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KRÓTKIE UZASADNIENIE

W ramach nowego rozporządzenia w sprawie perspektyw finansowych na lata 2007-2013, 
zaproponowanego przez Komisję Europejską, projekt dotyczący Europejskiego Funduszu 
Społecznego (EFS) potwierdza rolę przyznawaną Funduszowi od 1999 r., która obejmowała 
wspieranie Europejskiej Strategii na rzecz Zatrudnienia. Sprawozdawca komisji 
opiniodawczej z zadowoleniem przyjmuje projekt rozporządzenia w sprawie EFS, które 
przewiduje wzmocnienie powiązań między Funduszem, Europejską Strategią na rzecz 
Zatrudnienia a celami zatwierdzonymi przez Unię w dziedzinie integracji społecznej, edukacji 
i szkolenia oraz promowania równości płci. Kontynuowanie tych celów jest nieodzowną 
konsekwencją Strategii Lizbońskiej.
Przy bardziej ukierunkowanych i uproszczonych wydatkach, EFS wspiera, w ramach dwóch 
celów – „Konwergencja” i „Regionalna konkurencyjność i zatrudnienie” – wzrost 
dostosowania pracowników i przedsiębiorstw; poprawę dostępu do zatrudnienia osób 
poszukujących pracy i osób nieaktywnych zawodowo, zapobieganie bezrobociu; przedłużenie 
wieku produkcyjnego i wzrost udziału kobiet i migrantów w rynku pracy; wzmocnienie 
integracji społecznej osób mniej uprzywilejowanych i walkę z różnymi formami 
dyskryminacji; promowanie partnerstwa na rzecz reform w dziedzinie zatrudnienia i integracji 
społecznej.

Jednakże działania dotyczące inwestowania w kapitał ludzki i działania na rzecz wzmocnienia 
potencjału instytucjonalnego, skuteczności organów administracji i służb publicznych są 
związane wyłącznie z celem „Konwergencja”. Sprawozdawca proponuje zatem, aby 
zwiększyć elastyczność w tej kwestii i zwraca się do Komisji Zatrudnienia, właściwej dla tej 
sprawy, o przeanalizowanie problemu.

Sprawozdawca wyraża zadowolenie z wyraźnego określenia w projekcie rozporządzenia w 
sprawie EFS konieczności promowania równości płci, nie tylko poprzez włączenie wymiaru 
płci do wszystkich polityk, lecz również poprzez konkretne działania mające na celu 
zwiększenie trwałego dostępu kobiet do zatrudnienia i zapewnienie im możliwości rozwoju 
kariery zgodnie z postanowieniami przewidzianymi w Traktacie WE. 

Sprawozdawca wyraża opinię, że walka z wszelkimi rodzajami dyskryminacji i promowanie 
równości płci muszą być prowadzone zarówno w postaci kształcenia zawodowego, jak i 
dostępu do zatrudnienia, udziału w zatrudnieniu i rozwoju kariery.

Zwiększanie świadomości społecznej w zakresie walki z dyskryminacją, w szczególności 
promowania równości płci, ma zasadnicze znaczenie dla zmiany mentalności i pozwala liczyć 
na rzeczywiste zmiany. Sprawozdawca uważa zatem, że niezbędne jest finansowanie przez 
EFS działań na rzecz zwiększenia świadomości i informowania.

Sprawozdawca proponuje, aby plany finansowania konkretnych działań i działań na rzecz 
włączenia równouprawnienia zostały zawarte, zgodnie z wnioskiem Komisji Praw Kobiet i 
Równouprawnienia, w programach operacyjnych będących częścią sprawozdania z własnej 
inicjatywy posłanki Marii Antonii Avilès Peréa na temat równych szans mężczyzn i kobiet w 
korzystaniu z funduszy strukturalnych (A5-0059/2003). Włączenie planów finansowania 
pozwoliłoby nie tylko poprawić zarządzanie funduszem, lecz również ocenić, w jakim stopniu 
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kobiety skutecznie korzystają z finansowanych działań.

