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PASIŪLYMAI

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas ragina atsakingą Regioninės plėtros komitetą į savo 
pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą Europos Parlamentui, Tarybai, Europos 
ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Sanglaudos politika. 
2010 m. strateginė ataskaita dėl 2007–2013 m. programų įgyvendinimo“ 
(COM(2010) 110),

– atsižvelgdamas į 2006 m. liepos 11 d. Tarybos reglamentą Nr. 1083/2006, nustatantį 
bendrąsias nuostatas dėl Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir 
Sanglaudos fondo, 

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą „2020 m. Europa. Pažangaus, tvaraus ir 
integracinio augimo strategija“ (COM(2010) 2020),

– atsižvelgdamas į Tarybos išvadas apie 2010 m. Komisijos strateginę ataskaitą dėl 
sanglaudos politikos programų įgyvendinimo, kurią 2010 m. birželio 14 d. Liuksemburge 
priėmė 3023-oji Užsienio reikalų taryba,

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 174 straipsnį dėl veiklos, 
padedančios stiprinti jos ekonominę, socialinę ir teritorinę sanglaudą, plėtros,

A. kadangi ekonominės, socialinės ir teritorinės sanglaudos ir valstybių narių solidarumo 
skatinimas yra vienas pagrindinių ES tikslų, kaip nurodyta Europos Sąjungos sutarties 3 
straipsnyje, 

B. kadangi sanglaudos politika turi būti efektyvi ir veiksminga priemonė, skirta finansų 
krizės sukeltoms socialinėms ir ekonominėms problemoms spręsti ir Europos regionų 
vystymosi skirtumams mažinti,

C. kadangi sanglaudos politika atlieka pagrindinį vaidmenį siekiant visapusiškai įgyvendinti 
strategijos „Europa 2020“ tikslus, ypač užimtumo ir socialinių reikalų srityje, visais 
valdymo lygmenimis ir visose geografinėse vietovėse,

D. kadangi Europos socialinis fondas (ESF) turėtų užtikrinti visapusiškas užimtumo ir 
įdarbinimo galimybes ir, skatinti, be kita ko, darbuotojų integravimą į darbo rinką ir 
stiprinti socialinę įtrauktį,

1. teigiamai vertina Komisijos strateginę ataskaitą dėl sanglaudos politikos programų, 
bendrai finansuojamų iš struktūrinių fondų (2007–2013), įgyvendinimo (COM(2010)110); 
vis dėlto mano, kad po visuotinio ekonomikos nuosmukio, dėl kurio itin smarkiai 
pasikeitė ES ekonominės sąlygos, padidėjo nedarbas, sumažėjo ekonomikos augimas ir 
pablogėjo verslo aplinka, būsimose Komisijos ataskaitose turėtų būti pateiktas išsamesnis 
atnaujintas vykdant sanglaudos politiką atrinktų projektų poveikio Europos ekonomikos 
atgaivinimui vertinimas, visų pirma atsižvelgiant į naujų darbo vietų kūrimą, socialinių ir 
ekonominių skirtumų mažinimą, socialinės įtraukties stiprinimą ir žmogiškojo kapitalo 
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gerinimą; apgailestauja, kad valstybės narės sudarydamos biudžetus nepakankamai 
atsižvelgia į lyčių klausimus ir kad Komisija vertindama programų įgyvendinimą taip pat 
nekreipia dėmesio į lyčių aspekto integravimą; pabrėžia, kad, jei sudarant biudžetą 
atsižvelgiama į lyčių klausimą, tai gali padėti užtikrinti tinkamą lėšų panaudojimą, o kartu 
taip iš esmės prisidedama prie lyčių lygybės; mano, kad ypač svarbu įdiegti geresnę 
stebėsenos ir vertinimo sistemą siekiant formuoti labiau strategišką ir rezultatais 
grindžiamą požiūrį į sanglaudos politiką;

2. tikisi, kad ESF finansuojamos veiksmingos ir gausios valstybių narių iniciatyvos padės 
pasiekti strategijoje „Europa 2020“ numatyto tikslo – mažinti skurdą;

3. prašo Komisiją, kad ji būsimose ataskaitose paminėtų struktūrinių fondų tarpusavio 
sąveiką ir papildomumą bei jų sąveiką su kitomis ES finansinėmis priemonėmis;

