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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:

1. przypomina, że spójność gospodarcza, społeczna i terytorialna są podstawowymi 
zasadami w określaniu wszystkich strategii politycznych i działań UE, jak stanowi art. 4 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) oraz że przy realizacji tych polityk i 
działań należy uwzględniać postanowienia art. 9 TFUE;

2. wskazuje, że celem polityki spójności powinien być trwały i inteligentny wzrost 
gospodarczy sprzyjający włączeniu społecznemu, który rozkłada się równomiernie pod 
względem terytorialnym i społecznym, redukcja występujących między regionami różnic 
w rozwoju, tworzenie miejsc pracy, poprawa jakości życia, przygotowanie pracowników 
do pracy na nowych stanowiskach, w tym w dziedzinie zrównoważonej gospodarki, 
spójność społeczna i terytorialna oraz realizacja europejskiego modelu socjalnego, który 
stanowi element składowy spójności i konkurencyjności gospodarki europejskiej;

3. utrzymuje, że polityka spójności powinna być wykorzystywana w celu osiągnięcia 
trwałego wzrostu w UE, sprawiedliwego i równego podziału dóbr dzięki wspieraniu 
konkurencji i dążeniu do zmniejszenia społeczno-gospodarczych nierówności 
występujących pomiędzy regionami UE;

4. uważa, że polityka spójności jest jednym z filarów polityki gospodarczej UE na rzecz 
strategii dotyczącej długoterminowych inwestycji i włączenia społecznego; uważa, że 
prowadząc do zrównoważonego i harmonijnego rozwoju Unii Europejskiej, polityka 
spójności zapewnia wsparcie najmniej rozwiniętym regionom i grupom znajdującym się 
w niekorzystnej sytuacji; stwierdza, że korzystne dla wszystkich sukcesy gospodarcze UE 
stanowią europejską wartość dodaną; w związku z tym popiera utrzymanie 
dotychczasowego statusu polityki spójności i jej właściwe finansowanie;

5. przyznaje, że zintegrowane podejście w zakresie polityki spójności dostosowujące różne 
cele sektorowe do potrzeb i potencjału regionów jest cenną zaletą, która sprzyja jej 
skuteczności, a więc należy je podtrzymać i nasilać;

6. wyraża przekonanie, że trudności, jakie pojawiły się w związku z kryzysem 
gospodarczym, powinny skłonić Komisję do przedstawienia w trybie pilnym wniosku w 
sprawie dokonania spójnego z celami określonymi w strategii Europa 2020 przeglądu 
funduszy strukturalnych, który będzie należycie uwzględniać, między innymi, potrzeby i 
możliwości państw członkowskich i regionów, a także stanowisko Parlamentu 
Europejskiego wyrażone w rezolucji w sprawie kryzysu finansowego, gospodarczego i 
społecznego: zalecenia dotyczące działań i inicjatyw do podjęcia (sprawozdanie 
śródokresowe)1, a także będzie poszukiwać najlepszych rozwiązań w zakresie 
współfinansowania strategii politycznych dotyczących innowacji społecznych;

                                               
1 Teksty przyjęte, P7_TA (2010)0376.
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7. jest przekonany, że polityka spójności powinna w większym stopniu wykorzystywać swój 
aspekt ekonomiczny, aby lepiej uzupełniać inne istniejące europejskie strategie polityczne 
w celu konsolidacji wzrostu gospodarczego dzięki tworzeniu miejsc pracy i zwiększaniu 
poziomu zatrudnienia;

