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JAVASLATOK

A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság felhívja a Regionális Fejlesztési Bizottságot mint 
illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő 
javaslatokat:

1. üdvözli a Bizottságnak strukturális alapokból a 2007–2013 közötti időszakban 
társfinanszírozott kohéziós politikai programok végrehajtásáról szóló stratégiai jelentését 
(COM(2010)110); úgy véli azonban, hogy a világszintű gazdasági visszaesést követően a 
bizottsági jelentésnek alaposabban aktualizált értékelést kellene nyújtania a kiválasztott 
projektek hatásairól az új munkahelyek teremtése, a társadalmi-gazdasági különbségek 
csökkentése, a társadalmi integráció fokozása és az emberi tőke fejlesztése tekintetében;

2. üdvözli a „Több és jobb munkahely” iránymutatáshoz kapcsolódó projektek végrehajtása 
terén eddig elért előrelépéseket; ugyanakkor határozottan javasolja, hogy az Európa 2020 
stratégiában foglalt, a szegénység csökkentésére irányuló cél elérésére mozgósított 
forrásokat kiemelt kérdésként kezeljék;

3. felhívja a tagállamokat, hogy csökkentsék a túlzott igazgatási költségeket és hárítsák el a 
foglalkoztatáshoz való hozzáférésre, a szegénység leküzdésére és a készségek 
fejlesztésére irányuló politikai célok megvalósulásának akadályait; elismeri, hogy a 
források elkülönítése során alkalmazott fegyelem javította a programok végrehajtását;

4. felhívja a Bizottságot, hogy fokozza az ESZA hatékonyságát abban a tekintetben, hogy 
lehetőséget teremt az európai polgárok számára a foglalkoztathatóvá és 
alkalmazkodóképessé válásra, valamint hogy megteremti a fenntartható növekedés 
feltételeit;

5. figyelemmel arra, hogy az ESZA a szegénység, a társadalmi kirekesztés és a 
munkanélküliség elleni alapvető eszköz, felhívja a Bizottságot, hogy növelje az ESZA 
potenciálját, pénzügyi önállóságát és rugalmasságát, továbbá egyszerűsítse az eljárásokat, 
a nyomon követést és az ellenőrzéseket;

6. felhívja a Bizottságot, hogy javítsa az előrelépések nyomon követését a főbb mutatók 
nemzeti stratégiai jelentésekben való kiterjedt használatának megerősítése révén; 
hangsúlyozza, hogy a munkahelyteremtés, az esélyegyenlőség előmozdítása és 
valamennyi sérülékeny csoport társadalmi integrációja tekintetében valamennyi nemzeti 
politikai eredményt pontosítani kell.