Zważywszy na znaczenie wymiany doświadczeń i dobrych praktyk oraz promocji działań 
innowacyjnych dla poprawy sytuacji kobiet, sprawozdawca wyraża zadowolenie, że aspekty 
te zostały włączone do nowego rozporządzenia w sprawie EFS. 

Sprawozdawca pochwala fakt, że nowe rozporządzenie w sprawie EFS przewiduje 
konsultacje pozarządowych uczestników w zakresie programowania, wdrażania i 
nadzorowania programów operacyjnych. 

Sprawozdawca wyraża zaniepokojenie brakiem w projekcie rozporządzenia w sprawie EFS 
środków w zakresie rozpowszechniania finansowanych działań, dzięki którym wspomniane 
działania zyskałyby większą przejrzystość i stały się bardziej dostępne dla zainteresowanych 
uczestników. Proponuje zatem włączyć takie środki do projektu przedmiotowego 
rozporządzenia. Ponadto sprawozdawca podkreśla konieczność zapewnienia prostego i 
szybkiego dostępu do finansowanych działań.

POPRAWKI

Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia zwraca się do Komisji Zatrudnienia i Spraw 
Socjalnych, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie następujących poprawek w tekście 
sprawozdania:

Tekst proponowany przez Komisję1 Poprawki Parlamentu

Poprawka 1
Punkt uzasadnienia 3

(3) EFS powinien wspierać politykę Państw 
Członkowskich, która jest zgodna z 
wytycznymi i zaleceniami przedstawionymi 
w ramach Europejskiej Strategii na rzecz 
Zatrudnienia oraz uzgodnionymi celami 
Wspólnoty w odniesieniu do integracji 
społecznej oraz edukacji i szkoleń, tak aby 
wnieść większy wkład w realizację celów 
uzgodnionych podczas posiedzeń Rady
Europejskiej w Lizbonie i Goeteborgu;

(3) EFS powinien wspierać politykę Państw 
Członkowskich, która jest zgodna z 
wytycznymi i zaleceniami przedstawionymi 
w ramach Europejskiej Strategii na rzecz 
Zatrudnienia oraz uzgodnionymi celami 
Wspólnoty w odniesieniu do integracji 
społecznej oraz edukacji i szkoleń oraz 
promowania równości płci, tak aby wnieść 
większy wkład w realizację celów 
uzgodnionych podczas posiedzeń Rady 
Europejskiej w Lizbonie i Goeteborgu;

  
1 Dz.U. C ... / Dotychczas nieopublikowany w Dz.U.
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Uzasadnienie

Równość mężczyzn i kobiet, zgodnie z art. 2 Traktatu WE, jest celem UE, Europejskiej 
Strategii na rzecz Zatrudnienia i Strategii Lizbońskiej. Art. 2 projektu rozporządzenia 
dotyczący misji Europejskiego Funduszu Społecznego wśród celów Wspólnoty wymienia 
zresztą równość płci. Ze względu na znaczenie tej zasady i w trosce o spójność konieczne jest 
zawarcie tego celu w punkcie uzasadnienia 3.

Poprawka 2
Punkt uzasadnienia 4

(4) w celu lepszego przewidywania zmian i 
zarządzania nimi w ramach celu regionalnej 
konkurencyjności i zatrudnienia, wsparcie 
udzielane przez EFS powinno koncentrować 
się przede wszystkim na poprawie zdolności 
adaptacyjnych pracowników i 
przedsiębiorstw, zwiększaniu dostępu do 
zatrudnienia oraz udziału w rynku pracy, 
wzmacnianiu integracji społecznej osób 
najmniej uprzywilejowanych i zwalczaniu 
dyskryminacji, a także promowaniu 
partnerstwa na rzecz reform;

