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POPRAWKI 

Komisja Rozwoju Regionalnego zwraca się do Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, 

jako do komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu 

następujących poprawek: 

Poprawka  1 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Punkt 2 preambuły 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(2) EFS powinien zwiększyć możliwości 

zatrudnienia, wesprzeć edukację i uczenie 

się przez całe życie oraz opracować 

polityki aktywnej integracji w ramach 

zadań powierzonych EFS w art. 162 

Traktatu i tym samym przyczynić się do 

spójności gospodarczej, społecznej i 

terytorialnej, zgodnie z art. 174 Traktatu. 

Zgodnie z art. 9 Traktatu EFS powinien 

uwzględnić wymogi związane ze 

wspieraniem wysokiego poziomu 

zatrudnienia, zapewnianiem odpowiedniej 

ochrony socjalnej, zwalczaniem 

wykluczenia społecznego, a także z 

wysokim poziomem kształcenia, szkolenia 

oraz ochrony zdrowia ludzkiego.  

(2) EFS powinien zwiększyć możliwości 

zatrudnienia, promować tworzenie 

trwałych i wysokiej jakości miejsc pracy, 

wspierać integrację pracowników z 

rynkiem pracy i ich dostosowanie do 

zachodzących na nim zmian, wesprzeć 

edukację i uczenie się przez całe życie oraz 

opracować polityki aktywnej integracji w 

ramach zadań powierzonych EFS w art. 

162 TFUE, a tym samym EFS powinien 

przyczynić się do spójności gospodarczej, 

społecznej i terytorialnej, zgodnie z art. 

174, 349 i 355 ust. 1 TFUE. Zgodnie z 

art. 9 Traktatu przy określaniu i realizacji 

swojej polityki i działań EFS powinien 

uwzględnić wymogi związane ze 

wspieraniem wysokiego poziomu 

zatrudnienia, zapewnianiem odpowiedniej 

ochrony socjalnej, zwalczaniem 

wykluczenia społecznego i ubóstwa, a 

także z wysokim poziomem kształcenia, 

szkolenia oraz ochrony zdrowia ludzkiego.  

 

Poprawka  2 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Punkt 4 preambuły 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(4) Unia Europejska stoi przed wyzwaniami 

strukturalnymi wynikającymi z globalizacji 

gospodarki, przemian technologicznych, 

coraz starszej siły roboczej oraz rosnących 

niedoborów umiejętności i siły roboczej w 

niektórych sektorach i regionach. Wyzwania 

te pojawiły się w wyniku ostatniego kryzysu 

gospodarczego i finansowego, który 

doprowadził do wzrostu bezrobocia, w 

szczególności osób młodych oraz innych 

grup w trudnej sytuacji, takich jak migranci. 

EFS powinien wspierać zatrudnienie i 

mobilność pracowników, inwestować w 

edukację, umiejętności i uczenie się przez 

całe życie oraz propagować włączenie 

społeczne i przeciwdziałać ubóstwu. 

Promując lepsze funkcjonowanie rynków 

pracy przez zwiększanie transnarodowej 

mobilności geograficznej pracowników, 

EFS powinien szczególnie wspierać 

działania Europejskich Służb ds. 

Zatrudnienia (EURES) w zakresie rekrutacji 

i związanych z nią informacji oraz usług 

poradnictwa i doradztwa na szczeblu 

krajowym i transgranicznym. 

(4) Unia Europejska stoi przed 

wyzwaniami strukturalnymi i 

demograficznymi wynikającymi z 

globalizacji gospodarki, przemian 

technologicznych, coraz starszej siły 

roboczej oraz rosnących niedoborów 

umiejętności i siły roboczej w niektórych 

sektorach i regionach. Wyzwania te 

pojawiły się w wyniku ostatniego kryzysu 

gospodarczego i finansowego, który 

doprowadził do wzrostu bezrobocia, w 

szczególności osób młodych oraz innych 

grup w trudnej sytuacji, takich jak 

migranci. EFS powinien tworzyć oraz 

wspierać trwałe i wysokiej jakości 

miejsca pracy i mobilność pracowników, 

inwestować w formalną i pozaformalną 

edukację, umiejętności, badania i uczenie 

się przez całe życie oraz propagować 

włączenie społeczne i przeciwdziałać 

ubóstwu oraz dyskryminacji. Promując 

sprzyjające włączeniu społecznemu 
funkcjonowanie rynków pracy przez 

ułatwianie pracownikom geograficznej i 

zawodowej mobilności w obrębie państw 

członkowskich i między nimi, EFS 

powinien wspierać Europejską Służbę ds. 

Zatrudnienia (EURES) w odgrywaniu 

aktywniejszej roli przy identyfikacji, wraz 

z podmiotami publicznymi i prywatnymi, 

możliwości zatrudnienia w zakresie 

rekrutacji i związanych z nią informacji 

oraz usług poradnictwa i doradztwa na 

szczeblu krajowym i transgranicznym. 

 

Poprawka  3 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Punkt 5 preambuły 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(5) Oprócz tych priorytetów, w słabiej 

rozwiniętych regionach i państwach 

(5) Oprócz tych priorytetów, we wszystkich 

regionach i państwach członkowskich oraz 
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członkowskich oraz w celu zwiększenia 

wzrostu gospodarczego i możliwości 

zatrudnienia należy dążyć do poprawy 

skuteczności administracji publicznej oraz 

wzmocnienia zdolności instytucjonalnych 

podmiotów kształtujących politykę w 

zakresie zatrudnienia, edukacji i polityki 

społecznej. 

w celu zwiększenia wzrostu gospodarczego 

i promowania możliwości zatrudnienia 

należy dążyć do poprawy skuteczności 

administracji publicznej na szczeblu 

krajowym i regionalnym oraz jej zdolności 

do aktywnego działania oraz wzmocnienia 

zdolności instytucjonalnych podmiotów 

kształtujących politykę w zakresie 

zatrudnienia, edukacji i polityki społecznej. 

Poprawka 4 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Punkt 6 preambuły 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(6) Jednocześnie niezwykle istotne jest 

wsparcie rozwoju i konkurencyjności 

europejskich małych i średnich 

przedsiębiorstw oraz sprawienie, by dzięki 

odpowiednim umiejętnościom i 

możliwości uczenia się przez całe życie 

społeczeństwo potrafiło dostosować się do 

nowych wyzwań, takich jak przejście w 

kierunku gospodarki opartej na wiedzy, 

realizacja agendy cyfrowej, transformacja 

na rzecz gospodarki niskoemisyjnej i 

wydajnej pod względem zużycia energii. 

Realizując główne cele tematyczne, EFS 

powinien przyczynić się do sprostania tym 

wyzwaniom. W tym kontekście EFS 

powinien wspierać transformację siły 

roboczej w kierunku ekologicznych 

umiejętności i miejsc pracy, szczególnie w 

dziedzinie efektywności energetycznej, 

energii odnawialnej oraz transportu 

zorganizowanego z poszanowaniem zasady 

zrównoważonego rozwoju, z 

uwzględnieniem unijnego zamiaru 

zwiększenia części budżetu UE 

przeznaczonej na zintegrowane działania w 

dziedzinie klimatu do co najmniej 20 %, 

przy udziale różnych obszarów polityki. 

(6) Jednocześnie niezwykle istotne jest 

wsparcie tworzenia, rozwoju i 

konkurencyjności przedsiębiorstw różnego 

rodzaju, w szczególności małych i średnich 

przedsiębiorstw, mikroprzedsiębiorstw, 

przedsiębiorstw społecznych oraz 

przedsiębiorstw gospodarki społecznej, 

aby tworzyć trwałe i wysokiej jakości 

miejsca pracy jak również sprawienie, by 

dzięki odpowiednim umiejętnościom i 

możliwości uczenia się przez całe życie 

społeczeństwo potrafiło dostosować się do 

zmieniających się warunków społeczno 

gospodarczych oraz do nowych wyzwań, 

takich jak przejście w kierunku gospodarki 

opartej na wiedzy, realizacja agendy 

cyfrowej, transformacja na rzecz 

gospodarki niskoemisyjnej i wydajnej pod 

względem zużycia energii. Realizując 

główne cele tematyczne, EFS powinien 

przyczynić się do sprostania tym 

wyzwaniom. W tym kontekście EFS 

powinien wspierać transformację siły 

roboczej w kierunku ekologicznych 

umiejętności i miejsc pracy, szczególnie w 

dziedzinie efektywności energetycznej, 

energii odnawialnej oraz transportu 

zorganizowanego z poszanowaniem zasady 

zrównoważonego rozwoju, z 

uwzględnieniem unijnego zamiaru 

zwiększenia części budżetu UE 
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przeznaczonej na zintegrowane działania w 

dziedzinie klimatu do co najmniej 20 %, 

przy udziale różnych obszarów polityki. 

 

 

Poprawka  5 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Punkt 7 preambuły 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(7) EFS powinien przyczynić się do 

realizacji strategii „Europa 2020”, 

zapewniając większą koncentrację pomocy 

na priorytetach Unii Europejskiej. EFS 

powinien w szczególności zwiększyć 

wsparcie dla zwalczania wykluczenia 

społecznego i ubóstwa za pomocą 

wydzielonych środków minimalnych. W 

zależności od poziomu rozwoju regionów 

otrzymujących wsparcie wybór i liczba 

priorytetów inwestycyjnych dla Funduszu 

powinien być również ograniczony. 

