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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 społeczna, jak również spójność terytorialna są podstawowymi 
zasadami w określaniu wszystkich strategii politycznych i działań UE, jak stanowi art. 7 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz że przy realizacji tych polityk i działań 
należy uwzględniać postanowienia art. 9 TFUE;

2. utrzymuje, że celem strategii politycznych w dziedzinie spójności musi być trwały wzrost 
gospodarczy, który rozkłada się równomiernie pod względem terytorialnym i społecznym, 
a także tworzenie miejsc pracy i realizacja europejskiego modelu socjalnego, który 
stanowi element składowy spójności i konkurencyjności gospodarki europejskiej;

3. uważa, że polityka spójności jest jednym z filarów polityki gospodarczej i strategii Unii 
dotyczącej długoterminowych inwestycji

4. wyraża przekonanie, że trudności, jakie pojawiły się w związku z kryzysem 
gospodarczym, powinny skłonić Komisję do przedstawienia w trybie pilnym wniosku w 
sprawie reformy funduszy strukturalnych, który będzie ambitny i spójny z celami 
określonymi w strategii UE 2020, a także będzie uwzględniać, między innymi, stanowisko 
Parlamentu Europejskiego wyrażone w rezolucji A7-0267/2010;

5. utrzymuje, że dla powodzenia strategii UE 2020 konieczne jest ścisłe wzajemne 
połączenie polityki spójności społecznej i terytorialnej wewnątrz nowych ram, które 
ustanowią wyraźne synergie między strategiami politycznymi UE a wszystkimi 
funduszami strukturalnymi; podkreśla, że Europejski Fundusz Społeczny jest jedynym, 
wyspecjalizowanym instrumentem opracowanym z myślą o rynku pracy i integracji 
społecznej i jako taki musi zostać wzmocniony;

6. uważa, że EFS, aby mógł być użyteczny, musi koncentrować się na inwestycjach 
dotyczących kompetencji, działań w zakresie kształcenia ustawicznego oraz 
przekwalifikowania zawodowego, a także na prawidłowym funkcjonowaniu rynku pracy i 
na warunkach socjalnych, w celu wpierania zdolności do zatrudnienia, wydajności, 
wzrostu i zatrudnienia w Europie;

7. wzywa Komisję do podkreślenia wkładu EFS w kontekście przyszłej struktury funduszy 
strukturalnych; uważa, że użyteczne byłoby wpisanie EFS w ramach regulaminu i 
podstawowej struktury strategicznej obejmującej ogólne postanowienia dotyczące 
funduszy na rzecz spójności, zachowując jednocześnie odrębne przepisy, funkcjonowanie 
i finansowanie;

8. uznaje, że wpływ kryzysu gospodarczego nie jest jednakowy na terytorium UE i w 
różnym stopniu dotyka obywateli UE; uważa, że nowa strategia dotycząca wykorzystania 
funduszy będzie bardziej skuteczna, jeżeli będzie obejmować również sprawowanie 
rządów na poziomie lokalnym i regionalnym, które to rządy są w stanie dostosować 
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strategiczne cele do specyficznych cech danego terytorium, zwłaszcza poprzez 
zorganizowany dialog ze wszystkimi zainteresowanymi podmiotami;

9. zwraca się do Komisji o przedstawienie reformy funduszy strukturalnych, która będzie 
miała na celu dalej posunięte uproszczenie procedur i warunków stosowania funduszy, a 
także poprawę systemu kontroli i przejrzystości w zakresie przyznawania finansowania, 
tak aby strategie polityczne UE w zakresie spójności stały się bardziej widoczne.


