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NÁVRHY
Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci vyzýva Výbor pre regionálny rozvoj, aby ako
gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:
A.

keďže medzi hospodárskou, regionálnou a sociálnou politikou EÚ existuje vzájomné
prepojenie a problémy s čerpaním prostriedkov v prípade jednotlivých fondov sú
v členských štátoch podobné,

1.

vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zabezpečili, že budúci ESF bude prispievať
k vykonávaniu stratégie Európa 2020 v oblastiach politiky zamestnanosti a sociálnej
politiky ako efektívny, jednoduchý a ľahko použiteľný nástroj;

2.

zdôrazňuje, že je potrebné sústrediť úsilie na obmedzený počet priorít, aby sa
maximalizoval vplyv ESF pri podpore stratégie Európa 2020;

3.

vyzýva členské štáty, aby zaangažovali sociálnych partnerov na vnútroštátnej a miestnej
úrovni s cieľom lepšie určiť potreby trhu práce;

4.

vyzýva členské štáty, aby zlepšili poskytovanie informácií o dostupnosti ESF a posilnili
kapacity vytvárania projektov s cieľom prispieť k tvorbe nových pracovných miest;

5.

vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, že súčasne s podporou vykonávania stratégie
EÚ 2020 bude politika súdržnosti znižovať rozdiely a presadzovať harmonický rozvoj
v EÚ;

6.

vyjadruje poľutovanie nad tým, že kvôli zdĺhavým administratívnym konaniam,
zložitým pravidlám a ťažkopádnym mechanizmom kontroly je čerpanie prostriedkov
z ESF pomalšie, ako sa predpokladalo, a že mnoho prípadných príjemcov to odrádza
od podania žiadosti o finančné prostriedky;

7.

vyzýva Komisiu, aby prehodnotila úroveň spolufinancovania s cieľom lepšie zohľadniť
stupeň rozvoja; vyzýva členské štáty, aby vytvorili mechanizmy, ktoré pomôžu malým
príjemcom pri príprave žiadostí a počas doby čerpania;

8.

vyzýva členské štáty, aby vo väčšom rozsahu využívali možnosť poskytovania
zálohových platieb príjemcom prostriedkov z ESF;

9.

zdôrazňuje, že sa treba rozhodne a cielene zamerať na skutočné výstupy a výsledky
podpory z ESF zlepšením systémov hodnotenia a monitorovania a ukazovateľov.
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