(7) EFS powinien przyczynić się do 

realizacji strategii Europa 2020”, 

zapewniając większą koncentrację pomocy 

na priorytetach Unii Europejskiej w 

dziedzinie zatrudnienia, edukacji, 

włączenia społecznego, zwalczania 

ubóstwa oraz działań mających na celu 

zwiększenie potencjału instytucjonalnego, 

co wymaga odpowiednich środków na 

realizację tych celów. EFS powinien w 

szczególności zwiększyć wsparcie dla 

aktywnego i skutecznego zwalczania 

wykluczenia społecznego i ubóstwa za 

pomocą wydzielonych środków 

minimalnych. W zależności od poziomu 

rozwoju regionów otrzymujących wsparcie 

wybór i liczba priorytetów inwestycyjnych 

dla Funduszu powinien być również 

ograniczony. Grupowanie tematyczne 

powinno być jednak elastyczne i 

umożliwiać dostosowanie interwencji EFS 

do indywidualnych wymogów państw 

członkowskich i regionów.  

Uzasadnienie 

EFS powinien przyczyniać się do realizacji strategii „Europa 2020” w ramach czterech 

przypisanych mu celów tematycznych. 

Grupowanie tematyczne, jakie zaproponowała Komisja, powinno być elastyczne, aby 

dostosować interwencje EFS do potrzeb każdego państwa i regionu, co pozwoli skuteczniej 

wykorzystywać zasoby. 
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Poprawka  6 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Punkt 9 preambuły 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(9) Sprawna i skuteczna realizacja działań 

wspieranych przez EFS zależy od dobrego 

zarządzania i partnerstwa między 

wszystkimi właściwymi podmiotami 

lokalnymi i społeczno-ekonomicznymi, w 

szczególności między partnerami 

społecznymi oraz organizacjami 

pozarządowymi. Jest zatem konieczne, aby 

państwa członkowskie zachęcały 

partnerów społecznych i organizacje 

pozarządowe do wykorzystania EFS. 

(9) Sprawna i skuteczna realizacja działań 

wspieranych przez EFS zależy od dobrego 

zarządzania i partnerstwa między 

wszystkimi właściwymi podmiotami 

lokalnymi i społeczno-ekonomicznymi, w 

szczególności od udziału lokalnych i 

regionalnych jednostek samorządu 

terytorialnego, partnerów społecznych 
oraz organizacji pozarządowych. Jest 

zatem konieczne, aby państwa 

członkowskie zaangażowały władze 

lokalne i regionalne, partnerów 

społecznych i organizacje pozarządowe w 

tworzenie i realizację programów EFS 

oraz aby pomagały im w tym, w razie 

potrzeby za pomocą środków mających na 

celu budowanie potencjału.  

Uzasadnienie 

Władze lokalne i regionalne powinny również uczestniczyć w procedurach opracowywania i 

realizacji interwencji EFS. 

 

Poprawka  7 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Punkt 9 a preambuły (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (9a) Biorąc pod uwagę, że potrzebne jest 

zintegrowane i całościowe podejście, aby 

zapewnić zatrudnienie i spójność 

społeczną, EFS powinien wspierać 

tworzenie ponadsektorowych oraz 

ponadnarodowych partnerstw 

terytorialnych i ich programów. 

 

Poprawka  8 
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Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Punkt 10 preambuły 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(10) Państwa członkowskie i Komisja 

powinny dopilnować, aby realizacja 

priorytetów finansowanych przez EFS 

przyczyniała się do promowania równości 

kobiet i mężczyzn zgodnie z art. 8 

Traktatu. W wyniku przeprowadzonych 

ocen oczywiste stało się duże znaczenie 

uwzględniania kwestii płci we wszystkich 

aspektach programów przy jednoczesnym 

podjęciu konkretnych działań 

propagujących równość płci. 

(10) Państwa członkowskie i Komisja 

dopilnowują, aby realizacja priorytetów 

finansowanych przez EFS przyczyniała się 

do promowania równości kobiet i 

mężczyzn zgodnie z art. 8 Traktatu. W 

wyniku przeprowadzonych ocen oczywiste 

stało się duże znaczenie uwzględniania 

kwestii płci we wszystkich aspektach 

programów, w tym w ich terminowego i 

spójnego przygotowaniu, wdrażania, 

monitorowania i oceny, przy 

jednoczesnym podjęciu konkretnych 

działań propagujących równość płci. 

 

Poprawka  9 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Punkt 12 a preambuły (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (12a) Mając na uwadze, że innowacja 

społeczna stanowi przedmiot różnych 

programów, należy wprowadzić 

odpowiednie środki, aby uniknąć 

pokrywania się i podwójnego 

finansowania tych samych działań i 

inicjatyw. Ponadto w związku z tym, że 

działania prowadzone przy udziale EFS w 

ramach zarządzania dzielonego częściowo 

pokrywają się z działaniami programu na 

rzecz przemian i innowacji społecznych, 

podlegającego zarządzaniu 

bezpośredniemu, należy wprowadzić 

środki, które pozwolą uniknąć powielania 

działań podlegających różnym formom 

zarządzania lub ich podwójnego 

finansowania. 

 

Poprawka  10 
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Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Punkt 14 preambuły 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(14) Mobilizacja podmiotów regionalnych 

i lokalnych jest niezbędna dla realizacji 

strategii „Europa 2020” i jej głównych 

celów. Aby zapewnić bardziej aktywny 

udział władz regionalnych i lokalnych, 

miast, partnerów społecznych i organizacji 

pozarządowych w realizacji programów, 

można wykorzystywać i wspierać pakty 

terytorialne, lokalne inicjatywy na rzecz 

zatrudnienia i włączenia społecznego, 

lokalne strategie rozwoju realizowane 

przez społeczność oraz strategie 

zrównoważonego rozwoju obszarów 

miejskich. 

(14) Aktywny udział podmiotów 

regionalnych i lokalnych jest niezbędny dla 

realizacji strategii „Europa 2020” i jej 

głównych celów. Zasada 

wielopoziomowego sprawowania rządów 

zakłada w ramach partnerstwa bardziej 

aktywny i owocny udział w 

opracowywaniu i monitorowaniu 

programów, ich realizacji i zarządzaniu 

nimi przez władze regionalne i lokalne, 

miasta, partnerów społecznych i 

organizacje pozarządowe oraz innych 

członków społeczeństwa obywatelskiego, 

którzy reprezentują odpowiedni poziom 

terytorialny i którzy mogą wykorzystywać 

w razie potrzeby również pakty 

terytorialne, lokalne inicjatywy na rzecz 

zatrudnienia i włączenia społecznego, 

lokalne strategie rozwoju realizowane 

przez społeczność oraz strategie 

zrównoważonego rozwoju obszarów 

miejskich. 

 

Poprawka  11 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Punkt 17 preambuły 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(17) Powinno się zachęcać państwa 

członkowskie i regiony do wykorzystania 

EFS za pomocą instrumentów finansowych 

w celu wsparcia np. studentów, tworzenia 

miejsc pracy, mobilności pracowników, 

włączenia społecznego i przedsiębiorczości 

społecznej. 

(17) Powinno się zachęcać państwa 

członkowskie i regiony do wykorzystania 

EFS za pomocą instrumentów finansowych 

w celu wsparcia np. studentów, ludzi 

starszych, tworzenia miejsc pracy, 

mobilności pracowników, włączenia 

społecznego najuboższych i 

przedsiębiorczości społecznej. EFS 

powinien pomóc zwiększyć skuteczność 

działań i uzupełniać działania innych 

instrumentów UE, takich jak ITI, EFG i 

EFRR. Stosowanie dopłat powinno zawsze 
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pozostać środkiem do stosowania 

połączenia różnych rodzajów 

finansowania najlepiej odpowiadającego 

potrzebom regionalnym i lokalnym. 

 

Poprawka  12 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. EFS wspiera dążenie do wysokiego 

poziomu zatrudnienia i wysokiej jakości 

miejsc pracy, mobilność geograficzną i 

zawodową pracowników, ułatwia im 

dostosowanie się do zmian, zachęca do 

wysokiego poziomu kształcenia i 

szkolenia, propaguje równość płci, równe 

szanse i niedyskryminację, wzmacnia 

włączenie społeczne i walkę z ubóstwem, 

przyczyniając się tym samym do realizacji 

priorytetów Unii Europejskiej w zakresie 
wzmocnienia spójności ekonomicznej, 

społecznej i terytorialnej. 

1. EFS wspiera dążenie do wysokiego 

poziomu zatrudnienia, tworzenia miejsc 

pracy i przyczynia się do poprawy jakości 

miejsc pracy, wspiera mobilność 

geograficzną i zawodową pracowników, 

zachęca do wysokiego poziomu kształcenia 

zawodowego i szkolenia pracowników 

oraz ułatwia im dostosowanie do zmian i 

ewolucji rynku pracy związanych między 

innymi z przedsiębiorstwami i systemami 

produkcji. Ponadto przyczynia się do 
wzmocnienia spójności ekonomicznej, 

społecznej i terytorialnej w Unii, 

zwalczania ubóstwa i wykluczenia 

społecznego, zapewnia równość płci, 

równe szanse oraz do eliminacji wszelkich 

form dyskryminacji oraz promuje 

zatrudnienie młodych ludzi. Główną 

zasadą wszystkich działań finansowanych 

z EFS powinno być zniesienie 

nierówności społecznych oraz 

rozbieżności w dziedzinie zatrudnienia na 

szczeblu krajowym, regionalnym i 

lokalnym. 

