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PASIŪLYMAI

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas ragina atsakingą Regioninės plėtros komitetą į savo 
pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. atkreipia dėmesį į tai, kad socialinė ir teritorinė sanglauda yra pagrindinis visų ES 
politikos ir veiklos sričių principas, kaip apibrėžta SESV 7 straipsnyje, ir jo 
įgyvendinimas turi būti įtrauktas į SESV 9 straipsnio nuostatas;

2. patvirtina, kad sanglaudos politikos tikslas turėtų būti tvarus ekonomikos augimas, kuris 
būtų vienodai paskirstomas teritoriniu ir socialiniu pagrindu, taip pat darbo vietų kūrimas 
ir socialinio Europos modelio, kuris yra sanglaudos ir Europos ekonomikos 
konkurencingumo veiksnys, įgyvendinimas;

3. mano, kad sanglaudos politika yra vienas iš ES ekonominės politikos ir ilgalaikio 
strateginio investavimo ramsčių;

4. yra įsitikinęs, kad ekonomikos ir finansų krizės sukelti sunkumai turėtų paskatinti 
Komisiją nedelsiant pateikti ambicingą pasiūlymą dėl struktūrinių fondų reformos, kuris 
atitiktų strategijoje „ES 2020“ numatytus tikslus, ir kuriame, be kita ko, būtų 
atsižvelgiama į nuomonę, išdėstytą Parlamento rezoliucijoje A7–0267/2010;

5. mano, kad siekiant sėkmingai įgyvendinti strategiją „ES 2020“, socialinės ir teritorinės 
sanglaudos politikos sritys turėtų būti glaudžiai susietos ir turėtų sudaryti bendrą naują 
pagrindą, pagrįstą tvirta ES politikos sričių ir visų struktūrinių fondų sąveika; pabrėžia, 
kad Europos socialinis fondas yra vienintelė konkreti priemonė, skirta darbo rinkai ir 
socialinei įtraukčiai skatinti, todėl jis turėtų būti stiprinamas;

6. mano, jog siekiant užtikrinti, kad ESF lėšos būtų panaudotos veiksmingai, reikėtų visų 
pirma investuoti į kompetencijos kėlimą, mokymąsi visą gyvenimą ir profesinį 
persikvalifikavimą, taip pat į gerai veikiančią darbo rinką ir socialinių sąlygų užtikrinimą; 
tokiu būdu Europoje būtų skatinamas augimas, produktyvumas ir užimtumo didėjimas;

7. ragina Komisiją padidinti Europos socialiniam fondui skiriamą lėšų dalį atsižvelgiant į 
būsimą struktūrinių fondų formą; mano, jog svarbu užtikrinti, kad ESF veiktų pagal 
nustatytą reglamentą ir kad turėtų strateginį pagrindą, kuris būtų grindžiamas bendromis 
priemonių, kuriomis būtų skatinama sanglauda, įgyvendinimo nuostatomis, ir kad tuo pat 
metu laikytųsi savų veiklos ir finansavimo taisyklių;

8. pripažįsta, kad ekonomikos ir finansų krizė nevienodai paveikė atskiras ES teritorijas ir 
piliečius ir mano, kad naujoji fondų lėšų naudojimo strategija būtų veiksmingesnė, jei ją 
padėtų formuoti regioninės ir vietos valdžios atstovai, gebantys suderinti strateginius 
tikslus su konkrečiais teritoriniais poreikiais ir palaikyti struktūrinį dialogą su visomis 
suinteresuotomis šalimis;

9. ragina Komisiją pateikti struktūrinių fondų reformos projektą; jos tikslas būtų gerokai 
supaprastinti procedūras ir fondo lėšų panaudojimo nuostatas, pagerinti kontrolės sistemą 
ir padidinti fondų lėšų skyrimo skaidrumą siekiant, kad ES sanglaudos politika būtų 
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matomesnė.


