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WSKAZÓWKI

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych zwraca się do Komisji Rozwoju Regionalnego, 
właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 
następujących wskazówek:

– uwzględniając komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego 
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów zatytułowany „Polityka 
spójności: Sprawozdanie strategiczne 2010 dotyczące realizacji programów na lata 2007-
2013” (COM (2010) 110);

– uwzględniając rozporządzenie Rady nr 1083/ 2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające 
przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności,

– uwzględniając komunikat Komisji zatytułowany „Europa 2020 – Strategia na rzecz 
inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu” 
COM(2010)2020,

– uwzględniając konkluzje Rady w sprawie przygotowanego przez Komisję sprawozdania 
strategicznego z 2010 r. w sprawie wdrażania programów polityki spójności przyjętego na 
3023. posiedzeniu Rady do Spraw Zagranicznych w Luksemburgu w dniu 14 czerwca 
2010 r.,

– uwzględniając art. 174 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w sprawie 
rozwijania działań prowadzących do wzmocnienia spójności gospodarczej, społecznej i 
terytorialnej Unii;

A. mając na uwadze, że wspieranie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej oraz 
solidarności między państwami członkowskimi jest jednym głównych celów Unii 
Europejskiej zapisanym w art. 3 Traktatu o Unii Europejskiej,

B. mając na uwadze, że polityka spójności musi być skutecznym narzędziem reakcji na 
wyzwania społeczno-ekonomiczne związane z kryzysem finansowym, a także musi 
redukować rozbieżności pomiędzy poziomem rozwoju regionów Europy;

C. mając na uwadze, że polityka spójności odgrywa kluczową rolę w procesie pełnej 
realizacji celów UE 2020, a w szczególności celów w dziedzinie zatrudnienia i spraw 
socjalnych, na wszystkich poziomach zarządzania i na wszystkich obszarach 
geograficznych,

D. mając na uwadze, że Europejski Fundusz Społeczny (EFS) powinien gwarantować pełne 
zatrudnienie oraz możliwości znalezienia pracy, wspierając między innymi cel włączenia 
pracowników w rynek pracy oraz wzmacniając integrację społeczną,

1. przyjmuje z zadowoleniem sprawozdanie strategiczne Komisji dotyczące realizacji 
programów polityki spójności współfinansowanych w ramach funduszy strukturalnych 
(2007-2013) (COM(2010)110); uważa jednak, że w następstwie światowej recesji 
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gospodarczej, która dramatycznie zmieniła gospodarczy krajobraz UE, przyczyniła się do 
zwiększenia stopy bezrobocia, obniżenia wzrostu gospodarczego oraz pogorszenia 
warunków prowadzenia działalności gospodarczej, sprawozdanie Komisji powinno 
dostarczyć bardziej wnikliwej aktualnej oceny wpływu projektów wybranych w ramach 
polityki spójności i mających na celu ożywienie gospodarki europejskiej na tworzenie 
nowych miejsc pracy, zmniejszenie dysproporcji społeczno-gospodarczych, poprawę 
integracji społecznej i zwiększenie potencjału ludzkiego; ubolewa, że państwa 
członkowskie niewystarczająco wdrażają zasadę równego traktowania płci przy 
sporządzaniu budżetu oraz że Komisja w swej ocenie wdrażania również poświęca zbyt 
mało uwagi swojemu przekrojowemu zadaniu związanemu z odpowiednim 
uwzględnianiem aspektów płci; podkreśla, że równościowe podejście do budżetowania 
może gwarantować sprawiedliwy przydział środków i tym samym przyczynia się 
zasadniczo do osiągnięcia równouprawnienia; jest zdania, że wprowadzenie 
skuteczniejszego systemu nadzoru i oceny ma kluczowe znaczenie w przechodzeniu na 
bardziej strategiczne i zorientowane na wyniki podejście do polityki spójności;

2. spodziewa się, że skuteczne i wymierne inicjatywy podejmowane przez państwa 
członkowskie, a finansowane z EFS, przyczynią się do realizacji celu w dziedzinie 
ubóstwa, który został zapisany w strategii UE 2020;

3. wzywa Komisję do uwzględnienia w sporządzanych w przyszłości sprawozdaniach 
odniesienia do wzajemnych powiązań pomiędzy funduszami strukturalnymi, a także faktu 
ich wzajemnego uzupełniania się oraz interakcji z pozostałymi instrumentami 
finansowymi UE;