4. atsižvelgdamas į ekonomikos krizę ir didėjantį bedarbių skaičių, teigiamai vertina jau 
padarytą pažangą įgyvendinant projektus, susijusius su gairėmis „Daugiau ir geresnių 
darbo vietų“; vis dėlto primygtinai rekomenduoja Komisijai taikyti tokius 
bendradarbiavimo su valstybėmis narėmis būdus, kurie padėtų skubiai sutelkti ir 
veiksmingai paskirstyti visas lėšas, kurios reikalingos siekiant tokios ekonomikos, kuriai 
esant ištekliai būtų naudojami tausiai ir kuri būtų konkurencinga, integracinio augimo ir 
didelio užimtumo ekonomikos, užtikrinančios socialinę ir teritorinę sanglaudą, bei skurdo 
mažinimo, t. y. strategijos „Europa 2020“ prioritetinių tikslų ir siekių, visų pirma 
užimtumo ir socialinių reikalų srityje, kad būtų galima paskatinti augimą ir produktyvumą 
ir pagerinti užimtumo padėtį Europoje;

5. pritaria Komisijos rekomendacijai, kad reikia stiprinti kovą su skurdu; atsižvelgdamas į 
tai, nurodo, kad su prioritetiniu socialinės įtraukties tikslu susijusių gretutinių priemonių 
skatinimas, siekiant stiprinti itin nepalankioje padėtyje atsidūrusių asmenų socialinę 
įtrauktį (Reglamento dėl ESF 3 straipsnio 1 dalies c) punkto i) papunktis), pasiteisino; 
todėl ragina užtikrinti, kad šios gretutinės priemonės išliktų pagrindiniu Europos 
socialinio fondo elementu;

6. apgailestauja, kad Bendrijos suteiktais ESF finansiniais ištekliais ne iki galo 
pasinaudojama; 

7. ragina valstybes nares didinti fondų lankstumą, supaprastinti procedūras ir mažinti 
administracinius sunkumus ir pernelyg dideles administracines išlaidas bei kitokias kliūtis, 
kurios trukdo siekti politikos tikslų, susijusių su galimybėmis įsidarbinti, kova su skurdu, 
socialinės integracijos ir įtraukties užtikrinimu ir įgūdžių vystymu; pritaria tam, kad būtų 
vertinama, ar dėl lėšų skyrimo tvarkos pagerėjo programų įgyvendinimas; tačiau pabrėžia, 
kad būtina imtis prioritetiniams tikslams skirtų konkrečių veiksmų siekiant patenkinti 
konkrečius įvairių regionų, ypač nepalankių sąlygų mažų regionų ir gyvenviečių, 
poreikius ir reikmes ir visada atsižvelgti į turimas lėšas ir žmogiškuosius išteklius; tačiau 
pastebi, kad lėšų skyrimo tvarka neturėtų tapti kliūtimi lanksčiai naudoti lėšas, ypač 
ištikus krizei; teigiamai vertina, kad ateityje Komisija teikdama paramą didesnį dėmesį 
skirs tikslams, o ne lėšų skyrimo tvarkai; prašo, kad atitinkamos institucijos teiktų daugiau 
informacijos ir patarimų, plėtodamos vieno langelio sistemą, jei reikia, ir suteikdamos 
galimybę piliečiams susipažinti su atitinkamais teisės aktais; ragina, kad tuomet, kai 
socialinės institucijos atlieka patikrinimus ypatingas dėmesys būtų skiriamas tam, kad 
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būtų užtikrinta procedūra, kai abi pusės išklausomos; taip pat ragina, kad kilus ginčui su 
institucijomis pirmenybė būtų teikiama dialogui, o ne ginčų sprendimui teisme, jeigu 
pilietis geranoriškai su tuo sutinka, atsižvelgiant į darbo teisės aktų sudėtingumą;

8. apgailestauja, kad tokiu metu, kai ekonomikos ir finansų krizė išryškina socialinius 
skirtumus, sumažėjo iš struktūrinių fondų valstybėms narėms skiriamos lėšos;

9. pažymi, kad ESF buvo sukurtas siekiant sumažinti Europos Sąjungos valstybių narių ir 
regionų gyvenimo sąlygų skirtumus ir skatinti ekonominę ir socialinę sanglaudą, ir 
primygtinai ragina Komisiją imtis iniciatyvos peržiūrėti valstybių narių vykdomo bendro 
finansavimo kriterijus, siekiant palengvinti galimybes pasinaudoti lėšomis toms 
valstybėms narėms, kurios šiuo metu patiria didžiulius finansinius sunkumus;

