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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. przyjmuje z zadowoleniem sprawozdanie strategiczne Komisji dotyczące realizacji 
programów polityki spójności współfinansowanych w ramach funduszy strukturalnych 
(2007-2013) (COM(2010)110); uważa jednak, że następstwie światowej recesji 
gospodarczej sprawozdanie Komisji powinno dostarczyć bardziej wnikliwej aktualnej 
oceny wpływu wybranych projektów na tworzenie nowych miejsc pracy, zmniejszenie 
dysproporcji społeczno-gospodarczych, poprawę integracji społecznej i zwiększenie 
potencjału ludzkiego;

2. wyraża zadowolenie z poczynionych już postępów w realizacji projektów odnoszących się 
do wytycznej „Lepsze i liczniejsze miejsca pracy”; zaleca jednak zdecydowanie, by 
priorytetem stało się uruchomienie zasobów w celu osiągnięcia celu redukcji ubóstwa w 
strategii Europa 2020;

3. nawołuje państwa członkowskie do zmniejszenia nadmiernych kosztów 
administracyjnych oraz przeszkód w osiągnięciu politycznych celów dotyczących dostępu 
do zatrudnienia, zwalczania ubóstwa oraz rozwoju umiejętności; przyznaje, że dyscyplina 
w przyznawaniu środków poprawiła realizację programów;

4. wzywa Komisję do poprawy efektywności EFS przy zapewnianiu obywatelom 
europejskim możliwości zwiększenia własnych szans na zatrudnienie oraz zdolności 
dostosowania, a także przy tworzeniu warunków trwałego wzrostu gospodarczego; 

5. pamiętając o tym, że EFS stanowi główne narzędzie w zwalczaniu ubóstwa, wykluczenia 
społecznego i bezrobocia, wzywa Komisję do zwiększenia potencjału tego funduszu, jego 
autonomii finansowej i elastyczności oraz do uproszenia procedur, działań następczych i 
kontroli;

6. wzywa Komisję do poprawy monitorowania postępów poprzez zwiększenie zakresu 
stosowania podstawowych wskaźników w krajowych sprawozdaniach strategicznych;  
podkreśla potrzebę wyeksponowania wszystkich osiągnięć na poziomie krajowym w 
zakresie tworzenia miejsc pracy, wspierania równych szans i integracji społecznej 
wszystkich najsłabszych grup społeczeństwa. 


