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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:

1. Europaparlamentet påminner om att ekonomisk, social och territoriell sammanhållning 
utgör grundläggande principer för utformningen av all EU:s politik och alla dess åtgärder, 
i enlighet med artikel 4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-
fördraget), och att genomförandet av denna politik och dessa åtgärder bör ske i enlighet 
med artikel 9 i EUF-fördraget.

2. Europaparlamentet konstaterar att sammanhållningspolitikens mål bör vara en hållbar och 
smart ekonomisk tillväxt för alla som fördelas jämlikt, både territoriellt och socialt, liksom 
minskade regionala utvecklingsskillnader, skapande av arbetstillfällen, höjd livskvalitet, 
utbildning av arbetstagarna för nya yrken, däribland inom området för en hållbar ekonomi, 
social och territoriell sammanhållning samt genomförande av den europeiska sociala 
modellen, som utgör en sammanhållnings- och konkurrensfaktor i den europeiska 
ekonomin.

3. Europaparlamentet hävdar bestämt att sammanhållningspolitiken bör användas för att 
skapa en hållbar tillväxt i hela EU och en rättvis och jämn fördelning av välståndet genom 
att främja konkurrens och eftersträva minskade socioekonomiska skillnader mellan EU:s 
regioner.

4. Europaparlamentet anser att sammanhållningspolitiken är en av grundpelarna för en 
ekonomisk politik i EU som främjar en långsiktig investeringsstrategi och social 
integration. Sammanhållningspolitiken säkerställer dessutom stöd till de minst utvecklade 
regionerna och missgynnade grupper, vilket leder till en balanserad och samstämmig 
utveckling i EU. Parlamentet konstaterar att det europeiska mervärdet ligger i att EU:s 
ekonomiska framsteg kommer alla till godo, och yrkar därför på att 
sammanhållningspolitiken förblir ett eget politikområde med tillräcklig finansiering.

5. Europaparlamentet medger att den helhetssyn som finns inom sammanhållningspolitiken, 
och som innebär att olika sektorers målsättningar vägs samman med regionala behov och 
möjligheter, utgör en värdefull faktor som bidrar till att politiken blir effektiv. Parlamentet 
anser därför att denna helhetssyn därför måste upprätthållas och stärkas ytterligare.

6. Europaparlamentet anser att kommissionen, mot bakgrund av de svårigheter som uppstått 
till följd av den ekonomiska krisen, snarast bör lägga fram ett förslag till översyn av 
strukturfonderna som överensstämmer med de fastställda målen i Europa 2020-strategin, 
som beaktar bland annat medlemsstaternas och regionernas behov och möjligheter samt 
ståndpunkterna i parlamentets resolution ”Den finansiella, ekonomiska och sociala krisen:
rekommendationer om åtgärder och initiativ (delbetänkande)”1 och som ger förslag på hur 
medfinansieringen av åtgärder för social innovation kan förbättras.

7. Europaparlamentet anser att man inom sammanhållningspolitiken i högre grad bör utnyttja 

                                               
1 Antagna texter, P7_TA(2010)0376.
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den ekonomiska komponenten, i syfte att se till att denna politik på ett bättre sätt 
kompletterar övrig EU-politik så att den ekonomiska tillväxten kan stärkas med hjälp av 
nya arbetstillfällen och ökad sysselsättning.

8. Europaparlamentet anser att om Europa 2020-strategin ska lyckas bör instrumenten för 
territoriell och social sammanhållning vara tätt sammanknutna inom ett nytt gemensamt 
ramverk som bildar starka synergier mellan EU:s politik och alla strukturfonder.
Parlamentet understryker att det måste finnas särskilda regler och mål för vart och ett av 
instrumenten så att åtgärderna kan skräddarsys. Parlamentet understryker vidare att 
Europeiska socialfonden är det främsta verktyget som är specifikt avsett för 
arbetsmarknaden och den sociala integrationen och att den sociala integrationen som 
sådan bör stärkas för att Europa 2020-strategins mål ska kunna uppnås. Den överlappning 
som finns mellan Europeiska regionala utvecklingsfonden och Europeiska socialfonden 
anser parlamentet är bra, eftersom den dels gör det enklare att utnyttja fonderna, i 
synnerhet för lokalt förankrade projekt, dels ger ökade synergieffekter.

9. Europaparlamentet anser, mot bakgrund av de dramatiska effekterna av den ekonomiska 
och sociala krisen, vilken dessutom har ökat de regionala skillnaderna, att förfarandena för 
fondutnyttjande snabbt måste kunna anpassas till regionala problem och brister, även 
genom mer riktade insatser.

10. Europaparlamentet anser att Europeiska socialfonden, för att bli framgångsrik, bör 
fokusera sina investeringar på kompetens, fortbildning – där ny kompetens kopplad till 
hållbar utveckling ska beaktas – och omskolning, en välfungerande arbetsmarknad, 
skapande av arbetstillfällen och sociala villkor samt forskning och innovation för att 
underlätta övergången till en hållbar ekonomi, i syfte att främja anställningsbarhet, 
produktivitet, tillväxt, rättvisa löner och livskvalitet samt sysselsättning i Europa.
Dessutom bör Europeiska socialfonden stödja åtgärder som syftar till att bekämpa 
fattigdom och främja social integration.

