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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. zauważa, że zwiększenie różnorodności form działalności gospodarczej, podniesienie 
poziomu zatrudnienia i zmniejszenie bezrobocia mają decydujące znaczenie dla 
utrzymania wzrostu gospodarczego, wspierania społeczeństwa sprzyjającego integracji 
społecznej oraz zwalczania ubóstwa;

2. uważa, że biorąc pod uwagę niedawne i nadchodzące rozszerzenia UE, bardziej niż 
zwykle niezbędne jest zapewnienie środków finansowych wystarczających do 
zapewnienia niezbędnego poziomu spójności społecznej i gospodarczej, by wzmocnić w 
ten sposób prawdziwą konwergencję; ubolewa, że Rada Europejska nie przewidziała 
wystarczających środków finansowych na rozwój polityki spójności; przypomina, że 
nadal istnieją regiony europejskie, które, pomimo że występują w nich te same 
problemy, jakie występowały w poprzednim okresie finansowania, nie zostaną objęte w 
ramach celu konwergencji; nalega zatem, by państwa członkowskie czuwały nad 
skutecznym wdrażaniem wszystkich programów;

3. wyraża przekonanie, że polityka spójności powinna być polityką integracji 
przeciwdziałającą wykluczeniu społecznemu i dyskryminacji na rynku pracy, dlatego 
powinna wspierać docelowo uczestnictwo najbardziej narażonych i znajdujących się w 
niekorzystnej sytuacji grup społecznych (kobiet, młodzieży, osób, które przedwcześnie 
przerwały naukę, osób pozostających na długotrwałym bezrobociu, osób starszych, 
niepełnosprawnych, przedstawicieli mniejszości oraz imigrantów) we wszystkich 
obszarach życia społecznego, w szczególności zaś w działalności gospodarczej; uważa, 
że polityka oraz instrumenty spójności, przy udziale inicjatyw podejmowanych przez 
władze lokalne i regionalne, powinny zwracać szczególną uwagę na obszary o słabo 
rozwiniętej infrastrukturze i wysokim bezrobociu lub o innych specyficznych 
problemach szkodliwych dla rozwoju gospodarczego oraz na grupy wymienione 
powyżej, powinny również zostać wykorzystane do zwiększenia ich szans na 
zatrudnienie, integrację społeczną i aktywne obywatelstwo; uważa, że działania 
towarzyszące i wspierające zapobieganie wykluczeniu społecznemu powinny zostać 
zasadniczo włączone w zakres wsparcia wyżej wspomnianych grup, tak by zwiększyć 
ich szanse na podjęcie zatrudnienia;

4. jest zdania, że biorąc pod uwagę doświadczenia związane z programem Equal, 
szkolenie oraz uznawanie kwalifikacji uzyskanych za granicą, doradztwo personalne 
oraz nauka języków powinny być wspierane w celu ułatwienia integracji społecznej 
wszystkich imigrantów, w tym osób ubiegających się o azyl;

5. uważa za szczególnie niezbędne, aby w dziedzinie polityki spójności zostało 
uwzględnione zjawisko przemocy wobec kobiet, wykorzystując tę politykę w celu 
umożliwienia ofiarom przemocy szerszego dostępu do rynku pracy;

6. uważa, że mechanizmy polityki spójności powinny wspierać gospodarkę socjalną i 
obejmować odpowiednie usługi socjalne, jak również być źródłem zatrudnienia, 
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pomagać w osiąganiu równowagi pomiędzy życiem osobistym, rodzinnym a 
zawodowym, co jest szczególnie korzystne we wspieraniu zatrudnienia kobiet, oraz w 
związku z tym pomagać w przezwyciężaniu wykluczenia społecznego za 
pośrednictwem towarzyszących środków wsparcia; wzywa państwa członkowskie do 
włączenia do swoich referencyjnych strategii ramowych elementów wspierających 
elastyczność, połączonych z bezpieczeństwem zatrudnienia oraz do zmniejszenia 
segmentacji rynku pracy oraz segregacji zawodowej, z należytym uwzględnieniem roli 
partnerów społecznych;