Uzasadnienie 

Wśród celów EFS powinno się znaleźć tworzenie wysokiej jakości miejsc pracy i 

przystosowanie pracowników do zmian technologicznych i zmian na rynku pracy. EFS 

powinien również dbać o równość płci.  

Szczególnie ważne jest również wyraźne odniesienie do integracyjnego wymiaru EFS oraz 

zmniejszenia nierówności społecznych i rozbieżności w dziedzinie zatrudnienia jako głównej 

zasady działań. 
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Poprawka  13 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – ustęp 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. EFS przynosi korzyści obywatelom, w 

tym grupom w niekorzystnej sytuacji, np. 

osobom długotrwale bezrobotnym, 

niepełnosprawnym, migrantom, 

mniejszościom etnicznym, społecznościom 

marginalizowanym i osobom zagrożonym 

wykluczeniem społecznym. EFS udziela 

również wsparcia dla przedsiębiorstw, 

systemów i struktur w celu ułatwienia ich 

dostosowania do nowych wyzwań, 

promocji dobrego rządzenia oraz realizacji 

reform w szczególności w dziedzinie 

zatrudnienia, edukacji i polityk 

społecznych. 

 

3. EFS przynosi korzyści obywatelom, w 

tym grupom w niekorzystnej sytuacji, np. 

osobom bezrobotnym, a w szczególności 

długotrwale bezrobotnym kobietom i 

mężczyznom, osobom młodym, 

pracownikom powyżej 54 roku życia, 
niepełnosprawnym, pracownikom 

niewykwalifikowanym, migrantom, 

osobom ubiegającym się o azyl, 
mniejszościom, społecznościom 

marginalizowanym i osobom zagrożonym 

wykluczeniem społecznym bez względu na 

wiek. EFS udziela również wsparcia dla 

pracowników, przedsiębiorstw i 

przedsiębiorców, systemów i struktur w 

celu ułatwienia ich dostosowania do 

nowych wyzwań, propagowania dobrych 

rządów oraz realizacji reform w 

szczególności w dziedzinie zatrudnienia, 

edukacji i polityk społecznych. 

Uzasadnienie 

EFS powinien zwrócić szczególną uwagę na grupy znajdujące się w niekorzystnej sytuacji, do 

których należy zaliczyć bezrobotnych, osoby młode, kobiety i pracowników w starszym wieku. 

 

Poprawka  14 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera (a) – podpunkt (i) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(i) zapewnianie dostępu do zatrudnienia 

osobom poszukującym pracy i 

nieaktywnym zawodowo, w tym 

podejmowanie lokalnych inicjatyw na 

rzecz zatrudnienia oraz wspieranie 

mobilności pracowników; 

(i) zapewnianie dostępu do zatrudnienia 

osobom poszukującym pracy, 

nieaktywnym zawodowo i znajdującym się 

w niekorzystnej sytuacji, takim jak osoby 

niepełnosprawne, w tym podejmowanie 

lokalnych inicjatyw na rzecz zatrudnienia 

oraz wspieranie mobilności pracowników; 
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Poprawka  15 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera (a) – podpunkt (ii) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(ii) trwałą integrację na rynku pracy ludzi 

młodych bez pracy, którzy nie uczestniczą 

w kształceniu lub szkoleniu; 

(ii) aktywną, sprzyjającą włączeniu 

społecznemu i trwałą integrację młodych 

ludzi na rynku pracy, w szczególności 

młodych ludzi bez pracy, którzy nie 

uczestniczą w kształceni lub szkoleniu, i 

promowanie mobilności młodych ludzi w 

Europie; 

Uzasadnienie 

EFS powinien wspierać aktywną i trwałą integrację ludzi młodych na rynku pracy, przy 

zwróceniu szczególnej uwagi na młodych ludzi bez pracy lub bez wykształcenia ani zawodu. 

 

Poprawka  16 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera (a) – punkt (iii) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(iii) samozatrudnienie, przedsiębiorczość i 

tworzenie przedsiębiorstw; 

(iii) samozatrudnienie, przedsiębiorczość i 

towrzenie przedsiębiorstw oraz rozwój, w 

szczególności mikroprzedsiębiorstw i 

MŚP, wspierany przez doradztwo 

techniczne i orientację w kierunku 

zrównoważonej działalności gospodarczej, 

w tym transfer przedsiębiorstw wśród 

MŚP; 

 

Poprawka  17 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera a) – podpunkt (iv) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(iv) równość mężczyzn i kobiet oraz (iv) rzeczywistą równość mężczyzn i kobiet 

na rynku pracy i w rozwoju kariery oraz 
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godzenie życia zawodowego i prywatnego; godzenie życia zawodowego z życiem 

prywatnym i rodzinnym; 

Uzasadnienie 

EFS powinien promować rzeczywistą równość mężczyzn i kobiet oraz godzenie życia 

zawodowego, osobistego i rodzinnego. 

 

Poprawka  18 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera (a) – podpunkt (v) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(v) przystosowanie pracowników, 

przedsiębiorstw i przedsiębiorców do 

zmian: 

(v) przystosowanie pracowników, 

przedsiębiorstw i przedsiębiorców, w 

szczególności MŚP i 

mikroprzedsiębiorstw, do trwałych, 

technologicznych, na rynku pracy, 

demograficznych, społecznych i 

gospodarczych zmian za pomocą 

aktywnych środków zapobiegawczych, 

skierowanych między innymi do regionów, 

w których restrukturyzuje się 

przedsiębiorstwa i sektory, i których 

przemysł znajdują się w fazie przejściowej; 

Uzasadnienie 

EFS powinien promować i przewidywać przystosowanie pracowników, przedsiębiorstw i 

przedsiębiorców do zmian technologicznych i zmian na rynku pracy. Środek ten nabiera 

szczególnego znaczenia w regionach, w których restrukturyzuje się przedsiębiorstwa i sektory, 

a także zamyka się lub delokalizuje przedsiębiorstwa.  

 

Poprawka  19 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera (a) – podpunkt (vi) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(vi) aktywne i zdrowe starzenie się: (vi) aktywne i zdrowe starzenie się dzięki 

poprawie warunków pracy i życia, 

otoczenia i zdrowia, w tym poprzez 

promowanie ćwiczeń fizycznych i sportu 
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amatorskiego; 

 

 

Poprawka  20 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera (a) – podpunkt (vii) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(vii) modernizację i wzmocnienie roli 

instytucji działających na rynku pracy, w 

tym działania mające na celu zwiększanie 

transnarodowej mobilności pracowników; 

(vii) modernizację i wzmocnienie roli 

instytucji działających na rynku pracy, w 

tym działania mające na celu zwiększanie 

transnarodowej mobilności pracowników 

poprzez transgraniczną integrację rynków 

pracy, uznawanie kompetencji i 

kwalifikacji zawodowych oraz 

wzmocnienie działalności sieci EURES; 

Uzasadnienie 

EFS powinien promować zwiększanie transnarodowej mobilności pracowników poprzez 

transgraniczną integrację rynków pracy, uznawanie kompetencji i kwalifikacji zawodowych 

oraz wzmocnienie działalności sieci EURES. 

 

Poprawka  21 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera (a) – podpunkt (vii) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(i) zapewnianie dostępu do zatrudnienia 

osobom poszukującym pracy i 

nieaktywnym zawodowo, w tym 

podejmowanie lokalnych inicjatyw na 

rzecz zatrudnienia oraz wspieranie 

mobilności pracowników; 

(vii) zapewnianie dostępu do zatrudnienia i 

usług dotyczących zatrudnienia osobom 

poszukującym pracy i nieaktywnym 

zawodowo, w tym podejmowanie 

lokalnych inicjatyw na rzecz zatrudnienia 

oraz wspieranie mobilności pracowników; 

 

 

Poprawka  22 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera (b) – wprowadzenie 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(b) inwestowanie w edukację, umiejętności 

i uczenie się przez całe życie przez: 

(b) inwestowanie w dobrej jakości 

nowoczesną edukację, umiejętności i 

uczenie się przez całe życie przez: 

 

 

Poprawka  23 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera (b) – podpunkt (i) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(i) ograniczenie przedwczesnego kończenia 

nauki szkolnej oraz zapewnienie równego 

dostępu do dobrej jakości edukacji 

elementarnej, kształcenia podstawowego i 

średniego; 

(i) ograniczenie przedwczesnego kończenia 

nauki szkolnej i zapobieganie temu 

zjawisku oraz zapewnienie równego 

dostępu do dobrej jakości edukacji 

elementarnej, kształcenia podstawowego i 

średniego; 

Uzasadnienie 

EFS powinien zapobiegać przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej i ograniczać to 

zjawisko, aby zmniejszyć bezrobocie wśród ludzi młodych i wspierać wszystkie obywatelki i 

wszystkich obywateli w zdobywaniu minimalnego wymaganego wykształcenia poprzez 

zachęcanie do kontynuacji procesu edukacyjnego i ponowne podejmowanie nauki. 

