca się do Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, jako komisji 
przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) W dniu 17 listopada 2017 r. 
Parlament Europejski, Rada i Komisja 
wspólnie proklamowały Europejski filar 
praw socjalnych jako odpowiedź na 
wyzwania społeczne w Europie. 
Dwadzieścia najważniejszych zasad filaru 
pogrupowano według trzech kategorii: 
równe szanse i dostęp do zatrudnienia;
uczciwe warunki pracy; ochrona socjalna 
i włączenie społeczne. Te dwadzieścia 
zasad Europejskiego filaru praw socjalnych 
powinno przyświecać działaniom 
prowadzonym w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego Plus (EFS+). Aby 
przyczynić się do wdrażania Europejskiego 
filaru praw socjalnych, EFS+ powinien 
wspierać inwestycje w kapitał ludzki 
i systemy w obszarach polityki 
dotyczących zatrudnienia, edukacji 
i włączenia społecznego, a tym samym 
wspierać spójność gospodarczą, społeczną 
i terytorialną zgodnie z art. 174 TFUE.

(1) W dniu 17 listopada 2017 r. 
Parlament Europejski, Rada i Komisja 
wspólnie proklamowały Europejski filar 
praw socjalnych jako odpowiedź na 
wyzwania społeczne w Europie i na apele 
ze strony społeczeństwa, aby 
skonsolidować wymiar społeczny Unii. 
Dwadzieścia najważniejszych zasad filaru 
pogrupowano według trzech kategorii: 
równe szanse i dostęp do zatrudnienia; 
uczciwe warunki pracy; ochrona socjalna 
i włączenie społeczne. Te dwadzieścia 
zasad Europejskiego filaru praw socjalnych 
powinno przyświecać działaniom 
prowadzonym w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego Plus (EFS+), który 
powinien odzwierciedlać prawa i zasady 
zawarte w Karcie praw podstawowych 
Unii Europejskiej. Aby przyczynić się do 
wdrażania Europejskiego filaru praw 
socjalnych, EFS+ powinien wspierać 
inwestycje w kapitał ludzki i systemy w
obszarach polityki dotyczących 
zatrudnienia, edukacji i włączenia 
społecznego, a tym samym wspierać 
spójność gospodarczą, społeczną i
terytorialną zgodnie z art. 174 i 175 TFUE.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Na poziomie Unii europejski 
semestr na rzecz koordynacji polityki 
gospodarczej zapewnia ramy określania 
krajowych priorytetów w zakresie reform 
oraz monitorowania ich realizacji. Państwa 
członkowskie opracowują swoje własne 
krajowe wieloletnie strategie inwestycyjne 
na rzecz tych priorytetów reform. Strategie 
te powinny być przedstawiane wraz 
z rocznymi krajowymi programami reform 
jako sposób na określenie i koordynowanie 
priorytetowych projektów inwestycyjnych, 
które mają być wspierane ze środków 
krajowych lub unijnych. Powinny też 
służyć wykorzystywaniu unijnego 
finansowania w spójny sposób oraz 
maksymalizowaniu wartości dodanej 
wsparcia finansowego pochodzącego 
w szczególności z programów wspieranych 
przez Unię w stosownych przypadkach 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Funduszu Spójności, 
Europejskiego Funduszu Społecznego 
Plus, Europejskiego Funduszu Morskiego 
i Rybackiego, Europejskiego Funduszu 
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich, Europejskiego Instrumentu 
Stabilizacji Inwestycji oraz InvestEU.

(2) Na poziomie Unii europejski 
semestr na rzecz koordynacji polityki 
gospodarczej zapewnia ramy określania 
krajowych priorytetów w zakresie reform 
oraz monitorowania ich realizacji. Państwa 
członkowskie opracowują swoje własne 
krajowe wieloletnie strategie inwestycyjne 
na rzecz tych priorytetów reform. Strategie 
te powinny być opracowywane we 
współpracy z organami krajowymi, 
regionalnymi i lokalnymi, uwzględniać 
perspektywę płci oraz być przedstawiane 
wraz z rocznymi krajowymi programami 
reform jako sposób na określenie i
koordynowanie priorytetowych projektów 
inwestycyjnych, które mają być wspierane 
ze środków krajowych lub unijnych. 
Powinny też służyć wykorzystywaniu 
unijnego finansowania w spójny sposób 
oraz maksymalizowaniu społecznej
wartości dodanej wsparcia finansowego 
pochodzącego w szczególności 
z programów wspieranych przez Unię 
w stosownych przypadkach 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Funduszu Spójności, 
Europejskiego Funduszu Społecznego 
Plus, Europejskiego Funduszu Morskiego 
i Rybackiego, Europejskiego Funduszu 
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich, Europejskiego Instrumentu 
Stabilizacji Inwestycji oraz InvestEU.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Rada Europejska z [...] przyjęła 
zmienione wytyczne dotyczące polityki 
zatrudnienia państw członkowskich, aby 
dostosować ich treść do zasad 
Europejskiego filaru praw socjalnych 

(3) Rada Europejska z [...] przyjęła 
zmienione wytyczne dotyczące polityki 
zatrudnienia państw członkowskich, aby 
dostosować ich treść do zasad 
Europejskiego filaru praw socjalnych 
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celem poprawy konkurencyjności Europy 
i uczynienia jej lepszym miejscem do 
inwestowania, tworzenia miejsc pracy 
i wspierania spójności społecznej. Aby 
zapewnić pełną zgodność EFS+ z celami 
tych wytycznych, w szczególności jeżeli 
chodzi o zatrudnienie, edukację, szkolenia 
i walkę z wykluczeniem społecznym, 
ubóstwem i dyskryminacją, EFS+ 
powinien wspierać państwa członkowskie, 
biorąc pod uwagę właściwe zintegrowane 
wytyczne i zalecenia dla poszczególnych 
krajów przyjęte zgodnie z art. 121 ust. 2 
TFUE i art. 148 ust. 4 TFUE, a także, 
w stosownych przypadkach, na poziomie 
krajowym – krajowe programy reform 
poparte krajowymi strategiami. EFS+ 
powinien także przyczyniać się do 
odpowiednich aspektów realizacji 
najważniejszych inicjatyw i działań Unii, 
w szczególności europejskiego programu 
na rzecz umiejętności oraz europejskiego 
obszaru edukacji, właściwych zaleceń 
Rady i innych inicjatyw, takich jak 
gwarancja dla młodzieży, ścieżki poprawy 
umiejętności oraz integracja osób 
długotrwale bezrobotnych.

celem poprawy konkurencyjności Europy 
i uczynienia jej lepszym miejscem do 
inwestowania, tworzenia miejsc pracy 
i wspierania spójności społecznej. Aby 
zapewnić pełną zgodność EFS+ z celami 
tych wytycznych, w szczególności jeżeli 
chodzi o zatrudnienie, edukację, szkolenia 
i walkę z wykluczeniem społecznym, 
ubóstwem i dyskryminacją, EFS+ 
powinien wspierać państwa członkowskie, 
biorąc pod uwagę właściwe zintegrowane 
wytyczne i zalecenia dla poszczególnych 
krajów przyjęte zgodnie z art. 121 ust. 2 
TFUE i art. 148 ust. 4 TFUE, a także, 
w stosownych przypadkach, na poziomie 
krajowym – krajowe programy reform 
poparte krajowymi strategiami. EFS+ 
powinien także przyczyniać się do 
odpowiednich aspektów realizacji 
najważniejszych inicjatyw i działań Unii, 
w szczególności europejskiego programu 
na rzecz umiejętności, europejskiego 
obszaru edukacji, Planu działania na rzecz 
integracji obywateli państw trzecich, 
gwarancji dla młodzieży oraz innych 
właściwych zaleceń Rady i innych 
inicjatyw, takich jak gwarancja dla 
młodzieży, ścieżki poprawy umiejętności 
oraz integracja osób długotrwale 
bezrobotnych.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) Wartość dodana polityki spójności 
UE polega przede wszystkim na 
ukierunkowanym na konkretne obszary 
podejściu do wymiaru terytorialnego, 
wielopoziomowym systemie zarządzania, 
wieloletnim planowaniu oraz wspólnych i 
mierzalnych celach, zintegrowanym 
podejściu do rozwoju, a także 
konwergencji z normami europejskimi w 
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zakresie zdolności administracyjnych.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) W dniu 20 czerwca 2017 r. Rada 
przyjęła dokument dotyczący 
zrównoważonej przyszłości Europy, 
stanowiący odpowiedź Unii na „Agendę 
ONZ na rzecz zrównoważonego rozwoju 
2030”. Rada podkreśliła znaczenie dążenia 
do zrównoważonego rozwoju w trzech 
wymiarach (gospodarczym, społecznym 
i środowiskowym) w wyważony 
i zintegrowany sposób. Konieczne jest 
uwzględnianie zrównoważonego rozwoju 
we wszystkich obszarach polityki 
wewnętrznej i zewnętrznej Unii oraz 
prowadzenie ambitnej polityki dotyczącej 
globalnych wyzwań. Rada pozytywnie 
przyjęła komunikat Komisji pt. „Kolejne 
kroki w kierunku zrównoważonej 
przyszłości Europy” z dnia 22 listopada 
2016 r. jako pierwszy krok w procesie 
włączania celów zrównoważonego rozwoju 
do wszystkich obszarów unijnej polityki 
i traktowania zrównoważonego rozwoju 
jako naczelnej zasady kierującej polityką 
Unii we wszystkich obszarach, w tym za 
pomocą instrumentów finansowych.

(4) W dniu 20 czerwca 2017 r. Rada 
przyjęła dokument dotyczący 
zrównoważonej przyszłości Europy,
stanowiący odpowiedź Unii na „Agendę 
ONZ na rzecz zrównoważonego rozwoju 
2030”. Rada podkreśliła znaczenie dążenia 
do zrównoważonego rozwoju w trzech 
wymiarach (gospodarczym, społecznym 
i środowiskowym) w wyważony 
i zintegrowany sposób. Konieczne jest 
uwzględnianie zrównoważonego rozwoju 
we wszystkich obszarach polityki 
wewnętrznej i zewnętrznej Unii oraz 
prowadzenie ambitnej polityki dotyczącej 
globalnych wyzwań. Rada pozytywnie 
przyjęła komunikat Komisji pt. „Kolejne 
kroki w kierunku zrównoważonej 
przyszłości Europy” z dnia 22 listopada 
2016 r. jako pierwszy krok w procesie 
włączania celów zrównoważonego rozwoju 
do wszystkich obszarów unijnej polityki 
i traktowania zrównoważonego rozwoju 
jako naczelnej zasady kierującej polityką 
Unii we wszystkich obszarach, w tym za 
pomocą instrumentów finansowych. EFS+ 
przyczynia się do osiągnięcia celów 
zrównoważonego rozwoju dotyczących 
zmniejszenia o połowę ubóstwa 
względnego i zlikwidowania skrajnych 
form ubóstwa, promowania dobrej jakości 
edukacji włączającej i równości płci, jak 
również stabilnego, zrównoważonego i 
sprzyjającego włączeniu społecznemu 
wzrostu gospodarczego, pełnego i 
produktywnego zatrudnienia oraz godnej 
pracy dla wszystkich obywateli oraz 
zmniejszenia nierówności.
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Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Unia stoi przed wyzwaniami 
strukturalnymi wynikającymi z globalizacji 
gospodarki, przepływów migracyjnych 
i rosnących zagrożeń dla bezpieczeństwa, 
procesu przechodzenia na czystą energię, 
przemian technologicznych, coraz starszej 
siły roboczej oraz rosnących niedoborów
umiejętności i siły roboczej w niektórych 
sektorach i regionach, odczuwanych
zwłaszcza przez MŚP. Uwzględniając 
zmieniające się realia świata pracy, Unia 
powinna być przygotowana na bieżące 
i przyszłe wyzwania i inwestować 
w odpowiednie umiejętności, zapewniać, 
by wzrost gospodarczy w większym 
stopniu sprzyjał włączeniu społecznemu, 
oraz usprawniać politykę zatrudnienia 
i politykę społeczną, w tym z uwagi na 
mobilność pracowników.

(5) Unia stoi przed wyzwaniami 
strukturalnymi wynikającymi z
nierówności społecznych, globalizacji 
gospodarki, przepływów migracyjnych i
powiązanych wyzwań związanych z 
włączeniem społecznym, procesem
przechodzenia na czystą energię, 
przemianami technologicznymi, 
wyzwaniami demograficznymi, 
nierównym dostępem do edukacji i 
ochrony socjalnej, nierównym podziałem 
obowiązków związanych z opieką, coraz 
starszą siłą roboczą, brakiem możliwości 
zatrudnienia oraz rosnącymi niedoborami
umiejętności i siły roboczej w niektórych 
sektorach i regionach, odczuwanymi
zwłaszcza przez MŚP. Jednocześnie Unia 
powinna reagować na wyzwania 
społeczne wynikające z utrzymujących się 
wysokich wskaźników ubóstwa, 
wykluczenia społecznego oraz bezrobocia, 
które wśród osób młodych jest ponad 
dwukrotnie wyższe od ogólnej stopy 
bezrobocia, a także na problemy związane 
z integracją obywateli państw trzecich.
Uwzględniając zmieniające się realia 
świata pracy, Unia powinna być 
przygotowana na bieżące i przyszłe 
wyzwania i angażować się w sprawiedliwą 
transformację, inwestować w dobrej 
jakości i sprzyjające włączeniu 
społecznemu edukację i szkolenia, uczenie 
się przez całe życie i umiejętności, 
zapewniać, by rynki pracy w większym 
stopniu sprzyjały włączeniu społecznemu, 
oraz usprawniać politykę edukacyjną i 
szkoleniową oraz politykę zatrudnienia i
politykę społeczną, w tym w odniesieniu 
do mobilności pracowników oraz w drodze 
przeciwdziałania zróżnicowaniu sytuacji 
kobiet i mężczyzn i dyskryminacji kobiet.
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Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5a) Aby przewidzieć wyzwania i podjąć 
konkretne działania służące stworzeniu 
gospodarki zrównoważonej pod względem 
społecznym i środowiskowym, należy 
włączyć do programów operacyjnych 
sprawiedliwe plany działania dotyczące 
przejścia na taką gospodarkę, opracowane 
we współpracy z organami lokalnymi i 
regionalnymi oraz zainteresowanymi 
stronami, które to plany będą określały 
regionalne i lokalne strategie na rzecz 
przyjaznej środowisku i efektywnej pod 
względem zasobów przyszłości, z myślą o 
włączeniu społecznym, tworzeniu wysokiej 
jakości miejsc pracy, zrównoważonym 
rozwoju i inwestycjach ukierunkowanych 
na wspieranie rozwoju lokalnego 
ukierunkowanego na przyszłość. 