7. wzywa Komisję do większego zaangażowania przedstawicieli państw członkowskich, 
regionów, władz lokalnych oraz partnerów społecznych w politykę spójności; uważa, że 
partnerzy społeczni są istotnym filarem partnerstwa na rzecz wzrostu i zatrudnienia; 
uważa również w związku z tym za niezbędne wzmocnienie sieci partnerów 
społecznych współpracujących ponad granicami państw;

8. wyraża zaniepokojenie faktem, że starzenie się społeczeństwa spowoduje zmniejszenie 
zatrudnienia w Unii Europejskiej; z zadowoleniem przyjmuje propozycję Komisji w 
sprawie zwiększenia nakładów na promowanie zdrowia oraz zapobieganie chorobom, 
co pozwoli na większe uczestnictwo obywateli w rynku pracy, dłuższe życie zawodowe, 
większą wydajność oraz mniejsze koszty opieki zdrowotnej i socjalnej;

9. nalega, aby Komisja przewidziała użycie środków z Europejskiego Funduszu 
Społecznego na ogólną poprawę warunków pracy, a zwłaszcza na promocję zdrowia i 
bezpieczeństwa oraz na zmniejszenie ilości wypadków przy pracy;

10. uznaje wagę rozwoju i wzmocnienia kapitału ludzkiego oraz z zadowoleniem przyjmuje 
wspieranie przez Komisję aktywnej polityki, przede wszystkim w dziedzinach 
kształcenia i uczenia się przez całe życie, zwłaszcza w odniesieniu do kobiet i starszych 
pracowników, z myślą o osiągnięciu celu strategii lizbońskiej dotyczącego podniesienia 
wskaźników zatrudnienia tych osób; wzywa państwa członkowskie do włączenia do ich 
referencyjnych strategii ramowych takich elementów i środków, które pomagają w 
doskonaleniu systemów edukacji i kształcenia, zapewniając ich odpowiednią 
dostępność oraz odpowiedni wskaźnik określający liczbę osób, które uzyskały wysokiej 
jakości edukację oraz ułatwiając przejście ze szkoły do świata pracy, oraz wzywa do 
promowania ducha przedsiębiorczości oraz gospodarki opartej na wiedzy poprzez 
badania naukowe i innowacyjność.

11. w związku z powyższym podkreśla, że mikroprzedsiębiorstwa, jak zostały one 
zdefiniowane w Europejskiej Karcie Małych Przedsiębiorstw, a także osoby 
prowadzące własną działalność odgrywają ważną rolę; dlatego uważa za konieczne 
wspieranie programów, które promują rozwój tych sektorów, służą poprawie ich 
zdolności do prowadzenia badań naukowych, rozwoju i innowacji, pobudzają rozwój 
zasobów ludzkich i umożliwiają im łatwiejszy dostęp do finansowania; uważa, że 
wszystkie te działania przyczynią się do poprawy konkurencyjności, wzrostu 
gospodarczego oraz tworzenia nowych miejsc pracy, umożliwiając w ten sposób 
osiągnięcie celów strategii lizbońskiej;

12. wzywa państwa członkowskie, by w celu zwiększenia konkurencyjności oraz wsparcia 
zatrudnienia, zwłaszcza w najuboższych i najbardziej oddalonych regionach, włączyły
do swoich referencyjnych strategii ramowych środki mające na celu wzmocnienie 
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działalności gospodarczej MŚP poprzez ulepszenia sieci infrastruktury i usług oraz 
dostępność technologii informacyjnych i łączności; udzielając odpowiednie wsparcie 
oraz dostęp do środków finansowych nowopowstałym przedsiębiorstwom, 
przyśpieszając usuwanie biurokratycznych przeszkód, wynagradzając podejmowanie
działań w dziedzinie przedsiębiorczości, i zapewniając jednocześnie równość szans i 
równe traktowanie.

