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NÁVRHY

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci vyzývá Výbor pro regionální rozvoj jako věcně 
příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

A. vzhledem k tomu, že hospodářské, regionální a sociální politiky EU jsou provázané a 
problémy absorpční kapacity u různých fondů jsou v členských státech podobné;

1. vyzývá Komisi a členské státy, aby zajistily, že příští ESF bude přispívat k plnění 
strategie Evropa 2020 v oblastech politik zaměstnanosti a sociální politiky jako účinný, 
jednoduchý a uživatelsky vstřícný nástroj;

2. zdůrazňuje, že je třeba soustředit úsilí na omezený počet priorit, aby se tak 
maximalizoval dopad ESF v rámci podpory strategie Evropa 2020;

3. vyzývá členské státy, aby zainteresovaly sociální partnery na vnitrostátní a místní 
úrovni s cílem přesněji stanovit potřeby pracovního trhu;

4. vyzývá členské státy, aby zlepšily informovanost o dostupnosti ESF a posílily kapacity 
pro vypracovávání projektů s cílem přispět k vytváření nových pracovních míst;

5. vyzývá Komisi, by zajistila, že současně s podporou provádění strategie Evropa 2020 
bude politika soudržnosti snižovat nerovnosti a přispívat k harmonickému rozvoji EU;

6. vyjadřuje politování nad tím, že kvůli zdlouhavým administrativním postupům, 
složitým pravidlům a těžkopádným kontrolním mechanismům je čerpání prostředků z 
ESF pomalejší, než se očekávalo, a že mnoho případných příjemců to odradilo od toho, 
aby požádali o finanční prostředky;

7. vyzývá Komisi, aby přezkoumala míru spolufinancování s cílem lépe zohlednit úroveň 
rozvoje; vyzývá členské státy, aby vytvořily mechanismy poskytování pomoci malým 
příjemcům při přípravě žádostí a po dobu čerpání;

8. vyzývá členské státy, aby ve větší míře využily možnosti, kterou představuje vyplacení 
záloh příjemcům prostředků z ESF;

9. zdůrazňuje potřebu většího a cílenějšího zaměření na skutečné výstupy a výsledky 
podpory z ESF prostřednictvím zlepšení systémů hodnocení a monitorování a ukazatelů; 


