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POBUDE

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve poziva Odbor za regionalni razvoj kot pristojni 
odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

A. ker se ekonomske, regionalne in socialne politike EU medsebojno povezujejo in ker so 
v državah članice podobne težave z absorpcijsko sposobnostjo različnih skladov,

1. poziva Komisijo in države članice, naj zagotovijo, da bo Evropski socialni sklad kot 
učinkovit, enostaven in uporabniku prijazen instrument v prihodnje prispeval k 
izvajanju strategije Evropa 2020 na področju zaposlovanja in socialne politike;

2. poudarja, da je treba prizadevanja usmeriti v omejeno število prednostnih nalog, da bi 
dosegli čim večji učinek Evropskega socialnega sklada pri podpori strategije Evropa 
2020;

3. poziva države članice, naj za boljšo opredelitev potreb na trgu dela vključijo socialne 
partnerje na nacionalni in lokalni ravni;

4. poziva države članice, naj izboljšajo informacije o dostopu do Evropskega socialnega 
sklada in povečajo izgradnjo zmogljivosti projektov, da bodo prispevale k ustvarjanju 
novih delovnih mest;

5. poziva Komisijo, naj zagotovi, da bo kohezijska politika ob podpori pri izvajanju 
strategije Evropa 2020 zmanjšala razlike in spodbudila usklajen razvoj v EU;

6. obžaluje, da je zaradi dolgotrajnih upravnih postopkov, zapletenih pravil in strogih 
nadzornih mehanizmov izvrševanje Evropskega socialnega sklada počasnejše, kot je 
bilo predvideno, in da to mnoge upravičence odvrača od tega, da bi zaprosili za 
financiranje;

7. poziva Komisijo, naj preveri raven sofinanciranja in jo bolj prilagodi stopnji razvoja; 
poziva države članice, naj oblikujejo mehanizme za pomoč malim upravičencem pri 
pripravi vloge in v obdobju izvajanja;

8. poziva države članice, naj v večji meri izkoristijo možnost za vnaprejšnje plačilo 
upravičencem Evropskega socialnega sklada;

9. poudarja, da se je treba odločno osredotočiti na dejanske dosežke in rezultate podpore 
Evropskega socialnega sklada z izboljšanjem sistemov ocenjevanja, spremljanja in 
kazalnikov. 