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Rodzaje finansowania i metody 
wdrażania na podstawie tego 
rozporządzenia powinny być wybierane 
w zależności od ich możliwości osiągnięcia 
szczegółowych celów działań 
i zapewnienia rezultatów, biorąc pod 
uwagę w szczególności koszty kontroli, 
obciążenie administracyjne oraz 
przewidywane ryzyko nieprzestrzegania 
przepisów. W przypadku dotacji pod 
uwagę należy wziąć korzystanie z płatności 
ryczałtowych, stawek ryczałtowych 
i kosztów jednostkowych, a także formę 
finansowania niepowiązanego z kosztami, 
przewidzianego w art. 125 ust. 1 

(8) Rodzaje finansowania i metody 
wdrażania na podstawie tego 
rozporządzenia powinny być wybierane 
w zależności od ich możliwości osiągnięcia 
szczegółowych celów działań 
i zapewnienia rezultatów, biorąc pod 
uwagę w szczególności koszty kontroli, 
obciążenie administracyjne oraz 
przewidywane ryzyko nieprzestrzegania 
przepisów. W przypadku dotacji pod 
uwagę należy wziąć korzystanie z płatności 
ryczałtowych, stawek ryczałtowych 
i kosztów jednostkowych, a także formę 
finansowania niepowiązanego z kosztami, 
przewidzianego w art. 125 ust. 1 
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rozporządzenia finansowego. Do celów 
wdrażania środków związanych 
z integracją społeczno-ekonomiczną
obywateli państw trzecich oraz zgodnie 
z art. 88 rozporządzenia w sprawie 
wspólnych przepisów Komisja może 
zwracać państwom członkowskim 
poniesione koszty przy użyciu 
uproszczonych form kosztów, w tym kwot 
ryczałtowych.

rozporządzenia finansowego. Do celów 
wdrażania środków związanych z
włączeniem społeczno-ekonomicznym
obywateli państw trzecich oraz zgodnie z
art. 88 rozporządzenia w sprawie 
wspólnych przepisów Komisja może 
zwracać państwom członkowskim 
poniesione koszty przy użyciu 
uproszczonych form kosztów, w tym kwot 
ryczałtowych.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Aby usprawnić i uprościć 
finansowanie oraz stworzyć dodatkowe 
możliwości synergii przez zastosowanie 
podejść zintegrowanego finansowania, 
należy włączyć do jednego EFS+ działania, 
które były wspierane z Europejskiego 
Funduszu Pomocy Najbardziej 
Potrzebującym (FEAD), programu Unii 
Europejskiej na rzecz zatrudnienia 
i innowacji społecznych (EaSI) oraz 
Programu działań Unii w dziedzinie 
zdrowia. EFS+ powinien zatem objąć trzy 
komponenty: komponent EFS+ objęty 
zarządzaniem dzielonym, komponent 
„Zatrudnienie i innowacje społeczne” oraz 
komponent „Zdrowie”. Powinno się to 
przyczynić do ograniczenia obciążenia 
administracyjnego związanego 
z zarządzaniem różnymi funduszami, 
zwłaszcza w państwach członkowskich, 
a jednocześnie umożliwić zachowanie 
prostszych przepisów w odniesieniu do 
prostszych operacji, takich jak dystrybucja 
żywności lub podstawowej pomocy 
materialnej.

(9) Aby usprawnić i uprościć 
finansowanie, zwiększyć elastyczność oraz 
stworzyć dodatkowe możliwości synergii 
przez zastosowanie podejść 
zintegrowanego finansowania, należy 
włączyć do jednego EFS+ działania, które 
były wspierane z Europejskiego Funduszu 
Pomocy Najbardziej Potrzebującym 
(FEAD), programu Unii Europejskiej na 
rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych 
(EaSI) oraz Programu działań Unii 
w dziedzinie zdrowia. EFS+ powinien 
zatem objąć trzy komponenty: komponent 
EFS+ objęty zarządzaniem dzielonym, 
komponent „Zatrudnienie i innowacje 
społeczne” oraz komponent „Zdrowie”. 
Powinno się to przyczynić do ograniczenia 
obciążenia administracyjnego związanego 
z zarządzaniem różnymi funduszami, 
zwłaszcza w państwach członkowskich
oraz w odniesieniu do beneficjentów, a
jednocześnie umożliwić zachowanie 
prostszych przepisów w odniesieniu do 
prostszych operacji, takich jak dystrybucja 
żywności lub podstawowej pomocy 
materialnej.

Poprawka 10
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) W świetle tego szerszego zakresu 
EFS+ należy przewidzieć przepisy 
umożliwiające realizację celów 
zwiększenia efektywności rynków pracy, 
wspierania dostępu do dobrej jakości 
zatrudnienia, kształcenia i szkolenia, 
promowania włączenia społecznego 
i zdrowia oraz ograniczania ubóstwa nie 
tylko według metody zarządzania 
dzielonego, ale także według metody 
zarządzania bezpośredniego i pośredniego 
w ramach komponentów „Zatrudnienie 
i innowacje społeczne” i „Zdrowie” 
w przypadku działań wymaganych na 
poziomie Unii.

(10) W świetle tego szerszego zakresu 
EFS+ należy przewidzieć przepisy 
umożliwiające realizację celów 
zwiększenia efektywności otwartych i 
sprzyjających włączeniu społecznemu 
rynków pracy, wspierania dostępu do 
dobrej jakości zatrudnienia, kształcenia i
szkolenia, promowania włączenia 
społecznego i zdrowia oraz ograniczania 
ubóstwa nie tylko według metody 
zarządzania dzielonego, ale także według 
metody zarządzania bezpośredniego i
pośredniego w ramach komponentów 
„Zatrudnienie i innowacje społeczne” i 
„Zdrowie” w przypadku działań 
wymaganych na poziomie Unii.

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Włączenie Programu działań Unii 
w dziedzinie zdrowia do EFS+ stworzy też 
efekt synergii między rozwijaniem 
i testowaniem inicjatyw i strategii 
mających na celu poprawę efektywności, 
odporności i zrównoważonego charakteru 
systemów ochrony zdrowia, 
opracowywanych w ramach komponentu 
„Zdrowie” programu EFS+, a ich 
wdrażaniem w państwach członkowskich 
przy użyciu narzędzi zapewnianych przez 
pozostałe komponenty przewidziane
w rozporządzeniu w sprawie EFS+.

(11) W świetle tego szerszego zakresu
EFS+ należy przewidzieć przepisy 
umożliwiające realizację celów 
zwiększenia wydajności sprzyjających 
włączeniu społecznemu rynków pracy, na 
których obowiązuje równouprawnienie 
płci, wspierania dostępu do dobrej jakości 
zatrudnienia, kształcenia, szkolenia i
opieki, promowania włączenia 
społecznego i zdrowia oraz eliminacji 
ubóstwa nie tylko według metody 
zarządzania dzielonego, ale także według 
metody zarządzania bezpośredniego i 
pośredniego w ramach komponentów 
„Zatrudnienie i innowacje społeczne” i 
„Zdrowie” w przypadku działań 
wymaganych na poziomie Unii.
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Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) EFS+ powinien mieć na celu 
wspieranie zatrudnienia za pomocą 
aktywnych interwencji umożliwiających 
(re)integrację na rynku pracy, 
w szczególności osób młodych, 
długotrwale bezrobotnych i biernych 
zawodowo, a także przez promowanie
samozatrudnienia i gospodarki społecznej. 
Celem EFS+ powinno być usprawnienie 
funkcjonowania rynków pracy przez 
wspieranie modernizacji instytucji rynku 
pracy, takich jak publiczne służby 
zatrudnienia, aby poprawić ich zdolność do 
zapewniania intensywnych, odpowiednio 
ukierunkowanych usług poradnictwa 
pedagogiczno-psychologicznego 
i zawodowego w okresie szukania pracy 
i przechodzenia do etapu zatrudnienia, 
a także ich zdolność do stymulowania
mobilności pracowników. EFS+ powinien 
promować uczestnictwo kobiet w rynku 
pracy za pomocą środków mających na 
celu zapewnienie, między innymi, lepszej 
równowagi między życiem zawodowym 
a prywatnym i lepszego dostępu do opieki 
nad dziećmi. EFS+ powinien też dążyć do 
zapewnienia zdrowego i dobrze 
dostosowanego środowiska pracy, aby 
skuteczniej reagować na zagrożenia 
zdrowia związane ze zmieniającymi się 
formami pracy i na potrzeby starzejącej się 
siły roboczej.

(13) EFS+ powinien mieć na celu 
wspieranie wysokiej jakości zatrudnienia 
za pomocą polityki edukacyjnej, 
szkoleniowej i polityki zatrudnienia oraz 
aktywnych interwencji umożliwiających 
(re)integrację na rynku pracy, w
szczególności osób młodych, 
niepełnosprawnych, przewlekle chorych, 
długotrwale bezrobotnych i biernych 
zawodowo, a także osób doświadczających 
dyskryminacji z wielu przyczyn 
jednocześnie, dzięki promowaniu
samozatrudnienia, przedsiębiorczości i
gospodarki społecznej. Celem EFS+ 
powinno być usprawnienie funkcjonowania 
rynków pracy przez wspieranie 
modernizacji oraz ukierunkowanej na 
różne grupy docelowe elastyczności 
instytucji rynku pracy, takich jak publiczne 
służby zatrudnienia, aby poprawić ich 
zdolność do zapewniania intensywnych, 
odpowiednio ukierunkowanych i 
indywidualnych usług poradnictwa 
pedagogiczno-psychologicznego i
zawodowego w okresie szukania pracy i
przechodzenia do etapu zatrudnienia, a
także ich zdolność do wspierania
mobilności pracowników. Celem EFS+ 
powinno być rozwiązanie problemu 
niepewnych form zatrudnienia, aby 
zapewnić, że wszystkie rodzaje umów o 
pracę będą oferowały godne warunki 
pracy z odpowiednim zabezpieczeniem 
społecznym zgodnie z art. 9 TFUE, Kartą 
praw podstawowych Unii Europejskiej, 
Europejską kartą społeczną i programem 
godnej pracy MOP. EFS+ powinien 
promować uczestnictwo kobiet i 
zrównoważone zatrudnienie gwarantujące 
równe szanse, ze szczególnym 
uwzględnieniem samotnych matek, na 
rynku pracy za pomocą środków mających 
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na celu zapewnienie między innymi
poszanowania zasady takiego samego 
wynagrodzenia za pracę takiej samej 
wartości, lepszej równowagi między 
życiem zawodowym a prywatnym i
lepszego dostępu do przystępnej cenowo 
opieki nad dziećmi oraz innych usług 
opieki lub wsparcia służących 
promowaniu równouprawnienia płci. 
EFS+ powinien też dążyć do zapewnienia 
zdrowego i dobrze dostosowanego 
środowiska pracy, aby skuteczniej 
reagować na zagrożenia zdrowia związane 
ze zmieniającymi się formami pracy i na 
potrzeby starzejącej się siły roboczej. 
EFS+ powinien również wspierać środki 
służące ułatwieniu młodym ludziom 
przejścia od kształcenia do zatrudnienia. 

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) EFS+ powinien zapewniać 
wsparcie na poprawę jakości 
i efektywności systemów kształcenia 
i szkolenia oraz ich przydatności na rynku 
pracy, aby sprzyjać nabywaniu 
kompetencji kluczowych, zwłaszcza 
umiejętności cyfrowych, których każda 
osoba potrzebuje do osobistego rozwoju 
i spełnienia, a także zatrudnienia, 
włączenia społecznego i aktywnej postawy 
obywatelskiej. EFS+ powinien wspomagać 
systemy kształcenia i szkolenia oraz proces 
przechodzenia do zatrudnienia, wspierać 
uczenie się przez całe życie i możliwości 
zatrudnienia oraz przyczyniać się do 
konkurencyjności i innowacji społecznych 
i gospodarczych, udzielając wsparcia 
skalowalnym i trwałym inicjatywom 
w tych obszarach. Można to osiągnąć na 
przykład za pomocą uczenia się w miejscu 
pracy i przyuczania do zawodu, 
poradnictwa przez całe życie, 

(14) Jako główny instrument europejski 
skupiający się na zatrudnieniu i 
kompetencjach EFS+ powinien móc 
wspomagać spójność społeczną, 
gospodarczą i terytorialną w całej 
Europie. W tym celu EFS+ powinien 
zapewniać wsparcie na poprawę jakości,
efektywności i dostępności systemów 
kształcenia i szkolenia oraz ich 
przydatności na rynku pracy, aby sprzyjać 
nabywaniu kompetencji kluczowych, 
zwłaszcza umiejętności cyfrowych, 
których każda osoba potrzebuje do 
osobistego rozwoju i spełnienia, a także 
zatrudnienia, włączenia społecznego i
aktywnej postawy obywatelskiej. EFS+ 
powinien wspomagać systemy kształcenia 
i szkolenia oraz proces przechodzenia do 
zatrudnienia, wspierać uczenie się przez 
całe życie i możliwości zatrudnienia oraz 
przyczyniać się do konkurencyjności 
i innowacji społecznych i gospodarczych, 
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przewidywania potrzeb w zakresie 
umiejętności we współpracy 
z przedsiębiorstwami, aktualnych 
materiałów szkoleniowych, prognozowania 
i monitorowania losów absolwentów, 
szkolenia edukatorów, walidacji efektów 
uczenia się oraz uznawania kwalifikacji.

udzielając wsparcia skalowalnym 
i trwałym inicjatywom w tych obszarach. 
Można to osiągnąć na przykład za pomocą 
uczenia się w miejscu pracy i przyuczania 
do zawodu, poradnictwa przez całe życie, 
przewidywania potrzeb w zakresie 
umiejętności we współpracy z partnerami 
społecznymi, aktualnych materiałów 
szkoleniowych, prognozowania i
monitorowania losów absolwentów, 
szkolenia edukatorów, walidacji efektów 
uczenia się oraz uznawania kwalifikacji.

Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Wsparcie za pośrednictwem EFS+ 
powinno być wykorzystywane do 
promowania równego dostępu dla 
wszystkich, zwłaszcza grup 
defaworyzowanych, do sprzyjającego 
włączeniu społecznemu systemu 
kształcenia i szkolenia, w którym nie ma 
segregacji, od wczesnej edukacji i opieki 
nad dzieckiem poprzez ogólne i zawodowe 
kształcenie i szkolenie, po wykształcenie 
wyższe, a także do edukacji i uczenia się 
dorosłych, sprzyjając tym samym 
przenikaniu się sektorów edukacji 
i szkolenia, zapobiegając wczesnemu 
kończeniu nauki, podnosząc poziom 
kompetencji zdrowotnych, wzmacniając 
powiązania z kształceniem pozaformalnym 
i nieformalnym oraz ułatwiając mobilność 
edukacyjną dla wszystkich. W tym 
kontekście wspierać należy efekt synergii 
z programem Erasmus, w szczególności 
w celu ułatwienia uczestnictwa osób z grup 
defaworyzowanych w mobilności 
edukacyjnej.

(15) Wsparcie za pośrednictwem EFS+ 
powinno być wykorzystywane do 
promowania równego dostępu dla 
wszystkich, zwłaszcza grup 
defaworyzowanych, do sprzyjającego 
włączeniu społecznemu systemu 
kształcenia i szkolenia, w którym nie ma 
segregacji, od wczesnej edukacji i opieki 
nad dzieckiem, ze zwróceniem szczególnej 
uwagi na dzieci pochodzące z mniej 
uprzywilejowanych środowisk 
społecznych, poprzez ogólne i zawodowe 
kształcenie i szkolenie, po wykształcenie 
wyższe, a także do edukacji i uczenia się 
dorosłych, sprzyjając tym samym 
przenikaniu się sektorów edukacji i
szkolenia, zapobiegając wczesnemu 
kończeniu nauki, podnosząc poziom 
kompetencji zdrowotnych, wzmacniając 
powiązania z kształceniem pozaformalnym 
i nieformalnym oraz ułatwiając mobilność 
edukacyjną dla wszystkich, mając na 
uwadze ostateczny cel, jakim jest 
zwalczanie bezrobocia młodzieży. W tym 
kontekście wspierać należy efekt synergii 
z programem Erasmus, w szczególności 
w celu ułatwienia uczestnictwa osób z grup 
defaworyzowanych w mobilności 
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edukacyjnej.

Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 15 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15a) Komisja i państwa członkowskie 
dopilnowują, by równouprawnienie płci i 
uwzględnianie perspektywy płci było 
wiążącą zasadą we wszystkich fazach 
programowania, od kształtowania 
priorytetów programów operacyjnych po 
wdrażanie, monitorowanie i ocenę, oraz 
by wspierane były kluczowe działania na 
rzecz uwzględniania aspektu płci. 

Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) EFS+ powinien wspierać wysiłki 
państw członkowskich w walce 
z ubóstwem, aby przerwać cykl 
marginalizacji przekazywany z pokolenia 
na pokolenie oraz promować włączenie 
społeczne przez zapewnienie wszystkim 
równych szans, zwalczanie dyskryminacji 
i przeciwdziałanie nierównościom pod 
względem stanu zdrowia i dostępu do 
opieki zdrowotnej. Oznacza to 
zmobilizowanie szeregu strategii 
skierowanych do osób znajdujących się 
w najtrudniejszej sytuacji, bez względu na 
wiek, w tym do dzieci, 
zmarginalizowanych społeczności, takich 
jak Romowie, oraz ubogich pracujących. 
EFS+ powinien promować aktywne 
włączenie osób pozostających daleko poza 
rynkiem pracy, aby zapewnić ich integrację 
społeczno-ekonomiczną. Należy również 
wykorzystać EFS+ do zwiększenia

(18) EFS+ powinien wspierać wysiłki 
państw członkowskich na wszystkich 
szczeblach sprawowania rządów, w tym 
na szczeblu regionalnym i lokalnym, w 
walce z ubóstwem, aby przerwać cykl 
marginalizacji przekazywany z pokolenia 
na pokolenie oraz promować włączenie 
społeczne przez zapewnienie wszystkim 
równych szans, zwalczanie dyskryminacji i
przeciwdziałanie nierównościom pod 
względem stanu zdrowia i dostępu do 
opieki zdrowotnej oraz deprywacji 
mieszkaniowej, w tym bezdomności, ze 
zwróceniem szczególnej uwagi na 
zwalczanie feminizacji ubóstwa. Oznacza 
to zmobilizowanie szeregu strategii 
skierowanych do osób znajdujących się w
najtrudniejszej sytuacji, bez względu na 
wiek, w tym do dzieci, 
zmarginalizowanych społeczności, takich 
jak Romowie, osób niepełnosprawnych, 
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szybkiego i równego dostępu do 
przystępnych cenowo, trwałych i wysokiej 
jakości usług, takich jak opieka zdrowotna 
i opieka długoterminowa, zwłaszcza usług 
opieki rodzinnej i środowiskowej. EFS+ 
powinien się przyczyniać do modernizacji 
systemów zabezpieczenia społecznego, 
w szczególności celem zwiększenia ich 
dostępności.

chorych lub przewlekle chorych oraz 
ubogich pracujących, bezdomnych, 
obywateli państw trzecich, w tym 
uchodźców, osób ubiegających się o azyl, 
migrantów nieposiadających dokumentów 
i bezpaństwowców, oraz wszystkich innych 
osób borykających się z wieloma 
wyzwaniami społecznymi i dyskryminacją 
z wielu przyczyn jednocześnie. EFS+ 
powinien promować aktywne włączenie 
osób pozostających daleko poza rynkiem 
pracy, aby zapewnić ich integrację 
społeczno-ekonomiczną oraz pełne 
uczestnictwo w społeczeństwie. Należy 
również wykorzystać EFS+ do 
wzmocnienia praw socjalnych przez 
zapewnienie szybkiego i równego dostępu 
do przystępnych cenowo, trwałych i
wysokiej jakości usług, takich jak
poradnictwo, opieka zdrowotna, opieka 
nad dziećmi i wczesna edukacja oraz 
opieka długoterminowa, zwłaszcza usług 
opieki rodzinnej i środowiskowej, oraz 
dostępu do godnego, efektywnego 
energetycznie i przystępnego cenowo 
mieszkalnictwa, w tym mieszkalnictwa 
socjalnego. EFS+ powinien się 
przyczyniać do modernizacji systemów 
zabezpieczenia społecznego i usług 
społecznych, w szczególności celem 
zwiększenia ich dostępności i zakresu.

Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 18 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18a) Ze względu na zróżnicowany 
poziom rozwoju w UE pomoc z EFS+ 
powinna być dostatecznie elastyczna, aby 
umożliwić uwzględnienie szczególnych 
cech regionalnych i terytorialnych.
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Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 19

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) EFS+ powinien się przyczyniać do 
ograniczenia ubóstwa przez wspieranie 
krajowych systemów mających na celu 
łagodzenie niedoboru żywności 
i deprywacji materialnej, a także 
promować integrację społeczną osób 
zagrożonych ryzykiem ubóstwa lub 
wykluczenia społecznego oraz osób 
najbardziej potrzebujących. Mając na 
uwadze cel, aby na poziomie Unii co 
najmniej 4 % środków z komponentu 
EFS+ objętego zarządzaniem dzielonym 
przeznaczano na wsparcie osób 
najbardziej potrzebujących, państwa 
członkowskie powinny przydzielić co 
najmniej 2 % swoich krajowych środków 
z komponentu EFS+ objętego 
zarządzaniem dzielonym na zwalczanie 
form skrajnego ubóstwa, które mają 
największy wpływ na wykluczenie 
społeczne, takich jak bezdomność, 
ubóstwo dzieci i niedobór żywności. 
Z uwagi na charakter tych operacji 
i odbiorców końcowych konieczne jest 
zastosowanie prostszych przepisów do tego 
rodzaju wsparcia, które przeznacza się na 
zwalczanie deprywacji materialnej osób 
najbardziej potrzebujących.

(19) EFS+ powinien się przyczyniać do 
ograniczenia ubóstwa przez wspieranie 
krajowych systemów mających na celu 
łagodzenie niedoboru żywności 
i deprywacji materialnej, a także 
promować integrację społeczną osób 
zagrożonych ryzykiem ubóstwa lub 
wykluczenia społecznego oraz osób 
najbardziej potrzebujących. Państwa 
członkowskie powinny przydzielić co 
najmniej 4 % swoich krajowych środków z
komponentu EFS+ objętego zarządzaniem 
dzielonym na zwalczanie form skrajnego 
ubóstwa, które mają największy wpływ na 
wykluczenie społeczne, takich jak 
bezdomność, ubóstwo dzieci i niedobór 
żywności. Z uwagi na charakter tych 
operacji i odbiorców końcowych konieczne 
jest zastosowanie prostszych przepisów do 
tego rodzaju wsparcia, które przeznacza się 
na zwalczanie deprywacji materialnej osób 
najbardziej potrzebujących. Jednocześnie 
ważne jest również zaangażowanie 
wyspecjalizowanych organizacji 
pozarządowych oraz organizacji 
reprezentujących osoby zagrożone 
ubóstwem i wykluczeniem społecznym w 
proces opracowywania i wdrażania 
konkretnych programów.

Poprawka 19

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 19 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19a) Aby zlikwidować ubóstwo i 
zwiększyć włączenie społeczne, EFS+ 
powinien wspierać aktywne uczestnictwo 
wyspecjalizowanych organizacji 
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społecznych, które reprezentują osoby 
żyjące w ubóstwie i pracują z takimi 
osobami, przy opracowywaniu, realizacji i 
ocenie programów poświęconych tej 
kwestii.

Poprawka 20

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 20

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) W świetle nieustającej potrzeby 
zwiększenia wysiłków na rzecz 
usprawnienia zarządzania przepływami 
migracyjnymi w całej Unii oraz aby 
zapewnić spójne, mocne i konsekwentne 
wsparcie działaniom na rzecz solidarności 
i podziału odpowiedzialności, EFS+ 
powinien zapewniać wsparcie na rzez 
integracji społeczno-ekonomicznej 
obywateli państw trzecich w uzupełnieniu 
do działań Funduszu Azylu i Migracji.

(20) W świetle nieustającej potrzeby 
zwiększenia wysiłków na rzecz 
usprawnienia zarządzania przepływami 
migracyjnymi w całej Unii oraz aby 
zapewnić spójne, mocne i konsekwentne 
wsparcie działaniom na rzecz solidarności 
i podziału odpowiedzialności, EFS+ 
powinien zapewniać wsparcie na rzez 
integracji społeczno-ekonomicznej 
obywateli państw trzecich w uzupełnieniu 
do działań Funduszu Azylu i Migracji. 
Państwa członkowskie powinny zapewnić 
organom lokalnym odpowiednie środki na 
integrację migrantów na szczeblu 
lokalnym.

Poprawka 21

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 21

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) EFS+ powinien wspierać reformy 
polityczne i systemowe w dziedzinie 
zatrudnienia, włączenia społecznego, 
ochrony zdrowia i opieki długoterminowej 
oraz kształcenia i szkolenia. Aby 
zwiększyć zgodność z europejskim 
semestrem, państwa członkowskie 
powinny przeznaczyć odpowiednią kwotę 
swoich środków z komponentu EFS+ 
objętego zarządzaniem dzielonym na 
wdrażanie właściwych zaleceń związanych 

(21) EFS+ powinien wspierać reformy 
polityczne i systemowe w dziedzinie 
zatrudnienia, włączenia społecznego, 
ochrony zdrowia i opieki długoterminowej 
oraz kształcenia i szkolenia. Aby 
zwiększyć zgodność z europejskim 
semestrem, państwa członkowskie 
powinny przeznaczyć odpowiednią kwotę 
swoich środków z komponentu EFS+ 
objętego zarządzaniem dzielonym na 
wdrażanie właściwych zaleceń związanych 
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z problemami strukturalnymi, które należy 
rozwiązywać za pomocą wieloletnich 
inwestycji wchodzących w zakres EFS+. 
Komisja i państwa członkowskie powinny 
zapewniać spójność, koordynację
i komplementarność między 
komponentem objętym zarządzaniem 
dzielonym i komponentem „Zdrowie” 
EFS+ a programem wspierania reform, 
w tym Narzędziem Realizacji Reform 
i Instrumentem Wsparcia Technicznego. 
W szczególności Komisja i państwa 
członkowskie powinny zapewnić, na 
wszystkich etapach procesu, efektywną 
koordynację w celu zachowania spójności, 
komplementarności i synergii różnych 
źródeł finansowania, w tym pomocy 
technicznej.

z problemami strukturalnymi, które należy 
rozwiązywać za pomocą wieloletnich 
inwestycji wchodzących w zakres EFS+. 
Komisja powinna dokonać przeglądu 
programów operacyjnych, aby ocenić, czy 
w wystarczającym stopniu odnoszą się do 
zaleceń dla poszczególnych krajów.
Komisja i państwa członkowskie powinny 
w znaczący sposób włączać organy 
lokalne i regionalne do procesu w celu 
zapewnienia spójności, koordynacji i 
komplementarności między wszystkimi 
szczeblami sprawowania rządów i między 
komponentem objętym zarządzaniem 
dzielonym, EaSI i komponentem 
„Zdrowie” EFS+ a programem wspierania 
reform, w tym Narzędziem Realizacji 
Reform i Instrumentem Wsparcia 
Technicznego, jak również Europejskim 
filarem praw socjalnych. W szczególności 
Komisja i państwa członkowskie powinny 
zapewnić, na wszystkich etapach procesu, 
efektywną koordynację w celu zachowania 
spójności, komplementarności i synergii 
różnych źródeł finansowania, w tym 
pomocy technicznej przy poszanowaniu 
zasady partnerstwa.

Poprawka 22

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 22

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) Aby zapewnić należytą realizację 
wymiaru socjalnego Europy zgodnie 
z zasadami zapisanymi w Europejskim 
filarze praw socjalnych oraz 
zagwarantować minimalną kwotę środków 
na pomoc osobom najbardziej 
potrzebującym, państwa członkowskie 
powinny przydzielić co najmniej 25 % 
swoich krajowych środków z komponentu 
EFS+ objętego zarządzaniem dzielonym 
na wspieranie włączenia społecznego.

(22) Aby zapewnić należytą realizację 
wymiaru socjalnego Europy zgodnie z
zasadami zapisanymi w Europejskim 
filarze praw socjalnych oraz 
zagwarantować minimalną kwotę środków 
na pomoc osobom najbardziej 
potrzebującym, państwa członkowskie 
powinny przydzielić co najmniej 30 % 
swoich krajowych środków objętych
zarządzaniem dzielonym na wspieranie 
włączenia społecznego i zwalczanie 
skrajnego ubóstwa.
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Poprawka 23

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 22 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22a) W świetle utrzymującego się 
wysokiego poziomu ubóstwa dzieci i 
wykluczenia społecznego w UE (26,4 % w 
2017 r.) oraz w kontekście Europejskiego 
filaru praw socjalnych, w którym 
stwierdza się, że dzieci mają prawo do 
ochrony przed ubóstwem, a dzieci ze 
środowisk defaworyzowanych mają prawo 
do szczególnych środków służących 
zwiększeniu równości szans, państwa 
członkowskie powinny przeznaczyć co 
najmniej 10 % środków z komponentu 
EFS+ objętego zarządzaniem dzielonym 
na europejski program gwarancji dla 
dzieci w celu zwalczania ubóstwa i 
wykluczenia społecznego dzieci. Wczesne 
inwestowanie w dzieci przynosi znaczne 
korzyści dzieciom i społeczeństwu jako 
całości. Wspieranie dzieci w rozwijaniu 
umiejętności i zdolności pozwala im 
rozwinąć pełny potencjał, stać się 
aktywnymi członkami społeczeństwa i 
zwiększa ich szanse na rynku pracy, kiedy 
staną się młodymi dorosłymi.

Poprawka 24

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 22 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22b) Wszystkie państwa członkowskie 
ratyfikowały Konwencję ONZ o prawach 
dziecka, która stanowi standard w 
promowaniu i ochronie praw dziecka.
Promowanie praw dziecka jest wyraźnym 
celem polityki Unii, a Karta praw 
podstawowych Unii Europejskiej wymaga, 
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by we wszystkich działaniach unijnych 
uwzględniać przede wszystkim dobro 
dziecka. EFS+ powinien wspierać 
działania promujące skuteczne 
interwencje, które przyczyniają się do 
poszanowania praw dziecka. 

Poprawka 25

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 23

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23) Zważywszy na utrzymujące się 
wysokie poziomy bezrobocia i bierności 
zawodowej osób młodych w szeregu 
państw członkowskich i regionów, 
w szczególności wśród młodzieży 
niekształcącej się, niepracującej ani 
nieszkolącej się, konieczne jest, aby te 
państwa nadal inwestowały wystarczające 
zasoby z komponentu EFS+ objętego 
zarządzaniem dzielonym w działania 
promujące zatrudnienie osób młodych, 
w tym za pomocą gwarancji dla młodzieży. 
W oparciu o działania wspierane 
z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi 
młodych w okresie programowania 2014–
2020, skierowane do indywidualnych osób, 
państwa członkowskie powinny dalej 
wspierać zatrudnienie, edukację, ścieżki 
reintegracji i działania środowiskowe dla 
młodych ludzi, w stosownych przypadkach 
priorytetowo traktując młode osoby 
długotrwale bezrobotne, bierne zawodowo 
i znajdujące się w niekorzystnej sytuacji, 
w tym za pomocą pracy z młodzieżą. 
Państwa członkowskie powinny też 
inwestować w środki mające na celu 
ułatwienie przejścia od etapu nauki 
szkolnej do etapu zatrudnienia, a także 
reformę i dostosowanie służb zatrudnienia, 
aby zapewniały młodym ludziom stosowną 
do potrzeb pomoc.  Państwa te powinny 
zatem przydzielić co najmniej 10 % swoich 
krajowych zasobów z komponentu EFS+ 
objętego zarządzaniem dzielonym na 

(23) Zważywszy na utrzymujące się 
wysokie poziomy bezrobocia i bierności 
zawodowej osób młodych w szeregu 
państw członkowskich i regionów, w
szczególności wśród młodzieży 
niekształcącej się, niepracującej ani 
nieszkolącej się lub pochodzącej ze 
społeczności zmarginalizowanych, 
konieczne jest, aby te państwa nadal 
inwestowały wystarczające zasoby z
komponentu EFS+ objętego zarządzaniem 
dzielonym w działania promujące
zatrudnienie osób młodych, w
szczególności za pomocą gwarancji dla 
młodzieży. W oparciu o działania 
wspierane z Inicjatywy na rzecz 
zatrudnienia ludzi młodych w okresie 
programowania 2014–2020, skierowane do 
indywidualnych osób, państwa 
członkowskie powinny dalej wspierać 
zatrudnienie, edukację lub szkolenia, 
ścieżki reintegracji i działania 
środowiskowe dla młodych ludzi, w
stosownych przypadkach priorytetowo 
traktując młode osoby długotrwale 
bezrobotne, bierne zawodowo, znajdujące 
się w niekorzystnej sytuacji i 
zmarginalizowane, w tym za pomocą 
pracy z młodzieżą. Państwa członkowskie 
powinny też inwestować w środki mające 
na celu ułatwienie przejścia od etapu nauki 
szkolnej do etapu zatrudnienia, a także 
reformę i dostosowanie służb zatrudnienia, 
aby zapewniały młodym ludziom stosowną 
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wsparcie zdolności do zatrudnienia 
młodych ludzi.

do potrzeb pomoc. Państwa te powinny 
zatem przydzielić co najmniej 15 % swoich 
krajowych zasobów z komponentu EFS+ 
objętego zarządzaniem dzielonym na 
wsparcie zdolności do zatrudnienia 
młodych ludzi.