4. Wobec kryzysu gospodarczego i rosnącej liczby bezrobotnych wyraża zadowolenie z 
poczynionych już postępów w realizacji projektów odnoszących się do wytycznej „Lepsze 
i liczniejsze miejsca pracy”; zaleca jednak zdecydowanie Komisji wdrożenie takich metod 
współpracy z państwami członkowskimi, które ułatwią szybkie uruchomienie wszelkich 
niezbędnych środków i ich skuteczne przyznanie w celu zapewnienia oszczędnej i 
konkurencyjnej gospodarki, charakteryzującej się między innymi wzrostem i wysokim 
poziomem zatrudnienia, spójnością społeczną i terytorialną, ograniczeniem ubóstwa, które 
to postulaty zostały ujęte jako priorytetowe w strategii UE 2020 i jej celach, szczególnie w 
dziedzinie zatrudnienia i spraw socjalnych, w celu podniesienia wzrostu, produkcyjności 
oraz poprawy stanu zatrudnienia w Europie;

5. podziela zalecenie Komisji dotyczące zintensyfikowania działań mających na celu 
ograniczanie ubóstwa; zwraca w tym kontekście uwagę na fakt, że wspieranie działań 
towarzyszących podejmowanych w ramach priorytetu „integracja społeczna” (art. 3 ust.1 
lit c) akapit (i) rozporządzenia w sprawie EFS) okazało się skuteczne przy wspieraniu 
integracji społecznej zwłaszcza osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji; domaga 
się zatem, aby takie działania towarzyszące pozostały kluczowym elementem 
Europejskiego Funduszu Społecznego;

6. ubolewa nad faktem, że zasoby finansowe ESF udostępniane przez Wspólnotę nie są w 
pełni wykorzystywane;

7. nawołuje państwa członkowskie do poprawy elastyczności funduszy, uproszczenia 
procedur oraz zmniejszenia przeszkód i nadmiernych kosztów administracyjnych i innych 
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utrudnień w osiągnięciu politycznych celów dotyczących dostępu do zatrudnienia, 
zwalczania ubóstwa oraz rozwoju umiejętności; opowiada się za prowadzeniem oceny w 
celu sprawdzenia, czy dyscyplina w zakresie przyznawania środków poprawiła realizację 
programów; podkreśla jednak konieczność skupienia działań w szczególności na 
priorytetach mających na celu zaspokojenie konkretnych potrzeb i wymogów 
poszczególnych regionów, a zwłaszcza mikroregionów lub części regionów znajdujących 
się w trudnej sytuacji, pamiętając o aktualnych zasobach finansowych i ludzkich; uważa, 
że mechanizm rezerwowania środków na konkretny cel nie powinien utrudniać 
elastycznego wykorzystywania środków, w szczególności w sytuacjach kryzysowych; 
przychylnie odnosi się do faktu, że, przyznając środki, Komisja Europejska będzie się 
w przyszłości kierowała w większej mierze kryterium odpowiedniego ukierunkowania 
pomocy niż mechanizmem rezerwowania środków na konkretny cel; postuluje, aby 
administracja pełniła w większym stopniu rolę informacyjną i doradczą, tworząc – jeśli 
jest to konieczne – kompleksowe punkty obsługi i ułatwiając obywatelom dostęp do 
prawodawstwa; wzywa, aby podczas kontroli dokonywanych przez służby socjalne 
zwrócono szczególną uwagę na przestrzeganie zasad postępowania kontradyktoryjnego; 
wzywa także, aby w przypadku sporu z administracją, biorąc pod uwagę złożony 
charakter prawa pracy, prowadzony był dialog, a nie postępowanie sądowe, jeśli obywatel 
będący w sytuacji spornej w władzami działa w dobrej wierze;

8. wyraża ubolewanie, że w chwili, gdy kryzys gospodarczy i finansowy pogłębia 
nierówności społeczne, ogranicza się przyznawanie środków strukturalnych na rzecz 
państw członkowskich;

9. zauważa, że EFS został stworzony w celu zmniejszania różnic w warunkach życia w 
poszczególnych państwach członkowskich i regionach UE i ma sprzyjać spójności 
gospodarczej i społecznej, oraz wzywa Komisję do wystąpienia z inicjatywą na rzecz 
przeglądu kryteriów współfinansowania przez państwa członkowskie w celu ułatwiania 
korzystania ze środków przez podmioty, które borykają się z poważnymi trudnościami 
finansowymi;

