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KRÓTKIE UZASADNIENIE 

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych prosi Komisję Rozwoju Regionalnego, w celu 
ułatwienia pozytywnego wyniku procedury, o przedstawienie tymczasowego raportu na temat 
projektu Komisji dla Parlamentu zawierającego zalecenia modyfikacji projektu, zawarte w 
niniejszej opinii.

Nowe wyzwania dla Unii

Dnia 10 lutego 2004 r. Komisja Europejska przedstawiła swój komunikat w sprawie nowych 
ram finansowych na okres po roku 2007. Dnia 18 lutego 2004 r. zatwierdzono Trzeci Raport 
nt. Spójności. Projekty rozporządzeń regulujących Fundusze Strukturalne i Fundusz Spójności 
na lata 2007-2013 zostały ogłoszone przez Komisję Europejską dnia 14 lipca 2004 r.

W warunkach poszerzonej Unii Europejskiej, która postawiła sobie za cel stania się 
najbardziej dynamiczną gospodarką w świecie opartą na wiedzy, zdolną do trwałego wzrostu 
gospodarczego zapewniającego więcej lepszych miejsc pracy i większa spójność społeczną, te 
projekty rozporządzeń mają możność wpływać na skuteczność programów i strategii, 
realizowanych przez Państwa Członkowskie w ramach dążenia do realizacji tego celu.

Poszerzona Unia Europejska będzie musiała sprostać trzem wielkim wyzwaniom:

1) znacznemu zwiększeniu się różnic w poszerzonej Unii; różnice miedzy najbogatszymi i 
najuboższymi regionami Unii podwoiły się, a średni dochód w UE na głowę 
mieszkańca zmniejszył się o 12,5%;

2) przyspieszeniu restrukturyzacji społeczno-ekonomicznej, zarówno w wyniku 
globalizacji, jak i rozwoju gospodarki i społeczeństwa opartego na wiedzy;

3) szybkiemu starzeniu się ludności w Unii; zmniejszenie się liczby ludności zawodowo 
czynnej będzie miało poważne następstwa w kontekście zatrudnienia i możliwości 
wzrostu.

Unia musi sobie poradzić z powyższymi wyzwaniami. Ramy polityczne w tym celu zapewnia 
agenda lizbońska na rzecz trwałego rozwoju, większej produktywności, większej spójności 
społecznej i ochrony środowiska.

Uwagi dotyczące rozporządzenia ramowego w sprawie Funduszy Strukturalnych i 
Funduszu Spójności

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (dalej zwana Komisją Zatrudnienia) 
przedyskutowała projekt rozporządzenia ramowego w sprawie Funduszy Strukturalnych i 
Funduszu Spójności, koncentrując się zwłaszcza na Europejskim Funduszu Społecznym i 
innych sprawach leżących w jej gestii. 

Komisja Zatrudnienia z zadowoleniem przyjmuje wzmocnienie strategicznego podejścia do 
polityki spójności w projekcie rozporządzenia i docenia wyrażoną w nim chęć uproszczenia 
przez Komisję Europejską procedur dotyczących Funduszy. Jednakże Komisja Zatrudnienia 
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obawia się, że te nowe procedury mogą zwiększyć biurokrację i że może pojawić się 
zagrożenie powieleń odnośnie do projektu rozporządzenia wykonawczego EFS. 

Komisja Zatrudnienia uważa, że należy doprowadzić do większych uproszczeń. Projekt 
rozporządzenia ramowego nie powinien być zbyt nakazowy ani niepotrzebnie szczegółowy; 
należy zachować konieczną równowagę między rozporządzeniem ramowym i 
rozporządzeniami wykonawczymi. Rozporządzenie ramowe powinno zwłaszcza w pełni
uwzględniać charakter i rozmiar działań EFS. Komisja Zatrudnienia podkreśla, że przepisy 
konieczne dla działań EFS mogą się różnić od przepisów dotyczących działań EFRR.

Komisja Zatrudnienia uważa, że EFS powinien zapewniać wsparcie polityk Państw 
Członkowskich mających na celu doprowadzenie do pełnego zatrudnienia, lepszej 
produktywności i jakości pracy oraz promować mobilizację społeczną i zmniejszenie 
regionalnych różnic w zatrudnieniu, a zatem Europejski Model Społeczny.

Komisja Zatrudnienia przypomina rolę, jaką EFS odgrywa w promowaniu mobilizacji 
społecznej pomagając we włączaniu w rynek pracy osób znajdujących się w szczególnie 
trudnej sytuacji. Komisja Zatrudnienia uważa, że działania związane z mobilizacją społeczną 
finansowane przez EFS zwiększają możliwości zatrudnienia.

I na koniec, odnośnie Komitetu Koordynacji Funduszy wymienionego w art. 104 projektu 
rozporządzenia ramowego, Komisja Zatrudnienia zwraca się do Komisji Europejskiej o 
zapewnienie należytej koordynacji z Komitetem ds. EFS.
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WNIOSKI

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych zwraca się do właściwej przedmiotowo Komisji 
Rozwoju Regionalnego o włączenie do swego projektu rezolucji następujących propozycji:

1. wyraża pogląd, że projekt ten został przygotowany w ramach pakietu legislacyjnego w 
dziedzinie spójności. Pakiet ten składa się z rozporządzenia w sprawie Europejskiego 
Funduszu Społecznego, rozporządzenia w sprawie Funduszu Spójności oraz 
rozporządzenia w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Określa cele, 
jakim mają służyć Fundusze Strukturalne, kryteria kwalifikacji Państw Członkowskich i 
regionów na mocy tych funduszy, dostępne środki finansowe i kryteria ich przyznawania.