(4) w celu lepszego przewidywania zmian i 
zarządzania nimi w ramach celów
konwergencji oraz regionalnej 
konkurencyjności i zatrudnienia, wsparcie 
udzielane przez EFS powinno koncentrować 
się przede wszystkim na poprawie zdolności 
adaptacyjnych pracowników i 
przedsiębiorstw, zwiększaniu dostępu do 
zatrudnienia oraz udziału w rynku pracy, 
wzmacnianiu integracji społecznej osób 
najmniej uprzywilejowanych i zwalczaniu 
dyskryminacji, a także promowaniu 
partnerstwa na rzecz reform;

Uzasadnienie

Wspomniane cele mają zastosowanie jednocześnie do celu „Konwergencja”, jak i celu 
„Konkurencja regionalna i zatrudnienie” zgodnie z treścią art. 3.

Poprawka 3
Punkt uzasadnienia 7

(7) niezbędne jest zapewnienie spójności 
działań EFS z polityką określoną w 
Europejskiej Strategii na rzecz Zatrudnienia 
oraz skoncentrowanie wsparcia EFS na 
wdrażaniu wytycznych i zaleceń 
dotyczących zatrudnienia;

(7) niezbędne jest zapewnienie spójności 
działań EFS z programami i polityką 
określonymi w Europejskiej Strategii na 
rzecz Zatrudnienia, w szczególności z 
programem PROGRESS, a także z 
krajowymi planami działań dotyczącymi 
zatrudnienia i integracji społecznej, oraz 
skoncentrowanie wsparcia EFS na 
wdrażaniu wytycznych i zaleceń 
dotyczących zatrudnienia;
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Uzasadnienie

Fundusze strukturalne uzupełniają działania Państw Członkowskich, należy zatem zapewnić 
koordynację działań w ramach EFS z krajowymi planami działania na rzecz zatrudnienia i 
planami integracji społecznej (punkt uzasadnienia 13 rozporządzenia 1784/1999 w sprawie 
EFS). Należy przewidzieć spójność między działaniami w ramach EFS i programem 
PROGRESS w zakresie, w jakim program ten dotyczy zatrudnienia i solidarności społecznej. 
Art. 15 projektu decyzji w sprawie programu PROGRESS (COM(2004) 488) wyraźnie 
przewiduje koordynowanie działań programu z EFS.

Poprawka 4
Punkt uzasadnienia 9

(9) Państwa Członkowskie i Komisja muszą 
zagwarantować, że wdrożenie priorytetów 
finansowanych przez EFS w ramach celów 
konwergencji oraz regionalnej 
konkurencyjności i zatrudnienia przyczyni 
się do promowania równouprawnienia oraz 
zniesienie nierówności między kobietami a 
mężczyznami; dążeniu do włączenia 
problematyki płci do głównego nurtu życia 
społecznego i politycznego (gender 
mainstreaming) powinny towarzyszyć 
konkretne działania na rzecz zwiększenia 
trwałego udziału kobiet w zatrudnieniu oraz 
rozwoju ich kariery;

(9) Państwa Członkowskie i Komisja muszą 
zagwarantować, że wdrożenie priorytetów 
finansowanych przez EFS w ramach celów 
konwergencji oraz regionalnej 
konkurencyjności i zatrudnienia przyczyni 
się do promowania równouprawnienia oraz 
zniesienie nierówności między kobietami a 
mężczyznami; dążeniu do włączenia 
problematyki płci do głównego nurtu życia 
społecznego i politycznego (gender 
mainstreaming) powinny towarzyszyć 
konkretne działania na rzecz poprawy 
dostępu do zatrudnienia i zwiększenia 
trwałego udziału kobiet w zatrudnieniu oraz 
rozwoju ich kariery;

Uzasadnienie

Aby poprawić udział kobiet w rynku pracy, należy przede wszystkim przewidzieć specjalne 
środki w celu ułatwienia im dostępu do zatrudnienia. Art. 2 lit. e) rozporządzenia 1784/1999 
w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego przewidywał zresztą, że „Fundusz wspiera 
(…) szczególne środki poprawy dostępu i uczestnictwa w rynku pracy dla kobiet (…)” 