 

Poprawka  24 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera (b) – podpunkt (ia) (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (i a) stworzenie i wzmocnienie 

ukierunkowanych na praktyczne 

zastosowania i dostosowanych do 

gospodarki dwutorowych systemów 

kształcenia młodych ludzi, konstruktywnie 

łączących zajęcia teoretyczne i 

praktyczne; 

 

Poprawka  25 
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Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera (b) – punkt (ii) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(ii) poprawę jakości, skuteczności i 

dostępności szkolnictwa wyższego oraz 

kształcenia na poziomie równoważnym w 

celu zwiększenia udziału i poziomu 

osiągnięć; 

(ii) poprawę jakości, skuteczności i 

dostępności szkolnictwa wyższego oraz 

kształcenia na poziomie równoważnym¸ 

dzięki stosowaniu nowoczesnych 

systemów nauczania, w celu zwiększenia 

udziału i poziomu osiągnięć, aby 

umożliwić między innym dostosowanie do 

potrzeb rynku pracy; 

Uzasadnienie 

Obecnie występuje wiele kwalifikacji zawodowych, które nie pomagają znaleźć pracy, dlatego 

też szkolenie powinno być dostosowane do rynku pracy. Są kraje, które w niektórych 

dziedzinach posiadają siłę roboczą o niskich kwalifikacjach, a także inne kraje, gdzie jest 

nadmiar siły roboczej, dlatego też należy wspierać mobilność na szczeblu europejskim. 

 

Poprawka  26 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera (b) – podpunkt (iii) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(iii) poprawę dostępności uczenia się przez 

całe życie, podniesienie umiejętności i 

kwalifikacji siły roboczej i zwiększenie 

dopasowania systemów kształcenia i 

szkolenia do potrzeb rynku pracy; 

(iii) poprawę dostępności uczenia się przez 

całe życie, podniesienie umiejętności i 

zawodowych kwalifikacji siły roboczej i 

zapewnienie lepszego dopasowania 

systemów kształcenia i szkolenia do 

potrzeb rynku pracy i zachodzących na 

nim zmian poprzez poprawę nauczania i 

środki ułatwiające przechodzenie od 

kształcenia i szkolenia zawodowego do 

zatrudnienia, zwracając szczególną uwagę 

na szkolenie i praktyki zawodowe ludzi 

młodych, długotrwale bezrobotnych oraz 

pracowników w starszym wieku;  

 

 

 

Poprawka  27 
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Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera (c) – podpunkt (i) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(i) aktywną integrację; (i) aktywna integrację społeczną i 

zawodową wszystkich osób, w 

szczególności grup znajdujących się w 

najbardziej niekorzystnej sytuacji, poprzez 

wspieranie udziału w rynku pracy oraz 

zwalczanie ubóstwa i wykluczenia 

społecznego; 

Uzasadnienie 

EFS powinien promować integrację społeczno-zawodową grup znajdujących się w 

najbardziej niekorzystnej sytuacji. 

 

Poprawka  28 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera (c) – podpunkt (ii) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(ii) integrację społeczności 

marginalizowanych, takich jak Romowie; 

(ii)pełną integrację społeczną i zawodową 

społeczności marginalizowanych, takich 

jak Romowie, osób niepełnosprawnych i 

innych grup znajdujących się w 

niekorzystnej sytuacji; 

Uzasadnienie 

Interwencje EFS powinny być skierowane na integrację społeczno-zawodową społeczności 

znajdujących się w najbardziej niekorzystnej sytuacji. 

 

Poprawka  29 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

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

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (ii a) integrację społeczno-zawodową 

pracowników migrujących; 
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Uzasadnienie 

Interwencje EFS powinny być skierowane na integrację społeczno-zawodową pracowników 

migrujących. 

 

Poprawka  30 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera (c) – podpunkt (vi) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(vi) lokalne strategie rozwoju realizowane 

przez społeczność; 

(vi) wspieranie lokalnych strategii 

rozwoju realizowanych przez społeczność. 

 

 

Poprawka  31 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera (d) – podpunkt (i) – akapit drugi 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Ten priorytet inwestycyjny ma 

zastosowanie wyłącznie na terytorium tych 

państw członkowskich, w których skład 

wchodzi co najmniej jeden region 

sklasyfikowany na poziomie NUTS 2, 

zgodnie z definicją w art. 82 ust. 2 lit. a) 

rozporządzenia (UE) nr […], lub w 

państwach członkowskich kwalifikujących 

się do wsparcia przez Fundusz Spójności; 

Ten priorytet inwestycyjny ma 

zastosowanie wyłącznie na terytorium tych 

państw członkowskich, w których skład 

wchodzi co najmniej jeden region 

sklasyfikowany na poziomie NUTS 2, 

zgodnie z definicją w art. 82 ust. 2 lit. a) 

rozporządzenia (UE) nr […], lub w 

państwach członkowskich kwalifikujących 

się do wsparcia przez Fundusz Spójności 

lub na terytorium państw członkowskich o 

wysokiej stopie bezrobocia, aby określić 

działania, które dzięki zwiększeniu 

potencjału instytucjonalnego oraz 

skuteczności administracji i usług 

publicznych przyczyniają się do tworzenia 

miejsc pracy;  

Uzasadnienie 

EFS powinien przewidywać możliwość przyznania państwom o wysokiej stopie bezrobocia, 

środków przeznaczonych na zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności 

administracji publicznej, aby przeprowadzać reformy, udoskonalać przepisy i zarządzanie 

usługami publicznymi, a tym samym przyczyniać się do tworzenia miejsc pracy. 
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Poprawka  32 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera (d) – podpunkt (ii) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(ii) budowanie potencjału podmiotów 

kształtujących politykę w zakresie 

zatrudnienia i edukacji oraz politykę 

społeczną i wspieranie paktów 

sektorowych i terytorialnych na rzecz 

realizacji reform na szczeblu krajowym, 

regionalnym i lokalnym. 

(ii) budowanie potencjału podmiotów – 

takich jak partnerzy społeczni i instytucje 

pozarządowe – kształtujących politykę w 

zakresie zatrudnienia, edukacji formalnej i 

nieformalnej, szkolenia zawodowego, 

polityki społecznej i paktów sektorowych i 

terytorialnych na rzecz realizacji reform na 

szczeblu krajowym, regionalnym i 

lokalnym. 

 

Poprawka  33 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 – ustęp 2 – litera (a) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(a) wsparcie przejścia do gospodarki 

niskoemisyjnej, odpornej na zmianę 

klimatu, zasobooszczędnej i sprzyjającej 

ochronie środowiska, przez reformę 

systemów kształcenia i szkolenia, a także 

dostosowanie umiejętności i kwalifikacji, 

podnoszenie kwalifikacji siły roboczej i 

tworzenie nowych miejsc pracy w 

sektorach związanych ze środowiskiem 

naturalnym i energią; 

(a) wsparcie przejścia do gospodarki 

niskoemisyjnej, odpornej na zmianę 

klimatu, efektywnie wykorzystującej 

zasoby i energię oraz sprzyjającej ochronie 

środowiska, przez reformę systemów 

kształcenia i szkolenia, a także 

dostosowanie umiejętności i kwalifikacji, 

podnoszenie kwalifikacji siły roboczej i 

tworzenie nowych zielonych miejsc pracy 

w sektorach związanych ze środowiskiem 

naturalnym i energią; 

 

Poprawka  34 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 – ustęp 2 – litera (d) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(d) poprawę konkurencyjności małych i 

średnich przedsiębiorstw przez wspieranie 

zdolności przystosowania się 

(d) poprawę konkurencyjności i 

zrównoważonego rozwoju 

mikroprzedsiębiostw, małych i średnich 
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przedsiębiorstw i pracowników oraz 

zwiększenie inwestycji w kapitał ludzki. 

przedsiębiorstw, między innymi 

spółdzielni, przedsiębiorstw gospodarki 

społecznej i przedsiębiorstw społecznych, 

poprzez zwiększenie inwestycji w kapitał 

ludzki oraz wspieranie zdolności 

dostosowawczej przedsiębiorstw, 

pracowników i przedsiębiorców, aby 

sprostać nowym wyzwaniom. 

 

Poprawka  35 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Państwa członkowskie zapewniają 

spójność strategii i działań określonych w 

programach operacyjnych oraz 

koncentrację strategii i działań na 

podejmowaniu wyzwań wskazanych w 

krajowych programach reform i w 

odnośnych zaleceniach Rady wydanych na 

podstawie art. 148 ust. 4 Traktatu, w celu 

przyczynienia się do osiągnięcia głównych 

celów strategii „Europa 2020” w zakresie 

zatrudnienia, edukacji i ograniczenia 

ubóstwa. 

1. Państwa członkowskie zapewniają 

spójność strategii i działań określonych w 

programach operacyjnych oraz 

koncentrację strategii i działań na 

podejmowaniu wyzwań wskazanych przy 

udziale władz lokalnych i regionalnych w 

krajowych programach reform i w 

odnośnych zaleceniach Rady wydanych na 

podstawie art. 148 ust. 4 Traktatu, w celu 

przyczynienia się do osiągnięcia głównych 

celów strategii „Europa 2020” w zakresie 

zatrudnienia, edukacji i ograniczenia 

ubóstwa. 

 

 

Poprawka  36 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – ustęp 3 – litera a) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) w przypadku bardziej rozwiniętych 

regionów państwa członkowskie 

przeznaczają 80 % przydziału dla EFS dla 

każdego programu operacyjnego na 

maksymalnie cztery priorytety 

inwestycyjne określone w art. 3 ust. 1; 

a) w przypadku bardziej rozwiniętych 

regionów państwa członkowskie 

przeznaczają 70% przydziału dla każdego 

programu operacyjnego na maksymalnie 

sześć priorytetów inwestycyjnych 

określonych w art. 3 ust. 1; 
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Uzasadnienie 

Przydziały na każdy program operacyjny powinny zachować pewną elastyczność, aby regiony 

mogły skuteczniej pracować w określonych dziedzinach, w których mają największe potrzeby. 