2. uważa wobec powyższego i ze względu na bezpośrednie znaczenie niniejszego 
rozporządzenia ramowego dla EFS, że procedura wybrana przez Komisję (AVC) 
nadmiernie ogranicza rolę Parlamentu;

3. zwraca szczególną uwagę na fakt, że wszystkie polityki UE muszą przyczyniać się do 
realizacji celu, jakim jest spójność ekonomiczna i społeczna, przy czym celowi temu służy 
także międzynarodowa polityka handlowa, która nie może stanowić tu żadnego wyjątku; 
wzywa do takiego kształtowania polityki handlowej, aby możliwe było uniknięcie 
efektów szokowych w regionach, ponadto zwraca szczególną uwagę na fakt, iż 
przenoszenie przedsiębiorstw lub części produkcji stanowi poważne zagrożenie dla 
rozwoju regionalnego (punkt uzasadnienia 48, COM(2004)0492);

4. wzywa do wykorzystania dotychczasowych osiągnięć, zwłaszcza w zakresie zatrudnienia, 
i podjęcia dalszych działań, zarówno w obszarach wiejskich, jak i miejskich, w zakresie 
wspierania rozwoju kulturalnego, poprawy jakości środowiska naturalnego i krajobrazu 
kulturowego oraz jakościowego i kulturowego wymiaru warunków życia mieszkańców, a 
także rozwoju turystyki; wzywa do szerszego uwzglęniania znaczenia tych czynników dla 
poprawy atrakcyjności regionów (art. 3 ust. 3);

5. odrzuca każde osłabienie zasady partnerstwa i oczekuje sporządzenia listy właściwych 
instytucji, z uwzględnieniem uznanych organizacji pozarządowych, prowadzących 
działania w zakresie antydyskryminacji zgodnie z art. 13 Traktatu WE; wzywa ponadto do 
szerokiego informowania partnerów, każdorazowego uwzględniania ich opinii w 
dokumencie oceny oraz udostępnienia im z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym 
środków szkoleniowych z Pomocy Technicznej, które umożliwią im wykonanie ich zadań 
(art. 10, 43 i 44);

6. wzywa Komisję do pełnego włączenia do art. 14, rezolucji Parlamentu z dn. 3 lipca 
2003 r. w sprawie uwzględnienia równości mężczyzn i kobiet w opracowywaniu budżetu 
(„gender budgeting“1), a zwłaszcza jej ust. 8, 14 i 20;

7. podkreśla, że europejskie Fundusze Strukturalne, Fundusz Spójności, a także środki 

  
1 Dz.U. C 74E z 24.03.2004 r., niedostępny w języku polskim.
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przeznaczone na rozwój obszarów wiejskich wymagają spójnego stosowania dla 
osiągnięcia celów krajowego strategicznego planu ramowego, stąd też rozwój obszarów 
wiejskich stanowić musi część tego planu; wzywa do tego, by krajowy plan ramowy 
uwzględniał wyniki działań forów na rzecz samodzielnego rozwoju regionalnego, w 
których uczestniczą lub które realizują lokalne porozumienia na rzecz wzrostu 
zatrudnienia i których finansowanie ze środków pomocy technicznej będzie uwzględnione 
podczas sporządzania planu ramowego (art. 21, 43 i 44);

8. oczekuje, że stosowanie wszystkich funduszy na rzecz zatrudnienia udokumentowane 
będzie na bazie uchwalonych podczas posiedzenia Rady Europejskiej w dn. 22-23 marca 
2005 r. w Brukseli krajowych planów reform względnie regionalnych planów 
cząstkowych;

9. uważa coroczną kontrolę za zbyt biurokratyczną i przesadną w świetle postanowień 
podjętych podczas posiedzenia Rady Europejskiej w dn. 22-23 marca 2005 r. w Brukseli, 
w związku z czym oczekuje przedkładania sprawozdań w okresach 3-letnich;

10. domaga się, aby beneficjenci środków nie mogli przez okres zależny od wysokości 
dopłaty, ale wynoszący co najmniej 15 lat, przenieść się całkowicie lub częściowo do 
innego współfinansowanego regionu bez obowiązku zwrotu dotacji (art. 55);

11. domaga się, by udowodnienie wymaganego krajowego współfinansowania projektów EFS 
mogło być także dokonane w formie kwoty zryczałtowanej do wysokości 25% 
współfinansowania na płaszczyźnie projektu, pod warunkiem, że wyliczenie bazuje na 
uznanych metodach jak np. losowy dobór prób (art. 66 i 67);

12. domaga się, by zdecydowanie odrzucono wszelkie próby dostosowywania 
proponowanych ram finansowych, łącznie ze środkami całkowitymi i ich rozdziałem na 
różne cele i komponenty, a niezależnie od tego uważa, że zaproponowane przez Komisję 
rzędy wielkości rozdziału środków na różne cele stanowią rzetelne wyrównanie 
interesów;

13. wyraża przekonanie, że Parlament nie może być zmuszony do podjęcia decyzji w sprawie 
tak ważnego projektu legislacyjnego w drodze jednego głosowania, bez możliwości 
zgłaszania poprawek. Dlatego też Komisja Zatrudnienia prosi komisję właściwą dla tej 
sprawy o podjęcie decyzji o zastosowaniu art. 75 ust. 3 Regulaminu, a w celu ułatwienia 
pozytywnego wyniku procedury dołącza w Załączniku swoje zalecenia dotyczące 
modyfikacji (punkty uzasadnienia 2, 3, 12, 13, 15, 26, 27, 41 oraz art. 1, 2, 3, 5, 10, 14, 
17, 23, 25, 27, 29, 30, 33, 36, 43, 44, 45 i 51).
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ZAŁĄCZNIK

ZALECENIA ZMIAN

Tekst proponowany przez Komisję1 Zalecenia Parlamentu

Zalecenie 1
Punkt uzasadnienia 2

(2) polityka spójności powinna mieć swój 
wkład we wzrost gospodarczy, podniesienie 
konkurencyjności i poziomu zatrudnienia 
poprzez uwzględnienie priorytetów 
wspólnotowych dla trwałego rozwoju, 
określonych podczas Rady Europy w 
Lizbonie i Göteborgu.