11. Europaparlamentet påpekar att Europeiska socialfonden i egenskap av stödinstrument för 
fortbildning, kompetensutveckling och omskolning ska ses som ett självklart redskap –
som dock inte utnyttjas fullt ut – för att främja en effektiv tillväxt för alla och ett EU där 
konkurrenskraften baseras på kompetens.

12. Europaparlamentet framhåller att Europeiska socialfonden rent allmänt bidrar till att 
Europa 2020-strategins alla mål kan uppnås, men också mer specifikt utgör EU:s främsta 
instrument för att finansiera projekt som bidrar till två av denna strategis mål, dvs. att 
sysselsättningsgraden för personer mellan 20 och 64 år ska höjas till 75 procent och att 
mer än 20 miljoner människor ska lyckas ta sig ur fattigdom.

13. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att stärka Europeiska socialfondens roll när 
det gäller strukturfondernas framtida form så att samordnade åtgärder kan genomföras på 
ett bättre sätt. Parlamentet anser att Europeiska socialfonden bör ingå i ett ramverk och i 
en grundläggande strategisk ram med allmänna bestämmelser om sammanhållningsstöd, 
samtidigt som de regler, funktionssätt och finansieringssätt som gäller för Europeiska 
socialfonden bevaras. Erfarenheterna hittills har visat att en kombination av Europeiska 
socialfonden och Europeiska regionala utvecklingsfonden, med en finansiering på upp till 
10 procent från Europeiska socialfonden, har gett positiva och hållbara resultat, varför 
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denna flexibilitet måste bibehållas. Kommissionen uppmanas med kraft att, vid behov, 
verka för att mer finansiella medel anslås till strukturfonderna, särskilt till Europeiska 
socialfondens operativa program så att de i framtiden kan främja anställningsbarhet, med 
tydliga och enkla regler som möjliggör ett mer samordnat utnyttjande av medlen.

14. Europaparlamentet anser att personalutveckling och förbättrad informationsspridning är 
förutsättningar för ett framgångsrikt fondutnyttjande och ett korrekt genomförande av 
olika projekt.

15. Europaparlamentet anser att arbetstagarnas kompetens måste anpassas till 
arbetsmarknadens krav och att programmen för livslångt lärande måste vara inriktade på 
framtidsorienterade arbetsuppgifter i vårt snabbt framväxande kunskapssamhälle.

16. Europaparlamentet vill peka på den roll som Europeiska regionala utvecklingsfonden 
spelar för den effektiva användningen av Europeiska socialfonden, med tanke på att 
utvecklingsfonden har till uppgift att skapa de förutsättningar, t.ex. ordentlig infrastruktur 
och adekvat tillgänglighet, som krävs för att investeringarna på sysselsättningsområdet ska 
ge resultat.

17. Europaparlamentet är medvetet om att den ekonomiska krisen drabbar EU:s länder och 
medborgare på ett ojämnt sätt, och anser att den nya strategin för utnyttjande av fonderna 
kommer att bli mer effektiv om den involverar regionala och lokala styrelsenivåer, vilka 
kan anpassa de strategiska målen till särskilda lokala behov, bland annat genom en 
strukturerad dialog med alla intressenter, jämställdhetsorganisationer, arbetsmarknadens 
parter och frivilligorganisationer, liksom finansinstitut och banker. Parlamentet 
understryker att det är viktigt att lämna tillräckligt utrymme för lokala och regionala 
behov när de politiska målen formuleras.

18. Europaparlamentet anser att ett aktivt deltagande av arbetsmarkandens parter via en 
kontinuerlig social och territoriell dialog är att av yttersta vikt för ett bättre utnyttjande av 
fonderna.

19. Europaparlamentet betonar att den ekonomiska krisen har gjort det ännu mer angeläget 
med åtgärder inom de sektorer som Europeiska socialfonden har som sina målområden. I 
synnerhet gäller detta sysselsättningsfrämjande åtgärder, omskolningsinsatser samt 
åtgärder för social integration och fattigdomsbekämpning.

20. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram ett förslag till reform av 
strukturfonderna, i syfte att åstadkomma en omfattande förenkling av förfarandena och av 
användningssättet så att dessa fonder även kan komma småskaliga projekt till godo, inte 
minst med tanke på att en betydande del av de tillgängliga EU-medlen aldrig utnyttjas.
Reformen bör dessutom leda till en förbättring av kontroll- och utvärderingssystemet, 
större öppenhet vid tilldelningen av medel och ökad synlighet för EU:s 
sammanhållningspolitik. En sådan reform ska betona användarvänligheten och garantera 
att utbetalningen av beviljade medel till slutanvändarna går snabbare och att dessa 
användare inte drabbas av likviditetsproblem till följd av att medlemsstaterna sitter på 
pengarna.

21. Europaparlamentet efterlyser stimulansåtgärder för att de positiva resultaten ska kunna 
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befästas. När resurser anslås måste det finnas tydliga och mätbara mål som stämmer 
överens med målsättningarna för varje enskild fond, så att man bättre kan bedöma 
resultatet.

22. Europaparlamentet efterlyser ett system med samordnade kontaktpunkter (one-stop-shops) 
som ska ge vägledning, information och råd till berörda, i syfte att garantera att 
allmänheten är välinformerad. Detta förenklingsarbete måste synliggöras för allmänheten 
och ha till syfte att minimera den efterfrågade informationen till det absolut nödvändiga.
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