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PASIŪLYMAI

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas ragina atsakingą Regioninės plėtros komitetą į savo 
pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

A. kadangi ES ekonominė, regionų ir socialinė politika yra susijusios ir valstybių narių 
gebėjimo panaudoti įvairių fondų lėšas problemos yra panašios;

1. ragina Komisiją ir valstybes nares užtikrinti, kad ateityje ESF, kuris būtų veiksminga, 
paprasta ir vartotojui palanki priemonė, prisidėtų prie strategijos „Europa 2020“ 
įgyvendinimo užimtumo ir socialinės politikos srityse;

2. pabrėžia, kad pastangas reikia sutelkti į nedidelį skaičių prioritetų siekiant kuo didesnio 
ESF poveikio remiant strategiją „Europa 2020“;

3. ragina valstybes nares įtraukti socialinius partnerius nacionaliniu ir vietos lygiu siekiant 
tiksliau nustatyti darbo rinkos poreikius;

4. ragina valstybes nares tobulinti informaciją apie prieigą prie ESF ir didinti projektų 
rengimo gebėjimus siekiant prisidėti prie naujų darbo vietų kūrimo;

5. ragina Komisiją užtikrinti, kad remiant strategijos „Europa 2020“ įgyvendinimą pagal 
sanglaudos politiką būtų mažinami skirtumai ir skatinamas darnus vystymasis ES;

6. apgailestauja, kad dėl ilgų administracinių procedūrų, sudėtingų taisyklių ir griežtų 
kontrolės priemonių ESF įgyvendinimas lėtesnis, negu buvo numatyta, ir kad tai varžo 
daug galimų paramos gavėjų kreiptis dėl finansavimo;

7. ragina Komisiją peržiūrėti bendro finansavimo lygį, kad būtų geriau atsižvelgiama į 
išsivystymo lygį;  ragina valstybes nares rengti priemones, skirtas teikti pagalbą 
smulkiems paramos gavėjams rengiant paraiškas ir įgyvendinant projektus;

8. ragina valstybes nares labiau naudotis galimybe ESF paramos gavėjams gauti 
išankstines išmokas;

9. pabrėžia, kad reikia skirti daug specialaus dėmesio tikrosioms pasekmėms ir 
rezultatams, kurių būtų pasiekta dėl to, kad ESF būtų remiamas gerinant vertinimo, 
stebėsenos ir rodiklių sistemas.  