Poprawka 26

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 23 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23a) Biorąc pod uwagę rozszerzenie 
zakresu EFS+, w celu osiągnięcia celów 
programu należy dopilnować, aby tym 
dodatkowym zadaniom towarzyszyło 
zwiększenie budżetu. Potrzebne są 
dodatkowe fundusze na walkę z 
bezrobociem, w szczególności 
bezrobociem młodzieży i ubóstwem oraz 
na wsparcie rozwoju zawodowego i 
szkoleń, zwłaszcza w cyfrowym miejscu 
pracy, zgodnie z zasadami zapisanymi w 
Europejskim filarze praw socjalnych.

Poprawka 27

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 26

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26) Sprawna i skuteczna realizacja 
działań wspieranych z EFS+ zależy od 
dobrego zarządzania i partnerstwa między 
wszystkimi podmiotami na właściwych 
szczeblach władzy terytorialnej 
a podmiotami społeczno-ekonomicznymi, 
w szczególności partnerami społecznymi 
i społeczeństwem obywatelskim. 
Niezbędne jest zatem, aby państwa 
członkowskie zachęcały partnerów 
społecznych i społeczeństwo obywatelskie 
do uczestnictwa we wdrażaniu EFS+ 
objętego zarządzaniem dzielonym.

(26) Sprawna i skuteczna realizacja 
działań wspieranych z EFS+ zależy od 
dobrego zarządzania i partnerstwa między 
wszystkimi podmiotami na właściwych 
szczeblach władzy terytorialnej a
podmiotami społeczno-ekonomicznymi, w
szczególności organami regionalnymi i 
lokalnymi, partnerami społecznymi i
społeczeństwem obywatelskim, ze 
szczególnym naciskiem na organizacje 
pozarządowe świadczące usługi 
zatrudnienia, opieki, edukacyjne i 
społeczne oraz działające w obszarze 
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przeciwdziałania dyskryminacji lub 
obrony praw człowieka. Niezbędne jest 
zatem, aby państwa członkowskie 
zapewniły znaczące uczestnictwo organów 
regionalnych i lokalnych, partnerów 
społecznych i społeczeństwa 
obywatelskiego w strategicznym 
zarządzaniu EFS+ objętego zarządzaniem 
dzielonym, od kształtowania priorytetów 
programów operacyjnych po wdrażanie, 
monitorowanie oraz ocenę rezultatów i 
oddziaływania. Ponadto w celu 
zagwarantowania niedyskryminacji i 
równych szans kluczowe znaczenie ma 
także angażowanie na każdym etapie 
organów ds. równości i krajowych 
instytucji praw człowieka. 

Poprawka 28

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 27 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(27a) W celu pełnego wykorzystania 
potencjału współpracy międzysektorowej 
oraz poprawy synergii i spójności z innymi 
obszarami polityki z myślą o osiągnięciu 
ogólnych celów EFS+ należy 
wykorzystywać sport i aktywność fizyczną 
jako narzędzie w działaniach EFS+, 
ukierunkowanych w szczególności na 
walkę z bezrobociem młodzieży, poprawę 
włączenia społecznego grup 
zmarginalizowanych, promocję zdrowia i 
profilaktykę zdrowotną. 

Poprawka 29

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 28 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28a) Należy rozważyć wykorzystanie 
wskaźników regionalnych, aby umożliwić 
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lepsze uwzględnianie dysproporcji 
subregionalnych.

Poprawka 30

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 31

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(31) Eksperymenty społeczne polegają 
na testowaniu projektów o niewielkiej 
skali, co umożliwia zebranie dowodów 
sprawdzających wykonalność innowacji 
społecznych. Powinna istnieć możliwość 
rozwijania wykonalnych idei na szerszą 
skalę lub w innych kontekstach przy 
wsparciu finansowym z EFS+ oraz
z innych źródeł.

(31) Eksperymenty społeczne polegają 
na testowaniu projektów o niewielkiej 
skali, co umożliwia zebranie dowodów 
sprawdzających wykonalność innowacji 
społecznych. Powinna istnieć możliwość 
testowania idei na szczeblu lokalnym i 
należy do tego zachęcać oraz należy 
zapewnić możliwość rozwijania 
wykonalnych idei na szerszą skalę lub ich 
przenoszenia do innych kontekstów w 
różnych regionach lub państwach 
członkowskich przy wsparciu finansowym 
z EFS+ lub w połączeniu z innymi 
źródłami.

Poprawka 31

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 32

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(32) W rozporządzeniu w sprawie EFS+ 
określono przepisy mające na celu 
umożliwienie pracownikom swobody 
przemieszczania się na 
niedyskryminacyjnych zasadach przez 
zagwarantowanie ścisłej współpracy 
centralnych służb zatrudnienia państw 
członkowskich oraz ich współpracy 
z Komisją. Europejska sieć służb 
zatrudnienia powinna promować lepsze 
funkcjonowanie rynków pracy przez 
ułatwianie transgranicznej mobilności 
pracowników i zapewnianie większej 
przejrzystości informacji na rynkach
pracy. W zakres EFS+ wchodzi również 

(32) W rozporządzeniu w sprawie EFS+ 
określono przepisy mające na celu 
umożliwienie pracownikom swobody 
przemieszczania się przy zapewnieniu 
wysokiej jakości warunków socjalnych i 
na niedyskryminacyjnych zasadach. 
Publiczne służby zatrudnienia państw 
członkowskich, partnerzy społeczni i 
Komisja powinny ściśle ze sobą 
współpracować. Europejska sieć służb 
zatrudnienia, przy zaangażowaniu 
partnerów społecznych i odpowiednich 
organizacji społeczeństwa obywatelskiego,
powinna promować lepsze funkcjonowanie 
rynków pracy przez ułatwianie 
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rozwijanie i wspieranie ukierunkowanych 
programów mobilności mających na celu 
obsadzanie wolnych miejsc pracy w tych 
obszarach rynku, w których 
zidentyfikowano braki.

transgranicznej mobilności pracowników w 
poszukiwaniu stabilnych warunków pracy 
i zapewnianie większej przejrzystości,
informacji na temat rynków pracy
opartych na danych zdezagregowanych, a 
także szersze uznawanie kwalifikacji. 
W zakres EFS+ wchodzi również 
rozwijanie i wspieranie ukierunkowanych 
programów mobilności mających na celu 
obsadzanie wolnych miejsc pracy w tych 
obszarach rynku, w których 
zidentyfikowano braki. Ponadto zakres 
EFS+ obejmuje partnerstwa 
transgraniczne między regionalnymi 
publicznymi służbami zatrudnienia i 
partnerami społecznymi oraz ich działania 
mające na celu promowanie dobrowolnej i 
sprawiedliwej mobilności, a także 
przejrzystości i integracji 
transgranicznych rynków pracy w drodze 
informacji, doradztwa i pośrednictwa. W 
wielu regionach przygranicznych mogą 
one odgrywać ważną rolę w rozwoju 
prawdziwego europejskiego rynku pracy. 

Poprawka 32

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 33

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(33) Brak dostępu do finansowania dla 
mikroprzedsiębiorstw, gospodarki 
społecznej i przedsiębiorstw społecznych 
jest jedną z głównych przeszkód dla 
zakładania przedsiębiorstw, 
w szczególności wśród osób najbardziej 
oddalonych od rynku pracy. 
W rozporządzeniu w sprawie EFS+ 
zawarto przepisy służące stworzeniu 
rynkowego ekosystemu w celu 
zwiększenia źródeł i dostępności 
finansowania dla przedsiębiorstw 
społecznych, a także zaspokojenia potrzeb 
osób, które tego najbardziej potrzebują, 
w szczególności osób bezrobotnych, kobiet
i osób wymagających szczególnego 

(33) Brak dostępu do finansowania dla 
mikroprzedsiębiorstw, gospodarki 
społecznej i przedsiębiorstw społecznych 
jest jedną z głównych przeszkód dla 
zakładania przedsiębiorstw, 
w szczególności wśród osób najbardziej 
oddalonych od rynku pracy. W
rozporządzeniu w sprawie EFS+ zawarto 
przepisy służące stworzeniu rynkowego 
ekosystemu w celu zwiększenia źródeł i
dostępności finansowania dla 
przedsiębiorstw społecznych, a także 
zaspokojenia potrzeb osób, które tego 
najbardziej potrzebują, w szczególności 
osób bezrobotnych, kobiet, osób młodych, 
osób wymagających szczególnego 
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traktowania, które chcą założyć lub 
rozwijać mikroprzedsiębiorstwo. Ten cel 
będzie również realizowany za pomocą 
instrumentów finansowych i gwarancji 
budżetowych w ramach segmentu 
inwestycji społecznych i umiejętności 
Funduszu InvestEU.

traktowania i osób ze społeczności 
defaworyzowanych, które chcą założyć lub 
rozwijać mikroprzedsiębiorstwo. Ten cel 
będzie również realizowany za pomocą 
instrumentów finansowych i gwarancji 
budżetowych w ramach segmentu 
inwestycji społecznych i umiejętności 
Funduszu InvestEU.

Poprawka 33

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 34 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(34a) Współpraca ponadnarodowa 
przynosi znaczną wartość dodaną i 
dlatego powinna być wspierana przez 
wszystkie państwa członkowskie, z 
wyjątkiem należycie uzasadnionych 
przypadków uwzględniających zasadę 
proporcjonalności. Konieczne jest również 
zwiększenie roli Komisji w ułatwianiu 
wymiany doświadczeń i koordynacji 
wdrażania konkretnych inicjatyw. 

Poprawka 34

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 36

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(36) Zapewnienie, aby ludzie byli dłużej 
zdrowi i aktywni, oraz umożliwienie im 
aktywnego dbania o własne zdrowie będzie 
miało pozytywny wpływ na zdrowie, 
zmniejszenie nierówności pod względem 
stanu zdrowia i dostępu do opieki 
zdrowotnej, jakość życia, wydajność, 
konkurencyjność i włączenie społeczne, 
a jednocześnie przyczyni się do 
ograniczenia presji na budżety krajowe. 
Komisja z zaangażowaniem pomaga 
państwom członkowskim w osiąganiu ich 
celów zrównoważonego rozwoju, 

(36) Zapewnienie, aby ludzie byli dłużej 
zdrowi i aktywni, oraz umożliwienie im 
aktywnego dbania o własne zdrowie będzie 
miało długoterminowy pozytywny wpływ 
na zdrowie, zmniejszenie nierówności pod 
względem stanu zdrowia i dostępu do 
opieki zdrowotnej, jakość życia, aktywne 
uczestnictwo w społeczeństwie, wydajność, 
konkurencyjność i włączenie społeczne, a
jednocześnie przyczyni się do ograniczenia 
presji na budżety krajowe. Komisja 
z zaangażowaniem pomaga państwom 
członkowskim w osiąganiu ich celów 
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w szczególności celu 3: „Zapewnienie 
zdrowego życia wszystkim ludziom 
w każdym wieku oraz promowanie 
dobrobytu”17.

zrównoważonego rozwoju, 
w szczególności celu 3: „Zapewnienie 
zdrowego życia wszystkim ludziom 
w każdym wieku oraz promowanie 
dobrobytu”17.

_________________ _________________

17 COM (2016) 739 final 17 COM (2016) 739 final

Poprawka 35

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 38

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(38) Komponent „Zdrowie” EFS+ 
powinien się przyczyniać do profilaktyki 
zdrowotnej przez całe życie obywateli Unii 
i do promocji zdrowia przez działania 
dotyczące czynników ryzyka dla zdrowia, 
takich jak: palenie tytoniu i narażenie na 
wtórny dym tytoniowy, szkodliwe 
używanie alkoholu, stosowanie 
niedozwolonych środków odurzających, 
szkodliwe dla zdrowia skutki zażywania 
narkotyków, niezdrowe nawyki 
żywieniowe i brak aktywności fizycznej, 
a także wspierać środowisko sprzyjające 
zdrowemu stylowi życia, uzupełniając 
działania państw członkowskich zgodnie 
z właściwymi strategiami. Komponent 
„Zdrowie” EFS+ powinien upowszechniać 
efektywne modele zapobiegania chorobom, 
innowacyjne technologie i nowe modele 
i rozwiązania biznesowe, aby przyczyniać 
się do innowacyjnych, wydajnych 
i trwałych systemów ochrony zdrowia 
w państwach członkowskich i ułatwiać 
Europejczykom dostęp do lepszej i bardziej 
bezpiecznej opieki zdrowotnej.

(38) Komponent „Zdrowie” EFS+ 
powinien się przyczyniać do profilaktyki 
zdrowotnej przez całe życie obywateli Unii 
i do promocji zdrowia przez działania 
dotyczące czynników ryzyka dla zdrowia, 
takich jak: palenie tytoniu i narażenie na 
wtórny dym tytoniowy, szkodliwe 
używanie alkoholu, stosowanie 
niedozwolonych środków odurzających, 
szkodliwe dla zdrowia skutki zażywania 
narkotyków, niezdrowe nawyki 
żywieniowe, narażenie na 
zanieczyszczenie powietrza na zewnątrz i
wewnątrz budynków i brak aktywności 
fizycznej, a także wspierać środowisko 
sprzyjające zdrowemu stylowi życia, 
uzupełniając działania państw 
członkowskich zgodnie z właściwymi 
strategiami. Komponent „Zdrowie” EFS+ 
powinien upowszechniać efektywne 
modele zapobiegania chorobom, 
innowacyjne technologie i nowe modele 
i rozwiązania biznesowe, aby przyczyniać 
się do innowacyjnych, wydajnych 
i trwałych systemów ochrony zdrowia 
w państwach członkowskich i ułatwiać 
Europejczykom dostęp do lepszej i bardziej 
bezpiecznej opieki zdrowotnej.

Poprawka 36
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 39

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(39) Choroby niezakaźne są przyczyną 
ponad 80 % przypadków przedwczesnych 
zgonów w Unii; skuteczna profilaktyka 
zdrowotna ma wiele aspektów 
transgranicznych. Równolegle, Parlament 
Europejski i Rada podkreśliły potrzebę 
zminimalizowania skutków dla zdrowia 
poważnych zagrożeń transgranicznych, 
takich jak choroby zakaźne i inne 
zagrożenia biologiczne, chemiczne, 
środowiskowe i o nieznanym pochodzeniu, 
przez wspieranie budowania zdolności 
w zakresie gotowości i reagowania na 
sytuacje wyjątkowe.

