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SUGGESTIES
De Commissie werkgelegenheid en sociale zaken verzoekt de ten principale bevoegde
Commissie regionale ontwikkeling onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te
nemen:
A.

overwegende dat het economische, regionale en sociale beleid van de EU met elkaar
samenhangen en dat de problemen met het absorptievermogen van verschillende
fondsen in de lidstaten gelijkaardig zijn,

1.

vraagt de Commissie en de lidstaten ervoor te zorgen dat het toekomstige ESF als
efficiënt, eenvoudig en gebruiksvriendelijk instrument bijdraagt tot de tenuitvoerlegging
van de Europa 2020-strategie op het gebied van werkgelegenheid en sociaal beleid;

2.

benadrukt dat de inspanningen op een beperkt aantal prioriteiten moeten worden
geconcentreerd opdat het ESF een zo groot mogelijk effect zou hebben ter
ondersteuning van de Europa 2020-strategie;

3.

vraagt de lidstaten de sociale partners op nationaal en lokaal niveau inspraak te geven
om de behoeften van de arbeidsmarkt beter in kaart te brengen;

4.

vraagt de lidstaten de informatie over toegang tot het ESF te verbeteren en de
capaciteiten inzake het opzetten van projecten te vergroten om nieuwe banen te helpen
scheppen;

5.

vraagt de Commissie ervoor te zorgen dat het cohesiebeleid bij de ondersteuning van de
tenuitvoerlegging van de Europa 2020-strategie ongelijkheden verkleint en een
harmonische ontwikkeling in de EU bevordert;

6.

betreurt dat de uitvoering van het ESF door lange administratieve procedures,
ingewikkelde regels en zware controlemechanismen trager verloopt dan gepland en dat
veel potentiële begunstigden worden ontmoedigd om steun aan te vragen;

7.

vraagt de Commissie het medefinancieringspercentage te herzien om het beter af te
stemmen op het ontwikkelingsniveau; vraagt de lidstaten mechanismen te creëren om
kleine begunstigden te helpen bij het opstellen van aanvragen en tijdens de uitvoering;

8.

vraagt de lidstaten meer gebruik te maken van de mogelijkheid om voorschotten te
betalen aan ESF-begunstigden;

9.

benadrukt de noodzaak van sterke en speciale aandacht voor de daadwerkelijke
uitkomsten en resultaten van de ESF-steun door betere evaluatie-, monitoring- en
indicatorsystemen.
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