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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:

1. erindrer om, at økonomisk, social og territorial samhørighed er grundlæggende principper 
ved fastlæggelsen af alle EU-politikker og -aktiviteter i overensstemmelse med artikel 4 
TEUF, og at der ved gennemførelsen heraf skal tages højde for bestemmelserne i artikel 9 
TEUF;

2. påpeger, at samhørighedspolitikkens mål bør være en bæredygtig, intelligent og inklusiv 
økonomisk vækst, som er jævnt fordelt både territorialt og socialt, mindskelse af 
udviklingsforskelle mellem regioner, jobskabelse, bedre livskvalitet, uddannelse af 
arbejdstagere til nye job, bl.a. inden for bæredygtig økonomi, social og territorial 
samhørighed samt gennemførelse af den europæiske sociale model, som bidrager til 
samhørighed og konkurrenceevne for europæisk økonomi;

3. understreger, at samhørighedspolitikken bør anvendes til opnåelse af bæredygtig vækst i 
EU og en retfærdig og jævn fordeling af velfærd gennem fremme af konkurrence og 
mindskelse af de samfundsøkonomiske forskelle mellem regionerne i EU;

4. anser samhørighedspolitikken for at være en af grundpillerne for en økonomisk politik i 
EU til fremme af en langsigtet investeringsstrategi og social integration; anser 
samhørighedspolitikken for at være en garant for støtte til de mindst udviklede regioner og 
ugunstsigt stillede grupper, der kan føre til en afbalanceret og harmonisk udvikling i Den 
Europæiske Union; bemærker, at den europæiske merværdi beror på den omstændighed, 
at EU's økonomiske succes kan komme alle til gode; slår derfor til lyd for, at 
samhørighedspolitikken fastholdes på et uafhængigt grundlag med en solid finansiering;

5. anerkender, at samhørighedspolitikkens integrerede strategi, som afstemmer de forskellige 
sektormålsætninger med regionernes behov og potentialer, er et værdifuldt aspekt, som 
bidrager til dens effektivitet, og at den derfor bør opretholdes og styrkes yderligere;

6. mener, at de vanskeligheder, som er opstået på grund af den økonomiske krise, bør tvinge 
Kommissionen til snarest at forelægge et forslag til en revision af strukturfondene, som 
stemmer overens med målene i EU 2020-strategien, som bl.a. tager højde for 
medlemsstaternes og regionernes behov og muligheder samt de synspunkter, der er givet 
udtryk for i Parlamentets beslutning om den finansielle, økonomiske og sociale krise: 
henstillinger vedrørende foranstaltninger og initiativer, der bør træffes 
(midtvejsbetænkning)1, og som afdækker de bedste løsninger for samfinansiering af 
sociale innovationspolitikker; 

7. mener, at den økonomiske komponent i samhørighedspolitikkerne bør udnyttes i højere 
grad, således at den kan blive et bedre supplement til andre europæiske politikker og 
dermed bidrage til at konsolidere den økonomiske vækst gennem jobskabelse og øget 

                                               
1 Vedtagne tekster, P7_TA(2010)0376.
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beskæftigelse;

8. mener, EU's sociale og territoriale samhørighedsinstrumenter, for at EU2020-strategien 
kan blive en succes, skal være tæt forbundet inden for en ny fælles ramme, som sikrer 
stærke synergier mellem EU's forskellige politikker og alle strukturfondene; understreger, 
at der under en fælles paraply er behov for specifikke regler og mål for hvert enkelt 
instrument for at kunne sikre den bedst afstemte støtte; understreger, at Den Europæiske 
Socialfond er det vigtigste værktøj, som specifikt er beregnet til arbejdsmarkedet og den 
sociale integration, og at social integration som sådan bør styrkes, hvis EU 2020-målene 
skal nås; finder, at den eksisterende overlapningsregel mellem EFRU og ESF er særdeles 
velegnet til at forenkle anvendelsen af midler til navnlig lokale integrerede projekter og til 
at forstærke synergier;

9. mener, at procedurerne for anvendelse af fondene på baggrund af de dramatiske 
virkninger af den økonomiske og sociale krise, som bl.a. har forværret de regionale 
forskelle, hurtigt skal kunne reagere på regionale eller sociale problemer og mangler, bl.a. 
gennem mere målrettede interventioner;

10. mener, at ESF for at blive anvendt med udbytte bør fokuseres på at investere i 
kompetence, videreuddannelse, bl.a. med vægt på nye kernekompetencer inden for 
bæredygtig udvikling, og omskoling samt et velfungerende arbejdsmarked, jobskabelse og 
sociale vilkår, forskning og innovation til fremme af overgangen til en bæredygtig 
økonomi, med det formål at stimulere beskæftigelsesegnethed, produktivitet, vækst, 
passende løn, livskvalitet og beskæftigelse i Europa samt foranstaltninger til 
fattigdomsbekæmpelse og social integration;

11. understreger, at ESF som støtteinstrument for videreuddannelse, erhvervelse af 
kvalifikationer og omskoling bør betragtes som et vigtigt redskab, hvis potentiale ikke er 
blevet udnyttet fuldt ud, til fremme af inklusiv og effektiv vækst og af et Europa, som 
bygger sin konkurrenceevne på viden;