(2) polityka spójności powinna mieć swój 
wkład we wzrost gospodarczy, podniesienie 
konkurencyjności, spójności społecznej, 
poziomu zatrudnienia i integracji społecznej 
poprzez uwzględnienie priorytetów 
wspólnotowych dla trwałego rozwoju i 
zwalczania izolacji,określonych podczas 
Rady Europy w Lizbonie, Nicei i Göteborgu.

Uzasadnienie 

Integracja społeczna uznana została za wszechstronny cel Unii i powinna być również 
uwzględniona w polityce spójności. W ramach ustalania podstawowych ram trzeba koniecznie 
określić wszystkie elementy trójfilarowej struktury (zdolność konkurencyjna, spójność 
społeczna i trwały rozwój).

Zalecenie 2
Punkt uzasadnienia 3

(3) w powiększonej Wspólnocie nierówności 
społeczne, ekonomiczne i terytorialna 
szczeblu krajowym jak i regionalnym uległy 
powiększeniu. W związku z tym 
konkurencyjność i poziom zatrudnienia 
należy zwiększyć również w całej 
Wspólnocie.

(3) w powiększonej Wspólnocie nierówności 
społeczne, ekonomiczne i terytorialna 
szczeblu krajowym jak i regionalnym uległy 
powiększeniu. W związku z tym 
konkurencyjność, poziom zatrudnienia i 
integrację społeczną należy zwiększyć 
również w całej Wspólnocie.

Uzasadnienie

Integracja społeczna uznana została za wszechstronny cel Unii i powinna być również 
uwzględniona w polityce spójności.

  
1 Dz.U. C ... /Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym
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Zalecenie 3
Punkt uzasadnienia 12

(12) północne, rzadko zamieszkane obszary 
Unii, wymagają odpowiedniego 
dofinansowania celem zniwelowania 
skutków oddalenia.

(12) północne, rzadko zamieszkane obszary 
Unii, jak również autonomiczne miasta 
Ceuta i Melilla, gęsto zaludnione i z wysoką 
stopą bezrobocia, wymagają odpowiedniego 
dofinansowania celem zniwelowania 
skutków oddalenia 

Zalecenie 4
Punkt uzasadnienia 13

(13) w kontekście znaczenia wymiaru 
miejskiego oraz wkładu miast, w 
szczególności miast średniej wielkości, w 
rozwój regionalny, należy uwzględnić je w 
większym stopniu poprzez zwiększenie ich 
roli w programowaniu dla propagowania 
rewaloryzacji miast.

(13) w kontekście znaczenia wymiaru 
miejskiego oraz wkładu małych, średnich i 
dużych miast, w szczególności miast 
średniej wielkości, w rozwój regionalny, 
należy uwzględnić je w większym stopniu 
poprzez zwiększenie ich roli w 
programowaniu dla propagowania trwałego 
rozwoju miast, co obejmuje zwiększenie 
zdolności konkurencyjnych, wzrost 
zatrudnienia i integrację społeczną.  

Uzasadnienie

Trzeba uwzględnić wkład obszarów miejskich w rozwój, innowacyjność oraz spójność 
społeczną i gospodarczą; w tym celu należy przygotować środki na rzecz trwałego rozwoju 
miast, obejmujące również ich rewaloryzację.

Zalecenie 5
Punkt uzasadnienia 15

(15) należy zintensyfikować działania 
pomocowe dla obszarów upośledzonych pod 
względem warunków geograficznych, np. 
niektóre wyspy, obszary górskie i obszary 
rzadko zaludnione, a także niektórych 
obszarów przygranicznych Unii po jej 
poszerzeniu, celem umożliwienia im 
niwelowania trudności rozwojowych.

(15) należy zintensyfikować działania 
pomocowe dla obszarów upośledzonych pod 
względem warunków geograficznych, np. 
niektóre wyspy, obszary górskie, obszary 
rzadko zaludnione i autonomiczne miasta 
Ceuta i Melilla, a także niektórych 
obszarów przygranicznych Unii po jej 
poszerzeniu, celem umożliwienia im 
niwelowania trudności rozwojowych.
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Zalecenie 6
Punkt uzasadnienia 26

26) celem zapewnienia rzeczywistego 
wpływu na gospodarkę wkład Funduszy 
Strukturalnych nie może zastąpić wydatków 
publicznych ponoszonych przez Państwa 
Członkowskie zgodnie z warunkami 
niniejszego rozporządzenia. Weryfikacja 
zasady dodatkowości, poprzez partnerstwo, 
powinna koncentrować się na regionach 
objętych celem „Konwergencja” z powodu 
wielkości przyznanych im środków 
pomocowych, i może skutkować 
skorygowaniem zakresu finansowego 
pomocy w przypadku jej nieposzanowania 

26) celem zapewnienia rzeczywistego 
wpływu na gospodarkę wkład Funduszy 
Strukturalnych nie może zastąpić wydatków 
publicznych ponoszonych przez Państwa 
Członkowskie zgodnie z warunkami 
niniejszego rozporządzenia.

