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WSKAZÓWKI 

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

jako komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu 

rezolucji następujących wskazówek: 

A. mając na uwadze, że w niektórych państwach członkowskich kryzys finansowy wpłynął 

na politykę spójności i doprowadził do jeszcze wyższej stopy bezrobocia, zwiększył 

poziom ubóstwa i wykluczenia społecznego oraz pogłębił rozbieżności między regionami 

Unii; 

B. mając na uwadze, że według najnowszych danych za rok 2013 stopa długotrwałego 

bezrobocia w Unii utrzymuje się na rekordowo wysokim poziomie 5,1% osób czynnych 

zawodowo; mając na uwadze, że długotrwałe bezrobocie wywiera istotny wpływ na ludzi 

w ciągu całego ich życia oraz może przekształcić się w bezrobocie strukturalne, 

szczególnie w regionach peryferyjnych; 

C. mając na uwadze, że w ostatnim czasie odnotowano 15-procentowy realny spadek 

inwestycji publicznych w Unii oraz mając na uwadze, że wiele regionów – zwłaszcza te 

borykające się z problemami demograficznymi – nie było w stanie przyczynić się 

odpowiednio do realizacji celów strategii „Europa 2020”, w szczególności zasadniczego 

celu zakładającego osiągnięcie 75-procentowego zatrudnienia do 2020 r., celu 

polegającego na zmniejszeniu poziomu ubóstwa o 20 milionów osób oraz celu 

polegającego na ograniczeniu przedwczesnego kończenia nauki; 

D. mając na uwadze, że w regionach cierpiących na skutek poważnych i trwałych 

niekorzystnych warunków przyrodniczych lub demograficznych stopa bezrobocia jest 

zwykle wyższa, wzrost gospodarczy – mniejszy i brakuje znaczących inwestycji, co 

prowadzi do powstawania różnic strukturalnych w Unii; mając na uwadze, że w regionach 

tych stopa bezrobocia jest średnio około 10 punktów procentowych poniżej celu 

krajowego w porównaniu z jedynie 3 punktami procentowymi poniżej w bardziej 

rozwiniętych regionach; 

E. mając na uwadze, że europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne nadal należą do 

głównych instrumentów inwestycyjnych Unii, a efektywnie wykorzystywane, mogą 

pomóc w zmniejszaniu różnic i nierówności strukturalnych między regionami, łagodzeniu 

negatywnych tendencji wynikających z kryzysu gospodarczego i w tworzeniu trwałych 

miejsc pracy o dobrej jakości oraz zrównoważonego wzrostu gospodarczego, zwłaszcza w 

regionach, które najbardziej tego potrzebują; mając na uwadze, że Europejski Fundusz 

Społeczny (EFS) jest głównym instrumentem inwestowania w kapitał ludzki, wspierania 

integracji na rynku pracy oraz zwalczania ubóstwa i wykluczenia społecznego; 

F. mając na uwadze, że nierówności społeczno-ekonomiczne między państwami 

członkowskimi jeszcze się pogłębiły, podczas gdy w odniesieniu do celu konwergencji 

regionalnej obserwuje się odwrotną tendencję; mając na uwadze, że różnica w poziomie 

bezrobocia między państwami centralnymi a peryferyjnymi wzrosła z 3,5% w 2000 r. do 

10% w 2013 r.; mając na uwadze, że ta rozbieżność zwiększa ryzyko fragmentacji oraz 

zagraża stabilności gospodarczej i spójności społecznej Unii; mając na uwadze, że w 
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szóstym sprawozdaniu na temat spójności podkreśla się rolę, jaką europejskie fundusze 

strukturalne i inwestycyjne odgrywają w przezwyciężaniu nierówności, zwłaszcza w 

czasie kryzysu; 

1. uznaje za godne ubolewania, że potencjał tworzenia miejsc pracy dzięki funduszom Unii 

jest nadal niewystarczający oraz zauważa, że należy go dalej zwiększać w drodze 

skuteczniejszego i nastawionego na wyniki kształtowania polityki i jej wdrażania; wyraża 

w związku z tym zaniepokojenie z powodu opóźnień w przyjmowaniu i wdrażaniu 

programów operacyjnych na okres programowania 2014–2020 oraz nalega na Komisję i 

państwa członkowskie, by przyśpieszyły ten proces; apeluje do Komisji i państw 

członkowskich o ułatwienie dostępu do finansowania wszystkim beneficjentom, 

zwłaszcza MŚP, które w ostatnim okresie stworzyły 80% z nowo powstałych miejsc pracy 

w Unii; 

2. wzywa Komisję i państwa członkowskie do opracowania dostosowanej do potrzeb 

polityki służącej wspieraniu tworzenia wysokiej jakości miejsc pracy dla osób 

długotrwale bezrobotnych, bezrobotnych osób starszych, kobiet oraz innych grup 

priorytetowych szczególnie mocno dotkniętych kryzysem; 

