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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 w czasach kryzysu przekładającego się na wzrost zapotrzebowania na 
wysokiej jakości usługi społeczne presja finansowa na władze regionalne i lokalne 
powodowana ograniczeniami finansowymi ma negatywny wpływ na spójność społeczną, 
edukację i trwałe zatrudnienie; podkreśla, że władze regionalne i lokalne napotykają 
przeszkody w rozwiązywaniu takich problemów jak ubóstwo czy wykluczenie społeczne, 
które uniemożliwiają realizację celów strategii „Europa 2020”;

2. podkreśla szczególną rolę Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) we wspieraniu 
inwestycji społecznych i realizacji strategii „Europa 2020”, w szczególności poprzez 
wkład na rzecz wysokiego poziomu trwałego zatrudnienia i wydajności, a jednocześnie w 
skutecznej walce z ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz w zwiększaniu spójności 
społecznej;

3. z zadowoleniem przyjmuje uproszczenie procedur związanych z wdrażaniem EFS oraz 
jego większą dostępność, w szczególności w zakresie mniejszych projektów na szczeblu 
lokalnym, co umożliwia lepsze i szybsze reagowanie na wyzwania związane z trudną 
sytuacją gospodarczą i społeczną, a także szersze uczestnictwo organizacji będących 
beneficjentami w realizacji inwestycji; podkreśla w tym kontekście znaczenie nowego 
instrumentu na rzecz działań kierowanych przez lokalną społeczność, który umożliwi 
grupom działania na szczeblu lokalnym tworzenie i realizację lokalnych strategii 
zatrudnienia; wzywa państwa członkowskie do zapewnienia takich możliwości w ramach 
trwającego procesu programowania, aby wykorzystać duży potencjał innowacyjny 
lokalnych grup działania;

4. uważa, że wydatki na rzecz spójności powinny oferować odpowiedni stopień 
elastyczności, aby państwa członkowskie mogły wyeliminować ich własne przeszkody 
polityczne, by zrealizować cele strategii „Europa 2020”;

5. podkreśla znaczenie dostosowania się do obecnych ograniczeń budżetowych w całej 
Europie, jednocześnie nadal inwestując w przyszłość; przypomina państwom 
członkowskim, że nie sztuką jest wydawać więcej, lecz wydawać bardziej wydajnie;

6. zauważa, że na koniec 2012 r. wnioski o płatność opiewające na kwotę 4,2 mld EUR nie 
mogły zostać uznane w ramach EFS; kwoty na podstawie tych wniosków są wypłacane z 
puli środków na 2013 r.; podkreśla negatywny wpływ takiego przeniesienia w czasie 
realizacji wypłat na stan zasobów finansowych władz lokalnych i regionalnych oraz 
beneficjentów; podkreśla ponadto, że z łącznej kwoty 11,2 mld EUR przewidzianej w 
budżecie korygującym nr 2 na 2013 rok 3,253 mld EUR zostało przeznaczone na EFS 
oraz że budżet korygujący powinien zostać zrealizowany w pełni, w miarę możliwości w 
dwóch etapach; domaga się także ze strony Rady politycznego zaangażowania, aby do 
końca tego roku uiścić wszystkie przewidziane prawem zobowiązania należne w 2013 r.;
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7. wzywa do zmniejszenia całkowitego poziomu zobowiązań pozostających do realizacji 
(reste à liquider - RAL), który stanowi poważne zagrożenie dla skutecznego 
wykorzystania zasobów dostępnych w ramach polityki spójności, przez co prowadzi do 
ograniczenia przyszłych inwestycji w rozwój i zatrudnienie; wzywa państwa 
członkowskie do wsparcia władz regionalnych i lokalnych w jak najlepszym 
wykorzystaniu dostępnych środków w ramach Funduszu Spójności oraz funduszy 
strukturalnych poprzez staranne planowanie projektów i wniosków oraz do zapewnienia 
odpowiedniego wsparcia we współfinansowaniu;

