
PA\936724PL.doc PE510.825v01-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

PARLAMENT EUROPEJSKI 2009 - 2014

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych

2013/2042(INI)

20.5.2013

PROJEKT OPINII
Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych

dla Komisji Rozwoju Regionalnego

w sprawie ograniczeń budżetowych władz regionalnych i lokalnych 
dotyczących wydatkowania funduszy strukturalnych UE w państwach 
członkowskich
(2013/2042(INI))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Jan Kozłowski



PE510.825v01-00 2/3 PA\936724PL.doc

PL

PA_NonLeg



PA\936724PL.doc 3/3 PE510.825v01-00

PL

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 w czasach rosnącego zapotrzebowania na usługi społeczne presja finansowa 
na władze regionalne i lokalne powodowana ograniczeniami finansowymi może mieć 
negatywny wpływ na spójność społeczną i zatrudnienie, co uniemożliwi realizację celów 
strategii „Europa 2020”;

2. z zadowoleniem przyjmuje uproszczenie procedur oraz większą dostępność Europejskiego 
Funduszu Społecznego, który umożliwia lepsze i szybsze reagowanie na wyzwania 
związane z obecną sytuacją gospodarczą;

3. podkreśla szczególną rolę EFS w realizacji strategii „Europa 2020”, w szczególności 
poprzez wkład na rzecz wysokiego poziomu zatrudnienia, wydajności i spójności 
społecznej;

4. wzywa do zmniejszenia całkowitego poziomu zobowiązań pozostających do realizacji 
(reste à liquider - RAL), który stanowi poważne zagrożenie dla skutecznego 
wykorzystania zasobów dostępnych w ramach polityki spójności, przez co prowadzi do 
ograniczenia potencjału umożliwiającego tworzenie miejsc pracy; 

5. podkreśla, że polityka spójności to ważny czynnik pobudzający inwestycje publiczne i 
prywatne, dzięki czemu przyczynia się ona do rozwoju gospodarczego całej Unii 
Europejskiej, a nie tylko regionów, które czerpią z niej bezpośrednie korzyści; 

6. podkreśla, że zarządzanie gospodarką UE powinno być na tyle elastyczne, aby 
umożliwiało realizowanie inwestycji wspierających wzrost i tworzenie miejsc pracy w 
ramach polityki spójności; 

7. podkreśla potrzebę większego udziału władz lokalnych i regionalnych w programowaniu, 
wdrażaniu, monitorowaniu i ocenianiu funduszy, który zagwarantowałby lepsze 
współdziałanie strategii unijnych, narodowych i regionalnych; 

8. wzywa do dalszego upraszczania przepisów oraz zwiększania elastyczności w 
programowaniu i zarządzaniu funduszami strukturalnymi, które to działania umożliwiłyby 
lepszą realizację projektów oraz szybsze i bardziej stosowne reagowanie na wyzwania i 
zagrożenia społeczne. 