10. podkreśla znaczenie poprawy infrastruktury i usług dla regionów znajdujących się w 
trudnej sytuacji, w których występuje duża koncentracja grup izolowanych społecznie (np. 
Romów), oraz uczynienia ich bardziej przystępnymi dla tych grup;

11. podkreśla, że należy wzmocnić rolę lokalnego podejścia do rozwoju w ramach polityki 
spójności poprzez wspieranie aktywnej integracji w dziedzinie zatrudnienia i oświaty, a 
także poprzez stopniowe opracowywanie długoterminowych i kompleksowych 
programów restrukturyzacji słabo rozwiniętych obszarów wiejskich i miejskich, w 
których występuje wysoka koncentracja grup izolowanych społecznie (np. Romów), oraz 
poprzez wprowadzanie nowych przepisów warunkowych przeciw dyskryminacji i 
segregacji;

12. wzywa Komisję do poprawy efektywności i widoczności EFS w oczach obywateli, dzięki 
poprawie jego dostępności, co umożliwi większe przyznawanie zapisanych środków, aby
ułatwić dostęp obywateli do rynku pracy poprzez skuteczne prowadzenie kształcenia 
ustawicznego, co umożliwi im dostosowanie się do zmieniającej się sytuacji na rynku 
pracy w dobie globalizacji i digitalizacji pracy, większy udział w rynku pracy dzięki 
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ruchomemu czasowi pracy, promowaniu pracy w niepełnym wymiarze godzin i telepracy, 
co stanowi sposób na włączenie większej liczby osób na rynek pracy, zapewnienie szans 
obywatelom europejskim, przy czym szczególną uwagę należy poświęcić osobom 
znajdującym się w najtrudniejszej sytuacji społecznej (mniejszości narodowe i etniczne, 
jak np. Romowie, a także osoby niepełnosprawne), aby zwiększyć ich szanse na 
zatrudnienie i zdolność dostosowania oraz stworzyć warunki energicznego, trwałego i 
wieloaspektowego wzrostu oraz spójności gospodarczej i społecznej; przypomina, że 
skuteczność EFS uzależniona jest od jego zdolności do przystosowania się do lokalnych 
trudności oraz specyficznych wymogów terytorialnych; podkreśla znaczenie ustawicznego 
kształcenia zawodowego dla wszystkich pracowników EFS; dlatego też wzywa Komisję i 
państwa członkowskie do zapewnienia silnej synergii pomiędzy funduszami 
strukturalnymi a odnośnymi europejskimi strategiami politycznymi, a także do 
propagowania projektów spełniających wymogi rynku pracy;

13. nalega na państwa członkowskie, aby położyły silniejszy nacisk na kształcenie i szkolenie 
pracowników w celu zapewnienia im wysokiej jakości przyszłościowych miejsc pracy w 
społeczeństwie zorientowanym na wiedzę;

14. pamiętając o tym, że EFS stanowi główne narzędzie w zwalczaniu ubóstwa, nierównego 
traktowania płci i dyskryminacji społecznej (dotykającej między innymi osób 
niepełnosprawnych, imigrantów czy osoby starsze) dzięki integracji zawodowej oraz 
zwalczaniu wykluczenia społecznego i bezrobocia, wzywa Komisję do zwiększenia 
potencjału tego funduszu, jego autonomii finansowej w perspektywie osiągnięcia 
spójności gospodarczej i społecznej oraz jego elastyczności, aby odpowiedzieć na obecne 
i przyszłe wyzwania w dziedzinie zatrudnienia; należy dążyć do uproszenia procedur 
zarządzania projektami i ich kontroli, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia 
równowagi społecznej oraz skuteczniejszej realizacji bieżących projektów; wskazuje na 
dobre doświadczenia promotorów projektów z dotacjami globalnymi i przychylnie odnosi 
się do pozytywnej oceny dotacji globalnych w sprawozdaniu Europejskiego Komitetu 
Ekonomiczno-Społecznego w sprawie skutecznego partnerstwa (Jan Olsson, ECO/258); 
domaga się wprowadzenia nowych przepisów warunkowych dotyczących 
niedyskryminacji i zapobiegania segregacji w celu zapewnienia wsparcia osobom, które 
go najbardziej potrzebują, zwłaszcza wspólnotom Romskim, jednak nie tylko im; 
podkreśla rolę EFS we wzmacnianiu wymiaru integracji społecznej; podkreśla potrzebę 
bardziej przejrzystych zasad EFS dotyczących przyznawania funduszy oraz szczegółowej 
oceny i kontroli osiągniętych namacalnych wyników pod względem zatrudnienia;