Uzasadnienie 

Weryfikacja zasady dodatkowości powinna mieć zastosowanie do regionów korzystających z 
Funduszy w ramach wszystkich trzech celów przewidzianych przez rozporządzenie, a nie tylko 
w ramach celu “Konwergencja”.

Zalecenie 7
Punkt uzasadnienia 27

27) w kontekście wysiłków na rzecz 
osiągnięcia spójności społeczno-
ekonomicznej Wspólnota promuje cel 
wyeliminowania nierówności i 
propagowania równości między 
mężczyznami i kobietami zgodnie z art. 2 i 3 
Traktatu;

27) w kontekście wysiłków na rzecz 
osiągnięcia spójności społeczno-
ekonomicznej Wspólnota promuje cel 
wyeliminowania nierówności i 
propagowania równości między 
mężczyznami i kobietami zgodnie z art. 2 i 3 
Traktatu oraz między osobami 
niepełnosprawnymi i w pełni sprawnymi.

Zalecenie 8
Punkt uzasadnienia 41

(41) Państwa Członkowskie, regiony i 
władze zarządzające powinny organizować, 
w ramach programów operacyjnych i 
współfinansowanych ze środków EFRR w 
ramach celów „Konwergencja“ i 
„Konkurencyjność Regionalna i 
Zatrudnienie“, delegowanie 

(41) Państwa Członkowskie, regiony i 
władze zarządzające powinny organizować, 
w ramach programów operacyjnych i 
współfinansowanych ze środków EFRR w 
ramach celów „Konwergencja“ i 
„Konkurencyjność Regionalna i 
Zatrudnienie“, delegowanie 
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odpowiedzialności w dół, na władze 
miejskie, dla priorytetów odnoszących się do 
rewaloryzacji miast.

odpowiedzialności w dół, na władze 
miejskie, dla priorytetów odnoszących się do 
trwałego rozwoju obszarów miejskich.

Uzasadnienie

Trzeba uwzględnić wkład obszarów miejskich w rozwój, innowacyjność oraz spójność 
społeczną i gospodarczą; należy ku temu przygotować środki na rzecz trwałego rozwoju.

Zalecenie 9
Artykuł 1 ustęp 3

Niniejsze rozporządzenie określa kontekst 
polityki spójności, łącznie z metodą 
ustalania wytycznych strategicznych 
Wspólnoty dla polityki spójności, krajową 
referencyjną strategią ramową oraz 
corocznego badania na szczeblu Wspólnoty.

Niniejsze rozporządzenie określa kontekst 
polityki spójności, łącznie z metodą 
ustalania wytycznych strategicznych 
Wspólnoty dla polityki spójności, krajową 
referencyjną strategią ramową oraz 
przeprowadzanego co trzy lata badania na 
szczeblu Wspólnoty.

Uzasadnienie 

Coroczne badanie wiązałoby się z ogromnymi kosztami administracyjnymi zarówno dla 
Państw Członkowskich, jak i dla Komisji.

Zalecenie 10
Artykuł 2 ustęp 6 a (nowy)

6a. „dostępny”: zagwarantowanie 
nieograniczonego i równego dostępu dla 
wszystkich osób, z osobami 
niepełnosprawnymi włącznie; definicja ta 
dotyczy wszystkich obszarów objętych 
zakresem obowiązywania niniejszego 
rozporządzenia. 

Uzasadnienie

Fundusze Strukturalne są ważnym narzędziem wsparcia i stworzenia osobom 
niepełnosprawnym dostępu do otoczenia w kontekście dostępu do towarów i usług, w tym 
także obszarów technologii informacji i komunikacji, ruchu drogowego i zabudowanego 
środowiska. Jest bardzo ważne, aby w wyniku stosowania Funduszy Strukturalnych nie 
powstawały dalsze ograniczenia dostępu dla osób niepełnosprawnych. Konieczne jest 
wyraźnie zdefiniowanie wyrażenia „dostępny” w odniesieniu do potrzeb osób 
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niepełnosprawnych, aby przez to pojęcie bez ograniczeń rozumieć usunięcie przeszkód, wobec 
których stoją w społeczeństwie osoby niepełnosprawne.

Zalecenie 11
Artykuł 3 ustęp 2 litera b)

b) cel „Konkurencyjność regionalna i 
zatrudnienie”, poza najsłabiej rozwiniętymi 
regionami, należy ukierunkować na 
wzmacnianie potencjału konkurencyjnego i 
przewidywanie zmian społeczno-
ekonomicznych, łącznie z tymi 
powiązanymi z liberalizacją handlu, 
propagowanie innowacyjności i 
społeczeństwa opartego na wiedzy, 
przedsiębiorczości, ochrony i poprawy 
jakości zasobów naturalnych, oraz poprawę 
dostępności, zdolności przystosowawczych 
pracowników i firm, jak również rozwijanie 
rynków pracy. 

b) cel „Konkurencyjność regionalna i 
zatrudnienie”, poza najsłabiej rozwiniętymi 
regionami, należy ukierunkować na 
wzmacnianie potencjału konkurencyjnego i 
przewidywanie zmian społeczno-
ekonomicznych, łącznie z tymi 
powiązanymi z liberalizacją handlu, 
propagowanie innowacyjności i 
społeczeństwa opartego na wiedzy, 
przedsiębiorczości, wspieraniu zakładania, 
przejmowania, rozbudowy i modernizacji 
małych i bardzo małych przedsiębiorstw, z 
tradycyjną działalnością włącznie, ochrony 
i poprawy jakości zasobów naturalnych, oraz 
poprawę dostępności, zdolności 
przystosowawczych pracowników i firm1

oraz ich organizacji, jak również rozwijanie 
rynków pracy.;

Uzasadnienie

Ważne jest uwzględnienie istotnej roli małych i bardzo małych przedsiębiorstw, a także 
przedsiębiorstw rękodzielniczych jako źródła miejsc pracy. Jako uzupełnienie postępowania 
segmentowego według grup adresatów potrzebne jest stworzenie środka „poprzecznego“, 
ukierunkowanego na kształcenie ustawiczne kierowników i pracowników przedsiębiorstw 
małych i bardzo małych, jak również odpowiedzialnych pracowników współdziałających z 
nimi organizacji oraz szkoleniowców.