(39) Choroby niezakaźne są przyczyną 
ponad 80 % przypadków przedwczesnych 
zgonów w Unii, więc skuteczna 
profilaktyka zdrowotna wymaga wielu 
działań międzysektorowych i ma wiele 
aspektów transgranicznych. Równolegle, 
Parlament Europejski i Rada podkreśliły 
potrzebę zminimalizowania skutków dla 
zdrowia poważnych zagrożeń 
transgranicznych, takich jak choroby 
zakaźne i inne zagrożenia biologiczne, 
chemiczne, środowiskowe i o nieznanym 
pochodzeniu, przez wspieranie budowania 
zdolności w zakresie gotowości 
i reagowania na sytuacje wyjątkowe.

Poprawka 37

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 46

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(46) Mając na uwadze znaczenie 
przeciwdziałania zmianie klimatu zgodnie 
z zobowiązaniami Unii na rzecz realizacji 
porozumienia paryskiego i celów 
zrównoważonego rozwoju Organizacji 
Narodów Zjednoczonych, niniejsze 
rozporządzenie przyczyni się do 
uwzględnienia działań w dziedzinie 
klimatu w polityce Unii i do osiągnięcia 
celu ogólnego, w ramach którego wydatki 
na realizację celów klimatycznych 
w budżecie UE mają sięgnąć 25 %. 
Stosowne działania zostaną określone na 
etapie przygotowania i realizacji oraz 
ponownie ocenione w kontekście oceny 
śródokresowej.

(46) Mając na uwadze znaczenie 
przeciwdziałania zmianie klimatu i 
sprawiedliwej transformacji zgodnie z
zobowiązaniami Unii na rzecz realizacji 
porozumienia paryskiego i celów 
zrównoważonego rozwoju Organizacji 
Narodów Zjednoczonych, niniejsze 
rozporządzenie przyczyni się do 
uwzględnienia działań w dziedzinie 
klimatu w polityce Unii i do osiągnięcia 
celu ogólnego, w ramach którego wydatki 
na realizację celów klimatycznych w
budżecie UE mają sięgnąć 25 %. Stosowne 
działania zostaną określone na etapie 
przygotowania i realizacji oraz ponownie 
ocenione w kontekście oceny 
śródokresowej.

Poprawka 38
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 51

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(51) Ponieważ cel niniejszego 
rozporządzenia, mianowicie zwiększanie 
efektywności rynków pracy i wspieranie 
dostępu do dobrej jakości zatrudnienia, 
poprawa dostępu do kształcenia i szkolenia 
i ich jakości, promowanie włączenia 
społecznego i zdrowia oraz ograniczanie 
ubóstwa, a także działania w ramach 
komponentu „Zatrudnienie i innowacje 
społeczne” oraz „Zdrowie” nie mogą 
zostać osiągnięte w sposób wystarczający 
przez państwa członkowskie, natomiast 
możliwe jest ich lepsze osiągnięcie na 
poziomie Unii, może ona podjąć działania 
zgodnie z zasadą pomocniczości określoną 
w art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej. 
Zgodnie z zasadą proporcjonalności 
określoną w tym artykule niniejsze 
rozporządzenie nie wykracza poza to, co 
jest konieczne do osiągnięcia tych celów.

(51) Ponieważ cel niniejszego 
rozporządzenia, mianowicie zwiększanie 
efektywności i sprawiedliwości rynków 
pracy i wspieranie dostępu do dobrej 
jakości zatrudnienia, poprawa dostępu do 
kształcenia i szkolenia i ich jakości, 
promowanie włączenia społecznego 
i zdrowia oraz ograniczanie ubóstwa, 
a także działania w ramach komponentu 
„Zatrudnienie i innowacje społeczne” oraz 
„Zdrowie” nie mogą zostać osiągnięte 
w sposób wystarczający przez państwa 
członkowskie, natomiast możliwe jest ich 
lepsze osiągnięcie na poziomie Unii, może 
ona podjąć działania zgodnie z zasadą 
pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu 
o Unii Europejskiej. Zgodnie z zasadą 
proporcjonalności określoną w tym 
artykule niniejsze rozporządzenie nie 
wykracza poza to, co jest konieczne do 
osiągnięcia tych celów.

Poprawka 39

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1) „środki towarzyszące” oznaczają 
działania wykraczające poza dystrybucję 
żywności lub podstawowej pomocy 
materialnej, mające na celu zmniejszenie 
wykluczenia społecznego, takie jak 
kierowanie osób do służb świadczących 
usługi społeczne i świadczenie takich usług 
bądź udzielanie porad dotyczących 
gospodarowania budżetem domowym;

1) „środki towarzyszące” oznaczają 
działania wykraczające poza dystrybucję 
żywności lub podstawowej pomocy 
materialnej, mające na celu zmniejszenie 
ubóstwa i wykluczenia społecznego, takie 
jak kierowanie osób do służb świadczących 
usługi społeczne i świadczenie takich usług 
bądź udzielanie porad dotyczących 
gospodarowania budżetem domowym;

Poprawka 40

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3) „podstawowa pomoc materialna” 
oznacza towary, które zaspokajają 
podstawowe potrzeby człowieka i są 
niezbędne do godnego życia, takie jak 
odzież, środki higieny i materiały szkolne;

3) „podstawowa pomoc materialna” 
oznacza towary, które zaspokajają 
podstawowe potrzeby człowieka i są 
niezbędne do godnego życia, takie jak 
odzież, środki higieny, w tym produkty 
higieniczne i pielęgnacyjne dla kobiet, i 
materiały szkolne;

Poprawka 41

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 9 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9a) „plan działania na rzecz 
sprawiedliwych przemian” oznacza 
strategię określającą działania regionalne 
na rzecz gospodarki przyjaznej dla 
klimatu i efektywnie korzystającej z 
zasobów; 

Poprawka 42

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

13) „osoby najbardziej potrzebujące” 
oznaczają osoby fizyczne, w tym osoby 
indywidualne, rodziny, gospodarstwa 
domowe lub grupy złożone z takich osób, 
których potrzeba uzyskania pomocy 
została stwierdzona na podstawie 
obiektywnych kryteriów określonych przez 
właściwe organy krajowe w konsultacji 
z odpowiednimi zainteresowanymi 
stronami, przy jednoczesnym unikaniu 
konfliktu interesów, i zatwierdzonych 
przez te właściwe organy krajowe oraz 
mogących zawierać elementy, które 
umożliwiają dotarcie do osób najbardziej 

13) „osoby najbardziej potrzebujące” 
oznaczają osoby fizyczne, w tym osoby 
indywidualne, rodziny, gospodarstwa 
domowe lub grupy złożone z takich osób, 
których potrzeba uzyskania pomocy 
została stwierdzona na podstawie ich 
sytuacji życiowej (np. bezdomności) lub 
obiektywnych kryteriów określonych przez 
właściwe organy krajowe w konsultacji 
z odpowiednimi zainteresowanymi 
stronami, przy jednoczesnym unikaniu 
konfliktu interesów, i zatwierdzonych 
przez te właściwe organy krajowe oraz 
mogących zawierać elementy, które 
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potrzebujących na pewnych obszarach 
geograficznych;

umożliwiają dotarcie do osób najbardziej 
potrzebujących na pewnych obszarach 
geograficznych;

Poprawka 43

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 15 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

15) „przedsiębiorstwo społeczne” 
oznacza przedsiębiorstwo, niezależnie od 
formy prawnej, lub osobę fizyczną, które:

15) „przedsiębiorstwo społeczne” 
oznacza przedsiębiorstwo, niezależnie od
formy prawnej, bądź osobę fizyczną, które:

Poprawka 44

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 15 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) zgodnie z umową spółki, statutem 
spółki lub jakimkolwiek innym 
dokumentem prawnym, który może 
skutkować odpowiedzialnością na 
podstawie przepisów państwa 
członkowskiego siedziby, ma za główny 
cel społeczny raczej osiąganie 
wymiernych, pozytywnych skutków 
społecznych, niż generowanie zysków do 
innych celów, oraz świadczy usługi lub 
wytwarza towary przynoszące korzyści 
społeczne, bądź stosuje metody produkcji 
towarów lub świadczenia usług, które 
urzeczywistniają cele społeczne;

a) zgodnie z umową spółki, statutem 
spółki lub jakimkolwiek innym 
dokumentem prawnym, który może 
skutkować odpowiedzialnością na 
podstawie przepisów państwa 
członkowskiego siedziby, ma za główny 
cel społeczny raczej osiąganie 
wymiernych, pozytywnych skutków 
społecznych lub środowiskowych, niż 
generowanie zysków do innych celów, 
oraz świadczy usługi społeczne lub 
wytwarza towary przynoszące korzyści 
społeczne, bądź stosuje metody produkcji 
towarów lub świadczenia usług, które 
urzeczywistniają cele społeczne;

Poprawka 45

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

16) „innowacje społeczne” oznaczają 16) „innowacje społeczne” oznaczają 
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działania, które zarówno w odniesieniu do 
swych celów, jak i środków mają 
społeczny charakter, a w szczególności 
działania odnoszące się do rozwoju 
i realizacji nowych idei (dotyczących 
produktów, usług i modeli), które
jednocześnie zaspokajają potrzeby 
społeczne i tworzą nowe relacje społeczne 
lub współpracę i w ten sposób przynoszą 
korzyści dla społeczeństwa oraz 
zwiększają jego zdolność do działania;

działania, które zarówno w odniesieniu do 
swych celów, jak i środków mają 
społeczny charakter, a w szczególności 
działania odnoszące się do rozwoju 
i realizacji nowych idei (dotyczących 
produktów, usług, modeli lub praktyk bądź 
ich kombinacji), które zaspokajają 
potrzeby społeczne i tworzą nowe relacje 
społeczne lub współpracę i w ten sposób 
przynoszą korzyści dla społeczeństwa oraz
wzmacniają jego pozycję i zwiększają jego 
zdolność do działania;

Poprawka 46

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 17

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

17) „eksperymenty społeczne” 
oznaczają interwencje w zakresie polityki, 
które zapewniają innowacyjne działania 
w odpowiedzi na potrzeby społeczne i są 
realizowane na małą skalę i w warunkach 
zapewniających możliwość oceny ich 
wpływu, zanim zostaną wdrożone 
w innych kontekstach lub w większej skali, 
jeżeli ich wyniki okażą się przekonujące;

17) „eksperymenty społeczne” 
oznaczają interwencje w zakresie polityki, 
które zapewniają innowacyjne działania 
w odpowiedzi na potrzeby społeczne i są 
realizowane na małą skalę i w warunkach 
zapewniających możliwość oceny ich 
wpływu, zanim zostaną wdrożone 
w innych kontekstach geograficznych lub 
sektorowych lub w większej skali, jeżeli 
ich wyniki okażą się korzystniejsze niż 
dotychczasowe praktyki;

Poprawka 47

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 19 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

19a) „włączenie społeczne“ oznacza 
proces poprawy warunków, na jakich 
jednostki i grupy uczestniczą w 
społeczeństwie – poprawę zdolności i 
szans oraz szanowanie godności osób 
znajdujących się w szczególnie 
niekorzystnej sytuacji ze względu na swoją 
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tożsamość.

Poprawka 48

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Celem EFS+ jest wspieranie państw 
członkowskich w dążeniu do wysokich 
poziomów zatrudnienia, sprawiedliwej 
ochrony socjalnej oraz wykwalifikowanej 
i odpornej siły roboczej przygotowanej na 
przyszły świat pracy, zgodnie z zasadami 
określonymi w Europejskim filarze praw 
socjalnych proklamowanym przez 
Parlament Europejski, Radę i Komisję 
w dniu 17 listopada 2017 r.

EFS+ wspiera państwa członkowskie w
dążeniu do wysokich poziomów 
zatrudnienia, tworzenia miejsc pracy, 
dobrej jakości edukacji włączającej, 
równych szans dla wszystkich, postępu 
społecznego i spójności społecznej, 
sprawiedliwej ochrony socjalnej, 
eliminacji ubóstwa, wykwalifikowanej i
odpornej siły roboczej, poprawy 
możliwości zatrudnienia, pogłębienia 
spójności społecznej, wzmocnienia 
sprawiedliwości społecznej i zwiększenia 
konkurencyjności w całej Europie, 
zgodnie z zasadami określonymi w
Europejskim filarze praw socjalnych
proklamowanym przez Parlament 
Europejski, Radę i Komisję w dniu 17 
listopada 2017 r. oraz z prawami 
określonymi w Karcie praw podstawowych 
Unii Europejskiej, przyczyniając się do 
wzmocnienia spójności gospodarczej, 
społecznej i terytorialnej UE.

Poprawka 49

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

EFS+ wnosi wartość dodaną oraz wspiera 
i uzupełnia politykę państw członkowskich 
w celu zapewnienia równych szans, 
dostępu do zatrudnienia, sprawiedliwych 
warunków pracy, ochrony socjalnej, 
włączenia społecznego i wysokiego 
poziomu ochrony zdrowia ludzi.

EFS+ wnosi wartość dodaną oraz wspiera i
uzupełnia politykę państw członkowskich 
w celu zapewnienia równouprawnienia 
płci, równych szans, dostępu do 
zatrudnienia, sprawiedliwych warunków 
pracy, niedyskryminacji, ochrony socjalnej
dla wszystkich, dostępu do podstawowych 
usług, w tym przystępnych cenowo i 
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energooszczędnych mieszkań, włączenia 
społecznego, w szczególności obywateli 
państw trzecich i społeczności 
zmarginalizowanych, i wysokiego 
poziomu ochrony zdrowia ludzi.