8. podkreśla, że polityka spójności to ważny czynnik pobudzający inwestycje publiczne i 
prywatne, który daje możliwość rozwoju dobrych rządów i udziału społeczeństwa na 
wszystkich szczeblach, dzięki czemu przyczynia się ona do rozwoju gospodarczego, 
zatrudnienia, zrównoważonego rozwoju i spójności społecznej zarówno całej Unii 
Europejskiej, jak i regionów, które czerpią z niej bezpośrednie korzyści, przez co 
zapewnia solidarność wśród obywateli i regionów Europy; wzywa państwa członkowskie, 
by dopilnowały, aby nawet w czasach kryzysu podmioty lokalne nadal dysponowały 
niezbędnymi zasobami finansowymi do wykorzystania funduszy strukturalnych;

9. zdecydowanie popiera zmianę w priorytetach dotyczących wydatkowania, zgodnie z którą 
państwa członkowskie inwestują w długoterminowy wzrost, w tym w mikro oraz małe i 
średnie przedsiębiorstwa, co może odgrywać istotną rolę we wzmacnianiu 
konkurencyjności państw członkowskich; 

10. podkreśla, że gospodarka lokalna stanowi kluczowy czynnik w procesie odradzania się 
wspólnot, co ma istotne znaczenie w obecnej sytuacji kryzysu; podkreśla w tym 
kontekście ekonomiczny i społeczny wpływ gospodarki społecznej na poprawę spójności 
społecznej na szczeblu lokalnym; wzywa państwa członkowskie do zapewnienia 
możliwości finansowania gospodarki społecznej w ramach funduszy strukturalnych na 
lata 2014–2020;

11. podkreśla rolę, jaką władze lokalne i regionalne mogą odgrywać w zakresie wspierania 
zrównoważonego rozwoju i tworzenia miejsc pracy, przywracania tkanki społecznej i 
promowania wykorzystywania odnawialnych źródeł energii, inteligentnych sieci i 
mobilności zgodnej z zasadami zrównoważonego rozwoju;

12. podkreśla, że zarządzanie gospodarką w UE powinno być wystarczająco elastyczne, by 
umożliwić realizację inwestycji sprzyjających rozwojowi i tworzeniu miejsc pracy 
wspieranych w ramach polityki spójności, pod warunkiem że inwestycje te nie wymuszają 
na państwach członkowskich przekraczania poziomów zadłużenia i deficytu ustalonych w 
odnowionym pakcie stabilności i wzrostu;

13. podkreśla potrzebę większego udziału władz lokalnych i regionalnych, a także w 
stosownych przypadkach partnerów społecznych i innych istotnych partnerów, w 
programowaniu, wdrażaniu, monitorowaniu i ocenianiu funduszy strukturalnych, który 
zagwarantowałby lepsze współdziałanie strategii unijnych, narodowych i regionalnych; 
zachęca władze lokalne i regionalne do zwiększania, w miarę możliwości, udziału 
społeczeństwa obywatelskiego, tak by zapewnić niezbędne wsparcie i finansowanie na 
rzecz osiągnięcia celów projektów;
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14. apeluje o większą przejrzystość wykorzystania funduszy oraz o lepszą komunikację, co 
doprowadzi do bardziej powszechnej własności, wzrostu uznania dla wartości oraz 
kontroli wykorzystania funduszy;

15. wzywa do dalszego upraszczania przepisów oraz zwiększania elastyczności i 
przejrzystości w programowaniu i zarządzaniu funduszami strukturalnymi, które to 
działania umożliwiłyby lepszą realizację projektów oraz szybsze i bardziej stosowne 
reagowanie na wyzwania i zagrożenia społeczne;

16. podkreśla, że nie ma bezpośredniego związku między wynikami polityki regionalnej a 
wynikami makroekonomicznymi państw członkowskich oraz że nie należy karać 
regionów za nieprzestrzeganie na szczeblu krajowym procedur związanych z 
zarządzaniem gospodarką; jest przekonany, że nakładanie dodatkowych kar może nasilić 
problemy państw członkowskich, które już stoją w obliczu trudności 
makroekonomicznych, uważa zatem, że uwarunkowania makroekonomiczne są nie do 
przyjęcia.
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