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FORSLAG

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender opfordrer Regionaludviklingsudvalget, 
som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det 
vedtager:

– der henviser til Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet, Rådet, Det 
Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om 
"Samhørighedspolitik: Strategirapport 2010 om gennemførelsen af programmerne for 
perioden 2007-2013" (KOM(2010)0110),

– der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 af 11. juli 2006 om generelle 
bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske 
Socialfond og Samhørighedsfonden,

– der henviser til Kommissionens meddelelse om "EUROPA 2020 – En strategi for 
intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst"(KOM(2010)2020),

– der henviser til Rådets konklusioner om Kommissionens strategirapport 2010 om 
gennemførelsen af samhørighedspolitikkens programmer, som vedtoges på den 3023. 
samling i Rådet (udenrigsanliggender) i Luxembourg den 14. juni 2010,

– der henviser til artikel 174 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde om 
udvikling og fortsættelse af indsatsen for at styrke EU’s økonomiske, sociale og 
territoriale samhørighed,

A. der henviser til, at fremme af økonomisk, social og territorial samhørighed og solidaritet 
mellem medlemsstaterne er et af EU’s vigtigste mål, jf. artikel 3 i traktaten om Den 
Europæiske Union,

B. der henviser til, at samhørighedspolitikken skal være et effektivt og nyttigt redskab til at 
reagere på de samfundsøkonomiske udfordringer, der er affødt af finanskrisen, og til at 
mindske ulighederne mellem de europæiske regioner med hensyn til udviklingsniveau;

C. der henviser til, at samhørighedspolitikken spiller en central rolle i bestræbelserne på at nå 
EU 2020-målene fuldt ud, særlig inden for beskæftigelse og sociale anliggender, på alle 
forvaltningsniveauer og i alle geografiske områder;

D. der henviser til, at Den Europæiske Socialfond (ESF) bør sikre fuld beskæftigelse og 
jobmuligheder og bl.a. fremme integrering af arbejdstagere på arbejdsmarkedet og styrke 
social integration;

1. glæder sig over Kommissionens meddelelse "Samhørighedspolitik: Strategirapport 2010 
om gennemførelsen af programmerne for perioden 2007-2013" (KOM(2010)110); mener 
dog, at Kommissionens fremtidige rapporter i kølvandet på den globale økonomiske 
recession, som har haft dramatiske konsekvenser for EU's økonomi, forøget 
arbejdsløsheden, bremset den økonomiske vækst og skadet erhvervslivet, bør tilvejebringe 
en mere grundig og ajourført evaluering af virkningen af de udvalgte projekter inden for 
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rammerne af samhørighedspolitikken om genopretningen af den europæiske økonomi, 
navnlig for så vidt angår at skabe nye arbejdspladser, reducere socioøkonomiske 
uligheder, fremme social integration og forbedre den menneskelige kapital; beklager, at 
kønsbudgettering ikke bliver implementeret på tilfredsstillende vis i medlemsstaterne, og 
at Kommissionen også ser bort fra integration af kønsaspektet ved evaluering af 
implementeringen; understreger, at kønsbudgettering kan sikre en hensigtsmæssig 
udnyttelse af ressourcerne og således yde et vigtigt bidrag til ligestilling mellem kønnene; 
mener, at det er helt nødvendigt at indføre et bedre overvågnings- og evalueringssystem 
for at opnå en mere strategisk og resultatorienteret indfaldsvinkel til 
samhørighedspolitikken;

2. forventer, at effektive og kvantificerbare initiativer fra medlemsstaterne – med 
finansiering fra ESF – vil bidrage til, at EU 2020-strategiens mål vedrørende 
fattigdomsbekæmpelse bliver nået;

3. opfordrer Kommissionen til i fremtidige rapporter at indføje en henvisning til samspillet 
mellem strukturfondene og deres komplementaritet og til samspillet mellem 
strukturfondene og andre EU-finansieringsinstrumenter;