Poprawka 5
Art. 3 ust. 1 lit. a) (ii)

(ii) przewidywania zmian gospodarczych i 
pozytywne zarządzanie nimi, przede 
wszystkim poprzez projektowanie i 
rozpowszechnianie innowacyjnych i bardziej 
wydajnych form organizacji pracy, w tym 
poprawy poziomu bezpieczeństwa i higieny 
pracy, określanie przyszłych wymogów 

(ii) przewidywania zmian gospodarczych i 
pozytywne zarządzanie nimi, przede 
wszystkim poprzez projektowanie i 
rozpowszechnianie innowacyjnych i bardziej 
wydajnych form organizacji pracy, w tym 
poprawy warunków pracy, organizacji 
czasu pracy, poziomu bezpieczeństwa i 
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związanych z zawodem i umiejętnościami, a 
także rozwój konkretnych usług w zakresie 
zatrudnienia, szkoleń oraz wsparcia dla 
pracowników w kontekście restrukturyzacji 
przedsiębiorstwa i sektora.

higieny pracy, określanie przyszłych 
wymogów związanych z zawodem i 
umiejętnościami, a także rozwój 
konkretnych usług w zakresie zatrudnienia, 
szkoleń oraz wsparcia dla pracowników w 
kontekście restrukturyzacji przedsiębiorstwa 
i sektora.

Uzasadnienie

Poprawa jakości pracy przewidziana w Strategii Lizbońskiej i wspierana przez EFS musi 
również przejawiać się w poprawie warunków pracy i organizacji czasu pracy, w 
szczególności w celu zapewnienia większej elastyczności pozwalającej uwzględniać rozwój 
rynku pracy i pogodzić życie rodzinne z życiem zawodowym. 

Poprawka 6
Art. 3 ust. 1 lit. b) część wstępna

b) zwiększenie dostępu do zatrudnienia dla 
osób poszukujących pracy i zawodowo 
nieaktywnych, zapobieganie bezrobociu, 
przedłużanie wieku produkcyjnego i 
zwiększanie udziału kobiet i migrantów w
rynku pracy, przede wszystkim poprzez 
promowanie:

b) zwiększenie dostępu do zatrudnienia dla 
osób poszukujących pracy, w szczególności 
młodzieży, a przede wszystkim młodych 
kobiet, i zawodowo nieaktywnych, 
zapobieganie bezrobociu, przedłużanie 
wieku produkcyjnego i zwiększanie udziału 
kobiet i migrantów w rynku pracy oraz 
rozwój ich kariery, przede wszystkim 
poprzez promowanie:

Uzasadnienie

Według statystyk liczba bezrobotnej młodzieży stale rośnie. Sytuacja ta dotyczy w 
szczególności młodych kobiet. Wsparcie z EFS ma zasadnicze znaczenie dla zapewnienia 
pomocy Państwom Członkowskim w zwalczaniu tego problemu

Poprawka 7
Art. 3 ust. 1 lit. b) pkt (iia) (nowy)

(iia) konkretne działania na rzecz poprawy 
dostępu do zatrudnienia i zwiększenia 
udziału w zatrudnieniu, a także rozwoju 
kariery młodzieży, w szczególności młodych 
kobiet.
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Uzasadnienie

Zob. uzasadnienie poprawki 6.