Poprawka 50

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. EFS+ wspiera następujące cele 
szczegółowe w obszarach polityki 
dotyczących zatrudnienia, edukacji, 
włączenia społecznego i zdrowia, przez co 
przyczynia się również do celu polityki –
„Europa o silniejszym wymiarze 
społecznym – wdrażanie Europejskiego 
filaru praw socjalnych” – określonego 
w art. [4] [przyszłego rozporządzenia 
w sprawie wspólnych przepisów]:

1. EFS+ wspiera następujące cele 
szczegółowe w obszarach polityki 
dotyczących zatrudnienia, edukacji, 
mobilności, włączenia społecznego, 
eliminacji ubóstwa i zdrowia, przez co 
przyczynia się również do celu polityki –
„Europa o silniejszym wymiarze 
społecznym – wdrażanie Europejskiego 
filaru praw socjalnych” – określonego 
w art. [4] [przyszłego rozporządzenia 
w sprawie wspólnych przepisów]:

Poprawka 51

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – podpunkt i

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) poprawa dostępu do zatrudnienia 
dla wszystkich osób poszukujących pracy, 
zwłaszcza osób młodych i długotrwale 
bezrobotnych, oraz dla osób biernych 
zawodowo, a jednocześnie promowanie 
samozatrudnienia i gospodarki społecznej;

(i) poprawa dostępu do odpowiedniego 
i uczciwego zatrudnienia dla wszystkich 
osób poszukujących pracy, zwłaszcza osób 
młodych, kobiet, osób niepełnosprawnych, 
osób długotrwale bezrobotnych, i dla osób 
biernych zawodowo, a jednocześnie 
promowanie zatrudnienia, 
samozatrudnienia i gospodarki społecznej i 
tym samym zapewnienie sprawiedliwych 
warunków pracy;

Poprawka 52

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Artykuł 4 – ustęp 1 – podpunkt ii

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) modernizacja instytucji i służb 
rynków pracy celem oceny 
i przewidywania zapotrzebowania na 
umiejętności oraz zapewnienia terminowej 
i odpowiednio dopasowanej pomocy 
i wsparcia na rzecz dostosowania 
umiejętności i kwalifikacji zawodowych do 
potrzeb rynku pracy, zmian w karierze 
zawodowej i mobilności;

(ii) modernizacja instytucji i służb 
rynków pracy celem oceny 
i przewidywania zapotrzebowania na 
umiejętności oraz zapewnienia terminowej 
i odpowiednio dopasowanej pomocy 
i wsparcia na rzecz sprawiedliwego 
dostosowania umiejętności i kwalifikacji 
zawodowych do potrzeb rynku pracy, 
zmian w karierze zawodowej i mobilności;

Poprawka 53

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – podpunkt ii a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iia) przejście na zrównoważoną 
gospodarkę przyjazną dla klimatu i 
efektywnie korzystającą z zasobów według 
regionalnych planów działania na rzecz 
sprawiedliwych przemian; 

Poprawka 54

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – podpunkt iii

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iii) wspieranie uczestnictwa kobiet 
w rynku pracy; lepszej równowagi między 
życiem zawodowym a prywatnym, w tym 
dostępu do opieki nad dziećmi; zdrowego 
i dobrze przystosowanego środowiska 
pracy, w którym przeciwdziała się 
czynnikom ryzyka dla zdrowia; 
dostosowania pracowników, 
przedsiębiorstw i przedsiębiorców do 
zmian oraz aktywnego i zdrowego 
starzenia się;

(iii) wspieranie równouprawnienia płci 
we wszystkich obszarach, w tym 
uczestnictwa kobiet w rynku pracy
zapewniającym poszanowanie zasady 
takiego samego wynagrodzenia za pracę 
takiej samej wartości i oferującym 
uczciwą płacę zapewniającą utrzymanie 
na minimalnym poziomie; lepszej 
równowagi między życiem zawodowym a
prywatnym, w tym równego dostępu do 
sprzyjającej włączeniu społecznemu i 
wolnej od segregacji, wysokiej jakości 
wczesnej edukacji i opieki nad dziećmi
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oraz innych usług opieki środowiskowej 
dla osób niepełnosprawnych i osób 
starszych; zdrowego i dobrze 
przystosowanego środowiska pracy i 
otoczenia bytowego, w którym 
przeciwdziała się czynnikom ryzyka dla 
zdrowia; płynnego dostosowania 
pracowników, przedsiębiorstw 
i przedsiębiorców do zmian oraz 
aktywnego i zdrowego starzenia się;

Poprawka 55

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – podpunkt iv

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iv) poprawa jakości, efektywności 
i przydatności na rynku pracy systemów 
kształcenia i szkolenia w celu wspierania 
nabywania kompetencji kluczowych, 
w tym umiejętności cyfrowych;

(iv) poprawa jakości, efektywności 
i przydatności na rynku pracy systemów 
kształcenia i szkolenia w celu wspierania 
nabywania umiejętności i kompetencji 
kluczowych, w tym umiejętności 
cyfrowych; promowanie włączenia 
cyfrowego i ułatwianie przejścia od 
kształcenia do zatrudnienia;

Poprawka 56

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – podpunkt v

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(v) wspieranie dostępności 
i możliwości ukończenia dobrej jakości 
kształcenia i szkolenia, sprzyjających 
włączeniu społecznemu, na równych 
zasadach dla wszystkich, zwłaszcza grup 
defaworyzowanych, od wczesnej edukacji 
i opieki nad dzieckiem przez ogólne 
i zawodowe kształcenie i szkolenie, po 
szkolnictwo wyższe, a także kształcenie 
i uczenie się dorosłych, w tym ułatwianie 
mobilności edukacyjnej dla wszystkich;

(v) wspieranie dostępności i
możliwości ukończenia dobrej jakości 
kształcenia i szkolenia, sprzyjających 
włączeniu społecznemu, na równych 
zasadach dla wszystkich, a jednocześnie 
zapewnienie braku segregacji i 
odpowiednie reagowanie na problem 
wczesnego kończenia nauki, między 
innymi dzięki możliwościom skorzystania 
z drugiej szansy, zwłaszcza dla grup 
defaworyzowanych, od wczesnej edukacji i
opieki nad dzieckiem przez ogólne i
zawodowe kształcenie i szkolenie, po 
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szkolnictwo wyższe, a także kształcenie i
uczenie się dorosłych, w tym ułatwianie 
mobilności edukacyjnej dla wszystkich i 
dostępności dla osób niepełnosprawnych;

Poprawka 57

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – podpunkt vi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(vi) wspieranie uczenia się przez całe 
życie, w szczególności elastycznych 
możliwości poprawy umiejętności i zmiany 
kwalifikacji dla wszystkich, 
z uwzględnieniem umiejętności cyfrowych, 
lepsze przewidywanie zmian 
i zapotrzebowania na nowe umiejętności na 
podstawie potrzeb rynku pracy, ułatwianie 
zmian kariery i promowanie mobilności 
zawodowej;

(vi) wspieranie uczenia się przez całe 
życie, w szczególności elastycznych 
możliwości poprawy umiejętności i zmiany 
kwalifikacji w warunkach uczenia się 
formalnego, pozaformalnego i 
nieformalnego, z uwzględnieniem 
umiejętności cyfrowych, lepsze 
przewidywanie zmian i zapotrzebowania 
na nowe umiejętności na podstawie potrzeb 
rynku pracy, ułatwianie zmian kariery 
i promowanie mobilności zawodowej oraz 
udziału w społeczeństwie;

Poprawka 58

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – podpunkt vii

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(vii) wspieranie aktywnego włączenia 
społecznego, w tym w celu promowania 
równości szans i aktywnego uczestnictwa, 
oraz zwiększanie szans na zatrudnienie;

(vii) wspieranie aktywnego włączenia 
społecznego i pełnego udziału w 
społeczeństwie, w tym w celu promowania 
równości szans, niedyskryminacji, 
demokracji i aktywnego uczestnictwa, oraz 
zwiększanie możliwości zatrudnienia i 
włączenia społecznego;

Poprawka 59

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – podpunkt viii
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(viii) wspieranie integracji społeczno-
gospodarczej obywateli państw trzecich 
i społeczności marginalizowanych, takich 
jak Romowie;

(viii) wspieranie długotrwałej integracji 
społeczno-gospodarczej obywateli państw 
trzecich i społeczności marginalizowanych, 
takich jak Romowie;

Poprawka 60

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – podpunkt ix

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ix) zwiększanie równego i szybkiego 
dostępu do dobrej jakości, trwałych 
i przystępnych cenowo usług; 
modernizacja systemów zabezpieczenia 
społecznego, w tym wspieranie dostępu do 
ochrony socjalnej; poprawa dostępności, 
efektywności i odporności systemów 
ochrony zdrowia i usług opieki 
długoterminowej;

(ix) zwiększanie równego i szybkiego 
dostępu do dobrej jakości, trwałych 
i przystępnych cenowo usług; 
modernizacja publicznych służb 
zatrudnienia oraz systemów 
zabezpieczenia społecznego, w tym 
wspieranie dostępu do ochrony socjalnej; 
poprawa dostępności, efektywności 
i odporności systemów ochrony zdrowia 
i usług opieki długoterminowej;

Poprawka 61

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. bardziej przyjaznej dla środowiska 
niskoemisyjnej Europy przez usprawnianie 
systemów kształcenia i szkolenia 
niezbędnych do dostosowania umiejętności 
i kwalifikacji do potrzeb rynku pracy, 
poprawę umiejętności wszystkich, w tym 
siły roboczej, tworzenie nowych miejsc 
pracy w sektorach związanych ze 
środowiskiem, klimatem i energią oraz 
biogospodarce.

2. bardziej przyjaznej dla środowiska 
niskoemisyjnej Europy przez usprawnianie 
systemów kształcenia i szkolenia 
niezbędnych do dostosowania umiejętności 
i kwalifikacji do potrzeb rynku pracy, 
podnoszenie poziomu wiedzy ludności na 
temat zrównoważonego rozwoju i stylów 
życia, tworzenie nowych, wysokiej jakości
miejsc pracy w sektorach związanych ze 
środowiskiem, klimatem i energią oraz w 
gospodarce o obiegu zamkniętym i
biogospodarce.



PE628.700v02-00 38/62 AD\1169650PL.docx

PL

Poprawka 62

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Całkowita pula środków 
finansowych na EFS+ na lata 2021–2027 
wynosi 101 174 000 000 EUR w cenach 
bieżących.

1. Całkowita pula środków 
finansowych na EFS+ na lata 2021–2027 
wynosi 118 861 000 000 EUR w cenach 
stałych.

Poprawka 63

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Równość mężczyzn i kobiet i równość 
szans oraz niedyskryminacja

Równouprawnienie płci i równość szans 
oraz niedyskryminacja

Poprawka 64

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Wszystkie programy realizowane 
w ramach komponentu EFS+ objętego 
zarządzaniem dzielonym, jak również 
operacje wspierane z komponentów 
„Zatrudnienie i innowacje społeczne” i 
„Zdrowie” zapewniają równość mężczyzn 
i kobiet na wszystkich etapach 
przygotowania, realizacji, monitorowania 
i oceny. Wspierają także równe szanse dla 
wszystkich, bez dyskryminacji ze względu 
na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, 
religię lub światopogląd, 
niepełnosprawność, wiek lub orientację 
seksualną, na wszystkich etapach 
przygotowania, realizacji, monitorowania 
i oceny.

1. Wszystkie programy realizowane 
w ramach komponentu EFS+ objętego 
zarządzaniem dzielonym, jak również 
operacje wspierane z komponentów 
„Zatrudnienie i innowacje społeczne” i 
„Zdrowie” zapewniają równość mężczyzn 
i kobiet na wszystkich etapach 
przygotowania, realizacji, monitorowania 
i oceny. Wspierają także równe szanse dla 
wszystkich, bez dyskryminacji ze względu 
na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne lub 
społeczne, religię lub światopogląd, 
niepełnosprawność, wiek lub orientację 
seksualną, na wszystkich etapach 
przygotowania, realizacji, monitorowania 
i oceny. Środki powinny być przydzielane 
zgodnie z zasadami sporządzania budżetu 
z uwzględnieniem aspektu płci.
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Poprawka 65

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Państwa członkowskie i Komisja 
wspierają konkretne działania 
ukierunkowane w szczególności na 
zwiększenie długoterminowego udziału 
kobiet w życiu zawodowym, poszanowanie 
zasady równej płacy za taką samą pracę i 
pracę o równej wartości oraz zapewnienie 
im płacy co najmniej wystarczającej na 
utrzymanie, a także poprawę rozwoju 
zawodowego, zwalczanie feminizacji 
ubóstwa, zmniejszenie segregacji płci i 
stereotypów związanych z płcią w edukacji 
i szkoleniach, na rynku pracy i poza nim, 
a także propagowanie równowagi między 
życiem zawodowym a prywatnym w 
odniesieniu do wszystkich osób, włącznie z 
bardziej zrównoważonym podziałem 
obowiązków opiekuńczych między 
wszystkimi płciami. 

Poprawka 66

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1b. Państwa członkowskie włączają 
perspektywę płci do wszystkich etapów 
programowania, począwszy od 
kształtowania priorytetów programów 
operacyjnych, a skończywszy na realizacji, 
monitorowaniu i ocenie, oraz zwiększają 
swoje zaangażowanie w sporządzanie 
budżetu z uwzględnieniem aspektu płci 
dzięki ustanowieniu konkretnych celów 
wraz z odpowiednimi przydziałami 
budżetowymi. Sporządzanie budżetu z 
uwzględnieniem aspektu płci jest 
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uznawane za ważny instrument polityki 
równości szans w celu zapewnienia 
przejrzystości luk w zakresie równego 
uczestnictwa, wzmacniając tym samym 
równouprawnienie płci w EFS+. 

Poprawka 67

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1c. Państwa członkowskie i Komisja 
promują równe szanse dla wszystkich, bez 
dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub 
pochodzenie etniczne, religię lub 
światopogląd, niepełnosprawność, wiek, 
cechy płciowe, ekspresję płciową i 
tożsamość płciową lub orientację 
seksualną w drodze włączenia zasady 
niedyskryminacji do głównego nurtu 
polityki, o czym mowa w art. 7 
rozporządzenia (UE) nr 1303/2013. Za 
pośrednictwem EFS+ państwa 
członkowskie i Komisja wspierają również 
konkretne działania mające na celu 
zwalczanie wszelkich form dyskryminacji, 
jak również poprawę dostępności dla osób 
niepełnosprawnych i osób 
doświadczających dyskryminacji z wielu 
przyczyn jednocześnie, zwiększając w ten 
sposób integrację społeczną i zmniejszając 
nierówności. 

Poprawka 68

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie i Komisja 
wspierają również konkretne 
ukierunkowane działania promujące 
zasady, o których mowa w ust. 1, 
w ramach wszystkich celów EFS+, w tym 

2. Państwa członkowskie i Komisja 
wspierają również konkretne 
ukierunkowane działania i rozwój 
krajowych strategii i planów działania w 
celu promowania zasad, o których mowa 
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celu dotyczącego przejścia od opieki
rezydencjalnej lub instytucjonalnej do 
opieki opartej na rodzinie i społeczności.

w ust. 1–1c, w ramach wszystkich celów 
EFS+, w tym celu dotyczącego poprawy 
dostępności dla wszystkich oraz przejścia 
od opieki instytucjonalnej do opieki opartej 
na rodzinie i społeczności.

Poprawka 69

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie koncentrują zasoby 
EFS+ objęte zarządzaniem dzielonym na 
interwencjach, które dotyczą wyzwań 
wskazanych w ich krajowych programach 
reform, europejskim semestrze
i odpowiednich zaleceniach dla 
poszczególnych krajów, przyjętych 
zgodnie z art. 121 ust. 2 i art. 148 ust. 4 
TFUE, oraz uwzględniają zasady i prawa 
określone w Europejskim filarze praw 
socjalnych.

Państwa członkowskie koncentrują zasoby 
EFS+ objęte zarządzaniem dzielonym na 
interwencjach, które dotyczą wyzwań 
społecznych wskazanych na szczeblu 
krajowym, regionalnym i lokalnym, 
zgodnie z art. 151 TFUE, zrewidowaną 
Europejską kartą społeczną (ETS nr 163)
oraz zasadami i prawami określonymi
w Europejskim filarze praw socjalnych.

Poprawka 70

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie, a w stosownych 
przypadkach Komisja, zwiększają efekt 
synergii oraz zapewniają koordynację 
i spójność EFS+ z innymi unijnymi 
funduszami, programami i instrumentami, 
takimi jak Erasmus, Fundusz Azylu 
i Migracji oraz program wspierania reform, 
w tym Narzędzie Realizacji Reform 
i Instrument Wsparcia Technicznego, 
zarówno na etapie planowania, jak 
i podczas wdrażania, oraz 
komplementarność wobec tych funduszy, 
programów i instrumentów. Państwa 
członkowskie, a w stosownych 
przypadkach Komisja, optymalizują 

Państwa członkowskie, a w stosownych 
przypadkach Komisja, zwiększają efekt 
synergii oraz zapewniają koordynację i
spójność EFS+ z innymi unijnymi 
funduszami, programami i instrumentami, 
takimi jak EFRR, InvestEU, instrument 
„Prawa i wartości”, Erasmus, Fundusz 
Azylu i Migracji oraz program wspierania 
reform, w tym Narzędzie Realizacji 
Reform i Instrument Wsparcia 
Technicznego, zarówno na etapie 
planowania, jak i podczas wdrażania, oraz 
komplementarność wobec tych funduszy, 
programów i instrumentów. Państwa 
członkowskie, a w stosownych 
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mechanizmy koordynacji, aby uniknąć 
powielania działań, oraz zapewniają ścisłą 
współpracę między podmiotami
odpowiedzialnymi za wdrażanie, aby 
realizować spójne i usprawnione działania 
wspierające.

przypadkach Komisja, optymalizują 
mechanizmy koordynacji, aby uniknąć 
powielania działań, oraz zapewniają ścisłą 
współpracę między instytucjami 
zarządzającymi odpowiedzialnymi za 
wdrażanie, aby realizować zintegrowane 
podejścia, spójne i usprawnione działania 
wspierające.

