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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по заетост и социални въпроси приканва водещата комисия по регионално 
развитие да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните 
предложения:

1. подчертава, че във време на нарастващо търсене на социални услуги, финансовият 
натиск върху регионалните и местните органи, породен от финансови ограничения, 
може да има отрицателен ефект върху социалното сближаване и заетостта, което 
следователно ще възпрепятства постигането на целите, заложени в стратегията 
„Европа 2020“;

2. приветства опростяването на процедурите и повишаването на достъпността до 
Европейския социален фонд (ЕСФ), което позволява по-добра и по-бърза реакция на 
предизвикателствата, породени от настоящата икономическа ситуация;

3. подчертава специалната роля, която ЕСФ изпълнява в прилагането на стратегията 
„Европа 2020“, в частност като допринася за високи нива на заетост, 
производителност и социално сближаване;

4. призовава за намаляване на общия размер на непогасени бюджетни задължения, 
който представлява сериозна заплаха за ефективното използване на средствата по 
линия на политиката на сближаване и следователно възпрепятства реализирането на 
техния потенциал за създаване на работни места;

5. подчертава, че политиката на сближаване е важен фактор, който стимулира 
публичните и частните инвестиции, като по този начин допринася за 
икономическия растеж на Съюза като цяло, а не само на регионите, които пряко се 
облагодетелстват от нея;

6. подчертава, че икономическото управление на ЕС следва да бъде достатъчно 
гъвкаво, за да даде възможност за инвестиции, подкрепени от политиката на 
сближаване, които са насочени към повишаване на растежа и създаване на работни 
места;

7. подчертава необходимостта от засилване на участието на местните и регионалните 
органи по отношение на програмирането, прилагането, осъществяването на 
наблюдение и оценката на фондовете, което би гарантирало по-добра връзка между 
националните и регионалните стратегии и стратегиите на ЕС;

8. призовава за допълнително опростяване на правилата и повишаване на гъвкавостта 
при програмирането и управлението на структурните фондове, което би позволило 
по-доброто осъществяване на проектите, както и по-бърза и адекватна реакция на 
социалните предизвикателства и заплахи.