 

Poprawka  37 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – ustęp 3 – litera b) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) w przypadku regionów w okresie 

przejściowym państwa członkowskie 

przeznaczają 70 % przydziału dla EFS dla 

każdego programu operacyjnego na 

maksymalnie cztery priorytety 

inwestycyjne określone w art. 3 ust. 1; 

b) w przypadku regionów w okresie 

przejściowym państwa członkowskie 

przeznaczają 60% przydziału dla każdego 

programu operacyjnego na maksymalnie 

sześć priorytetów inwestycyjnych 

określonych w art. 3 ust. 1; 

Uzasadnienie 

Przydziały na każdy program operacyjny powinny zachować pewną elastyczność, aby regiony 

mogły skuteczniej pracować w określonych dziedzinach, w których mają największe potrzeby. 

 

Poprawka  38 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – ustęp 3 – litera c) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

c) w przypadku mniej rozwiniętych 

regionów państwa członkowskie 

przeznaczają 60 % przydziału dla EFS dla 

każdego programu operacyjnego na 

maksymalnie cztery priorytety 

inwestycyjne określone w art. 3 ust. 1. 

c) w przypadku mniej rozwiniętych 

regionów i regionów, w których PKB na 

mieszkańca w latach 2007–2013 był 

mniejszy niż 75% średniego PKB UE-25, 

lecz które kwalifikują się obecnie do 

otrzymania wsparcia jako regiony 

znajdujące się w okresie przejściowym lub 

regiony lepiej rozwinięte, państwa 

członkowskie przeznaczają 50% przydziału 

dla EFS dla każdego programu 

operacyjnego na maksymalnie sześć 

priorytetów inwestycyjnych określonych w 

art. 3 ust. 1. 
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Uzasadnienie 

Przydziały na każdy program operacyjny powinny zachować pewną elastyczność, aby regiony 

mogły skuteczniej pracować w określonych dziedzinach, w których mają największe potrzeby. 

 

Poprawka  39 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 6 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Udział partnerów społecznych i innych 

zainteresowanych stron, w szczególności 

organizacji pozarządowych, w realizacji 

programów operacyjnych, o których mowa 

w art. 5 rozporządzenia (UE) nr […], może 

przyjąć formę dotacji globalnych w 

rozumieniu art. 113 ust. 7 rozporządzenia 

(UE) nr […]. W takim przypadku w 

programie operacyjnym określa się część 

programu objętą dotacją globalną, w tym 

orientacyjny przydział finansowy dla tej 

części pochodzący od każdej osi 

priorytetowej. 

1. Udział lokalnych i regionalnych 

jednostek samorządu, partnerów 

społecznych i innych zainteresowanych 

stron, w szczególności organizacji 

pozarządowych, w realizacji programów 

operacyjnych, o których mowa w art. 5 

rozporządzenia (UE) nr […], może przyjąć 

formę pomocy technicznej w rozumieniu 

art. 108 i 109 rozporządzenia (UE) nr […] 

oraz dotacji globalnych w rozumieniu art. 

113 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr […]. W 

takim przypadku w programie 

operacyjnym określa się część programu 

objętą dotacją globalną, w tym 

orientacyjny przydział finansowy dla tej 

części pochodzący od każdej osi 

priorytetowej. 

 Instytucje zarządzające programu 

operacyjnego dbają o przyznanie 

odpowiedniej kwoty ze środków EFS na 

budowanie potencjału mniejszych 

jednostek samorządu terytorialnego. 

Uzasadnienie 

EFS powinien wspierać udział lokalnych i regionalnych jednostek samorządu, partnerów 

społecznych i innych zainteresowanych stron, w szczególności organizacji pozarządowych, w 

realizacji programów operacyjnych zarówno za pomocą dotacji globalnych, jaki i pomocy 

technicznej. 
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Poprawka  40 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 6 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Aby zachęcić partnerów społecznych do 

odpowiedniego uczestnictwa w 

działaniach wspieranych przez EFS, 

instytucje zarządzające programu 

operacyjnego w regionie określonym w 

art. 82 ust. 2 lit. a) rozporządzenia (UE) 

nr […] lub w państwach członkowskich 

kwalifikujących się do wsparcia przez 

Fundusz Spójności zapewniają 

przydzielenie odpowiedniej kwoty 

pochodzącej z zasobów EFS na działania 

na rzecz budowania potencjału w formie 

szkoleń, działań związanych z tworzeniem 

sieci kontaktów, pogłębiania dialogu 

społecznego oraz na działania 

podejmowane wspólnie przez partnerów 

społecznych. 

2. Aby zachęcić partnerów społecznych do 

odpowiedniego uczestnictwa w 

przygotowywaniu, realizacji, 

monitorowaniu programów wspieranych 

przez EFS i zarządzaniu nimi zgodnie z 

art. 5 rozporządzenia (UE) nr […], 

instytucje zarządzające programu 

operacyjnego przeznaczają zasoby EFS na 

działania na rzecz budowania potencjału w 

formie szkoleń, działań związanych z 

tworzeniem sieci kontaktów, pogłębiania 

dialogu społecznego oraz na działania 

podejmowane wspólnie przez partnerów 

społecznych. 

Uzasadnienie 

Wspieranie udziału partnerów społecznych w działaniach wspieranych przez EFS nie 

powinno się ograniczać do regionów najuboższych lub kwalifikujących się do otrzymania 

wsparcia z Funduszu Spójności, lecz powinno obejmować wszystkie państwa członkowskie i 

regiony UE. 

 

Poprawka  41 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 6 – ustęp 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Aby zachęcić organizacje pozarządowe 

do odpowiedniego uczestnictwa w 

działaniach wspieranych przez EFS i 

ułatwić dostęp tych organizacji do 

wspomnianych działań, zwłaszcza w 

dziedzinie włączenia społecznego, 

równości płci i równych szans, instytucje 

zarządzające programu operacyjnego w 

3. Aby zachęcić organizacje pozarządowe 

do odpowiedniego uczestnictwa w 

przygotowywaniu, realizacji, 

monitorowaniu programów wspieranych 

przez EFS i zarządzaniu nimi oraz aby 

ułatwić dostęp tych organizacji do 

wspomnianych działań, w szczególności za 

pomocą środków wywierania wpływu, 
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danym regionie, określone w art. 82 ust. 2 

lit. a) rozporządzenia (UE) nr […], lub w 

państwach członkowskich kwalifikujących 

się do wsparcia przez Fundusz Spójności 

zapewniają przydzielenie odpowiedniej 

kwoty pochodzącej z zasobów EFS na 

działania na rzecz budowania potencjału 

organizacji pozarządowych. 

zgodnie z art. 5 rozporządzenia (UE) 

nr […], zwłaszcza w dziedzinie włączenia 

społecznego, równości płci i równych 

szans, instytucje zarządzające programu 

operacyjnego przeznaczają zasoby EFS na 

działania na rzecz budowania potencjału i 

sieci organizacji pozarządowych. 

Uzasadnienie 

Wspieranie udziału organizacji pozarządowych w działaniach wspieranych przez EFS nie 

powinno się ograniczać do regionów najuboższych lub kwalifikujących się do otrzymania 

wsparcia z Funduszu Spójności, lecz powinno obejmować wszystkie państwa członkowskie i 

regiony UE. 

 

 

Poprawka  42 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 6 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Artykuł 6 a 

 Aby środki z EFS były efektywnie 

wykorzystane i przynosiły zakładane 

korzyści, należy opracować system 

uproszczeń proceduralnych i 

administracyjnych dla partnerów 

społecznych i organizacji pozarządowych. 

 

Poprawka  43 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 7 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Państwa członkowskie i Komisja promują 

równość mężczyzn i kobiet przez 

uwzględnianie problematyki płci, o którym 

mowa w art. 7 rozporządzenia (UE) nr 

[…], oraz podejmowanie szczegółowych 

działań ukierunkowanych, o których mowa 

w art. 3 ust. 1 lit. a) ppkt (iv), w 

Państwa członkowskie i Komisja promują 

równość mężczyzn i kobiet przez 

uwzględnianie problematyki płci, o którym 

mowa w art. 7 rozporządzenia (UE) nr 

[…], oraz podejmowanie szczegółowych 

działań ukierunkowanych, o których mowa 

w art. 3 ust. 1 lit. a) ppkt (iv), w 
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szczególności w celu zwiększenia trwałego 

udziału kobiet w zatrudnieniu i rozwoju 

ich kariery, ograniczenia segregacji na 

rynku pracy, zwalczania stereotypów 

związanych z płcią w dziedzinie 

kształcenia i szkolenia oraz propagowania 

godzenia pracy i życia osobistego kobiet i 

mężczyzn. 

szczególności w celu zniesienia 

podstawowej segregacji kobiet na rynku 

pracy, w szczególności po okresie 

macierzyństwa i opieki nad osobami 

zależnymi, zmniejszenia dyskryminacji ze 

względu na płeć na rynku pracy i 

zniesienia różnic w wynagrodzeniu kobiet 

i mężczyzn, zwalczania stereotypów 

związanych z płcią w dziedzinie 

kształcenia i szkolenia oraz aby zapewnić 

godzenie życia zawodowego, osobistego i 

rodzinnego kobiet i mężczyzn za pomocą 

środków takich jak ułatwienie dostępu do 

opieki na dziećmi i osobami zależnymi 

oraz zajęcie się kwestią feminizacji 

ubóstwa poprzez promowanie równego 

podziału obowiązków między kobietami a 

mężczyznami. 