13. wzywa państwa członkowskie do promowania, poprzez krajowe i regionalne programy 
rozwoju, podejścia do pracy uwzględniającego cykl życiowy, do zapewnienia rynku
pracy sprzyjającego integracji społecznej, do podnoszenia atrakcyjności miejsc pracy i 
zapewnienia, by stała się ona opłacalna dla osób poszukujących pracy, w tym osób 
znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, jak i bezrobotnych;

14. wyraża opinię, że polityka spójności powinna stworzyć warunki sprzyjające mobilności 
pracowników, poprzez zapewnienie im dostępności opieki społecznej i zapewnienie 
niedyskryminacyjnych procedur administracyjnych zarówno pracownikom, jak i ich 
rodzinom; 

15. wzywa państwa członkowskie do przyjęcia, w ramach krajowych i narodowych 
programów rozwoju, środków, które zachęcą do znalezienia i umożliwią utrzymanie 
zatrudnienia oraz przyczynią się do modernizacji systemów opieki społecznej, do 
poprawy zdolności adaptacyjnej pracowników i przedsiębiorstw oraz elastyczności 
rynku pracy; 

16. wzywa państwa członkowskie do przewidzenia w referencyjnych strategiach ramowych 
mechanizmów wsparcia przedsiębiorstw w wymianie najlepszych praktyk i ocenie 
możliwości współpracy ze publicznymi instytutami badań naukowych i unijnymi 
ośrodkami informacji, w celu promowania produktów innowacyjnych i ich zastosowań.

17. nalega, aby Komisja położyła nacisk na programy skierowane na wspieranie 
umiejętności niezbędnych w społeczeństwie opartym na wiedzy – technologie 
informacyjnych i łączności oraz przedsiębiorczość – w związku z ich szerokim
oddziaływaniem społecznym, terytorialnym i kulturalnym.

18. wzywa do przeprowadzenia badań, z uwzględnieniem np. dotychczasowych 
pozytywnych doświadczeń, w celu wcześniejszego zidentyfikowania możliwego 
wyludnienia w obszarach o słabej gospodarce, zwłaszcza w obszarach wiejskich, oraz 
ich potrzeb i specyficznych problemów, w celu wprowadzenia środków 
zapobiegawczych dla uniknięcia nadmiernej koncentracji w wysoko 
uprzemysłowionych regionach, tak aby doprowadzić do bardziej zrównoważonego
prowadzenia działalności gospodarczej we wszystkich regionach UE, łącznie z 
tworzeniem nowych i lepszych miejsc pracy oraz łatwiejszym dostępem do świadczeń 
socjalnych dla wszystkich obywateli;

19. podkreśla, że istotne jest wykorzystanie EFS w zintegrowanym wsparciu dla obszarów 
wiejskich i uważa, że wsparcie to musi opierać się na wieloaspektowym procesie 
programowania, w świetle pozytywnych doświadczeń związanych z realizacją 
programu Leader, włączając w ten proces osoby pracujące w obszarach wiejskich; 
podkreśla, że należy potraktować priorytetowo osiągnięcie synergii we wszystkich 
funduszach poświęconych obszarom wiejskim oraz że koncepcje zdecentralizowanego 
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finansowania, takie jak dotacje globalne doskonale się do tego nadają;

20. uważa, że w niektórych państwach członkowskich partnerstwo w zakresie inwestycji w 
sektorze publicznym i prywatnym okazało się skuteczne i wzywa państwa członkowskie 
do dalszego go stymulowania;

21. uważa, że UE powinna zachęcać do restrukturyzacji przedsiębiorstw w państwach 
członkowskich, by w ten sposób promować i utrzymywać zatrudnienie, opiekę 
społeczną i konkurencyjność na niedawno zliberalizowanych rynkach i złagodzić 
społeczne skutki globalizacji.
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