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JAVASLATOK

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

1. hangsúlyozza, hogy a szociális rendszerekkel szemben támasztott növekvő igény idején a 
pénzügyi megszorítások következtében a regionális és helyi hatóságokra nehezedő 
pénzügyi nyomás negatív hatással lehet a társadalmi kohézióra és a foglalkoztatásra, 
megakadályozva ezáltal az Európa 2020 célkitűzések teljesítését;

2. üdvözli az Európai Szociális Alap eljárásainak szélesebb körű hozzáférhetőségét és 
egyszerűsítését, ami lehetővé teszi a jelenlegi gazdasági helyzet által támasztott kihívások 
jobb és gyorsabb kezelését;

3. hangsúlyozza, hogy az ESZA különleges szerepet tölt be az Európa 2020 stratégia 
végrehajtásában, különösen a magas szintű foglalkoztatáshoz, termelékenységhez és 
társadalmi kohézióhoz való hozzájárulása révén;

4. felszólít a fennálló kötelezettségvállalások (RAL) általános szintjének csökkentésére, 
amely komoly veszélyt jelent a kohéziós politika forrásainak hatékony felhasználására, és 
ennélfogva visszafogja munkahelyteremtő potenciáljukat. 

5. kiemeli, hogy a kohéziós politika fontos tényező az állami és magánberuházások 
élénkítésében, ezáltal hozzájárulva a gazdasági növekedéshez az Unió egészében, nem 
csupán az abból közvetlenül hasznot élvező régiókban; 

6. hangsúlyozza, hogy az európai uniós gazdasági irányításnak kellően rugalmasnak kell 
lennie ahhoz, hogy lehetővé tegye a kohéziós politika által támogatott növekedésösztönző 
és munkahelyteremtő befektetéseket; 

7. hangsúlyozza annak szükségességét, hogy a növeljék a helyi és regionális hatóságok 
részvételét az alapok programozásában, végrehajtásában, nyomon követésében és 
értékelésében, ami garantálná az uniós, a nemzeti és a regionális stratégiák hatékonyabb 
összekapcsolását; 

8. a szabályok további egyszerűsítésére és nagyobb rugalmasságra szólít fel a strukturális 
alapok tervezésében és kezelésében, ami egyaránt lehetővé tenné a projektek jobb 
végrehajtását és a szociális kihívásokra és fenyegetésekre adott gyorsabb és megfelelőbb 
válaszokat. 