Zalecenie 12
Artykył 3 ustęp 3

3. Pomoc z Funduszów, w ramach tych 
trzech celów, powinna, zgodnie z ich 
charakterem, uwzględniać z jednej strony 
cechy społeczno-ekonomiczne, a z drugiej 
konkretne cechy geograficzne. Pomoc 

3. Pomoc z Funduszów, w ramach tych 
trzech celów, powinna, zgodnie z ich 
charakterem, uwzględniać z jednej strony 
cechy społeczno-ekonomiczne, a z drugiej 
konkretne cechy geograficzne. Pomoc 

  
1 Uwaga tłumacza [niem.]: w niemieckiej wersji dokumentu Komisji  brakuje części wydrukowanej kursywą.
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będzie służyła wspieraniu w odpowiedni 
sposób rewaloryzacji miast, w szczególności 
jako elementu rozwoju regionalnego oraz 
odnowę obszarów wiejskich i uzależnionych 
od rybołówstwa, poprzez dywersyfikację 
gospodarczą. Pomoc powinna także służyć 
wspieraniu obszarów o niekorzystnym 
położeniu geograficznym lub naturalnym, 
utrudniającym ich rozwój, w szczególności 
obszarów najbardziej odległych 
(Gwadelupa, Gujana Francuska, Martynika, 
Reunion, Azory, Madera i Wyspy 
Kanaryjskie) jak również obszary na 
północy Unii, o niskiej gęstości zaludnienia, 
niektóre wyspy i państwa wyspiarskie Unii 
oraz obszary górskie.

będzie służyła wspieraniu w odpowiedni 
sposób trwałego rozwoju miast, w 
szczególności jako elementu rozwoju 
regionalnego oraz odnowę obszarów 
wiejskich i uzależnionych od rybołówstwa, 
poprzez dywersyfikację gospodarczą. Pomoc 
powinna także służyć wspieraniu obszarów 
o niekorzystnym położeniu geograficznym 
lub naturalnym, utrudniającym ich rozwój, 
w szczególności obszarów najbardziej 
odległych (Gwadelupa, Gujana Francuska, 
Martynika, Reunion, Azory, Madera i 
Wyspy Kanaryjskie) jak również obszary na 
północy Unii, o niskiej gęstości zaludnienia, 
niektóre wyspy i państwa wyspiarskie Unii, 
obszary górskie oraz autonomiczne miasta 
Ceuta i Melilla o wysokiej gęstości 
zaludnienia. 

Zalecenie 13
Artykuł 5 ustęp 4

4. Niezależnie od ust. 1 i 2 niniejszego 
artykułu i art. 6, najbardziej oddalone 
regiony (Gwadelupa, Gujana Francuska, 
Martynika, Reunion, Azory, Madera i 
Wyspy Kanaryjskie) będą korzystać ze 
specjalnych środków finansowych w ramach 
EFRR przeznaczonych na ułatwienie im 
integracji z rynkiem wewnętrznym Unii 
rekompensujące im ograniczenia, 
wynikające z ich położenia geograficznego.

4. Niezależnie od ust. 1 i 2 niniejszego 
artykułu i art. 6, najbardziej oddalone 
regiony (Gwadelupa, Gujana Francuska, 
Martynika, Reunion, Azory, Madera i 
Wyspy Kanaryjskie), jak również 
autonomiczne miasta Ceuta i Melilla, będą 
korzystać ze specjalnych środków 
finansowych w ramach EFRR 
przeznaczonych na ułatwienie im integracji z 
rynkiem wewnętrznym Unii rekompensujące 
im ograniczenia, wynikające z ich położenia 
geograficznego.

Zalecenie 14
Artykuł 10 ustęp 1 akapit 2

Każde państwo członkowskie wyznaczy 
najbardziej reprezentatywnych partnerów na
szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym 
w sferze społecznej, ekonomicznej i
innych, zwanych dalej „partnerami”. 
Państwo członkowskie zapewni szerokie i
skuteczne zaangażowanie wszystkich 

Każde państwo członkowskie wyznaczy 
najbardziej reprezentatywnych partnerów na
szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym 
w sferze społecznej, ekonomicznej i
innych, zwanych dalej „partnerami”. 
Państwo członkowskie zapewni szerokie i
skuteczne zaangażowanie wszystkich 
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właściwych organizacji, zgodnie z zasadami 
i praktykami krajowymi, z uwzględnieniem 
potrzeby promowania równości płci oraz
trwałego rozwoju poprzez zintegrowanie 
wymogów ochrony środowiska i poprawy
jego jakości.

właściwych organizacji, zgodnie z zasadami 
i praktykami krajowymi, z uwzględnieniem 
potrzeby promowania integracji społecznej, 
równości płci i równości między osobami 
niepełnosprawnymi i całkowicie sprawnymi
oraz trwałego rozwoju poprzez 
zintegrowanie wymogów ochrony 
środowiska i poprawy jego jakości.. 