Poprawka 8
Art. 3 ust. 1 lit. b) pkt (iii)

(iii) konkretne działania mające na celu 
zwiększenie trwałego uczestnictwa kobiet w 
zatrudnieniu i rozwoju ich kariery, 
zmniejszenie segregacji na rynku pracy ze 
względu na płeć, w tym poprzez podjęcie 
działań na rzecz eliminacji przyczyn różnic 
w poziomie wynagrodzeń obydwu płci, a 
także pogodzenie pracy i życia prywatnego, 
w tym ułatwienie dostępu do opieki nad 
dziećmi i osobami będącymi na utrzymaniu 
pracownika;

(iii) konkretne działania mające na celu 
poprawę dostępu do zatrudnienia i 
zwiększenie trwałego uczestnictwa kobiet w 
zatrudnieniu i rozwoju ich kariery, 
zmniejszenie segregacji na rynku pracy ze 
względu na płeć, w tym poprzez podjęcie 
działań na rzecz eliminacji przyczyn różnic 
w poziomie wynagrodzeń obydwu płci, a 
także pogodzenie pracy i życia prywatnego, 
w tym ułatwienie dostępu do opieki nad 
dziećmi i osobami będącymi na utrzymaniu 
pracownika;

Uzasadnienie

Niezbędne są środki zmierzające do ułatwienia dostępu i udziału kobiet w zatrudnieniu. Art. 2 
lit. e) rozporządzenia 1784/1999 w sprawie EFS stanowi, że „Fundusz wspiera (…) 
szczególne środki poprawy dostępu i uczestnictwa w rynku pracy dla kobiet(…)” 

Poprawka 9
Art. 3 ust. 1 lit. b) pkt (iv)

iv) konkretnych działań mających na celu 
wzmocnienie integracji społecznej 
migrantów oraz zwiększenie ich udziału w 
zatrudnieniu, w tym promowanie doradztwa 
i nauki języków oraz uznawania 
kompetencji uzyskanych za granicą.

iv) konkretnych działań mających na celu 
wzmocnienie integracji społecznej 
migrantów, poprawę ich dostępu do 
zatrudnienia oraz zwiększenie ich udziału w 
zatrudnieniu i rozwój ich kariery, w tym 
promowanie doradztwa i nauki języków oraz 
uznawania kompetencji uzyskanych za 
granicą.

Uzasadnienie

Należy przewidzieć, aby osoby, które wyemigrowały do Unii Europejskiej miały możliwość nie 
tylko dostępu do rynku pracy i trwałego udziału w rynku pracy, lecz również rozwoju kariery 
zawodowej.
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Poprawka 10
Art. 3 ust. 1 lit. c) pkt (i)

ścieżek integracji zatrudnienia osób najmniej 
uprzywilejowanych, osób doświadczających 
wyłączenia społecznego, osób wcześnie 
porzucających naukę, mniejszości i osób 
niepełnosprawnych poprzez środki służące 
poprawie zdolności zatrudnienia, w tym w 
dziedzinie gospodarki społecznej, działań 
towarzyszących oraz odpowiedniego
wsparcia społecznego i opieki;

ścieżek integracji zatrudnienia osób najmniej 
uprzywilejowanych, osób doświadczających 
wyłączenia społecznego, osób wcześnie 
porzucających naukę, mniejszości i osób 
niepełnosprawnych poprzez środki służące 
poprawie zdolności zatrudnienia, w tym w 
dziedzinie gospodarki społecznej, działań 
towarzyszących oraz odpowiedniego
wsparcia społecznego i opieki;

Uzasadnienie
Chodzi o błąd w tłumaczeniu w stosunku do początkowej wersji angielskiej, w której jest 
mowa o „…accompanying actions and relevant social support and care services”

Poprawka 11
Art. 3 ust. 1 lit. c) pkt (ii)

(ii) różnorodności w miejscu pracy i 
zwalczania dyskryminacji w dostępie do 
rynku pracy poprzez podnoszenie 
świadomości i angażowanie lokalnych 
wspólnot i przedsiębiorstw.

(ii) różnorodności w miejscu pracy i 
zwalczania dyskryminacji w kształceniu 
zawodowym, dostępie do rynku pracy, 
udziale w rynku pracy i rozwoju kariery
poprzez podnoszenie świadomości i 
angażowanie lokalnych wspólnot i 
przedsiębiorstw.

