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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. podkreśla, że polityka zatrudnienia oraz polityka społeczna odgrywają ważną rolę w 
trwałym i społecznie zrównoważonym rozwoju terytorialnym i w znacznym stopniu mogą 
przyczynić się do zmniejszenia rozbieżności między regionami, zwiększenia dobrobytu 
wszystkich obywateli i zapewnienia wszystkim równych szans;

2. jest zdania, że podejście terytorialne jest skutecznym mechanizmem realizacji strategii 
politycznych służących spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej oraz 
sprzyjających rozwojowi, zrównoważonemu zatrudnieniu wysokiej jakości, edukacji, 
ograniczaniu ubóstwa i włączeniu społecznemu, które stanowią podstawowe cele strategii 
„Europa 2020”;

3. podkreśla, że walka z ubóstwem obejmuje walkę z wykluczeniem oraz że regiony 
wiejskie o niewielkiej gęstości zaludnienia czy o starzejącej się populacji muszą zmierzyć 
się z problemem niedostatecznej dostępności usług medycznych, co można w pewnym 
stopniu zrównoważyć lepszym dostępem do technologii szerokopasmowych czy też 
propagowaniem telemedycyny;

4. uważa, że podejście terytorialne powinno być skutecznym mechanizmem wspierania MŚP 
w zakresie tworzenia nowych i trwałych miejsc pracy, a także inicjowania czy rozwijania 
programów kształcenia zawodowego; uważa, że przedsiębiorczość ukierunkowana na 
wzrost i zatrudnienie, a także wykorzystywanie potencjału może przynosić efekty 
wykraczające poza granice administracyjne, oraz wzywa państwa członkowskie do 
poprawy istniejących warunków dla nowych przedsiębiorców, tak aby w większym 
stopniu wykorzystywać ich duży potencjał w zakresie tworzenia nowych i trwałych miejsc 
pracy;

5. jest zdania, że zintegrowane podejście terytorialne do EFS i innych funduszy unijnych ma 
kluczowe znaczenie dla wdrożenia zasady pomocniczości poprzez wielopoziomowy 
system rządzenia; podkreśla znaczenie zapewnienia odpowiedniego budowania 
potencjału, zaangażowania partnerów społecznych i reprezentujących społeczeństwo 
obywatelskie oraz odpowiedzialności na szczeblu lokalnym, regionalnym i 
makroregionalnym zarówno w otoczeniu miejskim, jak i wiejskim, m.in. poprzez 
szkolenia z zakresu procedur planowania, przydzielania funduszy i podejmowania działań 
z zakresu polityki spójności, a także wzmocniony dostęp do informacji na temat jak 
najlepszego korzystania z unijnych środków na rozwój regionalny;

6. podkreśla znaczenie tworzenia silnych synergii między polityką spójności a innymi 
unijnymi strategiami politycznymi, tak aby zachować skuteczność polityki spójności przy 
podejmowaniu aktualnych wyzwań związanych z zatrudnieniem i wyzwań społecznych;

7. podkreśla, że przy planowaniu i wdrażaniu polityki spójności należy zapewnić 
odpowiednią równowagę między niezbędną kontrolą wykorzystania funduszy a 
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efektywnością prowadzonych działań;

8. zaznacza, że współpraca terytorialna i strategie makroregionalne mogłyby stanowić 
przydatne instrumenty identyfikacji i likwidowania rozbieżności regionalnych w 
obszarach takich jak dostęp do edukacji i zatrudnienia, a także propagowania 
konwergencji między regionami europejskimi;

9. zauważa, że istnieją znaczne rozbieżności w zakresie zatrudnienia i kwestii społecznych 
zarówno pomiędzy regionami, jak i w ich obrębie, co nie zawsze znajduje 
odzwierciedlenie w istniejącym wskaźniku; uważa, że należy odpowiednio do 
okoliczności rozwiązywać problem ubóstwa występującego głownie na szczeblu 
mikroregionalnym; jest zdania, że programy muszą być skrojone na potrzeby regionów i 
podregionów i koncentrować się na priorytetach odpowiadających konkretnym, stojącym 
przed nimi wyzwaniom; jest zdania, że EFS i inne fundusze unijne należy postrzegać jako 
główne narzędzie zaspokajania na szczeblu lokalnym potrzeb z dziedziny zatrudnienia (w 
szczególności zatrudnienia młodych ludzi), dostępu do służby zdrowia, włączenia 
społecznego i przeciwdziałania ubóstwu; 

10. uważa, że aby w sposób adekwatny podejmować kwestię rozbieżności społecznych i 
gospodarczych, należy w ramach programowania uwzględnić komplementarność 
środków, które można uznać za „twarde” (EFRR, np. infrastruktura) i „miękkie” (głównie 
EFS, np. szkolenia); uważa, że w ramach odpowiednich środków w zakresie wymogów 
dotyczących koncentracji tematycznej należy uwzględnić takie potrzeby i zezwolić na 
wykorzystanie odpowiednich środków uzupełniających, szczególnie w obszarze edukacji i 
infrastruktury zdrowotnej;