 Państwa członkowskie zapewniają 

wspieranie równości płci i równych szans 

przy przygotowywaniu, realizacji, 

monitorowaniu i ocenie programów 

operacyjnych oraz zarządzaniu nimi.  

Uzasadnienie 

EFS powinien wspierać skuteczny i trwały udział kobiet w rynku pracy poprzez działania 

sprzyjające włączaniu kobiet do rynku pracy, w szczególności po okresie macierzyństwa i 

opieki nad osobami zależnymi, oraz zapewniające możliwość pogodzenia życia zawodowego, 

osobistego i rodzinnego. Należy również zwrócić szczególną uwagę na zmniejszanie różnic w 

wynagrodzeniu kobiet i mężczyzn. 

 

Poprawka  44 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 8 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Państwa członkowskie i Komisja wspierają 

równość szans, w tym dostępność dla osób 

niepełnosprawnych, w drodze włączania 

do głównego nurtu polityki zasady 

niedyskryminacji, o której mowa w art. 7 

rozporządzenia (UE) nr […], oraz za 

pomocą konkretnych działań w ramach 

priorytetów inwestycyjnych określonych w 

Państwa członkowskie i Komisja wspierają 

zwalczanie dyskryminacji i akceptację 

różnorodności, równość szans, w tym 

dostępność dla osób niepełnosprawnych, w 

drodze systematycznego uwzględniania 

zasady niedyskryminacji, o której mowa w 

art. 7 rozporządzenia (UE) nr […], oraz za 

pomocą konkretnych działań w ramach 
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art. 3, w szczególności w jego ust. 1 lit. c) 

ppkt (iii). Takie działania adresowane są do 

osób narażonych na dyskryminację oraz 

osób niepełnosprawnych i mają na celu 

zwiększenie ich udziału w rynku pracy, 

pogłębienie ich włączenia społecznego, 

zmniejszenie nierówności w zakresie 

wykształcenia i stanu zdrowia oraz 

ułatwienie przejścia od opieki 

instytucjonalnej do środowiskowej. 

priorytetów inwestycyjnych określonych w 

art. 3, w szczególności w jego ust. 1 lit. c) 

ppkt (iii). Takie działania adresowane są do 

osób dyskryminowanych, w szczególności 

będących przedmiotem dyskryminacji z 

różnych względów jednocześnie, osób 
narażonych na dyskryminację oraz osób 

niepełnosprawnych, i mają na celu 

zwiększenie ich udziału w rynku pracy, w 

szczególności poprawę dostępności rynku 

pracy dla tych osób, pogłębienie ich 

włączenia społecznego, zmniejszenie 

nierówności w zakresie wykształcenia i 

stanu zdrowia oraz ułatwienie przejścia od 

opieki instytucjonalnej do środowiskowej. 

Uzasadnienie 

EFS powinien przewidywać nie tylko działania mające na celu wspieranie równości szans, 

lecz również zwalczanie dyskryminacji i akceptację różnorodności. Należy również zwrócić 

szczególną uwagę na grupy będące przedmiotem wielorakiej dyskryminacji.  

 

Poprawka  45 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 9 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. EFS promuje innowacje społeczne we 

wszystkich obszarach objętych zakresem 

EFS, jak określono w art. 3 niniejszego 

rozporządzenia, w szczególności w celu 

badania i zwiększenia możliwości 

innowacyjnych rozwiązań na rzecz 

realizacji potrzeb społecznych. 

1. EFS promuje innowacje społeczne we 

wszystkich obszarach objętych zakresem 

EFS, jak określono w art. 3 niniejszego 

rozporządzenia, w szczególności w celu 

badania, oceny i zwiększenia możliwości 

innowacyjnych rozwiązań, w tym 

rozwiązań oddolnych, na rzecz realizacji 

potrzeb społecznych. 

 

Poprawka  46 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 9 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Państwa członkowskie same określają 2. Państwa członkowskie we współpracy z 
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obszary innowacji społecznej, 

odpowiadające ich szczególnym 

potrzebom, w swoich programach 

operacyjnych. 

partnerskimi organami samorządu 

lokalnego lub regionalnego oraz przy 

udziale wszystkich zainteresowanych 

podmiotów określają w swoich 

programach operacyjnych obszary 

innowacji społecznej odpowiadające ich 

szczególnym potrzebom oraz szczególnym 

potrzebom regionów. 

Uzasadnienie 

W wyborze tematów dotyczących innowacji społecznej powinny uczestniczyć organy 

samorządu lokalnego i regionalnego, a także wszystkie zainteresowane podmioty.  

 

Poprawka  47 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 9 – ustęp 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Komisja ułatwia budowanie potencjału 

innowacji społecznej, w szczególności 

przez wspieranie wzajemnego uczenia się, 

tworzenie sieci, rozpowszechnianie 

dobrych praktyk i metodyki. 

3. Komisja Europejska wraz z państwami 

członkowskimi ułatwia budowanie 

potencjału innowacji społecznej, w 

szczególności przez wspieranie 

wzajemnego uczenia się, tworzenie sieci, 

rozpowszechnianie dobrych praktyk i 

metodyki. Dba ona również o spójność i 

komplementarność między działaniami w 

zakresie innowacji społecznych 

wspieranymi przez EFS a działaniami 

podejmowanymi w ramach programu 

Unii Europejskiej na rzecz przemian i 

innowacji społecznych. 

Uzasadnienie 

Aby zwiększyć zdolności w zakresie innowacji społecznych i zapewnić wydajność zasobów, 

należy zadbać o spójność i komplementarność działań wspieranych przez EFS z działaniami 

podejmowanymi w ramach programu Unii Europejskiej na rzecz przemian i innowacji 

społecznych. 

 

Poprawka  48 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 10 – nagłówek 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Współpraca ponadnarodowa Współpraca transgraniczna, 

ponadnarodowa i międzyregionalna 

 

 

Poprawka  49 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 10 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Państwa członkowskie wspierają 

współpracę ponadnarodową w celu 

promowania wzajemnego uczenia się, 

zwiększając przez to skuteczność polityk 

wspieranych przez EFS. Współpraca 

ponadnarodowa wiąże się z udziałem 

partnerów z co najmniej dwóch państw 

członkowskich. 

1. Państwa członkowskie zapewniają 

współpracę transgraniczną, 

ponadnarodową i miedzyregionalną w celu 

promowania wzajemnego uczenia się, 

zwiększając przez to skuteczność polityk 

wspieranych przez EFS. Współpraca 

ponadnarodowa wiąże się z udziałem 

partnerów, o których mowa w artykule 5 

rozporządzenia (UE) nr [...], z co najmniej 

dwóch państw członkowskich. 

 

Poprawka  50 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 10 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Państwa członkowskie mogą wybrać 

tematy współpracy ponadnarodowej z listy 

zaproponowanej przez Komisję i 

zatwierdzonej przez Komitet EFS. 

2. Państwa członkowskie mogą wybrać 

tematy współpracy transgranicznej, 

ponadnarodowej i międzyregionalnej z 

listy zaproponowanej przez Komisję i po 

konsultacjach z organizacjami 

społeczeństwa obywatelskiego oraz 

organami samorządu lokalnego i 

regionalnego i zatwierdzonej przez 

Komitet EFS, biorąc pod uwagę specyfikę 

i potrzeby docelowych obszarów. 

Uzasadnienie 

Należy osiągnąć możliwie największy konsens w sprawie listy tematów współpracy 
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transnarodowej, a także dążyć do możliwie największej spójności między wybranymi 

tematami transnarodowymi a tematycznymi celami poszczególnych programów operacyjnych. 

 

Poprawka  51 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 10 – ustęp 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Komisja ułatwia współpracę 

ponadnarodową w zakresie tematów, o 

których mowa w ust. 2, przez wzajemne 

uczenie się i skoordynowane lub wspólne 

działania. W szczególności Komisja 

organizuje działania unijnej platformy w 

celu ułatwienia wymiany doświadczeń, 

budowania potencjału i tworzenia sieci 

kontaktów, jak również rozpowszechniania 

odpowiednich wyników. Ponadto Komisja 

opracowuje skoordynowane ramy 

realizacji, obejmujące wspólne kryteria 

kwalifikowalności, rodzaje i harmonogram 

działań oraz wspólne podejścia 

metodyczne w zakresie monitorowania i 

oceny, w celu ułatwienia współpracy 

ponadnarodowej. 

3. Komisja ułatwia współpracę 

transgraniczną, ponadnarodową i 

międzyregionalną w zakresie tematów, o 

których mowa w ust. 2, przez wzajemne 

uczenie się i skoordynowane lub wspólne 

działania. W szczególności Komisja 

organizuje działania unijnej platformy w 

celu ułatwienia wymiany doświadczeń, 

budowania potencjału i tworzenia sieci 

kontaktów, jak również rozpowszechniania 

odpowiednich wyników. Ponadto Komisja 

opracowuje skoordynowane ramy 

realizacji, obejmujące wspólne kryteria 

kwalifikowalności, rodzaje i harmonogram 

działań oraz wspólne podejścia 

metodyczne w zakresie monitorowania i 

oceny, w celu ułatwienia współpracy. 