3. uznaje za godne ubolewania, że stopa bezrobocia młodych ludzi utrzymuje się na zbyt 

wysokim poziomie, zwłaszcza w państwach członkowskich najbardziej dotkniętych 

kryzysem gospodarczym; wzywa państwa członkowskie, aby szybko i jak najlepiej 

wykorzystały środki dostępne w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, 

zwłaszcza kwotę 1 mld EUR przewidzianą na płatności zaliczkowe, gdy tylko zostanie 

zwolniona, w celu ułatwienia dostępu młodych ludzi do zatrudnienia; zachęca państwa 

członkowskie, aby wykorzystywały dostępne fundusze Unii do uzupełnienia i 

wzmocnienia krajowych programów, których celem jest zwiększenie spójności, 

konkurencyjności regionalnej i zatrudnienia oraz pobudzanie ducha przedsiębiorczości, 

zwłaszcza wśród młodych ludzi; w związku z tym apeluje także do europejskich instytucji 

szkolnictwa wyższego o zwiększenie starań na rzecz dostosowania programów nauki do 

potrzeb rynku pracy i ogólnie społeczeństwa oraz o opracowanie indywidualnych 

programów orientacji i doradztwa, co może pomóc w zwalczaniu bezrobocia młodzieży 

na dużą skalę; 

4. wskazuje, że liczba osób w Unii przedwcześnie porzucających naukę pozostaje na bardzo 

wysokim poziomie i wpływa na stopę bezrobocia młodzieży; podkreśla, że problem ten 

trzeba rozwiązać, wykorzystując środki EFS na modernizację systemów kształcenia i 

programów nauczania; 

5. podkreśla znaczenie aspektu płci przy tworzeniu miejsc pracy; apeluje do Komisji, aby 

przeznaczyła wystarczające środki na eliminowanie bezrobocia kobiet; jest zdania, że 

kobiety mogłyby korzystać z postępu technologicznego umożliwiającego elastyczniejszy 

czas pracy oraz wzywa Komisję do zajęcia się tą sprawą; 

6. apeluje do Komisji, aby zwróciła szczególną uwagę na sytuację grup mniejszości w całej 

Unii, gdyż są one podatne na wszelkie formy wykluczenia społecznego i dlatego też z 

większym prawdopodobieństwem dotknie ich bezrobocie strukturalne; uważa, że 

jakiekolwiek planowanie polityki na rzecz spójności społecznej w Unii musi uwzględniać 

integrację mniejszości; 
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7. podkreśla, że ze względu na zmiany modeli produkcji i starzenie się społeczeństwa 

znacznie wzrosła rola EFS oraz inwestycji w dostosowanie umiejętności pracowników; 

zdecydowanie uważa, że w związku z tym EFS powinien być uzupełnieniem krajowych 

programów w państwach członkowskich; apeluje do państw członkowskich i Komisji, aby 

zadbały o wykorzystanie dostępnych zasobów tak efektywnie i skutecznie, jak tylko 

możliwe, z myślą o zapewnieniu szans pracowników na zatrudnienie, włączenia 

społecznego i równości płci; podkreśla jednocześnie, że programy szkoleniowe 

finansowane w ramach EFS powinny być również dostosowane do potrzeb 

przedsiębiorców i pracowników szczebla kierowniczego, aby zapewnić zrównoważony 

rozwój przedsiębiorstw, zwłaszcza MŚP, które tworzą większość możliwości zatrudnienia 

w Unii; 

8. wzywa państwa członkowskie i Komisję do kontynuowania działań, w szczególności 

mających na celu ulepszanie i powiększanie platformy EURES jako skutecznego 

narzędzia ułatwiającego mobilność pracowników w Europie, a zwłaszcza mobilność 

transgraniczną, przez zwiększanie wiedzy pracowników o unijnym rynku pracy i 

informowanie ich o możliwościach zatrudnienia, a także pomoc w załatwianiu 

formalności; zachęca państwa członkowskie do rozwijania i wspierania sieci EURES, 

uznając, że to właśnie pracownicy transgraniczni są jako pierwsi narażeni na zmaganie się 

z problemami związanymi z adaptacją i uznawaniem kwalifikacji zawodowych; 

stwierdza, że skupiając publiczne służby zatrudnienia, partnerów społecznych, władze 

lokalne i regionalne, a także inne podmioty prywatne, sieci te ułatwiają i wspierają 

mobilność transgraniczną; 

9. podkreśla konieczność kierowania tworzeniem wysokiej jakości miejsc pracy z pomocą 

nowych technologii; jest zdania, że Komisja powinna powiązać zmniejszanie bezrobocia z 

agendą cyfrową i narzędziami programu „Horyzont 2020”; 