15. uznaje rolę EFS w realizacji celów społecznych i zwraca się do Komisji o dążenie do 
dalszej spójności oraz powiązań pomiędzy EFS a poszczególnymi programami 
ramowymi, takimi jak EQUAL oraz „Europa dla obywateli” w celu zapewnienia lepszej 
koordynacji i współpracy pomiędzy instrumentami polityki UE;

16. jest zdania, że EFS powinien wspierać aktywne uczestnictwo obywateli w życiu 
społeczeństwa oraz na rynku pracy, tworząc równe szanse dla wszystkich; przypomina 
zatem, iż ważne jest, by sporządzaniu budżetu brać pod uwagę aspekt płci, w celu 
poprawy zasobów ludzkich i kapitału, które są podstawowymi warunkami konkurencyjnej 
gospodarki opartej na wiedzy;
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17. wzywa państwa członkowskie do lepszego wykorzystywania zasobów oraz do poprawy 
zdolności władz lokalnych i regionalnych, a zwłaszcza organizacji pozarządowych i MŚP 
do rozwoju gospodarczego, społecznego i terytorialnego;

18. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że sprawozdanie strategiczne (COM (2010)110) skupia 
się w większym stopniu na ukierunkowaniu podejmowanych w ramach wdrażania 
funduszy strukturalnych działań na osiąganie rezultatów; popiera zamysł Komisji 
polegający na skupieniu się w większym stopniu na ukierunkowaniu podejmowanych 
w ramach wdrażania funduszy strukturalnych działań na osiąganie rezultatów i stworzeniu 
zachęt finansowych dla państw członkowskich osiągających wyznaczone cele, a tym 
samym na nagradzaniu pomyślnej realizacji programów; przychylnie odnosi się do faktu, 
że jednocześnie pomoże to w wykorzystywaniu pieniędzy na konkretne potrzeby 
zainteresowanych;

19. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że ponad 50% osób, które uzyskały pomoc z programów
EFS, to kobiety; spodziewa się, że – mając na uwadze rozwój demograficzny - Komisja i 
państwa członkowskie będą zwracać większą uwagę na integrację pracowników w 
starszym wieku na rynek pracy;

20. oczekuje bliższej współpracy pomiędzy Komisją i państwami członkowskimi w celu 
zapewnienia szybszej i skuteczniejszej reakcji na zmiany zachodzące na rynku pracy, a 
także wprowadzania niezbędnych środków ukierunkowanych na wyniki;

21. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że EFS zapewnił odpowiednie wsparcie w zakresie 
realizacji reform rynku pracy oraz okazał się skutecznym instrumentem przyczyniającym 
się do przejścia z pasywnej do aktywnej, a nawet prewencyjnej polityki rynku pracy; 
wzywa państwa członkowskie do kontynuowania reform strukturalnych, które pozwolą 
zapobiec potencjalnemu kryzysowi na rynkach pracy;

22. wzywa Komisję do poprawy monitorowania postępów poprzez większe korzystanie z 
wyznaczania jasnych i wymiernych celów ex ante oraz głównych wskaźników w 
krajowych sprawozdaniach strategicznych, w których wskaźniki te muszą być jasne i 
możliwe do interpretacji, potwierdzone statystycznie, regularnie gromadzone i 
publikowane; podkreśla, że Komisja powinna zwrócić się do państw członkowskich o 
przedstawienie jej odpowiednich danych, zarówno jakościowych, jak i ilościowych, 
dotyczących realizacji programów polityki spójności; podkreśla potrzebę 
wyeksponowania wszystkich osiągnięć na poziomie krajowym w zakresie tworzenia 
miejsc pracy, wspierania równych szans i integracji społecznej wszystkich najsłabszych 
grup społeczeństwa.

23. uważa, że polityki spójności nie można postrzegać jedynie jako instrumentu realizacji 
celów innych sektorowych strategii politycznych, ponieważ jest to samodzielna polityka 
wspólnotowa o znacznej wartości dodanej, która ma swoje uzasadnienie w spójności 
gospodarczej i społecznej;

24. wzywa Komisję, by zachęcała państwa członkowskie do stosowania różnych 
instrumentów polityki spójności w sposób bardziej zintegrowany i skoordynowany w celu 
zapewnienia ich większej skuteczności, w oparciu o stopniową intensyfikację działań 
mających na celu nadanie priorytetu integracji społecznej;
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25. domaga się prowadzenia regularnych debat politycznych w celu poprawy przejrzystości, 
odpowiedzialności oraz oceny wyników polityki spójności;
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