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FÖRSLAG

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor uppmanar utskottet för regional utveckling att 
som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

– med beaktande av kommissionens meddelande till Europaparlamentet, rådet, 
Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén 
”Sammanhållningspolitiken: Strategirapport 2010 om genomförandet av programmen 
2007–2013” (KOM(2010)0110),

– med beaktande av rådets förordning nr 1083/2006 av den 11 juli 2006 om allmänna 
bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och 
Sammanhållningsfonden,

– med beaktande av kommissionens meddelande ”Europa 2020 – En strategi för smart och 
hållbar tillväxt för alla” (KOM(2010)2020),

– med beaktande av rådets slutsatser om kommissionens strategiska rapport 2010 om 
genomförandet av programmen inom sammanhållningspolitiken, vilka antogs vid det 
3023:e mötet för rådet (utrikes frågor) i Luxemburg den 14 juni 2010,

– med beaktande av artikel 174 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt om hur 
unionen ska utveckla sin verksamhet för att stärka sin ekonomiska, sociala och territoriella 
sammanhållning.

A. Främjandet av ekonomisk, social och territoriell sammanhållning samt solidaritet mellan 
medlemsstaterna är ett av Europeiska unionens främsta mål enligt artikel 3 i fördraget om 
Europeiska unionen.

B. Sammanhållningspolitiken måste vara ett effektivt och säkert redskap för att hantera de 
socioekonomiska utmaningar som finanskrisen har medfört, och för att utjämna 
skillnaderna i utveckling mellan EU:s regioner.

C. Sammanhållningspolitiken spelar en central roll på vägen mot ett fullständigt uppnående 
av målen i EU 2020-strategin, särskilt på området för sysselsättning och sociala frågor, på 
samtliga förvaltningsnivåer och inom alla geografiska områden.

D. Europeiska socialfonden (ESF) bör säkerställa full sysselsättning och arbetstillfällen, 
bland annat genom att främja arbetstagarnas integration på arbetsmarknaden och stärka 
den sociala delaktigheten.

1. Europaparlamentet välkomnar kommissionens strategirapport om genomförandet av de 
sammanhållningspolitiska programmen som samfinansieras av strukturfonderna 
(2007-2013) (KOM(2010)0110). Parlamentet anser dock att kommissionens framtida 
rapporter i efterdyningarna av den globala ekonomiska recession som har lett till en 
dramatisk förändring av EU:s ekonomiska landskap, ökad arbetslöshet, minskad 
ekonomisk tillväxt och försämrat affärsklimat borde tillhandahålla en mer noggrann, 
uppdaterad utvärdering av de projekt som valts ut inom ramen för 
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sammanhållningspolitiken och deras effekt på EU:s ekonomiska återhämtning, särskilt när 
det gäller att skapa nya arbetstillfällen, minska socioekonomiska skillnader, uppmuntra 
social delaktighet och utveckla humankapital. Parlamentet beklagar att 
jämställdhetsbudgetering inte genomförs på ett tillfredsställande sätt i medlemsstaterna 
och att även kommissionen försummar uppgiften att integrera jämställdhet i sin 
utvärdering av programgenomförandet. Parlamentet betonar att jämställdhetsbudgetering 
kan göra att resurserna används på rätt sätt och därför ha en betydande positiv effekt på 
jämställdheten. Ett förbättrat system för övervakning och utvärdering är enligt 
parlamentets mening avgörande för att sammanhållningspolitiken ska bli mer strategisk 
och resultatinriktad.

2. Europaparlamentet förväntar sig att effektiva och kvantifierbara initiativ från 
medlemsstaterna – finansierade av ESF – kommer att bidra till att fattigdomsmålet i EU 
2020 strategin uppnås.

3. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att i framtida rapporter infoga en hänvisning 
till ömsesidig interaktion och komplementaritet mellan strukturfonderna liksom till deras 
interaktion med EU:s andra finansieringsinstrument.

