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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по заетост и социални въпроси приканва водещата комисия по регионално 
развитие да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните 
предложения:

1. приветства стратегическия доклад на Комисията относно изпълнението на 
програмите на политиката на сближаване, съфинансирани от структурните фондове 
(2007—2013 г.) (COM(2010)110); счита обаче, че след световната икономическа 
рецесия докладът на Комисията следва да предоставя по-обстойна и актуализирана 
оценка на въздействието на подбраните проекти по отношение на създаването на 
нови работни места, намаляването на социално-икономическите неравенства, 
засилването на социалното включване и подобряването на човешкия капитал;

2. приветства отбелязания вече напредък в изпълнението на проектите, относими към 
насоките за „Повече и по-добри работни места“; силно препоръчва обаче 
мобилизирането на средства за постигане на целта за намаляване на бедността в 
рамките на стратегията Европа 2020 да бъде определено за приоритет;

3. призовава държавите-членки да намалят прекомерните административни разходи и 
пречки, които препятстват целите на провеждане на политиката, що се отнася до 
достъпа до работни места, борбата с бедността и развитието на уменията; признава, 
че дисциплината при разпределението на средствата е подобрила изпълнението на 
програмите;

4. призовава Комисията да увеличи ефективността на Европейския социален фонд за 
гарантиране на възможностите на европейските граждани да бъдат подходящи за 
наемане на работа и приспособими, както и за създаване на условия за устойчиво 
развитие;

5. като има предвид, че ЕСФ е основен инструмент за борба срещу бедността, 
социалното изключване и безработицата, призовава Комисията да увеличи 
потенциала, финансовата независимост и гъвкавост на ЕСФ, както и да опрости 
процедурите, последващите действия и контрола;

6.   призовава Комисията да насърчи наблюдението на напредъка, като засили 
широкото използване на основни показатели в националните стратегически 
доклади; подчертава потребността от изясняване на всички национални постижения 
в провеждането на политиката, що се отнася до създаването на работни места, 
насърчаването на равните възможности и социалното включване за всички уязвими 
групи.


