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WSKAZÓWKI

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych zwraca się do Komisji Rozwoju Regionalnego, 
właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 
następujących wskazówek:

A. mając na uwadze, że polityka gospodarcza, polityka regionalna i polityka społeczna UE 
są ze sobą wzajemnie powiązane, a problemy państw członkowskich w kwestii 
zdolności do wykorzystania różnych funduszy są podobne,

1. wzywa Komisję i państwa członkowskie do zagwarantowania, że przyszły EFS, będący 
wydajnym, prostym i przyjaznym beneficjentom instrumentem, przyczyni się do 
realizacji strategii Europa 2020 w dziedzinie zatrudnienia i polityki społecznej;

2. podkreśla, że działania należy skoncentrować na ograniczonej liczbie priorytetów, by 
wpływ EFS na realizację strategii Europa 2020 był możliwie największy;

3. apeluje do państw członkowskich, aby zaangażowały partnerów społecznych szczebla 
krajowego i lokalnego w celu dokładniejszego określenia potrzeb rynku pracy;

4. nalega, aby państwa członkowskie dokonały usprawnień w zakresie informacji 
udzielanych na temat dostępności środków z EFS i zwiększyły możliwości w zakresie 
opracowywania projektów, aby przyczynić się do tworzenia nowych miejsc pracy;

5. wzywa Komisję do zagwarantowania, że polityka spójności pozwoli zmniejszyć 
nierówności i będzie wspierać harmonijny rozwój w UE, sprzyjając jednocześnie 
realizacji strategii Europa 2020;

6. ubolewa, że z powodu zbyt długich procedur administracyjnych, skomplikowanych 
zasad i surowych mechanizmów kontroli wykorzystywanie środków z EFS odbywa się 
wolniej niż zakładano, a wielu potencjalnych beneficjentów czuje się zniechęconych do 
wystąpienia o fundusze;

7. wzywa Komisję do dokonania przeglądu poziomu współfinansowania, aby lepiej ocenić 
stopień rozwoju; apeluje do państw członkowskich o utworzenie mechanizmów 
udzielających pomocy drobnym beneficjentom zarówno podczas przygotowywania 
wniosku, jak i w trakcie wykorzystywania funduszy;

8. apeluje do państw członkowskich, by w większym stopniu korzystały z możliwości 
wypłacania beneficjentom EFS zaliczek;

9. podkreśla potrzebę skupienia się na faktycznych wynikach wsparcia z EFS poprzez 
usprawnienie systemów oceny, kontroli i wskaźników. 