Współpraca transgraniczna, 

ponadnarodowa i międzyregionalna 

wspierana przez EFS powinna być 

dostosowana do rozporządzenia (UE) nr 

[...] [ETC] w celu zapewnienia 

koordynacji między funduszami, jak 

przewidziano w tym rozporządzeniu. 

 

Poprawka  52 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 11 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Na zasadzie odstępstwa od art. 87 ust. 1 

rozporządzenia (UE) nr […] w programach 

operacyjnych można określać osie 

priorytetowe w celu realizacji innowacji 

1. Na zasadzie odstępstwa od art. 87 ust. 1 

rozporządzenia (UE) nr […] w programach 

operacyjnych należy określać osie 

priorytetowe w celu realizacji innowacji 



 

PE486.225v03-00 30/41 AD\905698PL.doc 

PL 

społecznych i współpracy 

ponadnarodowej, o których mowa w art. 9 i 

10. 

społecznych i współpracy 

ponadnarodowej, o których mowa w art. 9 i 

10. 

Uzasadnienie 

Należy wspierać stosowanie innowacji społecznych i współpracę międzynarodową w ramach 

osi priorytetowych programów operacyjnych. 

 

Poprawka  53 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 11 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Na zasadzie odstępstwa od art. 110 ust. 3 

rozporządzenia (UE) nr […] maksymalna 

stopa współfinansowania dla osi 

priorytetowej zwiększa się o 10 punktów 

procentowych, nie przekraczając jednak 

100 %, w przypadku gdy całość osi 

priorytetowej jest przeznaczona na 

innowacje społeczne, współpracę 

transnarodową lub na oba te cele. 

2. Na zasadzie odstępstwa od art. 110 ust. 3 

rozporządzenia (UE) nr […] maksymalna 

stopa współfinansowania dla osi 

priorytetowej zwiększa się o 10 punktów 

procentowych, nie przekraczając jednak 

100%, w przypadku gdy całość osi 

priorytetowej jest przeznaczona na 

innowacje społeczne, współpracę 

transnarodową lub na oba te cele w 

przypadku programów, którymi 

zarządzają organizacje pozarządowe lub 

partnerzy społeczni; 

 

 

Poprawka  54 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 11 – ustęp 3 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 3a. Aby maksymalnie zwiększyć 

skuteczność wsparcia z EFS, programy 

operacyjne w miarę możliwości powinny 

uwzględniać obszary, o których mowa w 

art. 174, 349 i w art. 355 ust. 1 Traktatu o 

funkcjonowaniu Unii Europejskiej.  



 

AD\905698PL.doc 31/41 PE486.225v03-00 

 PL 

Uzasadnienie 

EFS powinie zwrócić szczególną uwagę na regiony i miejscowości znajdujące się w 

najbardziej niekorzystnej sytuacji, zgodnie z art. 349 i 174 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej.  

 

Poprawka  55 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 11 – ustęp 3 – litera ba) (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (ba) do podniesienia poziomu 

wykształcenia i kwalifikacji, zwłaszcza 

młodych ludzi; 

 

Poprawka  56 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 12 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. EFS może wspierać lokalne strategie 

rozwoju realizowane przez społeczność, o 

których mowa w art. 28 rozporządzenia 

(UE) nr […], pakty terytorialne i lokalne 

inicjatywy na rzecz zatrudnienia, edukacji i 

włączenia społecznego, jak również 

zintegrowane inwestycje terytorialne [ITI], 

o których mowa w art. 99 rozporządzenia 

(UE) nr […]. 

1. EFS powinien w szczególności wspierać 

lokalne strategie rozwoju realizowane 

przez społeczność, o których mowa w art. 

28 rozporządzenia (UE) nr […], pakty 

terytorialne i lokalne inicjatywy na rzecz 

zatrudnienia, edukacji i włączenia 

społecznego, jak również zintegrowane 

inwestycje terytorialne [ITI], o których 

mowa w art. 99 rozporządzenia (UE) nr 

[…]. 

 

Poprawka  57 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 12 – ustęp 1b (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 1b. w regionach o szczególnie 

niekorzystnej sytuacji demograficznej i w 

których bezrobocie wśród młodzieży 
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wynosi mniej niż 8%, EFS można 

wykorzystać do inicjatyw, które kierują do 

pracy ludzi w wieku powyżej 60 lat. 

Uzasadnienie 

The long-term aim of the measures funded by the ESF is always to get people into the labour 

market (for the first time). This does not always apply to people who are on the verge of 

retirement. This formulation is intended to ensure that older people can also benefit from ESF 

measures. Particular attention should be paid to the special demographic situation in the 

regions. The need to invest in older workers can be explained by the decline in the proportion 

of young people in the working population or sustained comparatively low unemployment 

rates among young people. This can be assumed to be the case when the average regional 

youth unemployment rate drops below eight per cent. 

 

Poprawka  58 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 12 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Uzupełniając interwencje EFRR, o 

których mowa w art. 7 rozporządzenia 

(UE) nr [EFRR], EFS może wspierać 

zrównoważony rozwój obszarów miejskich 

przez strategie określające zintegrowane 

działania służące rozwiązywaniu 

problemów gospodarczych, 

środowiskowych i społecznych obecnych 

na zurbanizowanych obszarach miast, które 

wymienione są w umowie o partnerstwie. 

2. Uzupełniając interwencje EFRR, o 

których mowa w art. 7 rozporządzenia 

(UE) nr [EFRR], EFS może wspierać 

zrównoważony lokalny i regionalny 

rozwój obszarów miejskich przez strategie 

określające zintegrowane działania służące 

rozwiązywaniu problemów gospodarczych, 

środowiskowych, klimatycznych, 

demograficznych i społecznych obecnych 

na zurbanizowanych obszarach miast, które 

wymienione są w umowie o partnerstwie. 

Uzasadnienie 

W sprawach związanych z terytorialna specyfiką nie wolno pomijać obszarów wiejskich i 

słabiej zaludnionych. Z drugiej zaś strony należy przeznaczyć co najmniej 5% środków na 

rozwój lokalny, zgodnie z art. 7 rozporządzenia w sprawie EFRR. 
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Poprawka  59 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 12 – ustęp 2 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 2a. Co najmniej 5% środków z EFS 

przydzielonych na szczeblu krajowym 

należy przeznaczyć na zintegrowane 

działania na rzecz zrównoważonego 

rozwoju lokalnego, które zostały 

przekazane miastom, aby zarządzały one 

tymi środkami w ramach zintegrowanych 

inwestycji terytorialnych, o których mowa 

w art. 99 rozporządzenia (UE) nr 

[…]/2012 [RWP]. 

Uzasadnienie 

W sprawach związanych z terytorialna specyfiką nie wolno pomijać obszarów wiejskich. Z 

drugiej zaś strony należy przeznaczyć co najmniej 5% środków na rozwój lokalny, zgodnie z 

art. 7 rozporządzenia w sprawie EFRR. 

 

Poprawka  60 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 13 – ustęp 2 – litera (b) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(b) obowiązki organów właściwych dla 

danego programu w odniesieniu do 

zarządzania, kontroli i audytu, dotyczące 

realizacji programu, są spełniane przez 

organy odpowiedzialne za program, w 

ramach którego udziela się wsparcia danej 

operacji lub organy te zawierają umowy z 

organami państwa członkowskiego, w 

którym dana operacja jest realizowana, pod 

warunkiem że spełnione są wymogi 

określone w ust. 2 lit. a) i zobowiązania w 

odniesieniu do zarządzania, kontroli i 

audytu dotyczące danej operacji. 

(b) obowiązki organów właściwych dla 

danego programu w odniesieniu do 

zarządzania, kontroli i audytu, dotyczące 

realizacji programu, są spełniane przez 

organy odpowiedzialne za program, w 

ramach którego udziela się wsparcia danej 

operacji lub organy te zawierają umowy z 

organami państwa członkowskiego, w 

którym dana operacja jest realizowana, pod 

warunkiem że spełnione są wymogi 

określone w ust. 2 lit. a) i zobowiązania w 

odniesieniu do zarządzania, kontroli i 

audytu dotyczące danej operacji. Wydatki z 

tytułu takich operacji w kwocie do 5% 

budżetu programu operacyjnego EFS 

oraz o ile dotyczą badań i innowacji, 
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kształcenia i szkolenia kwalifikowane są 

poza systemem unijnym, jeśli zostały 

poniesione i wypłacone zgodnie z 

przepisami unijnymi i danego państwa 

członkowskiego mającymi zastosowanie 

do programu operacyjnego. Jeżeli dany 

program jest finansowany z więcej niż 

jednego funduszu – por. art. 87 ust. 1 

rozporządzenia (UE) nr […]/2012 [RWP] 

– maksymalną wysokość 5% oblicza się na 

podstawie przydziału dla programu z EFS. 

 

Poprawka  61 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 14 – ustęp 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Kwotę dotacji, która jest zwracana na 

podstawie kwalifikowalnego kosztu 

operacji, określonego według stawki 

ryczałtowej, standardowej skali kosztów 

jednostkowych i płatności ryczałtowych, o 

których mowa w art. 57 ust. 1 

rozporządzenia (UE) nr […], można 

wyliczać dla każdego przypadku przez 

odniesienie do projektu budżetu 

uzgodnionego ex ante przez instytucję 

zarządzającą, w przypadku gdy wsparcie 

publiczne nie przekracza 100 000 EUR. 