4. Mot bakgrund av den ekonomiska krisen och den stigande arbetslösheten välkomnar 
Europaparlamentet de framsteg som gjorts i och med genomförandet av projekt med 
relevans för riktlinjen ”Fler och bättre arbetstillfällen”. Parlamentet rekommenderar ändå 
starkt kommissionen att införa sådana metoder för samarbete med medlemsstaterna som 
gör det enklare att snabbt mobilisera och på ett effektivt sätt fördela alla nödvändiga 
resurser för att uppnå en resurseffektiv och konkurrenskraftig ekonomi där det råder 
tillväxt, hög sysselsättning samt social och territoriell sammanhållning och fattigdom 
bekämpas, i enlighet med de prioriterade målen i EU 2020-strategin, särskilt när det gäller 
sysselsättning och sociala frågor, så att tillväxt och produktivitet främjas och 
sysselsättningsutvecklingen förbättras i Europa.

5. Europaparlamentet ställer sig bakom kommissionens rekommendation att 
fattigdomsbekämpningen måste intensifieras. I detta sammanhang pekar parlamentet på 
att främjandet av kompletterande åtgärder framför allt när det gäller ”social integration” 
(ESF-förordningen, artikel 3.1 c i) har visat sig fungera bra som ett stöd vid den sociala 
integreringen av särskilt missgynnade grupper. Parlamentet kräver därför att sådana 
kompletterande åtgärder även i fortsättningen ska vara ett viktigt inslag i ESF.

6. Europaparlamentet beklagar att de finansiella medel från ESF som gemenskapen har ställt 
till förfogande inte utnyttjas till fullo.

7. Europaparlamentet uppmanar alla medlemsstater att göra finansieringen mer flexibel, 
förenkla förfarandena och reducera administrativa barriärer, överflödiga administrativa 
kostnader och andra hinder som ligger i vägen för politiska mål för tillgång till 
sysselsättning, för fattigdomsbekämpning, säkerställande av social integration och 
delaktighet och kompetensutveckling. Parlamentet tillstyrker en utvärdering av huruvida 
”öronmärkning” har lett till förbättringar av programmens genomförande, men betonar 
samtidigt att det är nödvändigt att inrikta sig på åtgärder som syftar till att tillgodose 
speciella behov och krav i olika regioner, särskilt i missgynnade mikroregioner och 
bostadsområden, och att alltid ta befintliga tillgångar och mänskliga resurser i beaktande. 
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Parlamentet konstaterar att öronmärkning inte får hindra en flexibel användning av 
medlen, särskilt inte i samband med kriser. Att kommissionen i framtiden kommer att 
satsa på att främja målinriktning snarare än öronmärkning är välkommet, anser 
parlamentet, som begär att de berörda myndigheterna ska ha en informerande och
rådgivande roll genom att, vid behov, utveckla gemensamma kontaktpunkter och göra 
lagstiftningen tillgänglig för medborgarna. Parlamentet vill att det kontradiktoriska 
förfarandet ska ägnas särskild uppmärksamhet vid de kontroller som utförs av de sociala
myndigheterna och önskar dessutom, med tanke på den komplexa arbetslagstiftningen, 
premiera dialog vid en eventuell tvist mellan en enskild medborgare, som är i god tro, och 
en myndighet.

8. Europaparlamentet beklagar att det i ett skede då den ekonomiska och finansiella krisen 
förvärrar de sociala ojämlikheterna sker en minskning av strukturfondsstödet till 
medlemsstaterna.

9. Europaparlamentet noterar att ESF inrättades för att minska skillnaderna i levnadsstandard 
mellan EU:s medlemsstater och regioner, i syfte att främja den ekonomiska och sociala 
sammanhållningen. Parlamentet uppmanar kommissionen att föreslå en översyn av 
kriterierna för medlemsstaternas samfinansiering, i syfte att göra det lättare för de länder 
som har störst ekonomiska svårigheter.

10. Europaparlamentet understryker vikten av att förbättra infrastruktur och tjänster inom 
missgynnade mikroregioner med hög koncentration av socialt marginaliserade människor 
(t.ex. romer), och att också se till att dessa tjänster blir ekonomiskt överkomliga.

