
PA\918002PL.doc PE500.413v01-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

PARLAMENT EUROPEJSKI 2009 - 2014

Komisja Rozwoju Regionalnego

2012/2257(INI)

7.11.2012

PROJEKT OPINII
Komisji Rozwoju Regionalnego

dla Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych

w sprawie europejskiego semestru na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: 
zatrudnienie i aspekty społeczne w rocznej analizie wzrostu gospodarczego 
2013
(2012/2257 (INI))

Sprawozdawczymi komisji opiniodawczej: Mojca Kleva



PE500.413v01-00 2/4 PA\918002PL.doc

PL

PA_NonLeg



PA\918002PL.doc 3/4 PE500.413v01-00

PL

WSKAZÓWKI

Komisja Rozwoju Regionalnego zwraca się do Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, 
właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 
następujących wskazówek:

1. wyraża rozczarowanie w związku z tym, że Komisja zignorowała wielokrotne apele 
Parlamentu o ustanowienie pełnej legitymacji demokratycznej w odniesieniu do 
europejskiego semestru, poczynając od przekształcenia rocznej analizy wzrostu 
gospodarczego w roczne wytyczne dotyczące zrównoważonego wzrostu, przedstawiane w 
formacie umożliwiającym Parlamentowi proponowanie poprawek i dzięki któremu 
przejrzysty proces międzyinstytucjonalnego podejmowania decyzji skutkowałby wspólnie 
uzgodnionymi wytycznymi politycznymi; wzywa Komisję do przedstawiania przyszłych 
rocznych analiz wzrostu gospodarczego w bardziej ambitny sposób, z uwzględnieniem 
szerszych wytycznych dla organów krajowych, regionalnych i lokalnych;

2. podkreśla, że Komisja powinna bardziej uwzględniać szczególne tendencje regionalne, jak 
również potencjalne błędy w swoich prognozach, które stanowią podstawę rocznej analizy 
wzrostu gospodarczego;

3. odnotowuje, że polityka spójności jako podstawowe narzędzie inwestycyjne UE, które 
dokładnie reaguje na regionalne potrzeby inwestycyjne, przyczynia się nie tylko do 
zmniejszania różnic miedzy regionami, ale również do ożywienia gospodarczego i 
skutecznego zapewniania trwałego wzrostu i tworzenia miejsc pracy w całej Unii;

4. wskazuje, że w dobie ograniczeń budżetowych i ograniczonej zdolności sektora 
prywatnego do udzielania pożyczek fundusze strukturalne są istotnym elementem 
stymulującym gospodarkę i przyczyniającym się do realizacji zapisanych w strategii 
„Europa 2020” celów dotyczących wzrostu i zatrudnienia; w związku z tym podkreśla, że 
z uwagi na kluczową rolę odgrywaną przez politykę spójności w opracowywaniu 
krajowych programów w ramach europejskiego semestru polityka ta powinna znaleźć się 
w centrum rocznej analizy wzrostu i powinna być uwzględniona w rocznej debacie na 
temat wzrostu i miejsc pracy w UE;

5. wskazuje na znaczenie zaangażowania organów krajowych, regionalnych i lokalnych, 
partnerów społecznych i społeczeństwa obywatelskiego w opracowywanie i wdrażanie 
wytycznych politycznych w ramach rocznej analizy wzrostu w celu zapewnienia 
większego poczucia odpowiedzialności za realizację celów strategii „Europa 2020”; 

6. uważa za istotne, by polityka spójności przyczyniała się do ograniczania wewnętrznych 
rozbieżności pod względem konkurencyjności i nierównowagi strukturalnej dzięki jej 
zdolności do dostosowywania się do specjalnych potrzeb regionów; w tym względzie 
przyjmuje z zadowoleniem inicjatywę Komisji, aby przeprogramować, gdzie jest to 
możliwe, nierozdzielne środki z funduszy strukturalnych na rzecz MŚP, efektywności 
energetycznej i zatrudnienia młodzieży; domaga się należytego informowania Parlamentu 
o realizacji tej inicjatywy na szczeblu krajowym;

7. wzywa państwa członkowskie do pełnego wykorzystania funduszy strukturalnych w celu 
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zwiększenia szans na zatrudnienie oraz skutecznego zwalczania strukturalnego 
i długoterminowego bezrobocia; uważa, że Komisja powinna zaproponować w trybie 
pilnym europejską gwarancję na rzecz młodzieży, aby rzeczywiście poprawić sytuację 
młodzieży niekształcącej się, niepracującej ani nieszkolącej się, oraz że powinna ona 
współpracować ściśle z państwami członkowskimi, aby przeznaczały część 
nierozdzielnych środków z funduszy na zwalczanie bezrobocia młodzieży.