Uzasadnienie

Dyskryminacja wobec osób mniej uprzywilejowanych nie dotyczy wyłącznie dostępu do 
zatrudnienia, lecz również udziału w zatrudnieniu, rozwoju kariery oraz szkoleń zawodowych. 

Poprawka 12
Art. 3 ust. 3a (nowy)

3b. EFS wspiera działania informacyjne i 
działania mające na celu zwiększenie 
świadomości społecznej, realizowane przez 
Państwa Członkowskie, które mają na celu 
zwalczanie dyskryminacji i promowanie 
równości płci w społeczeństwie.
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Uzasadnienie

Walka z dyskryminacją i nierównościami między kobietami a mężczyznami musi obejmować 
zwiększanie świadomości społeczeństwa w sposób pozwalający na stopniową zmianę 
mentalności, aby osiągnąć rzeczywistą równość na rynku pracy.

Poprawka 13
Art. 3 ust. 4

4. Przy wdrażaniu priorytetu dotyczącego 
integracji społecznej, określonego w ust. 2 
lit. c) i i), finansowanie przez EFS działań 
objętych zakresem rozporządzenia (WE) nr 
[…] [EFRR] może stanowić maksymalnie 
10% danego priorytetu.

4. Przy wdrażaniu priorytetu dotyczącego 
integracji społecznej, określonego w ust. 1 
lit. c) i i), finansowanie przez EFS działań 
objętych zakresem rozporządzenia (WE) nr 
[…] [EFRR] może stanowić maksymalnie 
10% danego priorytetu.

Uzasadnienie

Chodzi o błąd w numerze ustępu. O integracji społecznej mówi art. 3 ust. 1 lit. c) pkt i), nie 
zaś ust. 2 lit. c) pkt i).

Poprawka 14
Art. 4 ust. 2a (nowy)

2a. Programy operacyjne zawierają plan 
finansowania konkretnych działań, 
włącznie z działaniami mającymi na celu 
promowanie spójności społecznej i 
równości płci.

Uzasadnienie

Włączenie do programów operacyjnych planu finansowania różnych konkretnych środków i 
działań, w szczególności środków i działań mających na celu promowanie równości płci, 
pozwoli sprawować kontrolę nad wykorzystaniem funduszy i oceniać skuteczność każdego 
przedsięwzięcia.

Poprawka 15
Art. 4 ust. 4

4. Wymierne cele i wskaźniki wybrane do 
monitorowania wdrażania krajowych 
strategicznych ram odniesienia określonych 
w art. 18 rozporządzenia (WE) nr […] 
[ustanawiającego przepisy ogólne w sprawie 

4. Wymierne cele i wskaźniki wybrane do 
monitorowania wdrażania krajowych 
strategicznych ram odniesienia określonych 
w art. 18 rozporządzenia (WE) nr […] 
[ustanawiającego przepisy ogólne w sprawie 
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funduszy strukturalnych i Funduszu 
Spójności], to cele i wskaźniki, które zostały 
użyte przy wdrażaniu Europejskiej Strategii 
na rzecz Zatrudnienia oraz w kontekście 
uzgodnionych celów Wspólnoty w 
dziedzinie integracji społecznej oraz
edukacji i szkoleń. Wskaźniki 
monitorowania programów operacyjnych 
powinny być spójne z powyższymi 
wymiernymi celami.

funduszy strukturalnych i Funduszu 
Spójności], to cele i wskaźniki, które zostały 
użyte przy wdrażaniu Europejskiej Strategii 
na rzecz Zatrudnienia oraz w kontekście 
uzgodnionych celów Wspólnoty w 
dziedzinie integracji społecznej, edukacji i 
szkoleń oraz równości płci. Wskaźniki 
monitorowania programów operacyjnych 
powinny być spójne z powyższymi 
wymiernymi celami.

Uzasadnienie

Równość płci jest celem Wspólnoty, który musi zostać uwzględniony przez EFS.