10. pabrėžia, kad svarbu gerinti infrastruktūrą ir paslaugas tuose silpnesniuose mažuose 
regionuose, kuriuose gyvena daug socialiai atskirtų gyventojų (pvz. romų), ir užtikrinti, 
kad jos būtų įperkamos;

11. pabrėžia, kad pagal sanglaudos politiką vietos plėtros metodams turėtų būti skiriamas 
didesnis dėmesys remiant aktyvią įtrauktį užimtumo ir švietimo srityje, rengiant 
ilgalaikes, sudėtines veiksmų vykdymo pamažu ir palaipsniui programas, skirtas 
skurdžioms kaimų ir miestų vietovėms, kuriose gyvena daug socialiai atskirtų gyventojų 
(pvz. romų), atgaivinti, ir nustatant naujas nediskriminavimo ir desegregacijos sąlygas;

12. ragina Komisiją gerinti Europos socialinio fondo (ESF) veiksmingumą ir matomumą ir 
taip kartu padaryti jį labiau prieinamą, kad daugiau lėšų būtų skiriama siekiant, kad 
daugėtų galimybių patekti į darbo rinką veiksmingai įgyvendinant mokymosi visą 
gyvenimą programas, kad žmonės galėtų prisitaikyti prie darbo rinkos pokyčių, kai vyksta 
globalizacija ir darbo vietos kompiuterizuojamos, kad būtų numatomos galimybės dirbti 
lanksčiu grafiku ir skatinama dirbti ne visą darbo dieną ir nuotoliniu būdu ir taip daugiau 
piliečių galėtų įsitvirtinti darbo rinkoje, kad būtų sudarytos Europos piliečiams galimybės 
įsidarbinti ir prisitaikyti, ypatingą dėmesį skiriant nepalankioje padėtyje atsidūrusiems 
asmenims (tautinės, etninės mažumos, pvz., romai ir neįgalieji), kad būtų sukurtos 
pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo sąlygos ir užtikrinta ekonominė socialinė 
sanglauda; primena, kad ESF veiksmingumas priklauso nuo jo gebėjimo prisitaikyti prie 
vietos problemų ir specialių teritorinių poreikių; pabrėžia profesinio mokymosi visą 
gyvenimą svarbą visiems ESF darbuotojams; todėl prašo Komisiją ir valstybes nares 
užtikrinti stiprią struktūrinių fondų ir atitinkamų Europos politikos krypčių sąveiką bei 
remti darbo rinkos poreikius tenkinančius projektus;

13. ragina valstybes nares skirti daugiau dėmesio darbuotojų švietimui ir mokymui 
atsižvelgiant į itin kokybiškas ir į ateitį orientuotas darbo vietas žinių visuomenėje;

14. atsižvelgdamas į tai, kad ESF yra pagrindinė priemonė kovai su skurdu, lyčių nelygybe, 
socialine (neįgalių asmenų, migrantų, vyresnio amžiaus ir t. t.) diskriminacija, užtikrinant 
žmonėms galimybes įsidarbinti, ir kovai su socialine atskirtimi ir nedarbu, ragina 
Komisiją didinti ESF potencialą ir finansinę nepriklausomybę siekiant ekonominės ir 
socialinės sanglaudos bei lankstumą, kad būtų galima įveikti esamus ir būsimus su 
užimtumu susijusius iššūkius, supaprastinti projektų valdymą, suderinti ir pagerinti 
procedūras ir kontrolę atsižvelgiant į socialinį tvarumą bei atlikti veiksmingesnę vykdomų 
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projektų stebėseną; atkreipia dėmesį į  projektų organizatorių teigiamą patirtį, įgytą 
visuotinių dotacijų srityje, ir teigiamai vertina palankų su visuotinėmis dotacijomis 
susijusį vertinimą, pateikiamą Ekonominės ir socialinės tarybos (angl. ECOSOC) 
pranešime dėl veiksmingos partnerystės (Jan Olsson, ECO/258); prašo nustatyti naujas 
nediskriminavimo ir desegregacijos sąlygas siekiant, kad parama būtų skiriama tiems, 
kam labiausiai jos reikia, ir aiškiai, bet neišimtinai teikiama ir romų bendruomenėms; 
pabrėžia ESF vaidmenį didinant socialinės integracijos mastą; pažymi, kad būtina 
nustatyti skaidresnę ESF lėšų skyrimo politiką, išsamiai vertinti ir kruopščiai tikrinti 
pasiektus realius rezultatus užimtumo srityje;

