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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:

A. като има предвид, че икономическите, регионалните и социалните политики на 
ЕС са взаимосвързани, а държавите-членки изпитват сходни проблеми във връзка 
с капацитета за усвояване на средства от различните фондове,

1. призовава Комисията и държавите-членки да гарантират, че бъдещият ЕСФ ще 
допринася за изпълнението на стратегията „Европа 2020“ в областта на заетостта 
и социалната политика като ефикасен, прост и лесен за използване инструмент;

2. подчертава, че е необходимо усилията да се съсредоточат върху ограничен брой 
приоритети, с цел максимално въздействие на ЕСФ в процеса на подкрепа на 
стратегията „Европа 2020“;

3. призовава държавите-членки да включат социалните партньори на национално и 
местно равнище, за да определят по-добре потребностите на пазара на труда;

4. призовава държавите-членки да подобрят информацията относно възможността за 
достъп до ЕСФ и да увеличат възможностите за изграждане на проекти, за да 
допринесат за създаването на нови работни места;

5. призовава Комисията да гарантира, че подкрепяйки изпълнението на стратегията 
„Европа 2020“, политиката на сближаване същевременно намалява различията и 
насърчава хармонично развитие в ЕС

6. изразява съжаление, че поради дългите административни процедури, сложните 
правила и тромавите механизми за контрол, изпълнението на ЕСФ е по-бавно от 
предвижданото, и че редица потенциални бенефициери са обезсърчени да 
кандидатстват за финансиране;

7. призовава Комисията да преразгледа равнището на съфинансиране с цел да бъде 
отразена по-добре степента на развитие; призовава държавите-членки да създадат 
механизми за подпомагане на малките бенефициери при изготвянето на 
заявленията и по време на периода на изпълнение;

8. призовава държавите-членки да използват възможността за авансови плащания на 
бенефициерите на ЕСФ в по-голяма степен;

9. подчертава необходимостта да се отделя повече и по-целенасочено внимание на 
действителните резултати от подкрепата от ЕСФ, като се подобрят системите за 
оценка, мониторинг и индикатори. 


