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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:

A. mivel az EU gazdasági, regionális és szociálpolitikái kapcsolódnak egymáshoz, és a 
tagállamokban hasonló problémák merülnek fel a különböző alapok felvevőképességét 
illetően;

1. kéri a Bizottságot és a tagállamokat annak biztosítására, hogy a jövőbeli ESZA 
hatékony, egyszerű és felhasználóbarát eszközként járuljon hozzá az Európa 2020 
stratégia végrehajtásához a foglalkoztatás és a szociálpolitika területén;

2. hangsúlyozza, hogy az erőfeszítéseket korlátozott számú prioritásra kell összpontosítani 
annak érdekében, hogy az ESZA Európa 2020 stratégia támogatására kifejtett hatását 
maximalizálni lehessen;

3. kéri a tagállamokat, hogy vonják be a szociális partnereket nemzeti és helyi szinten, 
hogy a munkaerőpiac igényeit jobban meg lehessen határozni;

4. kéri a tagállamokat, hogy javítsák az ESZF-hez való hozzáféréssel kapcsolatos 
információkat, és növeljék a projektépítési kapacitásokat az új munkahelyek 
teremtésének előmozdítása érdekében;

5. kéri a Bizottságot annak biztosítására, hogy miközben támogatja az Európa 2020 
stratégia végrehajtását, a kohéziós politika csökkentse az egyenlőtlenségeket és 
mozdítsa elő az EU harmonikus fejlődését;

6. sajnálja, hogy a hosszú adminisztrációs eljárások, a bonyolult szabályok és a nehézkes 
ellenőrzési mechanizmus miatt az ESZF végrehajtása a vártnál lassabban halad, és sok 
lehetséges kedvezményezett elretten a támogatás kérelmezésétől;

7. kéri a Bizottságot, hogy vizsgálja felül a társfinanszírozás szintjét, hogy jobban 
tükröződjön a fejlődési szint; kéri a tagállamokat, hogy alakítsanak ki olyan 
mechanizmusokat, amelyek segítik a kisebb kedvezményezetteket kérelmük 
elkészítésében és a végrehajtás során;

8. kéri a tagállamokat, hogy nagyobb mértékben használják ki az előlegfizetés lehetőségét 
az ESZF-kedvezményezettek számára;

9. hangsúlyozza, hogy külön határozott hangsúlyt kell fektetni az ESZF-támogatás 
tényleges hatásaira és eredményeire, amihez segítséget nyújt az értékelési, ellenőrzési és 
jelzési rendszerek fejlődése.  