8. uważa, że dla powodzenia strategii Europa 2020 konieczne jest ścisłe wzajemne 
połączenie unijnych instrumentów spójności społecznej i terytorialnej wewnątrz 
wspólnych nowych ram, które ustanowią wyraźną synergię między strategiami 
politycznymi UE a wszystkimi funduszami strukturalnymi; podkreśla, że we wspólnych 
ramach każdy instrument powinien opierać się na właściwych i konkretnych zasadach i 
założeniach, by zapewniać odpowiednio dostosowane wsparcie; podkreśla, że Europejski 
Fundusz Społeczny jest głównym wyspecjalizowanym instrumentem opracowanym z 
myślą o rynku pracy i integracji społecznej i że należy wspierać integrację społeczną jako 
taką, by zrealizować założenia strategii Europa 2020; uważa, że istniejąca zasada 
pokrywania się kompetencji pomiędzy Europejskim Funduszem Rozwoju Regionalnego i 
Europejskim Funduszem Społecznym niewątpliwie przyczynia się do uproszczenia 
wykorzystania funduszy, w szczególności na lokalne projekty zintegrowane, oraz 
zwiększa synergię;

9. uważa, że w obliczu dramatycznych skutków kryzysu gospodarczego i społecznego, 
widocznych między innymi w pogłębianiu się regionalnych różnic, procedury 
wykorzystania funduszy powinny szybko reagować na regionalne lub społeczne problemy 
i braki, na przykład poprzez lepiej ukierunkowane interwencje;

10. uważa, że EFS, aby mógł być użyteczny, musi koncentrować się na inwestowaniu w 
rozwój kompetencji, kształcenie ustawiczne – biorąc między innymi pod uwagę nowe 
istotne kompetencje w dziedzinie trwałego rozwoju – i przekwalifikowanie zawodowe, na 
prawidłowym funkcjonowaniu rynku pracy, tworzeniu możliwości zatrudnienia i na 
warunkach socjalnych, badaniach naukowych i innowacji, aby ułatwić przejście do 
zrównoważonej gospodarki, w celu wspierania zdolności do zatrudnienia, wydajności, 
wzrostu, odpowiedniej płacy, jakości życia i zatrudnienia w Europie, a także na środkach 
służących zwalczaniu ubóstwa i prowadzących do integracji społecznej;

11. podkreśla, że EFS, będący narzędziem wspierającym kształcenie ustawiczne, zdobywanie 
kwalifikacji zawodowych i przekwalifikowywanie, należy uznać za niezbędny środek, 
którego potencjał nie został w pełni wykorzystany, służący wspieraniu wszechstronnego i 
skutecznego wzrostu Europy, której konkurencyjność jest oparta na wiedzy;

12. podkreśla, że EFS, poza ogólnym wkładem w osiągnięcie wszystkich celów strategii UE 
2020, w szczególności stanowi główny unijny instrument finansowania projektów 
przyczyniających się do realizacji dwóch konkretnych celów tej strategii: podwyższenia 
stopy zatrudnienia osób w wieku od 20 do 64 lat do 75% oraz wyprowadzenia z ubóstwa 
ponad 20 milionów osób;

13. wzywa Komisję do zwiększenia roli EFS w ramach przyszłej struktury funduszy 
strukturalnych w celu umożliwienia lepszej realizacji zintegrowanych działań; uważa, że 
EFS należy objąć regulacją prawną i podstawowymi ramami strategicznymi ustalającymi 
ogólne postanowienia finansowania działań na rzecz spójności, zachowując jednocześnie 
jego przepisy oraz ustalenia dotyczące funkcjonowania i finansowania; zauważa, że 
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dotychczasowe doświadczenia pokazały, iż połączenie EFS i EFRR, jak również 
wykorzystanie ok. 10% środków EFS przyniosło pozytywne i trwałe wyniki oraz że w 
związku z tym należy nadal stosować takie elastyczne rozwiązania; wzywa Komisję, aby 
w razie potrzeby dążyła do zwiększenia w przyszłości zasobów funduszy strukturalnych, 
w szczególności przeznaczanych na programy operacyjne EFS, w celu zwiększenia szans 
zatrudnienia oraz aby opracowała jasne i proste przepisy umożliwiające lepiej 
skoordynowane wykorzystanie zasobów. 