11. zwraca się do Komisji o sprecyzowanie w ramach polityki spójności metod przydziału 
środków na walkę z bezrobociem wśród młodzieży oraz na walkę z ubóstwem;

12. podkreśla, że skuteczna reakcja na liczne problemy w dziedzinie wykluczenia 
społecznego i ubóstwa wymaga dostosowanego i zróżnicowanego podejścia, które musi 
uwzględniać szczególne potrzeby danych obszarów (np. obszary metropolitalne czy 
obszary wiejskie);

13. uważa, że polityka spójności musi obejmować swym zakresem całe terytorium UE i w 
związku z tym popiera wniosek Komisji w sprawie utworzenia kategorii „regionów 
pośrednich”, co pomoże w zapewnieniu proporcjonalnej i ukierunkowanej reakcji na 
sytuację w regionach, w których DNB wzrasta, a także w tych, w których DNB maleje;

14. uważa, że dobrowolna mobilność pracowników i młodych absolwentów w UE mogłaby 
stanowić ewentualne rozwiązanie problemu braków na regionalnym i lokalnym rynku 
pracy, i zachęca państwa członkowskie oraz regiony do bardziej efektywnego korzystania 
z takiej mobilności, tak aby wspierać rozwój i spójność terytorialną;

15. uważa, że konieczne jest koordynowanie działań wspieranych przez EFS na różnych 
szczeblach politycznych, tak aby umożliwić skuteczne stosowanie podejścia 
terytorialnego; w szczególności uznaje za niezbędne powiązanie usług i infrastruktury 
edukacyjnej z zapotrzebowaniem na lokalnym rynku pracy;
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16. uznaje za kluczowe, by umowy o partnerstwie i programy operacyjne zapewniały 
kompleksową analizę rozbieżności w zakresie sytuacji społecznej i sytuacji w dziedzinie 
zatrudnienia oraz potrzeb w zakresie rozwoju danych terytoriów, a także by zintegrowane 
strategie, na które przeznacza się odpowiednie fundusze, zaspokajały konkretne potrzeby 
regionalne i lokalne obszarów geograficznych najbardziej dotkniętych problemem 
bezrobocia, ubóstwa i niedostatecznej opieki medycznej lub grup docelowych najbardziej 
zagrożonych dyskryminacją lub wykluczeniem społecznym; w tym kontekście szczególną 
uwagę należy poświęcić zmarginalizowanym społecznościom;

17. uważa, że zasadnicze znaczenie ma propagowanie sprawdzonych rozwiązań przez 
państwa członkowskie w kontekście treściwego i skutecznego długoterminowego 
planowania rozwoju terytorialnego, a także godnego i trwałego zatrudnienia, tak aby 
zapobiegać ubóstwu i bezrobociu oraz zwalczać te zjawiska;

18. uważa, że programy operacyjne i projekty muszą być opracowywane i wdrażane na 
odpowiednim szczeblu, należy też zwrócić uwagę na rolę miast, funkcjonalnych obszarów 
geograficznych oraz terenów, które stają wobec szczególnych problemów geograficznych 
i demograficznych;

19. przypomina, że należy podjąć wysiłki w celu zapewnienia zatrudnienia i integracji na 
rynku pracy osób w najbardziej niekorzystnym położeniu;

20. uważa, że zdolności instytucjonalne na różnych szczeblach działania to znaczący element 
zapewniający skuteczność stosowania podejścia terytorialnego;

21. wzywa państwa członkowskie, żeby stosując zasadę partnerstwa, zapewniły otwarty 
dialog obejmujący konsultacje i udział zainteresowanych stron, takich jak władze lokalne, 
partnerzy społeczni i organizacje pozarządowe, w związku z przygotowywaniem umów o 
partnerstwie i całej gamy programów operacyjnych, zwłaszcza w dziedzinach takich jak 
środowisko, integracja społeczna, równość płci i równe szanse; jest zdania, że w celu 
skutecznego wykorzystania podejścia terytorialnego do działań finansowanych w ramach 
EFS należy przede wszystkim budować wzajemne zaufanie i współpracę pomiędzy 
wszystkimi ww. zainteresowanymi stronami.

22. przypomina o znaczeniu łatwiejszego tworzenia platform koordynacji innowacyjnych 
przedsięwzięć, które uzyskały doskonałe wyniki w dziedzinie walki z wykluczeniem 
społecznym i poprawy dostępu do usług medycznych;

23. wzywa Komisję do przedstawienia planu na rzecz łatwiejszego i bardziej skutecznego 
wykorzystywania EFS przez te państwa członkowskie, które stają wobec największych 
trudności finansowych;

24. wzywa państwa członkowskie i Komisję do opracowania odpowiednich zaleceń na rzecz 
umocnienia podejścia politycznego bazującego na wynikach i udokumentowanych 
dowodach, tak aby zwiększyć efektywność wdrażania polityki spójności;
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