Zalecenie 15
Artykuł 14, tytuł

Równość płci Równość płci oraz niedyskryminowanie i 
dostępność dla osób niepełnosprawnych

Zalecenie 16
Artykuł 14

Państwa Członkowskie i Komisja zapewnią 
równe traktowanie kobiet i mężczyzn oraz 
uwzględnienie promowania aspektów płci na 
różnych etapach procesu wdrażania pomocy 
ze środków Funduszy.

Państwa Członkowskie i Komisja zapewnią 
równe traktowanie kobiet i mężczyzn oraz 
uwzględnienie promowania aspektów płci na 
różnych etapach procesu wdrażania pomocy 
ze środków Funduszy. Ponadto Państwa 
Członkowskie dołożą starań o 
przestrzeganie w ramach polityki spójności 
zasad niedyskryminowania.

Uzasadnienie

Odwołanie do art. 13 Traktatu, zgodnie z którym należy podjąć odpowiednie działania na 
rzecz zwalczania dyskryminacji z powodu płci, rasy, pochodzenia etnicznego, religii lub 
światopoglądu, niepełnosprawności, wieku lub orientacji seksualnej.

Zalecenie 17
Artykuł 14 ustęp 1a (nowy)

Państwa Członkowskie i Komisja dołożą 
starań, aby nie dochodziło do aktów 
dyskryminacji z powodu płci, rasy, 
pochodzenia etnicznego, religii lub 
światopoglądu, niepełnosprawności, wieku 
lub orientacji seksualnej i aby w 
szczególności tworzenie dostępu dla osób 
niepełnosprawnych stanowiło warunek 
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korzystania z Funduszy, co będzie 
monitorowane na różnych szczeblach 
działalności Funduszy. 

Uzasadnienie

Fundusze Strukturalne są podstawowym narzędziem zmniejszenia i osłabienia spowodowanej 
dowolnymi przyczynami społecznej izolacji osób niepełnosprawnych i stworzenia 
jednakowych warunków dla osób zdrowych i niepełnosprawnych poprzez zwalczanie 
dyskryminacji we wszystkich obszarach życia, zwłaszcza drogą stworzenia osobom 
niepełnosprawnym dostępu do otoczenia w kontekście dostępu do technologii informacji i 
komunikacji, ruchu drogowego i zabudowanego środowiska. Jest bardzo ważne, aby w 
wyniku stosowania Funduszy Strukturalnych nie powstawały dalsze ograniczenia dostępu dla 
osób niepełnosprawnych, które utrwalałyby społeczną izolację 40 mln osób 
niepełnosprawnych w UE i innych osób o ograniczonej mobilności, przynosząc tym samym 
negatywne następstwa dla społeczeństwa jako takiego.

Zalecenie 18
Artykuł 17 ustęp 1 litera b)

b) 16,56% na wsparcie przejściowe i 
specjalne opisane w art.6 ust.2,
wykorzystując jako kryteria kwalifikacji 
populację, koniunkturę w regionie i w
kraju oraz poziom bezrobocia, do obliczenia 
przez państwo członkowskie orientacyjnego 
rozbicia.

b) 16,56% na wsparcie przejściowe i 
specjalne opisane w art.6 ust.2,
wykorzystując jako kryteria kwalifikacji 
populację, koniunkturę w regionie i w
Kraju, poziom bezrobocia i poziom 
edukacji, do obliczenia przez państwo 
członkowskie orientacyjnego rozbicia.

Zalecenie 19
Artykuł 23 ustęp 2

Dla każdego z celów Funduszy wytyczne te 
powinny w szczególności przynieść efekty 
dla priorytetów Wspólnoty, mając na 
względzie propagowanie zrównoważonego, 
harmonijnego i trwałego rozwoju.

Dla każdego z celów Funduszy wytyczne te 
powinny w szczególności przynieść efekty 
dla priorytetów Wspólnoty, mając na 
względzie propagowanie zrównoważonego, 
harmonijnego i trwałego rozwoju jak 
również równości płci oraz integracji 
społecznej.

Uzasadnienie

Strategiczne wytyczne powinny także obejmować wspieranie równości płci oraz integrację 
społeczną.
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Zalecenie 20
Artykuł 25 ustęp 3 litera a)

a) priorytety tematyczne i terytorialne, 
łącznie z rewaloryzacją miast oraz 
dywersyfikacją gospodarek wiejskich i 
obszarów uzależnionych od rybołówstwa.

a) priorytety tematyczne i terytorialne, 
łącznie z trwałym rozwojem miast oraz 
dywersyfikacją gospodarek wiejskich i 
obszarów uzależnionych od rybołówstwa.

Uzasadnienie

Trzeba uwzględnić wkład obszarów miejskich w rozwój, innowacyjność oraz spójność 
społeczną i gospodarczą; należy ku temu przygotować środki na rzecz trwałego rozwoju 
miast, obejmujące również ich rewaloryzację.

Zalecenie 21
Artykuł 25 ustęp 3 litera c)

c) tylko dla celu „Konkurencyjność 
regionalna i zatrudnienie“, wykaz regionów 
wybranych dla zwiększania 
konkurencyjności regionalnej, wymieniony 
w drugim punkcie art. 6 ust. 1 

c) tylko dla celu „Konkurencyjność 
regionalna i zatrudnienie“, wykaz regionów i 
innych obszarów wybranych dla 
zwiększania konkurencyjności regionalnej, 
wymieniony w drugim punkcie art. 6 ust. 1 

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 34 ust. 2 niniejszego rozporządzenia Państwo Członkowskie może 
zaproponować programy operacyjne w ramach celu „Konkurencyjność regionalna i 
zatrudnienie” na różnych szczeblach terytorialnych, z obszarami miejskimi włącznie.