14. uważa, że rozwój zasobów ludzkich i poprawa upowszechniania informacji stanowią 
warunki wstępne pomyślnej absorpcji funduszy i właściwej realizacji różnych projektów;

15. uważa za istotne promowanie dostosowywania umiejętności pracowników do wymogów 
rynku pracy i adaptacji programów uczenia się przez całe życie do promowania 
perspektywicznych zawodów w szybko zmieniającym się społeczeństwie wiedzy;

16. zwraca uwagę na rolę, jaką odgrywa Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w 
skutecznym wykorzystaniu Europejskiego Funduszu Społecznego, ponieważ EFRR jest 
odpowiedzialny za tworzenie warunków, takich jak odpowiednia infrastruktura i jej 
adekwatna dostępność, bez których inwestycje w dziedzinie zatrudnienia nie mogą 
przynieść efektów;

17. uznaje, że wpływ kryzysu gospodarczego nie jest jednakowy na terytorium UE i w 
różnym stopniu dotyka obywateli UE; uważa, że nowa strategia wykorzystania funduszy 
będzie bardziej skuteczna, jeżeli obejmie również lokalne i regionalne szczeble władzy, 
które są w stanie dostosować strategiczne cele do lokalnych uwarunkowań, między 
innymi poprzez zorganizowany dialog ze wszystkimi zainteresowanymi podmiotami, 
organizacjami propagującymi prawa związane z płcią, partnerami społecznymi i 
organizacjami pozarządowymi, a także z instytucjami finansowymi i bankowymi; uważa, 
iż podczas formułowania celów politycznych należy odpowiednio uwzględniać potrzeby 
regionalne i lokalne;

18. uważa, że aktywny udział partnerów społecznych poprzez stały dialog społeczny i 
terytorialny ma zasadnicze znaczenie dla lepszego wykorzystania środków;

19. podkreśla, że kryzys gospodarczy dodatkowo pogłębił potrzebę podjęcia pilnych działań 
w dziedzinach, którymi zajmuje się Europejski Fundusz Społeczny, w szczególności 
działań na rzecz zatrudnienia, przekwalifikowania zawodowego, włączenia społecznego i 
zmniejszenia ubóstwa;

20. biorąc w szczególności pod uwagę, że duża część udostępnionych przez UE funduszy nie 
została wykorzystana, zwraca się do Komisji o przedstawienie wniosku w sprawie 
reformy funduszy strukturalnych, która będzie miała na celu uproszczenie procedur i 
zasad korzystania z funduszy, na czym zyskają małe przedsiębiorstwa, a także poprawę 
systemu kontroli i oceny oraz zwiększenie przejrzystości w zakresie przyznawania 
środków finansowych oraz widoczności unijnej polityki spójności; uważa, że w tym celu 
w reformie należy przede wszystkim zadbać o przystępność procedur dla 
wnioskodawców, zapewniając szybsze przekazywanie przyznanych środków finansowych 
beneficjentom końcowym, tak by nie napotykali oni problemów z przepływami 
pieniężnymi, gdy państwa członkowskie zatrzymują środki finansowe;
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21. wzywa do wprowadzenia zachęt mających na celu wzmocnienie pozytywnych wyników i 
uważa, że środki muszą być przeznaczane zgodnie z założeniami każdego z funduszy do 
realizacji jasnych i mierzalnych celów, co pozwoli na lepszą ocenę wyników.

22. zwraca się w związku z tym – w trosce o rzetelne informowanie obywateli – o stworzenie 
systemu pojedynczych punktów kontaktowych mających za zadanie informować 
zainteresowane podmioty oraz udzielać im praktycznych wskazówek i doradzać w 
postępowaniu administracyjnym; nalega, by ta troska o uproszczenie procedur była 
widoczna dla obywateli oraz by jej ostatecznym celem było ograniczenie wymaganych 
informacji do niezbędnego minimum.
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