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JAVASLATOK

A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság felhívja a Regionális Fejlesztési Bizottságot mint 
illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő 
javaslatokat:

1. üdvözli a Bizottságnak a gazdasági, társadalmi és területi kohézióról szóló ötödik 
jelentését, amely irányvonalakat javasol a kérdéses politika jövőjét illetően, és az Európa 
2020 stratégiához kapcsolja e politikát, egy olyan közös stratégiai keret segítségével, 
amely az Európa 2020 stratégia célkitűzéseit beruházási prioritásokban fejezi ki;

2. támogatja az új makroregionális stratégiák kialakításának szándékát, és kéri, hogy 
hozzanak intézkedéseket a regionális egyenlőtlenségek – például a munkához és az 
oktatáshoz való hozzáférés – azonosítására és leküzdésére;

3. kitart amellett, hogy az Európai Szociális Alap jelentős támogatást nyújt a munkaerő-piaci 
politikákhoz és fontos szerepet játszik a társadalmi beilleszkedés megerősítésében;

4. felszólít az ESZA hatékonyságának növelésére az eredményekre fokozottabban 
összpontosító fellépések révén, és e célból szükségesnek ítéli meg a tisztább és mérhetőbb 
célkitűzések és eredménymutatók előzetes meghatározását;

5. felszólítja a Bizottságot, hogy javítsa az ESZA fellépéseinek láthatóságát, valamint tegye 
könnyebben hozzáférhetőbbé az alapot, és alkalmasabbá a munkaerő-piaci integráció 
fokozottabb támogatására, különösen a munkavállalók szaktudásának munkaerő-piaci 
követelményeknek való megfelelését elősegítő, az egész életen át tartó tanulás 
programjába illeszkedő képzések elindításával;

6. úgy véli, hogy el kell érni a különböző strukturális alapok magasabb fokú 
összehangolását, nevezetesen növelni kell a szinergiákat az Európai Szociális Alap és az 
Európai Regionális Fejlesztési Alap között;

7. hangsúlyozza, hogy különös figyelmet kell fordítani a kis- és középvállalkozások 
innovációjának és projektek létrehozására irányuló kapacitásának fejlesztésére, minthogy 
a kkv-k a főbb munkahely-teremtők közé tartoznak;

8. kéri a Bizottságot és tagállamokat, hogy egyszerűsítsék az eljárásokat, csökkentsék a 
túlzott adminisztratív költségeket, valamint számolják fel az Uniónak a munkahely-
teremtésre és a foglalkoztatás növelésére irányuló célkitűzései megvalósítását gátló egyéb 
akadályokat,