15. pripažįsta ESF vaidmenį įgyvendinant socialinius tikslus ir prašo Komisiją skatinti siekti 
dar didesnės ESF ir įvairių bendrų programų, pavyzdžiui, EQUAL ir „Europa piliečiams“, 
darnos ir sąsajos siekiant užtikrinti geresnį ES politikos priemonių koordinavimą ir bendrą 
veikimą;

16. mano, kad ESF turėtų skatinti piliečius aktyviai dalyvauti visuomenėje ir darbo rinkoje 
sudarant visiems vienodas galimybes; todėl primena, kad norint stiprinti žmogiškuosius 
išteklius ir didinti kapitalą, o tai yra esminė sąlyga konkurencingai žinių ekonomikai 
sukurti, svarbu biudžete numatyti lėšų lyčių klausimams spręsti;

17. prašo valstybes nares geriau pasinaudoti ištekliais ir pagerinti vietos ir regionų valdžios 
institucijų, ypač NVO ir VMĮ, pajėgumus siekiant ekonominės, socialinės ir teritorinės 
plėtros;

18. teigiamai vertina, kad strateginėje ataskaitoje (COM (2010) 110) didesnis dėmesys 
skiriamas tam, kad naudojantis struktūrinių fondų lėšomis būtų orientuojamasi į 
rezultatus; pritaria Komisijos mintims didesnį dėmesį skirti rezultatams, kai naudojamasi 
struktūrinių fondų lėšomis, ir sukurti finansines paskatas, skirtas toms valstybėms narėms, 
kurios pasiekia iškeltus tikslus, ir taip joms atlyginti už sėkmingą programų įgyvendinimą; 
pritaria, kad tai padės užtikrinti deramą lėšų skyrimą tiems, kam jų reikia;

19. palankiai vertina tai, kad daugiau nei 50 proc. asmenų, kuriems suteikta pagalba vykdant 
ESF programas, buvo moterys; tikisi, kad Komisija ir valstybės narės, atsižvelgdamos į 
demografijos pokyčius, didesnį dėmesį skirs vyresnio amžiaus darbuotojų integravimui į 
darbo rinką;

20. tikisi, kad Komisija ir valstybės narės glaudžiau bendradarbiaus siekdamos greičiau ir 
veiksmingiau reaguoti į pokyčius darbo rinkoje ir įgyvendinti būtinas į rezultatus 
orientuotas priemones;

21. palankiai vertina tai, kad ESF teikė svarbią paramą darbo rinkos reformoms įgyvendinti ir 
įrodė, kad yra veiksminga priemonė, padedanti pereiti nuo pasyvios prie aktyvios ir netgi 
prevencinės darbo rinkos politikos; prašo valstybes nares toliau vykdyti struktūrines 
reformas, kurios neleis darbo rinkoms nukentėti nuo galimos krizės ateityje;

22. ragina Komisiją gerinti pažangos stebėseną skatinant kuo daugiau nacionalinėse 
strateginėse ataskaitose remtis iš anksto nustatytais aiškiais ir išmatuojamais tikslais ir 
pagrindiniais rodikliais, kurie turi būti aiškiai suprantami, statistiškai pagrįsti, reguliariai 
renkami ir viešai skelbiami; pabrėžia, kad Komisija turi prašyti valstybių narių pateikti 
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atitinkamus kokybinius ir kiekybinius duomenis apie sanglaudos politikos programų 
įgyvendinimą; pabrėžia, kad būtina paaiškinti visus nacionalinės politikos pasiekimus, 
susijusius su darbo vietų kūrimu, lygių galimybių skatinimu ir visų pažeidžiamų 
gyventojų grupių socialine įtrauktimi;

23. mano, kad sanglaudos politika neturėtų būti laikoma vien priemone kitų sektorių politikos 
tikslams pasiekti, nes ji yra didelę papildomą vertę turinti Bendrijos politikos kryptis, pati 
savaime turinti priežastį egzistuoti – ekonominę ir socialinę sanglaudą;

24.  prašo Komisiją paraginti valstybes nares, siekiant didesnio veiksmingumo, labiau 
integruotai ir koordinuotai naudotis įvairiomis sanglaudos politikos priemonėmis ir 
paspartinti socialinės įtraukties prioritetiniam tikslui pasiekti numatytų veiksmų 
įgyvendinimą;

25. prašo rengti nuolatines politines diskusijas siekiant didinti skaidrumą, atskaitomybę ir 
tobulinti sanglaudos politikos poveikio vertinimą.
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