Poprawka 71

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie przydzielają 
odpowiednią kwotę swoich środków z 
EFS+ objętych zarządzaniem dzielonym 
na działania związane z wyzwaniami 
wskazanymi we właściwych zaleceniach 
dla poszczególnych krajów przyjętych 
zgodnie z art. 121 ust. 2 i art. 148 ust. 4 
TFUE oraz w europejskim semestrze, 
a wchodzące w zakres EFS+ określony 
w art. 4.

skreśla się

Poprawka 72

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie przydzielają 
co najmniej 25 % swoich środków z EFS+ 
objętych zarządzaniem dzielonym na cele 
szczegółowe polityki włączenia 
społecznego, określone w art. 4 ust. 1 ppkt 
(vii)–(xi), w tym na wspieranie integracji 
społeczno-ekonomicznej obywateli państw 
trzecich.

3. Państwa członkowskie przydzielają 
co najmniej 30 % swoich środków z EFS+ 
objętych zarządzaniem dzielonym na cele 
szczegółowe polityki włączenia 
społecznego, określone w art. 4 ust. 1 ppkt 
(vii)–(x), w tym na wspieranie włączenia 
społeczno-ekonomicznego obywateli 
państw trzecich.

Poprawka 73

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Artykuł 7 – ustęp 4 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie przydzielają co 
najmniej 2 % swoich środków z EFS+ 
objętych zarządzaniem dzielonym na cel 
szczegółowy dotyczący przeciwdziałania 
deprywacji materialnej, określony w art. 4 
ust. 1 ppkt (xi).

Państwa członkowskie przydzielają co 
najmniej 4 % swoich środków z EFS+ 
objętych zarządzaniem dzielonym na cel 
szczegółowy dotyczący włączenia 
społecznego osób znajdujących się w 
najbardziej niekorzystnej sytuacji i
przeciwdziałania deprywacji materialnej, 
określony w art. 4 ust. 1 ppkt (xi).

Poprawka 74

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 5 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie, w których odsetek 
ludzi młodych w wieku od 15 do 29 lat 
niekształcących się, niepracujących ani 
nieszkolących się przekracza średnią 
unijną w 2019 r. według danych 
Eurostatu, przydzielają co najmniej 10 % 
swoich środków z EFS+ objętych 
zarządzaniem dzielonym na lata 2021–
2025 na ukierunkowane działania i reformy 
strukturalne mające na celu wspieranie 
zatrudnienia ludzi młodych, przechodzenia 
od nauki do zatrudnienia, ścieżek powrotu 
do nauki lub szkolenia oraz kształcenia 
wyrównawczego, zwłaszcza w kontekście 
wdrażania gwarancji dla młodzieży.

Państwa członkowskie przydzielają co 
najmniej 5 % swoich środków z EFS+ 
objętych zarządzaniem dzielonym na lata 
2021–2025 na ukierunkowane działania i
reformy strukturalne mające na celu 
wspieranie zatrudnienia ludzi młodych, 
przechodzenia od nauki do zatrudnienia, 
ścieżek powrotu do nauki lub szkolenia 
oraz kształcenia wyrównawczego, 
zwłaszcza w kontekście wdrażania 
gwarancji dla młodzieży. Państwa 
członkowskie, w których odsetek młodych 
ludzi w wieku 15–29 lat niepracujących, 
niekształcących się ani nieszkolących się 
jest powyżej średniej unijnej w 2019 r. na 
podstawie danych Eurostatu, lub w 
każdym przypadku, gdy krajowy wskaźnik 
młodzieży NEET przekracza 15 % lub w 
każdym przypadku, gdy poziom bezrobocia 
wśród młodzieży przekracza 15 %, 
przeznaczają co najmniej 15 % swoich 
środków z EFS+ objętych zarządzaniem 
dzielonym w danym okresie 
programowania na wspomniane wyżej 
działania i środki reform strukturalnych.

Poprawka 75
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 5 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Podczas programowania środków z EFS+ 
objętych zarządzaniem dzielonym na lata 
2026 i 2027 w połowie okresu 
programowania zgodnie z art. [14] 
[przyszłego rozporządzenia w sprawie 
wspólnych przepisów] państwa 
członkowskie, w których odsetek ludzi 
młodych w wieku od 15 do 29 lat 
niekształcących się, niepracujących ani 
nieszkolących się przekracza średnią 
unijną w 2024 r. według danych Eurostatu, 
przydzielają co najmniej 10 % swoich 
środków z EFS+ objętych zarządzaniem 
dzielonym na lata 2026–2027 na 
wspomniane wyżej działania.

Podczas programowania środków z EFS+ 
objętych zarządzaniem dzielonym na lata 
2026 i 2027 w połowie okresu 
programowania zgodnie z art. [14] 
[przyszłego rozporządzenia w sprawie 
wspólnych przepisów] państwa 
członkowskie, w których odsetek ludzi 
młodych w wieku od 15 do 29 lat 
niekształcących się, niepracujących ani 
nieszkolących się przekracza średnią 
unijną w 2024 r. według danych Eurostatu, 
lub w których wskaźnik NEET wynosi 
powyżej 15 %, przydzielają co najmniej 15 
% swoich środków z EFS+ objętych 
zarządzaniem dzielonym na lata 2026–
2027 na wspomniane wyżej działania.

Poprawka 76

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 5 – akapit 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie przydzielają co 
najmniej 10 % swoich środków z EFS+ 
objętych zarządzaniem dzielonym na 
wdrożenie europejskiej gwarancji dla 
dzieci, aby zapewnić dzieciom równy 
dostęp do bezpłatnej opieki zdrowotnej, 
bezpłatnej edukacji, bezpłatnej opieki nad 
nimi, godnych warunków mieszkaniowych 
i odpowiedniego żywienia.

Poprawka 77

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 5 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Regiony najbardziej oddalone, które Regiony najbardziej oddalone, które 
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spełniają warunki określone w akapitach 
pierwszym i drugim, przydzielają co 
najmniej 15 % środków z EFS+ objętych 
zarządzaniem dzielonym w swoich 
programach na ukierunkowane działania 
określone w akapicie pierwszym. Ta 
alokacja środków jest uwzględniana 
podczas sprawdzania zgodności 
z minimalną wartością procentową na 
poziomie krajowym określoną w akapitach 
pierwszym i drugim.

spełniają warunki określone w akapitach 
pierwszym i drugim, przydzielają co 
najmniej 20 % środków z EFS+ objętych 
zarządzaniem dzielonym w swoich 
programach na ukierunkowane działania 
określone w akapicie pierwszym. Ta 
alokacja środków jest uwzględniana 
podczas sprawdzania zgodności 
z minimalną wartością procentową na 
poziomie krajowym określoną w akapitach 
pierwszym i drugim. Ta alokacja środków 
nie zastępuje finansowania niezbędnego 
dla infrastruktury i rozwoju regionów 
najbardziej oddalonych.

Poprawka 78

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 7a

Poszanowanie praw podstawowych

Państwa członkowskie i Komisja 
zapewniają poszanowanie praw 
podstawowych oraz przestrzeganie Karty 
praw podstawowych Unii Europejskiej w 
procesie wykorzystywania funduszy. 
Wszelkie koszty poniesione w związku z 
działaniem niezgodnym z Kartą praw 
podstawowych Unii Europejskiej nie są 
kwalifikowalne zgodnie z art. 58 ust. 2 
wspólnych przepisów rozporządzenia 
xx/xx i rozporządzenia delegowanego 
Komisji (UE) nr 240/2014. 

Poprawka 79

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Partnerstwo Partnerstwo i wielopoziomowy system 
zarządzania
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Poprawka 80

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Każde państwo członkowskie 
zapewnia odpowiednie uczestnictwo 
partnerów społecznych i organizacji 
społeczeństwa obywatelskiego w realizacji 
polityk zatrudnienia, edukacji i włączenia 
społecznego wspieranych z komponentu 
EFS+ objętego zarządzaniem dzielonym.

1. Każde państwo członkowskie 
zapewnia, zgodnie z art. 6 rozporządzenia 
w sprawie wspólnych przepisów xx/xx i 
rozporządzenia delegowanego Komisji 
(UE) nr 240/2014, istotne uczestnictwo 
organów lokalnych i regionalnych, 
partnerów społecznych i organizacji 
społeczeństwa obywatelskiego oraz 
użytkowników usług w strategicznym 
zarządzaniu EFS+ na wszystkich etapach 
programowania, od kształtowania 
priorytetów programów operacyjnych po 
realizację, monitorowanie i ocenę 
wszystkich polityk wspieranych 
z komponentu EFS+ objętego 
zarządzaniem dzielonym. Powinno to 
obejmować specjalne podejście do 
budowania potencjału partnerów 
społecznych zgodnie z czterostronnym 
oświadczeniem z 2016 r. w sprawie 
nowego początku dialogu społecznego.

Poprawka 81

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie przydzielają 
odpowiednią kwotę środków z EFS+ 
objętych zarządzaniem dzielonym 
w każdym programie na budowanie 
zdolności partnerów społecznych 
i organizacji społeczeństwa 
obywatelskiego.

2. Państwa członkowskie przydzielają 
co najmniej 2 % środków z EFS+ objętych 
zarządzaniem dzielonym w każdym 
programie na budowanie zdolności 
organów lokalnych i regionalnych, 
partnerów społecznych i organizacji 
społeczeństwa obywatelskiego na szczeblu 
krajowym i europejskim.



AD\1169650PL.docx 47/62 PE628.700v02-00

PL

Poprawka 82

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Środki, o których mowa w art. 7 ust. 4, są 
programowane w ramach odrębnego 
priorytetu lub programu.

Środki, o których mowa w art. 7 ust. 4, są 
programowane w ramach odrębnego 
priorytetu lub programu. Stopa 
współfinansowania dla tego priorytetu lub 
programu jest ustanowiona na poziomie 
85 %.

Poprawka 83

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 11 skreśla się

Wsparcie na realizację właściwych 
zaleceń dla poszczególnych krajów

Działania dotyczące wyzwań wskazanych 
we właściwych zaleceniach dla 
poszczególnych krajów i w europejskim 
semestrze, o których mowa w art. 7 ust. 2, 
są programowane w ramach jednego lub 
większej liczby odrębnych priorytetów.

Poprawka 84

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie wspierają 
działania w zakresie innowacji 
i eksperymentów społecznych lub 
umacniają podejścia oddolne oparte na 
partnerstwach z udziałem organów 
publicznych, sektora prywatnego
i społeczeństwa obywatelskiego, takie jak 
lokalne grupy działania, które opracowują 

1. Państwa członkowskie wspierają 
działania w zakresie innowacji i
eksperymentów społecznych i/lub 
umacniają podejścia oddolne oparte na 
partnerstwach z udziałem organów 
publicznych, partnerów społecznych, 
przedsiębiorstw społecznych i
społeczeństwa obywatelskiego, takie jak 
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i wdrażają strategie rozwoju lokalnego 
kierowanego przez społeczność.

lokalne grupy działania, które opracowują i
wdrażają strategie rozwoju lokalnego 
kierowanego przez społeczność, a także 
działania tematyczne ukierunkowane na 
potrzeby konkretnych grup, w tym osób 
najbardziej potrzebujących.

Poprawka 85

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. W celu stworzenia potencjału 
innowacyjnego odpowiednich 
zainteresowanych stron (takich jak 
organy krajowe, regionalne lub lokalne, 
organizacje społeczeństwa obywatelskiego 
i gospodarki społecznej, partnerzy 
społeczni, spółdzielnie i lokalne grupy 
działania) wyznaczone priorytety 
zapewnią środki na finansowanie 
platform zasobów i kompetencji z zakresu 
innowacji społecznych, aby skutecznie 
pomagać w projektowaniu, 
przygotowywaniu, wdrażaniu, ocenie, 
przystosowaniu lub powielaniu 
innowacyjnych działań.

Poprawka 86

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Koszty bezpośrednie personelu 
kwalifikują się do wkładu w ramach 
wsparcia ogólnego z komponentu EFS+ 
objętego zarządzaniem dzielonym, pod 
warunkiem że ich poziom nie przekracza 
100 % zwykłego wynagrodzenia osób 
wykonujących dany zawód w państwie 
członkowskim według danych Eurostatu.

skreśla się
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Poprawka 87

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 38 w celu zmiany 
wskaźników określonych w załączniku I, 
w przypadku gdy jest to uznane za 
konieczne do zapewnienia skutecznej 
oceny postępów w realizacji programów.

6. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 38 w celu zmiany 
wskaźników określonych w załączniku I, w
przypadku gdy jest to uznane za konieczne 
do zapewnienia skutecznej oceny postępów 
w realizacji programów, w tym oceny 
wpływu w aspekcie płci w celu 
monitorowania wdrożenia programów 
EFS+ pod kątem równouprawnienia płci.

Poprawka 88

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 2 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Żywność lub podstawowa pomoc 
materialna mogą być dostarczane osobom 
najbardziej potrzebującym bezpośrednio 
lub pośrednio za pomocą bonów lub kart 
elektronicznych, pod warunkiem że te 
bony lub karty mogą zostać wymienione 
tylko na żywność lub podstawową pomoc 
materialną określone w art. 2 ust. 3.

Żywność lub podstawowa pomoc 
materialna są dostarczane osobom 
najbardziej potrzebującym bezpośrednio 
lub pośrednio za pomocą bonów lub kart 
elektronicznych, pod warunkiem że te 
bony lub karty mogą zostać wymienione 
tylko na żywność lub podstawową pomoc 
materialną określone w art. 2 ust. 3 oraz że 
nie zastępują żadnego istniejącego 
świadczenia społecznego ani nie mają 
wpływu na prawo do otrzymania 
świadczeń społecznych w przyszłości. 

Poprawka 89

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja i państwa członkowskie 
zapewniają, by pomoc w ramach wsparcia 

3. Komisja i państwa członkowskie 
zapewniają, by pomoc w ramach wsparcia 
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z EFS+ na przeciwdziałanie deprywacji 
materialnej świadczona była 
w poszanowaniu godności osób najbardziej 
potrzebujących i w sposób zapobiegający 
ich stygmatyzacji.

z EFS+ na przeciwdziałanie deprywacji 
materialnej świadczona była w
poszanowaniu godności osób najbardziej 
potrzebujących, przy jednoczesnym 
pobudzaniu ich niezależności i rozwoju 
osobistego oraz w sposób zapobiegający 
ich stygmatyzacji.

Poprawka 90

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Zapewnianie żywności lub pomocy 
materialnej może być uzupełnione 
o działania polegające na kierowaniu osób 
do właściwych służb oraz o inne środki 
towarzyszące mające na celu włączenie 
społeczne osób najbardziej potrzebujących.

4. Zapewnianie żywności lub pomocy 
materialnej uzupełniają działania 
polegające na kierowaniu osób do 
właściwych służb oraz inne środki 
towarzyszące zapewniające wsparcie 
motywacyjne lub psychologiczne, mające 
na celu włączenie społeczne osób 
najbardziej potrzebujących.

