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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. z zadowoleniem przyjmuje piąte sprawozdanie Komisji Europejskiej w sprawie spójności 
gospodarczej, społecznej i terytorialnej, które zawiera propozycje przyszłych działań, 
jakie należy podjąć w ramach wspomnianej polityki, szczególnie poprzez powiązanie jej 
ze strategią Europa 2020, ze wspólnymi ramami strategicznymi, dzięki którym cele 
strategii Europa 2020 zostałyby przekształcone w priorytety inwestycyjne;

2. popiera inicjatywę opracowania nowych strategii makroregionalnych i domaga się 
przyjęcia środków, które umożliwiłyby rozpoznanie i wyeliminowanie różnic 
regionalnych, na przykład w zakresie dostępu do rynku pracy i edukacji;  

3. podkreśla, że Europejski Fundusz Społeczny stanowi kluczowe wsparcie dla strategii 
politycznych dotyczących rynku pracy i odgrywa ważną rolę w zwiększaniu integracji 
społecznej; 

4. wzywa do zwiększenia skuteczności Europejskiego Funduszu Społecznego przez 
podejmowanie działań ukierunkowanych na wyniki i uważa, że aby to osiągnąć, 
konieczne jest określenie jasnych i wymiernych celów i wskaźników wyników ex ante;

5. wzywa Komisję do poprawy widoczności działań podejmowanych przez Europejski 
Fundusz Społeczny oraz do zwiększenia jego dostępności i możliwości wspierania 
integracji na rynku pracy, szczególnie przez realizowanie koncepcji uczenia się przez całe 
życie, co sprzyja dostosowywaniu kompetencji pracowników do wymagań rynku pracy;   

6. uważa, że należy zwiększyć harmonizację poszczególnych funduszy strukturalnych, 
a w szczególności poprawić synergię między EFS a EFRR; 

7. podkreśla, że należy zwrócić szczególną uwagę na rozwój innowacji i możliwości 
tworzenia projektów małych i średnich przedsiębiorstw, które należą do głównych 
twórców miejsc pracy;

8. wzywa Komisję i państwa członkowskie do uproszczenia procedur i zmniejszenia 
nadmiernych obciążeń administracyjnych, jak również innych przeszkód utrudniających 
realizację celów Unii Europejskiej w zakresie wzrostu i tworzenia nowych miejsc pracy.


