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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 polityka zatrudnienia oraz polityka społeczna odgrywają ważną rolę w 
rozwoju terytorialnym i w znacznym stopniu mogą przyczynić się do realizacji celów 
polityki spójności;

2. jest zdania, że podejście terytorialne może być skutecznym mechanizmem wspierania 
rozwoju, zatrudnienia, edukacji i ograniczania ubóstwa, będących podstawowymi celami 
strategii „Europa 2020”;

3. jest zdania, że zintegrowane podejście terytorialne do EFS ma kluczowe znaczenie dla 
wdrożenia zasady pomocniczości poprzez wielopoziomowy system rządzenia i podkreśla 
znaczenie zapewnienia właściwych zdolności na szczeblu lokalnym i regionalnym;

4. zauważa, że istnieją znaczne rozbieżności w zakresie zatrudnienia i kwestii społecznych 
zarówno pomiędzy regionami, jak i w ich obrębie; jest zdania, że programy muszą być
skrojone na potrzeby regionów i podregionów oraz że w ramach EFS należy nadal 
wspierać rozwój lokalnego podejścia w dziedzinie zatrudnienia i włączenia społecznego;

5. uznaje za kluczowe, by umowy o partnerstwie i programy operacyjne zapewniały 
kompleksową analizę rozbieżności i potrzeb w zakresie rozwoju terytoriów oraz 
zintegrowane strategie odpowiadające konkretnym potrzebom obszarów geograficznych 
najbardziej dotkniętych problemem bezrobocia i ubóstwa i grup docelowych najbardziej 
zagrożonych dyskryminacją lub wykluczeniem społecznym, ze szczególnym 
uwzględnieniem zmarginalizowanych społeczności;

6. wzywa państwa członkowskie do zapewnienia otwartego dialogu z zainteresowanymi 
stronami na potrzeby przygotowania umów o partnerstwie i programów operacyjnych; jest 
zdania, że w celu skutecznego wykorzystania podejścia terytorialnego do działań 
finansowanych w ramach EFS należy przede wszystkim budować wzajemne zaufanie 
pomiędzy zainteresowanymi stronami.