3. Kwotę dotacji, która jest zwracana na 

podstawie kwalifikowalnego kosztu 

operacji, określonego według stawki 

ryczałtowej, standardowej skali kosztów 

jednostkowych i płatności ryczałtowych, o 

których mowa w art. 57 ust. 1 

rozporządzenia (UE) nr […], można 

wyliczać dla każdego przypadku przez 

odniesienie do projektu budżetu 

uzgodnionego ex ante przez instytucję 

zarządzającą, w przypadku gdy 

współfinansowanie przez UE nie 

przekracza 100 000 EUR. 

 

Poprawka  62 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 14 – ustęp 4 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4. Dotacje, dla których wsparcie publiczne 

nie przekracza 50 000 EUR, z wyjątkiem 

operacji otrzymujących wsparcie w ramach 

programu pomocy państwa, przybierają 

formę kwot ryczałtowych oraz 

standardowej skali kosztów 

4. Dotacje, dla których współfinansowanie 

przez UE nie przekracza 50 000 EUR, z 

wyjątkiem operacji otrzymujących 

wsparcie w ramach programu pomocy 

państwa, przybierają formę kwot 

ryczałtowych oraz standardowej skali 



 

AD\905698PL.doc 35/41 PE486.225v03-00 

 PL 

jednostkowych, zgodnie z ust. 1 lub art. 57 

rozporządzenia (UE) nr [...]. 

kosztów jednostkowych, zgodnie z ust. 1 

lub art. 57 rozporządzenia (UE) nr [...], z 

wyjątkiem projektów otrzymujących 

wsparcie w ramach programu 

pomocowego. 

 

Poprawka  63 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 15 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Zgodnie z art. 32 rozporządzenia (UE) 

nr […] EFS może wspierać działania i 

obszary polityki wchodzące w jego zakres 

przez instrumenty finansowe, takie jak 

systemy podziału ryzyka, instrumenty 

kapitałowe i dłużne, fundusze 

gwarancyjne, fundusze zarządzające i 

fundusze pożyczkowe. 

1. Zgodnie z art. 32 rozporządzenia (UE) 

nr […] EFS może wspierać działania i 

obszary polityki wchodzące w jego zakres 

przez instrumenty finansowe, takie jak 

systemy podziału ryzyka, instrumenty 

kapitałowe i dłużne, fundusze 

gwarancyjne, fundusze zarządzające, 

fundusze pożyczkowe i mikrokredyty oraz 

mikroinstrumenty finansowe. 

Uzasadnienie 

Należy wprowadzić możliwość wspierania działań i polityki za pomocą mikrokredytów. 

 

 

Poprawka  64 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 16 – ustęp 2 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 2a. Akty delegowane ustanawiane są we 

współpracy z europejskimi 

przedstawicielami partnerów, o których 

mowa w art. 5 rozporządzenia w sprawie 

wspólnego świadczenia, w porozumieniu z 

Komitetem EFS; 

 

Poprawka  65 
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Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Załącznik 1 – ustęp 1 – akapit pierwszy – punkt 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni; bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni, 

podając oddzielne dane dotyczące wieku, 

płci i osób niepełnosprawnych;  

 

 

Poprawka  66 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Załącznik I – punkt 1 – akapit pierwszy – punkt 13a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 z obszarów wiejskich; 

 

Poprawka  67 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Załącznik 1 – punkt 1a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (1a) osoby posiadające wykształcenie 

zawodowe i kwalifikacje zdobyte w trakcie 

szkolenia; 

 

Poprawka  68 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Załącznik 1 – punkt 1 – ustęp 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Te dane dotyczące uczestników biorących 

udział w operacji objętej wsparciem EFS 

należy dostarczać w corocznych 

sprawozdaniach z realizacji, o których 

mowa w art. 44 ust. 1 i 2 i art. 101 ust. 1 

rozporządzenia (UE) nr […]. Wszystkie 

dane pogrupowane są według płci. 

Te dane dotyczące uczestników biorących 

udział w operacji objętej wsparciem EFS 

należy dostarczać w corocznych 

sprawozdaniach z realizacji, o których 

mowa w art. 44 ust. 1 i 2 i art. 101 ust. 1 

rozporządzenia (UE) nr […]. Wszystkie 

dane pogrupowane są według płci, aby 

pokazać interwencje w sprawie mężczyzn i 
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kobiet. 

 

 

Poprawka  69 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Załącznik 1 – punkt 3 – punkt 4 – tiret 3 (nowe) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 - liczba kobiet zatrudnionych w sektorach 

MINT po opuszczeniu programu;  

 

 

Poprawka  70 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Załącznik 1 – punkt 3 – punkt 4 – tiret 7 (nowe) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 - liczba uczestników z grup będących w 

niekorzystnej sytuacji w zakresie 

zdobywania wykształcenia, szkolenia, 

zdobywania kwalifikacji lub zatrudnienia 

po opuszczeniu programu; 

 

Poprawka  71 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Załącznik 1 – punkt 3 – punkt 4 – tiret 9 (nowe) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 - liczba uczestników niepełnosprawnych 

zatrudnionych po otrzymaniu wsparcia 

 

Poprawka  72 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Załącznik 1 – punkt 3 – punkt 4a (nowy) 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 - liczba uczestników, którzy przestali 

otrzymywać minimalne dochody lub inne 

świadczenia po wzięciu udziału w 

programie; 

 

 

Poprawka  73 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Załącznik 1 – punkt 3 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Te dane należy dostarczać w corocznych 

sprawozdaniach z realizacji, o których 

mowa w art. 44 ust. 1 i 2 i art. 101 ust. 1 

rozporządzenia (UE) nr […]. Wszystkie 

dane pogrupowane są według płci. 

Te dane należy dostarczać w corocznych 

sprawozdaniach z realizacji, o których 

mowa w art. 44 ust. 1 i 2 i art. 101 ust. 1 

rozporządzenia (UE) nr […]. Wszystkie 

dane pogrupowane są według płci, aby 

pokazać interwencje w sprawie mężczyzn i 

kobiet. 

 

 

Poprawka  74 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Załącznik 1 – punkt 4 – punkt 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

  uczestnicy posiadający zatrudnienie 6 

miesięcy po opuszczeniu programu; 

· uczestnicy posiadający zatrudnienie 9 

miesięcy po opuszczeniu programu; 

 

 

Poprawka  75 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Załącznik 1 – punkt 4 – punkt 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

  uczestnicy pracujący na własny rachunek · uczestnicy pracujący na własny 

rachunek 9 miesięcy po opuszczeniu 
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6 miesięcy po opuszczeniu programu. programu; 

 

 

Poprawka  76 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Załącznik 1 – punkt 4 – punkt 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

  uczestnicy znajdujący się w lepszej 

sytuacji na rynku pracy 6 miesięcy po 

opuszczeniu programu. 

· uczestnicy znajdujący się w lepszej 

sytuacji na rynku pracy 9 miesięcy po 

opuszczeniu programu. 

 

 

Poprawka  77 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Załącznik 1 – punkt 4 – punkt 3 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 · uczestnicy, którzy już nie otrzymują 

świadczeń socjalnych 9 miesięcy po 

wzięciu udziału w programie; 

 

 

Poprawka  78 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Załącznik 1 – punkt 4 – punkt 3 – tiret 10 (nowe) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 - liczba kobiet zatrudnionych w sektorach 

MINT 9 miesięcy po opuszczeniu 

programu;  

 

 

Poprawka  79 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Załącznik 1 – punkt 4 – punkt 3 – tiret 11 (nowe) 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 - liczba zatrudnionych uczestników 

niepełnosprawnych 9 miesięcy po 

otrzymaniu wsparcia; 

 

 

Poprawka  80 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Załącznik 1 – punkt 4 – punkt 3 – tiret 15 (nowe) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 - zmniejszenie liczby przypadków 

dyskryminacji zarejestrowanych w 

organie lub organach wyznaczonych do 

promowania równego traktowania;  

 

 

Poprawka  81 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Załącznik 1 – punkt 4 – akapit pierwszy 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Te dane należy dostarczać w corocznych 

sprawozdaniach z realizacji, o których 

mowa w art. 44 ust. 4 rozporządzenia (UE) 

nr […]. Należy je gromadzić na podstawie 

reprezentatywnej próby uczestników 

wewnątrz każdej osi priorytetowej bądź 

podpriorytetowej. Należy zapewnić 

wewnętrzną ważność próby tak, aby 

zebrane dane mogły być uogólnione na 

poziomie osi priorytetowej bądź 

podpriorytetowej. Wszystkie dane 

pogrupowane są według płci. 

Te dane należy dostarczać w corocznych 

sprawozdaniach z realizacji, o których 

mowa w art. 44 ust. 4 rozporządzenia (UE) 

nr […]. Należy je gromadzić na podstawie 

reprezentatywnej próby uczestników 

wewnątrz każdej osi priorytetowej bądź 

podpriorytetowej. Należy zapewnić 

wewnętrzną ważność próby tak, aby 

zebrane dane mogły być uogólnione na 

poziomie osi priorytetowej bądź 

podpriorytetowej. Wszystkie dane 

pogrupowane są według płci, aby pokazać 

interwencje w sprawie mężczyzn i kobiet. 
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