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SUGESTII

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale recomandă Comisiei pentru 
dezvoltare regională, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de 
rezoluție ce urmează a fi adoptată:

A. întrucât politicile UE în domeniul economic, regional și social sunt interconectate, iar 
problemele legate de capacitatea de absorbție a diferitelor fonduri în statele membre 
sunt similare,

1. invită Comisia și statele membre să garanteze că viitorul FSE poate constitui un 
instrument eficient, simplu și ușor de utilizat care contribuie la punerea în aplicare a 
strategiei Europa 2020 în domeniul ocupării forței de muncă și politicii sociale;

2. subliniază că este necesar să se concentreze eforturile asupra unui număr limitat de 
priorități pentru a asigura că FSE are un impact maxim în sprijinirea strategiei Europa 
2020;

3. invită statele membre să asigure implicarea partenerilor sociali la nivel național și local 
pentru a identifica cu mai multă precizie necesitățile pieței muncii;

4. invită statele membre să îmbunătățească informarea cu privire la FSE și accesibilitatea 
acestuia și să dezvolte capacități de elaborare a proiectelor pentru a contribui la crearea 
de noi locuri de muncă;

5. invită Comisia să garanteze că, pe lângă rolul său de sprijinire a punerii în aplicare a 
strategiei Europa 2020, politica de coeziune reduce disparitățile și promovează o 
dezvoltare armonioasă în UE;

6. regretă că, datorită procedurilor administrative îndelungate, normelor complexe și 
mecanismelor stricte de control, punerea în aplicare a FSE are loc mai încet decât fusese 
prevăzut, iar mulți dintre potențialii beneficiari sunt descurajați în demersul de a solicita 
finanțare;

7. invită Comisia să revizuiască nivelul de cofinanțare, pentru a reflecta într-un mod mai 
adecvat nivelul de dezvoltare; invită statele membre să creeze mecanisme pentru a 
sprijini micii beneficiari în procesul de elaborare a cererilor de finanțare și în perioada 
de punere în aplicare;

8. invită statele membre să utilizeze în mai mare măsură posibilitatea efectuării de plăți în 
avans către beneficiarii FSE;

9. subliniază necesitatea acordării unei atenții sporite și specifice efectelor și rezultatelor 
efective ale sprijinului oferit prin FSE prin îmbunătățirea sistemelor de evaluare, 
monitorizare și a indicatorilor. 