11. Europaparlamentet betonar att betydelsen av lokala utvecklingsstrategier inom 
sammanhållningspolitiken bör förstärkas genom att man stöder aktiv delaktighet på 
sysselsättnings- och utbildningsområdet och utformar långsiktiga, komplexa och gradvis
utformade program grundade på steg för steg-metoden för uppbyggnad av nedgångna 
landsbygds- och stadsområden med en hög andel socialt marginaliserade invånare (t.ex. 
romer), och genom att man sätter upp villkor för icke-diskriminering och minskad 
segregering.

12. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att öka ESF:s effektivitet och synlighet för 
medborgarna så att den blir mer tillgänglig i syfte att öka anslagen till fonden för att kunna 
öka medborgarnas tillgång till arbetsmarknaden genom att verkligen möjliggöra ett 
effektivt livslångt lärande som gör att människor kan anpassa sig till utvecklingen på 
arbetsmarknaden i en globaliserad värld med digitaliserade arbeten och för att öka 
deltagandet på arbetsmarknaden genom flexibla arbetstider och främja deltids- och 
distansarbete, för att, med särskild tonvikt på de mest missgynnade människorna 
(nationella, etniska minoriteter som romer och personer med funktionsnedsättning), 
garantera EU-medborgarnas möjligheter att göra sig anställningsbara och flexibla samt för 
att skapa förutsättningar för smart, hållbar och inkluderande utveckling och ekonomisk 
och social sammanhållning. Parlamentet erinrar om att ESF:s effektivitet beror på dess 
förmåga till anpassning till lokala problem och särskilda territoriella krav och understryker 
att det är viktigt att fondens alla anställda får livslång utbildning. Därför uppmanas 
kommissionen och medlemsstaterna att se till att strukturfonderna och de relevanta 
EU-strategierna samverkar effektivt med varandra samt att främja projekt som motsvarar 
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behoven på arbetsmarknaden.

13. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att intensifiera sin inriktning på utbildning 
av arbetstagare med hänsyn till högkvalitativa och framtidsorienterade arbetstillfällen i det 
kunskapsorienterade samhället.

14. Eftersom ESF får människor i arbete och därigenom utgör ett viktigt verktyg för 
bekämpning av fattigdom, bristande jämställdhet, social diskriminering (av personer med 
funktionsnedsättningar, migranter, äldre m.fl.), social utestängning och arbetslöshet 
uppmanar Europaparlamentet kommissionen att ur ett socialt och ekonomiskt 
sammanhållningsperspektiv stärka fondens resurser och finansiella autonomi samt dess 
flexibilitet för att den ska kunna svara på dagens och morgondagens utmaningar på 
sysselsättningsområdet. Kommissionen uppmanas dessutom att förenkla 
projekthanteringen och att samordna och förbättra förfaranden och kontroller, och att 
därvid beakta den sociala hållbarheten, samt att effektivisera uppföljningen av pågående 
ärenden.  Parlamentet hänvisar till projektdeltagarnas goda erfarenheter av övergripande 
stöd och gläds åt den positiva utvärderingen av övergripande stöd i rapporten från 
Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om effektiva partnerskap (Jan Olsson, 
ECO/258). Parlamentet begär att villkor för icke-diskriminering och minskad segregation 
ska sättas upp för att stöd ska gå till de mest behövande, och inrikta dessa, uttryckligen 
men inte uteslutande, på romska grupper. Parlamentet betonar ESF:s roll för att stärka den 
sociala integrationen och understryker behovet av större transparens i fondens strategier 
för fördelning av medel och detaljerad utvärdering samt granskning av konkreta uppnådda 
resultat, när det gäller sysselsättning.

15. Europaparlamentet erkänner ESF:s roll för att uppnå sociala målsättningar och ber 
kommissionen att främja fortsatt sammanhållning och fortsatta band mellan ESF och olika 
ramprogram, som Equal och ”Ett Europa för medborgarna”, i syfte att skapa bättre 
koordination och samarbete mellan EU:s politiska instrument.