10. podkreśla, że Unia powinna inwestować w przedsiębiorstwa i wspierać tworzenie 

przedsiębiorstw – ze szczególnym naciskiem na MŚP i mikroprzedsiębiorstwa, które 

stanowią 99% wszystkich przedsiębiorstw w Unii i stworzyły w ostatnim okresie 80% z 

nowo powstałych miejsc pracy – ułatwiając dostęp do finansowania, zmniejszając 

obciążenia biurokratyczne, upraszczając przepisy w ramach programu REFIT oraz 

tworząc sprzyjające warunki i odpowiednie ramy regulacyjne, również dla podmiotów 

rozpoczynających działalność gospodarczą; podkreśla, że takie środki nie powinny 

prowadzić do osłabienia praw pracowniczych i praw socjalnych w UE; dlatego z 

zadowoleniem przyjmuje zamiar stworzenia nowego Europejskiego Funduszu na rzecz 

Inwestycji Strategicznych, który byłby narzędziem uzupełniającym politykę spójności, 

zdolnym wygenerować 1,3 miliona dodatkowych miejsc pracy w ciągu trzech lat; 

11. podkreśla, że polityka spójności powinna służyć generowaniu inteligentnego i trwałego 

wzrostu gospodarczego w tych regionach, w których jest on najbardziej potrzebny, dzięki 

wspieraniu za pomocą szeregu środków i instrumentów finansowych zakładania i rozwoju 

mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw; 

12. z myślą o osiągnięciu konwergencji społeczno-gospodarczej wzywa państwa 

członkowskie, by zadbały o to, żeby również oddalone i małe regiony posiadały 

niezbędne zdolności, takie jak zasoby ludzkie, do absorpcji udostępnianych funduszy; 
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13. z uwagi na negatywny wpływ, jaki skutki starzenia się społeczeństwa i inne wyzwania 

demograficzne wywierają na rynki pracy, wzywa państwa członkowskie do opracowania 

projektów mających na celu zaradzenie spadkowi liczby ludności i wspieranie mobilności; 

14. wzywa Komisję do dopilnowania, aby inwestycje były ukierunkowane na słabsze pod 

względem gospodarczym regiony dotknięte wysokim bezrobociem oraz na MŚP w takich 

regionach, ze względu na ich ograniczony dostęp do finansowania, w celu 

zagwarantowania, że wysiłki te odniosą wyraźny skutek tam, gdzie są najbardziej 

potrzebne, a decyzje będą podejmowane z należytym uwzględnieniem charakterystyki 

gospodarczej inwestycji; podziela pogląd Komisji, zgodnie z którym istnieje 

zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników w rozwijających się sektorach, 

takich jak gospodarka cyfrowa, zielone sektory i opieka zdrowotna; 

15. przypomina, że dostosowanie wynagrodzeń do wydajności jest ważne nie tylko ze 

względu na spójność społeczną, ale również dla utrzymania silnej gospodarki i wydajnej 

siły roboczej; 

16. podkreśla rolę spójności terytorialnej i w związku z tym zwraca uwagę na znaczenie 

inwestycji w infrastrukturę transgraniczną, na przykład śródlądowe drogi wodne, 

dostrzegając ich rolę w pobudzaniu społeczno-gospodarczego rozwoju regionów; 

17. uważa, że środki polityki spójności mają do odegrania kluczową rolę w zmniejszaniu 

wewnętrznych różnic w zakresie konkurencyjności i nierówności strukturalnych w 

regionach, które najbardziej tego potrzebują; wzywa Komisję, by rozważyła finansowanie 

wstępne w celu ułatwienia pełnego wykorzystania funduszy przez te państwa 

członkowskie w okresie 2014–2020, przy jednoczesnym zapewnieniu ciągłego 

przestrzegania zasady odpowiedzialności budżetowej; 

18. uważa, że dyscyplina budżetowa ma żywotne znaczenie dla osiągnięcia wzrostu 

gospodarczego i tworzenia miejsc pracy w sposób inteligentny i zrównoważony; apeluje o 

ponowne skupienie się na lepszym wydatkowaniu środków i na zwalczaniu oszustw; 

19. podkreśla, że polityka na rzecz wzrostu i zatrudnienia wywołuje zróżnicowane skutki 

terytorialne w zależności od konkretnej sytuacji każdego regionu, oraz że od początku 

kryzysu dysproporcje regionalne pogłębiają się; podkreśla, że w zaleceniach dla 

poszczególnych krajów należy brać pod uwagę różnice terytorialne w obrębie państw 

członkowskich, tak aby stymulować wzrost i powstawanie miejsc pracy, a jednocześnie 

zachować spójność terytorialną. 
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