
Europejski Fundusz Społeczny (EFS) na lata 2014-2020 – 
wniosek dotyczący rozporządzenia 

Co nowego w UE  
 

NA CZYM POLEGA PROBLEM? 

• Aktualnie w UE prawie 23 miliony osób to osoby bezrobotne, a 113 milionów osób 
narażonych na ryzyko wykluczenia społecznego żyje poniżej granicy ubóstwa. Kwestie 
socjalne oraz związane z zatrudnieniem mają dla Europejczyków pierwszorzędne znaczenie.  

• Aby zapewnić ludziom pracę i pomóc im wydobyć się z biedy, Europa musi rozwiązać 
problem braku kwalifikacji, niskiej mobilności zawodowej, niedociągnięć systemów edukacji 
oraz nieodpowiedniej polityki zatrudnienia.  

• UE musi przede wszystkim zareagować w efektywny sposób na kryzys finansowy i 
gospodarczy, uwzględniając zmiany demograficzne i tendencje w zakresie migracji, oraz 
dostosować się do postępów w technice. Jest to niezbędne do zapewnienia spójności 
społecznej i konkurencyjności.  

• Dzięki proponowanemu rozporządzeniu Europejski Fundusz Społeczny (EFS) będzie 
mógł w latach 2014-2020 oferować lepsze możliwości w zakresie zatrudnienia, edukacji 
i szkoleń oraz zwalczania wykluczenia społecznego i ubóstwa.  

KTO NA TYM SKORZYSTA I W JAKI SPOSÓB? 

• Bezrobotni – zwłaszcza osoby młode i pozostające na bezrobociu od dłuższego czasu –  
kobiety powracające na rynek pracy oraz grupy mniej uprzywilejowane będą miały więcej 
możliwości w zakresie szkoleń, będą też mogły łatwiej uzyskać porady oraz indywidualną 
pomoc. Skorzystają na tym miliony ludzi, ponieważ co roku około 10 milionów osób 
uczestniczy w działaniach realizowanych przez EFS w całej Europie. 

• Firmy, organizacje nienastawione na zysk oraz władze publiczne otrzymają wsparcie, które 
pozwoli im dostosować się do zmian technologicznych, przejść na gospodarkę 
niskoemisyjną, utrzymywać konkurencyjność w skali światowej i realizować reformy. 

• Fundusze będą przekazywane za pośrednictwem organów krajowych lub regionalnych 
odpowiedzialnych za realizację EFS. 

DLACZEGO TO UE MUSI PODJĄĆ DZIAŁANIA? 

• UE ma za zadanie zmniejszać dysproporcje w zakresie rozwoju (PKB na jednego 
mieszkańca), produktywności, zatrudnienia, edukacji i walki z ubóstwem występujące między 
regionami UE oraz osiągnąć ambitne cele strategii Europa 2020. 

CO DOKŁADNIE SIĘ ZMIENI? 

Założenia rozporządzenia: 

• Aby finansowanie dało jak najlepszy efekt, należy położyć nacisk na ograniczoną liczbę celów 
w ramach strategii Europa 2020.  

• Kraje UE powinny zagwarantować, że określony procent otrzymanych przez nie unijnych 
funduszy na rzecz spójności będzie pochodzić z EFS. Pozwoliłoby to skupić się na 
wspieraniu zatrudnienia, edukacji i szkoleń oraz walce z ubóstwem. 

http://ec.europa.eu/europe2020/targets/eu-targets/index_en.htm


• Należy położyć większy nacisk na zwalczanie bezrobocia wśród młodzieży oraz wspierać 
grupy znajdujące się w najtrudniejszym położeniu, jak migranci czy osoby żyjące na 
marginesie społeczeństwa. Co najmniej 20 proc. środków EFS powinno zostać 
przeznaczonych na działania z zakresu włączenia społecznego. 

• Partnerzy społeczni i organizacje pozarządowe powinny bardziej się zaangażować w 
realizację EFS, zwłaszcza w regionach mniej rozwiniętych. 

• Przewiduje się środki wspierające równość między kobietami i mężczyznami oraz zwalczanie 
dyskryminacji. 

• Komisja powinna aktywniej wspierać współpracę międzynarodową i innowacje społeczne. 

• EFS zostałby uproszczony, szczególnie z myślą o mniejszych beneficjentach. 

• W zarządzaniu programami operacyjnymi przyjęto by podejście bardziej nastawione na 
wyniki dzięki wspólnym planom działania. 

KIEDY PROPOZYCJE WEJDĄ W ŻYCIE? 

• Wniosek przedstawiony przez Komisję będzie teraz omawiany w Parlamencie Europejskim i 
w państwach członkowskich. Powinien wejść w życie w 2013 r. 
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