16. Europaparlamentet anser att Europeiska socialfonden bör främja medborgarnas aktiva 
deltagande i samhället och på arbetsmarknaden genom att skapa lika möjligheter för alla.
Därför påminner parlamentet om betydelsen av att genomföra jämställdhetsbudgetering 
och att förbättra personalresurser och kapital, som utgör grundläggande förutsättningar för 
en konkurrenskraftig kunskapsbaserad ekonomi.

17. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att utnyttja sina resurser i större 
utsträckning och förstärka lokala och regionala myndigheters kapacitet, särskilt 
icke-statliga organisationer liksom små och medelstora företag, för ekonomisk och social 
utveckling samt landsbygdsutveckling.

18. Europaparlamentet välkomnar att ett resultatinriktat genomförande av strukturfonderna 
främjas i strategirapporten (KOM(2010)0110). Parlamentet stöder kommissionens avsikt 
att satsa på ett resultatinriktat genomförande av strukturfonderna och skapa ekonomiska 
incitament som gynnar de medlemsstater som uppfyller de fastställda målen så att 
framgångsrika programgenomföranden belönas. Parlamentet är positivt till att man 
härigenom försöker se till att medlen riktas till de berörda.
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19. Europaparlamentet gläder sig åt att mer än 50 procent av de personer som deltagit i ESF:s 
program är kvinnor. Parlamentet förväntar sig att kommissionen och medlemsstaterna 
ägnar särskild uppmärksamhet åt integrationen av äldre arbetstagare på arbetsmarknaden, 
mot bakgrund av den demografiska utvecklingen.

20. Europaparlamentet förväntar sig ett närmare samarbete mellan kommissionen och 
medlemsstaterna för att de ska kunna reagera snabbare och på ett mer effektivt sätt på 
förändringar på arbetsmarknaden och för att de ska genomföra nödvändiga, 
resultatinriktade åtgärder.

21. Europaparlamentet gläder sig åt att Europeiska socialfonden har tillhandahållit lämpligt 
stöd för genomförandet av arbetsmarknadsreformer och visat sig vara ett effektivt 
instrument som underlättar övergången från passiva till aktiva och till och med 
förebyggande arbetsmarknadsåtgärder. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att 
fortsätta med strukturella reformer som kan förebygga eventuella framtida kriser på 
arbetsmarknaden.

22. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att förstärka övervakningen av framsteg 
genom en mer omfattande användning av på förhand uppsatta, klara och mätbara mål och 
resultatindikatorer i nationella strategirapporter, där indikatorerna måste kunna tolkas på 
ett tydligt sätt, vara statistiskt validerade, regelbundet insamlade och offentliggjorda.  
Parlamentet framhåller att kommissionen måste be medlemsstaterna att tillhandahålla 
relevanta såväl kvalitativa som mätbara data angående genomförandet av de 
sammanhållningspolitiska programmen. Parlamentet betonar att det finns behov av att 
förtydliga de resultat som uppnåtts i den nationella politiken för att skapa arbetstillfällen 
och främja lika möjligheter samt social delaktighet för alla utsatta grupper.

23. Europaparlamentet anser att sammanhållningspolitiken inte bara bör betraktas som ett 
instrument för att uppnå målen för annan sektorsinriktad politik, eftersom den är en 
EU-politik med stort mervärde som har sitt eget existensberättigande, nämligen den 
ekonomiska och sociala sammanhållningen.

24. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att uppmuntra medlemsstaterna att utnyttja 
de olika sammanhållningspolitiska instrumenten på ett mer integrerat och samordnat sätt, i 
syfte att öka effektiviteten, så att man intensifierar den verksamhet som är inriktad på att 
verkligen göra social delaktighet till den främsta prioriteringen.

25. Europaparlamentet efterfrågar en återkommande politisk debatt som kan bidra till att 
förbättra öppenhet, ansvarstagande och utvärdering när det gäller resultaten av 
sammanhållningspolitiken.
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