4. glæder sig over de fremskridt, der allerede er gjort i gennemførelsen af projekter af 
relevans for "Flere og bedre job"-retningslinjerne, i lyset af den økonomiske krise og den 
voksende arbejdsløshed; anbefaler imidlertid stærkt, at Kommissionen indfører metoder 
for samarbejde med medlemsstaterne, der gør det lettere straks at mobilisere alle de 
nødvendige midler og fordele dem effektivt for at opnå en ressourceeffektiv og 
konkurrencedygtig økonomi, inklusiv vækst og høj beskæftigelse, som skaber social og 
territorial samhørighed og bekæmper fattigdom i overensstemmelse med de centrale mål 
for EU 2020-strategien og dens målsætninger, særlig med hensyn til beskæftigelse og 
sociale anliggender, for at fremme vækst og produktivitet og forbedre 
beskæftigelsesudsigterne i Europa;

5. støtter Kommissionens henstilling om, at der skal gøres en styrket indsats for at bekæmpe 
fattigdom; påpeger i denne forbindelse, at promovering af ledsageforanstaltninger 
vedrørende den prioriterede målsætning om ”social integration” (jf. artikel 3, stk. 1, litra 
c), nr. i), i ESF-forordningen) har vist sig at være et effektivt redskab til at fremme social 
integration af meget dårligt stillede mennesker; slår derfor til lyd for, at sådanne 
ledsageforanstaltninger også fremover skal være et centralt element i Den Europæiske 
Socialfond;

6. beklager, at de økonomiske ressourcer, som Fællesskabet har stillet til rådighed via ESF, 
ikke udnyttes fuldt ud;

7. opfordrer medlemsstaterne til at give fondene større fleksibilitet, forenkle procedurerne og 
reducere administrative hindringer og uforholdsmæssigt store administrative 
omkostninger samt andre hindringer, der er i vejen for de politiske mål for adgang til 
beskæftigelse, bekæmpelse af fattigdom, sikring af social integration og inddragelse og 
udvikling af færdigheder; støtter en evaluering af, hvorvidt den såkaldte "øremærkning" 
har forbedret gennemførelsen af programmerne; understreger imidlertid, at det er 
nødvendigt at målrette operationerne særskilt mod prioriteter, der har til formål at 
imødekomme konkrete behov og krav fra forskellige regioner, navnlig dårligt stillede 
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mikroregioner og bebyggelser, under stadig hensyntagen til eksisterende aktiver og 
menneskelige ressourcer; bemærker dog, at den såkaldte "øremærkning" ikke bør 
forhindre en fleksibel udnyttelse af ressourcerne, særlig i krisetider; bifalder, at 
Kommissionen fremover vil basere støtten på en fokuseret indsats i højere grad end på 
"øremærkning"; anmoder om, at de relevante myndigheder i højere grad får til opgave at 
levere information og rådgivning, om nødvendigt ved at opbygge "one-stop"-faciliteter og 
ved at gøre den relevante lovgivning tilgængelig for offentligheden; mener, at der i 
forbindelse med de sociale myndigheders kontrolforanstaltninger bør lægges særlig vægt 
på, at procedurerne er indrettet på at sikre, at begge sider bliver hørt; opfordrer desuden, 
på grund af de arbejdsretlige bestemmelsers komplicerede karakter, til dialog snarere end 
retssager i tilfælde, hvor en borger – i god tro – har en tvist med myndighederne;

8. beklager, at strukturfondene tildeler medlemsstaterne færre midler på et tidspunkt, hvor 
den økonomiske og finansielle krise skærper de sociale uligheder;

9. bemærker, at ESF blev oprettet med det formål at mindske forskellene i levevilkår mellem 
EU’s medlemsstater og regioner for at fremme økonomisk og social samhørighed, og 
opfordrer indtrængende Kommissionen til at forelægge et initiativ, der tager sigte på at 
revidere kriterierne for samfinansiering fra medlemsstaternes side, således at de lande, der 
er svagest stillet i økonomisk henseende, får lettere adgang til fonden;

10. understreger, at det er vigtigt at forbedre infrastruktur og tjenesteydelser i ugunstigt 
stillede mikroregioner med en høj koncentration af socialt marginaliserede mennesker 
(f.eks. romaer) og at gøre disse elementer økonomisk overkommelige;

