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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: 

1. z zadowoleniem przyjmuje kryteria Komisji, podkreślając że wyzwania, przed którymi 

stoją państwa członkowskie, mają długofalowy charakter oraz że programy wieloletnie 

finansowane z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych, których celem jest 

podjęcie tych wyzwań, wymagają pewności i trwałości, oraz że należy w związku z tym 

unikać częstego przeprogramowywania i preferować stabilność, aby zwiększyć 

przewidywalność i wiarygodność programów europejskich funduszy strukturalnych i 

inwestycyjnych; uważa, że krótkoterminowe cele zaleceń dla poszczególnych krajów nie 

powinny zagrażać długofalowym celom europejskich funduszy strukturalnych i 

inwestycyjnych, biorąc pod uwagę długofalowy i zorientowany na cel charakter 

europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych oraz roczny cykl europejskiego 

semestru; ufa, że Komisja i Rada będą bardzo ostrożne wnioskując o przeprogramowanie 

funduszy lub zawieszenie płatności na programy, zgodnie z zasadą solidarności UE 

częściowo wyrażoną w mechanizmie udziału w finansowaniu unijnym, i która powinna 

pozostać nadrzędną zasadą polityki UE; 

2. podkreśla, że by zmaksymalizować ich wpływ na wzrost, rozwój, spójność i tworzenie 

miejsc pracy oraz rozwiązywać nowe pojawiające się problemy społeczne i gospodarcze 

inwestycje wspierane z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych powinny 

być realizowane w racjonalnych ramach makroekonomicznych; przypomina jednak, że 

płatności w ramach europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych realizowane są 

w oparciu o konkretne kryteria kwalifikowalności, odpowiadające poziomowi rozwoju 

poszczególnych regionów UE i dlatego decyzje o ich przeprogramowaniu lub zawieszeniu 

mogą być niezgodne z logiką leżącą u podstaw tych funduszy; 

3. podkreśla, że w niektórych przypadkach przeprogramowywanie lub zawieszanie zgodnie 

z art. 23 rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów może podważać realizację celów 

europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych we wszystkich państwach 

członkowskich, a zwłaszcza w tych, w których występują poważne zakłócenia 

makroekonomiczne i zakłócenia równowagi społecznej; zwraca się do Komisji o 

stosowanie tego mechanizmu tylko wtedy, kiedy państwa członkowskie uparcie nie 

podejmują skutecznych działań w reakcji na jej prośby o przeprogramowanie i kiedy 

istnieją solidne dowody, że przeprogramowanie może mieć znaczny bezpośredni wpływ 

na potencjał tworzenia miejsc pracy danego programu; podkreśla, że Komisja musi 

wykazać, że modyfikacje nie wpływają negatywnie na realizację celów dotyczących 

zatrudnienia i spraw społecznych zaplanowanych przez państwa członkowskie; zwraca się 

zatem do Komisji, aby przeprowadziła analizę ich wpływu na stopę bezrobocia oraz na 

rozwój gospodarczy odnośnych krajów; podkreśla, że żaden program o długoterminowych 

pozytywnych skutkach dla inwestycji społecznych nie powinien być zmieniany; 

4. uważa, że zawieszanie wypłaty europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych, 

które wspierają edukację, szkolenia i tworzenie zatrudnienia, przyniesie efekty odwrotne 

do zamierzonych, skoro fundusze te osiągają swoje cele; wzywa zatem Komisję do 



 

PE557.113v02-00 4/5 AD\1065962PL.doc 

PL 

szczególnej ostrożności w stosowaniu pierwszej części art. 23 rozporządzenia w sprawie 

wspólnych przepisów do wszystkich programów podlegających jednemu z celów 

tematycznych europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych, zwłaszcza celów 

tematycznych nr 8, 9 lub 10, lub też celów strategii „Europa 2020” w zakresie 

zatrudnienia i polityki społecznej, i aby wszelkim zmianom wprowadzanym do 

programów w ramach europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych 

towarzyszyły odpowiednie gwarancje respektowania celów w zakresie spójności 

społecznej; zwraca się do Komisji o silne zaangażowanie na rzecz stosowania 

minimalnego udziału EFS, o którym mowa w art. 92 ust. 4 rozporządzenia w sprawie 

wspólnych przepisów; 

5. wzywa Komisję do podejmowania proporcjonalnych środków i uwzględnienia sytuacji 

gospodarczo-społecznej państw członkowskich w celu zapobiegania zawieszaniu 

zobowiązań lub płatności, o którym mowa w drugiej części art. 23 rozporządzenia w 

sprawie wspólnych przepisów, jeśli tych państw członkowskich dotyczą warunki 

wymienione w ust. 1 lit. a) – e) załącznika III do rozporządzenia w sprawie wspólnych 

przepisów; wzywa Komisję do każdorazowej oceny wpływu zawieszenia na bezrobocie i 

do łagodzenia ewentualnych niepożądanych skutków odczuwanych przez dotkniętą nimi 

ludność; 

6. zwraca się do Komisji, aby stosując art. 23 rozporządzenia w sprawie wspólnych 

przepisów, opracowała przejrzysty, skuteczny i demokratyczny proces podejmowania 

decyzji, zgodnie z art. 23 ust. 15 rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów, który 

obejmie mechanizm wczesnego ostrzegania, by informować zainteresowany kraj o 

możliwości rozpoczęcia procedury przeprogramowania niezwłocznie po publikacji 

zaleceń dla poszczególnych krajów, oraz o umożliwienie Parlamentowi – na podstawie 

sformalizowanej procedury – uzyskiwania na wszystkich etapach informacji o przyjęciu 

wniosków dotyczących przeprogramowania lub wszelkich wniosków i decyzji o 

zawieszeniu zobowiązań lub płatności; 

7. wzywa Komisję do wyznaczenia terminu, do którego można odwołać zawieszenie, o 

którym mowa w art. 23 ust. 8 rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów. 
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