Poprawka 16
Art. 4 ust. 5

5. Oceny przeprowadzone w odniesieniu do 
działań EFS obejmą również ocenę wkładu 
działania wspieranego przez EFS we 
wdrażanie Europejskiej Strategii na rzecz 
Zatrudnienia oraz celów Wspólnoty w 
dziedzinie integracji społecznej oraz 
edukacji i szkoleń w danym Państwie 
Członkowskim.

5. Oceny przeprowadzone w odniesieniu do 
działań EFS obejmą również ocenę wkładu 
działania wspieranego przez EFS we 
wdrażanie Europejskiej Strategii na rzecz 
Zatrudnienia oraz celów Wspólnoty w 
dziedzinie integracji społecznej, 
promowania równości płci oraz edukacji i 
szkoleń w danym Państwie Członkowskim.

Uzasadnienie

Istotne jest, aby ocenić, w jakim stopniu działania finansowane przez EFS przyczyniają się do 
promowania równości płci w Państwach Członkowskich.

Poprawka 17
Art. 5 ust. 2

2. Państwa Członkowskie oraz organ 
zarządzający każdym programem 
operacyjnym zapewnią, aby w 
programowanie, wdrażanie i monitorowanie 
wsparcia EFS zaangażowani zostali 
partnerzy społeczni i przeprowadzone 
zostały odpowiednie konsultacje z 
podmiotami z sektora pozarządowego na 
odpowiednim szczeblu terytorialnym.

2. Państwa Członkowskie oraz organ 
zarządzający każdym programem 
operacyjnym zapewnią, aby w 
programowanie, wdrażanie, monitorowanie i
ocenę wsparcia EFS zaangażowani zostali 
partnerzy społeczni i przeprowadzone 
zostały odpowiednie konsultacje z 
podmiotami z sektora pozarządowego na 
odpowiednim szczeblu terytorialnym.
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Uzasadnienie

Art. 10 rozporządzenia ogólnego przewiduje, że partnerstwo „będzie obejmowało 
przygotowanie i monitorowanie krajowych referencyjnych strategii ramowych, jak również 
przygotowanie, wdrażania, monitorowanie i ocenę programów operacyjnych. Państwa 
członkowskie będą angażować każdego z partnerów, w szczególności regiony, na różnych 
etapach programowania…”

Poprawka 18
Art. 5 ust. 2a (nowy)

2a. Państwa Członkowskie podejmą 
odpowiednie środki, aby poinformować 
społeczeństwo i zainteresowanych 
uczestników o programach operacyjnych i 
działaniach, które mogą być finansowane 
przez EFS. 

Uzasadnienie

Informowanie społeczeństwa i zainteresowanych uczestników pozwala zapewnić przejrzystość 
działalności Funduszu, zwiększyć liczbę propozycji projektów i udział w finansowanych 
działaniach, a także przyczyni się do rozwiązania problemu niepełnego wykorzystania 
środków.

Poprawka 19
Art. 5 ust. 3

3. Organy zarządzające każdym programem 
operacyjnym będą zachęcać do 
odpowiedniego uczestnictwa i dostępu 
partnerów społecznych do działań 
finansowanych na podstawie art. 2
niniejszego rozporządzenia.

W ramach celu „Konwergencja” 
przynajmniej 2% zasobów EFS zostanie 
przyznane na budowę zdolności oraz 
działania podejmowane wspólnie przez 
partnerów społecznych, w szczególności w 
odniesieniu do zdolności adaptacyjnych 
pracowników i przedsiębiorstw określonych 
w art. 2 ust. 1 lit. a).

3.  Organy zarządzające każdym programem 
operacyjnym będą zachęcać do 
odpowiedniego uczestnictwa i dostępu 
partnerów społecznych do działań 
finansowanych na podstawie art. 3
niniejszego rozporządzenia.