11. understreger, at lokale udviklingsinitiativer under samhørighedspolitikken bør udbygges 
ved at støtte aktiv integration inden for beskæftigelse og uddannelse og etablere 
langsigtede, komplekse og gradvist opbyggede trinvise programmer til rehabilitering af 
tilbagestående by- og landdistrikter med en høj koncentration af socialt marginaliserede 
mennesker (f.eks. romaer) og ved at sammenkæde støtte med krav om ikke-
forskelsbehandling og desegregation;

12. opfordrer Kommissionen til at øge effektiviteten af ESF og styrke dens offentlige profil, 
således at fonden bliver lettere tilgængelig og opnår en højere udnyttelsesgrad, for at 
borgerne kan få bedre muligheder på arbejdsmarkedet ved hjælp af effektiv livslang 
læring, der sætter dem i stand til at tilpasse sig udviklingstendenserne på arbejdsmarkedet 
i globaliseringens og digitaliseringens tidsalder, og for at adgangen til fleksibel arbejdstid, 
deltidsarbejde og telearbejde kan blive udvidet som et middel til at øge deltagelsen på 
arbejdsmarkedet, sikre europæiske borgeres muligheder for at kvalificere sig til 
arbejdsmarkedet og tilpasse sig, med særlig vægt på de dårligst stillede grupper (nationale 
og etniske minoriteter som f.eks. romaer og handicappede), samt for at skabe vilkårene for 
en intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst og økonomisk og social samhørighed; 
henviser til, at ESF’s effektivitet afhænger af fondens evne til at tilpasse sig lokale 
problemer og særlige territoriale behov; understreger betydningen af livslang videre- og 
efteruddannelse for alle ESF-ansatte; opfordrer derfor Kommissionen og medlemsstaterne 
til at sikre stærke synergieffekter mellem strukturfondene og de relevante EU-politikker 
og fremme projekter, der opfylder arbejdsmarkedets behov;

13. opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at satse på fremtidsorienterede arbejdspladser 
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med høje kvalifikationskrav i det vidensbaserede samfund ved at intensivere deres indsats 
inden for uddannelse og erhvervsuddannelse for arbejdstagere;

14. opfordrer, i betragtning af at ESF er et grundlæggende redskab til bekæmpelse af 
fattigdom, uligheder mellem kønnene, social diskrimination (mod handicappede, 
indvandrere, ældre mennesker osv.) via fremme af beskæftigelsen og til bekæmpelse af 
social udstødelse og arbejdsløshed, Kommissionen til at styrke ESF’s potentiale og dens 
finansielle autonomi i forbindelse med fremme af økonomisk og social samhørighed og til 
at styrke ESF’s fleksibilitet for at imødegå nuværende og kommende udfordringer på det 
beskæftigelsesmæssige område samt til at forenkle projektledelsen og harmonisere og 
forbedre procedurerne og tilsynet under hensyntagen til den sociale bæredygtighed og 
sikre en mere effektiv opfølgning af igangværende projekter; henviser til de gode 
erfaringer, som projektorganisatorer har haft med globaltilskud og tilslutter sig den 
positive vurdering af globaltilskud i Ecosoc-rapporten om effektivt partnerskab (Jan 
Olsson, ECO/258); slår til lyd for, at støtte sammenkædes med krav om ikke-
forskelsbehandling og desegregation for at bistå de grupper, der har de største behov, og at 
støtten udtrykkeligt målrettes mod romaer som en blandt flere grupper af støttemodtagere; 
understreger, at ESF spiller en vigtig rolle ved at styrke den sociale integration; 
understreger, at der er behov for, at ESF fører en mere gennemsigtig politik med hensyn 
til fordeling af midler og en detaljeret evaluering og kontrol af de konkrete resultater, der 
er opnået i beskæftigelsesmæssig henseende;