Poprawka 91

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Do dnia 30 czerwca 2025 r. i do 
dnia 30 czerwca 2028 r. instytucje 
zarządzające zgłaszają Komisji wyniki 
ustrukturyzowanego badania dotyczącego 
odbiorców końcowych, przeprowadzonego 
w poprzednim roku. Badanie to opiera się 
na modelu określonym przez Komisję 
w drodze aktu wykonawczego.

3. Do dnia 30 czerwca 2025 r. i do 
dnia 30 czerwca 2028 r. instytucje 
zarządzające zgłaszają Komisji wyniki 
ustrukturyzowanego badania dotyczącego 
odbiorców końcowych, przeprowadzonego 
w poprzednim roku i koncentrującego się 
zwłaszcza na ich warunkach życia oraz 
charakterze ich deprywacji materialnej. 
Badanie to opiera się na modelu 
określonym przez Komisję w drodze aktu 
wykonawczego.

Poprawka 92

Wniosek dotyczący rozporządzenia



AD\1169650PL.docx 51/62 PE628.700v02-00

PL

Artykuł 23 – akapit 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) zapewnianie specjalnych usług 
wsparcia na rzecz pracodawców i osób 
poszukujących pracy w celu rozwijania 
zintegrowanych europejskich rynków 
pracy, od przygotowania do rekrutacji po 
pomoc udzielaną po zatrudnieniu, aby 
zapełnić wolne miejsca pracy 
w określonych sektorach, zawodach, 
państwach lub regionach przygranicznych, 
bądź na rzecz konkretnych grup (np. osób 
wymagających szczególnego traktowania);

d) rozwój i zapewnianie specjalnych 
usług wsparcia na rzecz pracowników,
pracodawców i osób poszukujących pracy 
w celu rozwijania zintegrowanych 
europejskich rynków pracy, od 
przygotowania do rekrutacji po pomoc 
udzielaną po zatrudnieniu, aby zapełnić 
wolne miejsca pracy w określonych 
sektorach, zawodach, państwach lub 
regionach przygranicznych, bądź na rzecz 
konkretnych grup (np. pracowników 
przygranicznych i osób w niekorzystnej 
sytuacji);

Poprawka 93

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – akapit 1 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) wspieranie partnerstw 
transgranicznych między publicznymi 
służbami zatrudnienia, społeczeństwem 
obywatelskim i partnerami społecznymi w 
celu promowania transgranicznego rynku 
pracy oraz transgranicznej mobilności na
sprawiedliwych społecznie warunkach; 

Poprawka 94

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – akapit 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) wspieranie rozwoju ekosystemu 
rynkowego związanego z zapewnianiem 
mikrofinansowania na rzecz 
mikroprzedsiębiorstw znajdujących się 
w fazie rozruchu i rozwoju, 
w szczególności tych, które zatrudniają 
osoby wymagające szczególnego 

e) wspieranie rozwoju ekosystemu 
rynkowego związanego z zapewnianiem 
mikrofinansowania na rzecz 
mikroprzedsiębiorstw znajdujących się 
w fazie rozruchu i rozwoju, 
w szczególności tych, które zapewniają 
osobom wymagającym szczególnego 
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traktowania; traktowania wysokiej jakości warunki 
pracy i dostęp do ubezpieczenia 
społecznego, aby pomóc w określaniu i 
zatwierdzaniu przykładów dobrych 
praktyk, takich jak skuteczne podejścia do 
udzielania zamówień dla 
mikroprzedsiębiorstw oraz małych i 
średnich przedsiębiorstw; 

Poprawka 95

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – akapit 1 – litera e a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) wspieranie partnerstw 
transgranicznych między publicznymi 
służbami zatrudnienia a partnerami 
społecznymi w celu promowania 
transgranicznego rynku pracy oraz 
transgranicznej mobilności przy 
zapewnieniu wysokiej jakości warunków 
socjalnych na obszarach przygranicznych;

Poprawka 96

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – akapit 1 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) wspieranie tworzenia sieci 
kontaktów na poziomie Unii oraz dialogu 
z właściwymi zainteresowanymi stronami 
i między nimi w dziedzinach, o których 
mowa w art. 4, a także przyczynianie się 
do zwiększenia zdolności 
instytucjonalnych tych zainteresowanych 
stron, w tym publicznych służb 
zatrudnienia, instytucji zabezpieczenia 
społecznego, instytucji mikrofinansowania
oraz instytucji zapewniających 
finansowanie na rzecz przedsiębiorstw 
społecznych i gospodarki społecznej;

f) wspieranie tworzenia sieci 
kontaktów na poziomie Unii oraz dialogu 
z właściwymi zainteresowanymi stronami 
i między nimi w dziedzinach, o których 
mowa w art. 4, a także przyczynianie się 
do zwiększenia zdolności 
instytucjonalnych tych zainteresowanych 
stron, w tym publicznych służb 
zatrudnienia, instytucji zabezpieczenia 
społecznego, instytucji mikrofinansowania,
instytucji zapewniających finansowanie na 
rzecz przedsiębiorstw społecznych 
i gospodarki społecznej, a także 
organizacji pozarządowych;
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Poprawka 97

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 2 – litera b – podpunkt i

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) partnerstwa transgraniczne i usługi 
wsparcia w regionach transgranicznych;

(i) partnerstwa transgraniczne i usługi 
wsparcia zapewniające informacje, 
doradztwo i pośrednictwo dla 
pracowników, w tym praktykantów, 
stażystów i osób dojeżdżających do pracy, 
a także osób poszukujących pracy i 
pracodawców w regionach 
transgranicznych;

Poprawka 98

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 25a

Zarządzanie

1. Komisja konsultuje się z 
zainteresowanymi stronami w Unii, w 
szczególności z partnerami społecznymi i 
organizacjami społeczeństwa 
obywatelskiego, na temat programów prac 
z zakresu zatrudnienia i innowacji 
społecznych, ich priorytetów, 
strategicznego ukierunkowania oraz 
wdrożenia. 

2. Komisja nawiązuje niezbędne 
stosunki z Komitetem Zatrudnienia, 
Komitetem Ochrony Socjalnej, Komitetem 
Doradczym ds. Bezpieczeństwa i Ochrony 
Zdrowia w Miejscu Pracy, grupą 
dyrektorów generalnych ds. stosunków 
pracy oraz Komitetem Doradczym ds. 
Swobodnego Przepływu Pracowników, 
aby były one regularnie i należycie 
informowane o postępach w realizacji 
programu. Komisja informuje ponadto 
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inne komitety, które zajmują się 
strategiami, instrumentami i działaniami 
o istotnym znaczeniu dla programu. 

3. Wyniki działań realizowanych w 
ramach komponentu „Zatrudnienie i 
innowacje społeczne” należy – w 
regularnych odstępach czasu i w 
odpowiedniej formie – publikować i 
przekazywać Parlamentowi 
Europejskiemu, Radzie, Europejskiemu 
Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu i 
Komitetowi Regionów, a także partnerom 
społecznym i obywatelom, aby 
zmaksymalizować skutki, trwałość oraz 
wartość tych wyników na szczeblu Unii. 

Poprawka 99

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 2 – litera a – podpunkt iii a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iiia) wsparcie na rzecz rozwoju 
umiejętności i narzędzi w zakresie 
skutecznego informowania o ryzyku;

Poprawka 100

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 2 – litera b – podpunkt ii

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) wsparcie na rzecz transformacji 
cyfrowej w dziedzinie zdrowia i opieki;

(ii) wsparcie na rzecz transformacji 
cyfrowej w dziedzinie zdrowia i opieki
oraz rozwój tworzenia sieci kontaktów;

Poprawka 101

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 2 – litera b – podpunkt iii a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iiia) wsparcie na rzecz reorientacji 
usług zdrowotnych z myślą o centralnym 
znaczeniu człowieka, przenoszeniu opieki 
zdrowotnej do domu i w pobliże pacjenta 
(np. usługi świadczone w pobliżu, 
medycyna inicjatywna, integracja szpitala 
i sieci terytorialnej, opieka pośrednia, 
zintegrowana opieka paliatywna, 
humanizacja opieki);

Poprawka 102

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 2 – litera b – podpunkt iii b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iiib) zapobieganie nierównościom (np. 
przez promowanie dostępu grup 
defaworyzowanych lub wymagających 
szczególnego traktowania do usług, walkę 
z wykluczeniem społecznym, medycynę 
uwzględniającą aspekt płci, metodyki i 
narzędzia na rzecz równości, włączenie 
społeczne nowo przybyłych cudzoziemców, 
równe szanse, wsparcie na rzecz zdrowia 
seksualnego i aktywnego starzenia się);

Poprawka 103

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 2 – litera b – podpunkt iii c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iiic) wsparcie wzmocnienia pozycji 
obywateli i udziału społeczności w 
komponencie „Zdrowie” (np. przez 
promowanie kompetencji zdrowotnych, 
aktywności obywatelskiej i współpracy 
między organizacjami sektora publicznego 
i trzeciego sektora, integrację na rynku 
pracy osób wymagających szczególnego 
traktowania, przeciwdziałanie przemocy 
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ze względu na płeć, przeciwdziałanie 
ubóstwu jako czynnikowi społecznemu / 
zagrożeniu dla zdrowia);

Poprawka 104

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 2 – litera b – podpunkt iv

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iv) rozwijanie i wdrażanie podejść 
odpowiadających na przyszłe wyzwania 
dla systemu ochrony zdrowia.

(iv) rozwijanie i wdrażanie podejść 
odpowiadających na przyszłe wyzwania 
dla systemu ochrony zdrowia, takich jak 
odpowiednie modele oparte na podejściu 
interdyscyplinarnym.

Poprawka 105

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 2 – litera c – podpunkt i

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) za pomocą transferu, dostosowania 
i zastosowania najlepszych praktyk 
o ugruntowanej unijnej wartości dodanej 
wśród państw członkowskich;

(i) za pomocą wymiany, transferu, 
dostosowania i zastosowania najlepszych 
praktyk o ugruntowanej unijnej wartości 
dodanej wśród państw członkowskich;

Poprawka 106

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 2 – litera c – podpunkt iv

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iv) krajowych punktów kontaktowych 
zapewniających wytyczne, informacje 
i pomoc związane z wdrażaniem programu;

(iv) regionalnych, ponadregionalnych i 
krajowych punktów kontaktowych 
zapewniających wytyczne, informacje 
i pomoc związane z wdrażaniem programu;

Poprawka 107

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 40 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Każde państwo członkowskie 
wyznacza jednego przedstawiciela rządu, 
jednego przedstawiciela organizacji 
związkowych, jednego przedstawiciela 
organizacji pracodawców i po jednym 
zastępcy wszystkich członków na okres do 
siedmiu lat. Pod nieobecność członka jego 
zastępca jest automatycznie uprawniony do 
uczestnictwa w pracach.

2. Każde państwo członkowskie 
wyznacza jednego przedstawiciela rządu, 
jednego przedstawiciela organizacji 
związkowych, jednego przedstawiciela 
organizacji pracodawców, jednego 
przedstawiciela społeczeństwa 
obywatelskiego zgodnie z art. 6 ust. 1 
sekcja 1c wspólnych przepisów 
dotyczących funduszy strukturalnych i po 
jednym zastępcy wszystkich członków na 
okres do siedmiu lat. Pod nieobecność 
członka jego zastępca jest automatycznie 
uprawniony do uczestnictwa w pracach.

Poprawka 108

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 40 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W skład Komitetu EFS+ wchodzi 
po jednym przedstawicielu ze wszystkich 
organizacji reprezentujących organizacje 
pracodawców i organizacje pracowników 
na szczeblu Unii.

3. W skład Komitetu EFS+ wchodzi 
po jednym przedstawicielu ze wszystkich 
organizacji reprezentujących organizacje 
pracodawców i organizacje pracowników
oraz społeczne organizacje społeczeństwa 
obywatelskiego na szczeblu Unii.

Poprawka 109

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 40 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Komitet EFS+ może zapraszać na 
swoje posiedzenia przedstawicieli 
Europejskiego Banku Inwestycyjnego i 
Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego, 
a także przedstawicieli odpowiednich 
organizacji społeczeństwa obywatelskiego. 

Poprawka 110
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 40 – ustęp 5 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Opinie Komitetu EFS+ są przyjmowane 
bezwzględną większością oddanych 
ważnych głosów i przekazywane 
Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, 
Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-
Społecznemu i Komitetowi Regionów do 
celów informacyjnych. Komisja informuje 
Komitet EFS+ o sposobie, w jaki 
uwzględniła jego opinie.

Opinie Komitetu EFS+ są przyjmowane 
bezwzględną większością oddanych 
ważnych głosów i przekazywane 
Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, 
Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-
Społecznemu i Komitetowi Regionów do 
celów informacyjnych. Komisja informuje 
Komitet EFS+ na piśmie o sposobie, 
w jaki uwzględniła jego opinie.

Poprawka 111

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wszystkie dane osobowe mają być 
przedstawione w podziale według płci 
(kobieta, mężczyzna, osoba niebinarna). 
Jeżeli określone rezultaty nie są możliwe, 
dane odnoszące się do tych rezultatów nie 
muszą być gromadzone ani przekazywane.

Wszystkie dane osobowe mają być 
przedstawione w podziale według płci 
(kobieta, mężczyzna, osoba niebinarna). 
Jeżeli określone rezultaty nie są istotne, 
dane odnoszące się do tych rezultatów nie 
muszą być gromadzone ani przekazywane. 
Wrażliwe dane osobowe mogą być 
rejestrowane anonimowo w przypadku 
osób najbardziej potrzebujących. 

Poprawka 112

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – punkt 1 – podpunkt 1 b – akapit 1– wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli dane dotyczące tych wskaźników nie 
są gromadzone z rejestrów danych, 
wartości tych wskaźników mogą być 
ustalone przez beneficjenta na podstawie 
wiarygodnych szacunków.

Jeżeli dane dotyczące tych wskaźników nie 
są gromadzone z rejestrów danych, 
wartości tych wskaźników mogą być 
ustalone przez beneficjenta na podstawie 
wiarygodnych szacunków. Dane są 
przekazywane przez uczestników 
dobrowolnie. Odmowa podania danych 
nie prowadzi do negatywnych skutków dla 
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uczestników ani dla prowadzących 
projekt.

Poprawka 113

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – punkt 1 – podpunkt 1 b – akapit 1– tiret 5 a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

- uczestnicy z obszarów 
geograficznych o wysokich poziomach 
ubóstwa i wykluczenia społecznego;

Poprawka 114

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – punkt 1 – podpunkt 1 b – akapit 1– tiret 6 a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

- uczestnicy w wieku poniżej 18 lat.

Poprawka 115

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Załącznik Ia

Wspólne wskaźniki dotyczące wsparcia z 
EFS+ na rzecz włączenia społecznego 

osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym

Wszystkie zgromadzone dane osobowe
mają być przedstawione w podziale 
według płci (kobieta, mężczyzna, osoba 
niebinarna). Jeżeli wyniki nie są istotne, 
przedmiotowe dane nie muszą być 
gromadzone ani przekazywane. Wszystkie 
dane są gromadzone anonimowo. 
Uczestnicy udostępniają dane 
dobrowolnie. Odmowa podania danych 
nie prowadzi do negatywnych skutków dla 



PE628.700v02-00 60/62 AD\1169650PL.docx

PL

uczestników ani dla prowadzących 
projekt.

Wspólne wskaźniki produktu:

– osoby najbardziej potrzebujące (np. 
bezrobotni, długotrwale bezrobotni, osoby 
niepełnosprawne, osoby bezdomne, osoby 
samotnie wychowujące dzieci, obywatele 
państw trzecich, mniejszości itd.);

– dzieci poniżej 18 roku życia;

– osoby poniżej 30 roku życia;

– osoby powyżej 54 roku życia.
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