W ramach celu „Konwergencja” 
przynajmniej 2% zasobów EFS zostanie 
przyznane na budowę zdolności oraz 
działania podejmowane wspólnie przez 
partnerów społecznych, w szczególności w 
odniesieniu do zdolności adaptacyjnych 
pracowników i przedsiębiorstw określonych 
w art. 3 ust. 1 lit. a).
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Uzasadnienie

Chodzi o błąd w numerze artykułu, do którego odnosi się tekst.

Poprawka 20
Art. 5 ust. 4

4. Organy zarządzające każdego programu 
operacyjnego będą zachęcać do 
odpowiedniego uczestnictwa i dostępu 
organizacji pozarządowych do 
finansowanych działań, w szczególności w 
dziedzinie integracji społecznej oraz 
równości płci.

4. Organy zarządzające każdego programu 
operacyjnego będą zachęcać do 
odpowiedniego uczestnictwa 
zainteresowanych organizacji 
pozarządowych i zapewni im prosty i szybki 
dostęp do finansowanych działań, w 
szczególności w dziedzinie integracji 
społecznej oraz równości płci.

Uzasadnienie

Organizacje pozarządowe mają często trudności z dostępem do działań finansowanych przez 
Fundusze strukturalne, w szczególności z powodu zbyt długich terminów i trudnej procedury. 
Punkt uzasadnienia 14 rozporządzenia 1784/1999 w sprawie EFS przewiduje zresztą, że 
„możliwe jest wprowadzenie ustaleń, za pomocą których grupy lokalne, w tym organizacje 
pozarządowe, mogą uzyskać łatwy i szybki dostęp do wsparcia Funduszu(…)”

Poprawka 21
Artykuł 6

Państwa Członkowskie i organy 
zarządzające zapewnią, że programy 
operacyjne będą uwzględniały opis tego, jak 
równość płci jest promowana w ramach 
programowania, wdrażania i monitorowania, 
w tym wszelkich szczególnych wskaźników, 
oraz oceny.

Państwa Członkowskie i organy 
zarządzające zapewnią, że programy 
operacyjne będą uwzględniały opis tego, jak 
równość płci jest promowana w ramach 
programowania, wdrażania i monitorowania 
oraz oceny, w tym wszelkich wskaźników 
jakościowych i ilościowych w rozbiciu na 
płeć.

Państwa Członkowskie zapewnią 
wyrównany udział kobiet i mężczyzn w 
składzie jednostek podejmujących decyzję, 
dokonujących wyboru i zapewniających 
nadzór na poziomie lokalnym, regionalnym 
i krajowym.

Uzasadnienie
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Systematyczne użycie danych statystycznych i wskaźników jakościowych i ilościowych w 
rozbiciu na płeć ma zasadnicze znaczenie dla nadzoru, oceny i określenia skuteczności 
przedsięwzięć Funduszu w stosunku do realizacji celu równości szans. Wyrównany udział 
kobiet i mężczyzn w wymienionych jednostkach jest konieczny dla prawidłowego 
wykorzystania funduszy w dziedzinie równości płci (zob. art. 35 rozporządzenia 1260/1999 w 
sprawie funduszy strukturalnych dotyczący składu komitetów monitorujących).

Poprawka 22
Art. 10 lit. c)

c) działania mające na celu wzmocnienie 
integracji społecznej oraz zatrudnienia 
mniejszości;

c) działania mające na celu wzmocnienie 
integracji społecznej oraz zatrudnienia 
mniejszości, osób mniej uprzywilejowanych 
i osób niepełnosprawnych;

Uzasadnienie

Sprawozdanie roczne i końcowe z wykonania powinno zawierać, oprócz podsumowania 
działań na rzecz mniejszości etnicznych, inne kategorie osób, w szczególności osób mniej 
uprzywilejowanych i osób niepełnosprawnych. Sprawozdanie roczne i końcowe z wykonania 
powinno zawierać podsumowanie działań zrealizowanych w celu wzmocnienia integracji 
społecznej i zatrudnienia, o których mowa w art. 3 ust. 1 lit. c).
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