15. anerkender den rolle, som ESF spiller ved realiseringen af socialpolitiske målsætninger, 
og anmoder Kommissionen om at fremme en bedre sammenhæng og bedre forbindelser 
mellem ESF og diverse rammeprogrammer som f.eks. Equal og programmet ”Europa for 
Borgerne” med henblik på at etablere bedre koordinering og samarbejde mellem EU’s 
politiske instrumenter;

16. mener, at ESF bør fremme borgernes aktive deltagelse i samfundslivet og på 
arbejdsmarkedet, således at der skabes lige muligheder for alle; påpeger i denne 
forbindelse, at det er vigtigt at gennemføre kønsbudgettering for at forbedre de 
menneskelige ressourcer og den kapital, der er væsentlige forudsætninger for en 
konkurrencedygtig, vidensbaseret økonomi;

17. opfordrer medlemsstaterne til at sikre en bedre udnyttelse af ressourcerne og forbedre de 
lokale og regionale myndigheders og navnlig ngo’ers og SMV'ers muligheder for at 
fremme økonomisk, social og territorial udvikling;

18. glæder sig over, at der i strategirapporten (KOM(2010)0110) lægges større vægt på en 
resultatbaseret gennemførelse af strukturfondene; støtter de ideer, som Kommissionen har 
forelagt, og som sigter på at lægge større vægt på en resultatbaseret gennemførelse af 
strukturfondene og skabe økonomiske incitamenter for de medlemsstater, der når de 
opstillede mål, således at en vellykket gennemførelse af programmer udløser en 
belønning; bifalder, at dette vil medvirke til at sikre, at midlerne målrettes korrekt mod de 
berørte grupper;

19. noterer med tilfredshed, at over 50 % af de personer, der inddrages i ESF-programmer, er 
kvinder; forventer, at Kommissionen og medlemsstaterne i højere grad fokuserer på at 
integrere ældre arbejdstagere på arbejdsmarkedet i betragtning af den demografiske 
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udvikling;

20. forventer et tættere samarbejde mellem Kommissionen og medlemsstaterne, således at der 
kan reageres hurtigere og mere effektivt på ændringer på arbejdsmarkedet og 
implementeres nødvendige, resultatorienterede foranstaltninger;

21. noterer med tilfredshed, at ESF har ydet relevant støtte til implementering af 
arbejdsmarkedsreformer og har vist sig at være et effektivt instrument ved at bidrage til 
omstillingen fra en passiv til en aktiv og endog forebyggelsesorienteret 
arbejdsmarkedspolitik; opfordrer medlemsstaterne til at fortsætte med strukturreformer, 
som kan beskytte arbejdsmarkedet mod en potentiel fremtidige krise;

22. opfordrer Kommissionen til at forbedre overvågningen af fremskridt ved at fremme 
anvendelsen af ex ante-opstilling af klare og målelige mål og nøgleindikatorer i nationale 
strategirapporter, hvor indikatorerne skal være lette at fortolke, kunne valideres statistisk 
og indsamles og offentliggøres regelmæssigt; understreger behovet for, at Kommissionen 
anmoder medlemsstaterne om at redegøre for både kvalitative og kvantificerbare 
oplysninger, der er relevante for gennemførelsen af samhørighedspolitikprogrammerne; 
understreger behovet for afklaring af alle nationale politiske resultater i form af 
jobskabelse, fremme af lige muligheder og social integration for alle udsatte grupper;

23. mener, at samhørighedspolitik ikke blot må betragtes som et redskab til at nå 
målsætningerne for de øvrige sektorpolitikker, eftersom det er en fællesskabspolitik, der 
repræsenterer en merværdi og har sin egen eksistensberettigelse: økonomisk og social 
samhørighed;

24. opfordrer Kommissionen til at tilskynde medlemsstaterne til at anvende de forskellige 
samhørighedspolitiske instrumenter på en mere integreret og koordineret måde for at opnå 
større effektivitet ved at optrappe de aktiviteter, der sigter på at fremme målsætningen om 
social integration;

25. går ind for en løbende politisk debat for at skabe større gennemsigtighed og ansvarlighed 
og opnå en bedre vurdering af samhørighedspolitikkens følger.
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