12. understreger, at ESF ud over at yde et generelt bidrag til opnåelse af alle målsætningerne i 
EU 2020-strategien mere specifikt er det vigtigste fælles instrument til finansiering af 
projekter, der bidrager til to specifikke målsætninger for denne strategi, nemlig forhøjelse 
af beskæftigelsesfrekvensen til 75 % i aldersgruppen 20-64 år og mindskelse af 
fattigdommen med 20 mio. mennesker;

13. opfordrer Kommissionen til at styrke ESF's rolle i den opbygning, som strukturfondene 
får i fremtiden, for at sikre en bedre gennemførelse af integrerede foranstaltninger; mener, 
at ESF bør bringes ind under en forordning og en strategisk grundramme, der fastlægger 
de generelle bestemmelser for finansieringen af samhørigheden, samtidig med at den bør 
bevare sine egne regler, funktionsmåde og finansieringsordninger; bemærker, at tidligere 
erfaringer viser, at ESF og EFRU i forening, med anvendelse af op til 10 % ESF-
finansiering, kan give succesrige og bæredygtige resultater, og at disse fleksible løsninger 
fortsat bør kunne anvendes; opfordrer Kommissionen til om nødvendigt at søge om øgede 
bevillinger til strukturfondene, navnlig til driftsprogrammer under ESF for at fremme 
beskæftigelsesevnen, og til at fastlægge klare og enkle regler, som tillader en mere 
koordineret ressourceudnyttelse;
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14. mener, at udviklingen af menneskelige ressourcer og bedre informationsspredning er en 
forudsætning for en succesfuld ressourceudnyttelse og for en omhyggelig gennemførelse 
af de forskellige projekter;

15. finder det vigtigt, at der lægges større vægt på at tilpasse arbejdstagernes færdigheder til 
arbejdsmarkedets krav og at tilpasse programmerne for livslang uddannelse med henblik 
på fremtidsorienterede job i et vidensamfund i hastig udvikling;

16. gør opmærksom på den rolle, som Den Europæiske Fond for Regionaludvikling spiller for 
den faktiske udnyttelse af ESF, i betragtning af at EFRU er ansvarlig for tilvejebringelsen 
af betingelser såsom infrastruktur og passende adgang, uden hvilket 
beskæftigelsesrelaterede investeringer ikke kan blive effektive;

17. erkender, at den økonomiske krise har en uensartet indvirkning både på EU's område og 
borgerne, mener, at den nye strategi for anvendelsen af midlerne vil blive mest effektiv, 
hvis den involverer de regionale og lokale forvaltningsniveauer, som har mulighed for at 
anvende de strategiske målsætninger på de lokale forhold, bl.a. gennem en struktureret 
dialog med samtlige berørte parter, organisationer, som fremmer ligestilling, 
arbejdsmarkedsparter og ngo'er, men også finans- og pengeinstitutter; understreger 
behovet for at sørge for en tilstrækkelig margin for regionale og lokale behov ved 
formuleringen af politiske mål;

18. anser arbejdsmarkedets parters aktive deltagelse i form af en uafbrudt social og territoriel 
dialog for at være af afgørende betydning for en bedre udnyttelse af fondene;

19. understreger, at den økonomiske krise har gjort det endnu mere påkrævet med 
foranstaltninger i de sektorer, som ESF vedrører, navnlig til støtte af beskæftigelsen, 
erhvervsomskoling, social integration og fattigdomsbekæmpelse;

20. opfordrer Kommissionen til at forelægge et forslag til en reform af strukturfondene med 
det formål at forenkle procedurerne og reglerne for deres anvendelse, således at det sikres, 
at de også gavner små virksomheder, navnlig på baggrund af den manglende udnyttelse af 
en del af de midler, EU har stillet til rådighed, samt med henblik på at forbedre kontrol- og 
evalueringsordningen, sikre større åbenhed omkring tildelingen af midler og gøre EU’s 
samhørighedspolitik mere synlig; mener med dette mål for øje, at reformen bør 
koncentreres om brugervenlighed og desuden sikre, at slutbrugerne modtager den 
godkendte finansiering hurtigere og ikke løber ind i likviditetsproblemer, fordi 
medlemsstaterne holder penge tilbage;

21. ønsker, at der indføres tilskyndelsesforanstaltninger, der kan fremme succesfulde 
resultater, og anser det for nødvendigt, at midlerne øremærkes til klare og målelige 
målsætninger i overensstemmelse med formålet for hver enkelt fond, således at det bliver 
muligt at evaluere resultaterne mere nøje;

22. opfordrer med henblik herpå og for at sikre borgerne ajourførte oplysninger til, at der 
indføres en ordning med et samlet kontaktsted, der kan give de interesserede praktisk 
vejledning, oplysninger og rådgivning; understreger desuden, at det er vigtigt, at borgerne 
gøres bekendt med denne forenkling, og at formålet med den er at begrænse 
informationsbehovet til det nødvendige minimum.
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