Zalecenie 22
Artykuł 27 ustęp 1 akapit 1

1. Po raz pierwszy w roku 2008 i najpóźniej 
do 1 października każdego roku, każde z
państw członkowskich będzie składało 
Komisji raport w sprawie postępów we 
wdrażaniu swojej strategii i realizacji swoich 
celów, ze szczególnym uwzględnieniem 
podanych wskaźników i ich udziału we 
wdrażaniu strategicznych wytycznych 
Wspólnoty w zakresie spójności, jak 
również dostępnych ocen.

1. Po raz pierwszy w roku 2010 i najpóźniej 
do 1 października co trzy lata, każde z
państw członkowskich będzie składało 
Komisji raport w sprawie postępów we 
wdrażaniu swojej strategii i realizacji swoich 
celów, ze szczególnym uwzględnieniem 
podanych wskaźników i ich udziału we 
wdrażaniu strategicznych wytycznych 
Wspólnoty w zakresie spójności, jak 
również dostępnych ocen. 

Uzasadnienie 

Patrz zalecenie 9. 
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Zalecenie 23
Artykuł 27 ustęp 1 akapit drugi

Raporty powinny odnosić się do krajowego 
planu działania na rzecz zatrudnienia.

Raporty powinny odnosić się do krajowego 
planu działania na rzecz zatrudnienia i 
krajowych planów działań na rzecz 
integracji społecznej. 

Uzasadnienie

Ważne jest także stworzenie powiązań z krajowymi planami działań na rzecz integracji 
społecznej.

Zalecenie 24
Artykuł 29, tytuł

Doroczne badanie Badanie

Uzasadnienie 

Patrz zalecenie 9.

Zalecenie 25
Artykuł 30 ustęp 1 litera a a) (nowy)

aa) Raport opiera się na badaniu i ocenie 
przez Komisję raportów Państw 
Członkowskich wymienionych w art. 27 
oraz na wszelkich innych dostępnych 
informacjach.

Uzasadnienie 

Patrz zalecenie 9.

Zalecenie 26
Artykuł 33 ustęp 2

2. Bez naruszenia pomniejszeń 
ustanowionych w odnośnych przepisach 
Funduszy, EFFR i EFS mogą finansować, w 
sposób uzupełniający i w ramach do 5%

2. Bez naruszenia pomniejszeń 
ustanowionych w odnośnych przepisach 
Funduszy, EFFR i EFS mogą finansować, w 
sposób uzupełniający i w ramach do 10%
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każdego priorytetu programu operacyjnego, 
narzędzia wchodzące w zakres wsparcia ze 
środków drugiego Funduszu, o ile są one 
niezbędne dla odpowiedniego wdrożenia 
operacji i bezpośrednio z nimi powiązane. 

każdego priorytetu programu operacyjnego, 
narzędzia wchodzące w zakres wsparcia ze 
środków drugiego Funduszu, o ile są one 
niezbędne dla odpowiedniego wdrożenia 
operacji i bezpośrednio z nimi powiązane. 

Uzasadnienie

Z doświadczenia wynika, że w odniesieniu do niektórych propozycji stawkę 5% należy uznać 
za zbyt niską.

Zalecenie 27
Artykuł 36 ustęp 3 akapit drugi litera b a (nowa)

ba) danych odnośnie do nadawania 
priorytetu dotychczasowym zasadom 
programu EQUAL.

Uzasadnienie

Należy zadbać o to, aby dotychczasowemu programowi EQUAL rzeczywiście przyznano 
priorytet w nowych programach.

Zalecenie 28
Artykuł 36 ustęp 3 akapit trzeci 3 litera b)

b) efekcie wzrostu dla kluczowych
priorytetów i celów Europejskiej Strategii na 
rzecz Zatrudnienia oraz celów Wspólnoty w 
sferze mobilizacji społecznej. 

b) efekcie wzrostu dla kluczowych 
priorytetów i celów Europejskiej Strategii na 
rzecz Zatrudnienia oraz celów Wspólnoty w 
sferze mobilizacji społecznej, społecznej 
integracji imigrantów, społecznej spójności 
i wyrównania szans kobiet i mężczyzn oraz 
najsłabszych społecznie grup ludności. 

Zalecenie 29
Artykuł 36 ustęp 3 akapit trzeci 3 litera b a (nowa)

ba) danych odnośnie nadawania priorytetu 
dotychczasowym zasadom programu 
EQUAL.
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Uzasadnienie

Należy zadbać o to, aby dotychczasowemu programowi EQUAL rzeczywiście przyznano 
priorytet w nowych programach.

Zalecenie 30
Artykuł 36 ustęp 4 litera b)

b) informacje o podejściu do zagadnień 
miejskich, łącznie z wykazem wybranych 
miast i procedurami delegowania na władze 
miejskie, ewentualnie poprzez dotację 
globalną;

b) działania na rzecz trwałego rozwoju
miast, łącznie z wykazem wybranych miast i 
procedurami delegowania na władze 
miejskie, ewentualnie poprzez dotację 
globalną; 

Uzasadnienie

Z uwagi na sformułowania art. 36 ust. 4 lit. a) i c) należy raczej mówić o „działaniach” niż 
„informacjach”. Ponadto pojęcie „informacje” jest zbyt nieokreślone i musi być wyjaśnione.

Zalecenie 31
Artykuł 36 ustęp 4 litera d a (nowa)

(da) danych odnośnie do nadawania 
priorytetu dotychczasowym zasadom 
programu EQUAL.

Uzasadnienie

Należy zadbać o to, aby dotychczasowemu programowi EQUAL rzeczywiście przyznano 
priorytet w nowych programach.

Zalecenie 32
Artykuł 43 ustęp 3 a (nowy)

3a. Organizacje gospodarcze i społeczne 
oraz zrzeszenia przedsiębiorstw powinny 
być brane pod uwagę przy uruchamianiu 
środków pomocy technicznej.

Uzasadnienie 

Doświadczenie uczy, że określone Pastwa Członkowskie z dużymi oporami angażują jednostki 
pośredniczące, niestojące w bezpośredniej zależności od administracji publicznej, stąd też 
konieczność bezpośredniego ich wymienienia.
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Zalecenie 33
Artykuł 44 ustęp 1

1. Z inicjatywy Państwa Członkowskiego, 
dla każdego programu operacyjnego, 
Fundusze mogą finansować przygotowanie, 
monitoring, wsparcie administracyjne i 
techniczne, ocenę, narzędzia audytu i 
kontroli oraz narzędzia zwiększania 
zdolności administracyjnych do wdrażania 
Funduszy, w poniższych granicach:

1. Z inicjatywy Państwa Członkowskiego,
dla każdego programu operacyjnego, 
Fundusze mogą finansować przygotowanie, 
monitoring, wsparcie administracyjne i 
techniczne, ocenę, narzędzia audytu i 
kontroli oraz narzędzia zwiększania 
zdolności administracyjnych, łącznie z 
różnymi partnerami ze społeczeństwa 
obywatelskiego, do wdrażania Funduszy, w 
poniższych granicach: 

Uzasadnienie

Ta poprawka powinna promować angażowanie partnerów społecznych i wspieranie ich 
potencjału celem umożliwienia im bez ograniczeń uczestniczenia w realizacji programów na 
szczeblu tak komunalnym, jak i regionalnym.

Zalecenie 34
Artykuł 44 ustęp 2 a (nowy)

2a. Organizacje gospodarcze i społeczne 
oraz zrzeszenia przedsiębiorstw powinny 
być brane pod uwagę w przy uruchamianiu 
środków pomocy technicznej.

Uzasadnienie

Doświadczenie uczy, że określone Pastwa Członkowskie z dużymi oporami angażują jednostki 
pośredniczące, niestojące w bezpośredniej zależności od administracji publicznej, stąd też 
konieczność bezpośredniego ich wymienienia. 

Zalecenie 35
Artykuł 45 ustęp 1 akapit 2

Procesy oceny mają na celu poprawę 
jakości, skuteczności i spójności wsparcia 
Funduszy oraz wdrażania programów 
operacyjnych. Obejmują też ocenę ich 
skutków w odniesieniu do celów 

Procesy oceny mają na celu poprawę 
jakości, skuteczności i spójności wsparcia 
Funduszy oraz wdrażania programów 
operacyjnych. Obejmują też ocenę ich 
skutków w odniesieniu do celów 
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strategicznych Wspólnoty, art. 158 Traktatu 
oraz konkretnych problemów strukturalnych, 
z którymi borykają się odnośne Państwa 
Członkowskie i regiony, z jednoczesnym 
uwzględnieniem potrzeby trwałego rozwoju, 
potrzeby ustanowienia prawodawstwa 
wspólnotowego dotyczącego skutków dla 
środowiska naturalnego oraz strategicznej 
oceny środowiska naturalnego.

strategicznych Wspólnoty, art. 158 Traktatu 
oraz konkretnych problemów strukturalnych, 
z którymi borykają się odnośne Państwa 
Członkowskie i regiony, z jednoczesnym 
uwzględnieniem potrzeby trwałego rozwoju, 
potrzeby ustanowienia prawodawstwa 
wspólnotowego dotyczącego skutków dla 
środowiska naturalnego oraz strategicznej 
oceny środowiska naturalnego i dostępności 
dla osób niepełnosprawnych.

Uzasadnienie

Niedyskryminowanie i integracja społeczna, z dostępnością dla osób niepełnosprawnych 
włącznie, stanowią istotne zobowiązania i cele Wspólnoty Europejskiej i trzeba je wyraźnie 
wymienić wśród priorytetów strategicznych wytycznych. Brzmienie odpowiada art. 10. 

Zalecenie 36
Artykuł 51 ustęp 4

4. Maksymalny udział środków Funduszy 
zostanie zwiększony do 85% wydatków 
publicznych dla programów operacyjnych w 
ramach celów „Konwergencja” i
„Konkurencyjność regionalna i 
zatrudnienie” w najbardziej oddalonych 
regionach Unii i dla programów 
operacyjnych na odległych wyspach 
greckich w ramach celu „Konwergencja”.

4. Maksymalny udział środków Funduszy 
zostanie zwiększony do 85% wydatków 
publicznych dla programów operacyjnych w 
ramach celów „Konwergencja” i
„Konkurencyjność regionalna i 
zatrudnienie” w najbardziej oddalonych 
regionach Unii i dla programów 
operacyjnych na odległych wyspach 
greckich w ramach celu „Konwergencja”
oraz na programy operacyjne w ramach 
celu “Konwergencja” w regionach, w 
których PKB na głowę mieszkańca, 
mierzony w parametrach siły nabywczej i 
obliczany na podstawie wspólnotowych 
danych za ostatnie trzy lata wynosi poniżej 
60% średniej wspólnotowej.

Uzasadnienie 

Istnieje wiele regionów, zwłaszcza w nowych Państwach Członkowskich, których PKB na 
głowę mieszkańca jest niższy od PKB w najbardziej oddalonych regionach i na odległych 
wyspach greckich. Dlatego należy im pozwolić na dofinansowanie do 85% wydatków 
publicznych na programy operacyjne. 
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