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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. understreger, at beskæftigelses- og socialpolitikker spiller en vigtig rolle for en 
bæredygtig og socialt afbalanceret territorial udvikling og i høj grad kan medvirke til at 
mindske de regionale forskelle, øge trivslen og skabe lige muligheder for alle borgere;

2. mener, at en territorial tilgang er en effektiv måde til at gennemføre politikker til fremme 
af økonomisk, social og territorial samhørighed samt til at fremme udvikling, bæredygtig 
og anstændig beskæftigelse, uddannelse, fattigdomsbekæmpelse og social integration, som 
udgør de centrale mål i Europa 2020-strategien;

3. understreger, at bekæmpelse af fattigdom omfatter bekæmpelse af udstødelse, og at 
tyndtbefolkede landdistrikter eller landdistrikter med en aldrende befolkning må imødese 
et utilstrækkeligt serviceniveau på sundhedsområdet, hvilket i en vis grad kan 
kompenseres med bedre adgang til bredbåndsteknologi og fremme af telemedicin;

4. mener, at den territoriale tilgang burde vise sig at være en effektiv måde at støtte små og 
mellemstore virksomheder i skabelsen af nye bæredygtige arbejdspladser og 
iværksættelsen eller udviklingen af programmer for erhvervsuddannelse; mener, at 
iværksættervirksomhed med henblik på vækst og beskæftigelse og udnyttelse af 
kompetencer kan foregå på tværs af administrative grænser, og opfordrer medlemsstaterne 
til at forbedre de eksisterende vilkår for nye iværksættere for bedre at udnytte deres store 
potentiale for at skabe nye bæredygtige arbejdspladser;

5. mener, at en integreret territorial tilgang for ESF og andre EU-fonde er helt afgørende for 
gennemførelse af nærhedsprincippet gennem forvaltning på flere niveauer; understreger 
betydningen af at sikre en tilstrækkelig kapacitetsopbygning, inddragelse af 
arbejdsmarkedets og civilsamfundets parter på lokalt, regionalt og mikroregionalt niveau, 
både i by- og landområder, bl.a. via uddannelse i forbindelse med procedurerne for 
planlægning, bevilling af midler og gennemførelse af foranstaltninger inden for 
samhørighedspolitikken samt øget adgang til information om bedre udnyttelse af EU's 
midler til regional udvikling;

6. understreger betydningen af at skabe stærke synergier mellem samhørighedspolitikken og 
andre EU-politikker med henblik på at sikre, at den effektivt kan tage de aktuelle sociale 
og beskæftigelsesmæssige udfordringer op;

7. understreger betydningen af at sikre den rette balance mellem den nødvendige kontrol af 
anvendelsen af midlerne og deres effektivitet i forbindelse med udformning og 
gennemførelse af samhørighedspolitikken;

8. påpeger, at det territoriale samarbejde og makroregionale strategier kan være nyttige 
instrumenter til påvisning og bekæmpelse af regionale forskelle, f.eks. med hensyn til 
adgang til uddannelse og beskæftigelse, og til fremme af konvergens mellem de 



PE486.158v02-00 4/6 AD\903700DA.doc

DA

europæiske regioner;

9. bemærker, at der er væsentlige beskæftigelsesmæssige og sociale forskelle både mellem 
og inden for regionerne, som ikke altid afspejles af de eksisterende indikatorer; mener, at  
når fattigdom mest er koncentreret på mikroregionalt plan, bør den håndteres i 
overensstemmelse hermed; mener, at programmerne skal skræddersyes til de regionale og 
subregionale behov og fokusere på prioriteringer, der imødegår de specifikke 
udfordringer, man står overfor; mener, at ESF og de andre EU-fonde bør betragtes som 
det vigtigste redskab til på lokalt plan at opfylde behovene med hensyn til beskæftigelse 
(navnlig beskæftigelse til unge), adgang til sundhedsydelser, social integration og 
fattigdomsbekæmpelse; 

10. anser det for vigtigt, at der i programmeringen tages hensyn til komplementariteten 
mellem foranstaltninger, der kan betragtes som hhv. "hårde" (ERDF-foranstaltninger, 
såsom infrastruktur) og "bløde" (primært ESF-foranstaltninger, såsom uddannelse), med 
henblik på at bekæmpe de sociale og økonomiske forskelle på passende måde; mener, at 
der i kravene til tematisk koncentration bør tages hensyn til sådanne behov, og at de bør 
give mulighed for anvendelse af tilstrækkelige supplerende midler, navnlig inden for 
uddannelse og sundhedsinfrastruktur;

11. anmoder Kommissionen om at præcisere betingelserne for tildeling af midler fra 
samhørighedspolitikken til bekæmpelse af ungdomsarbejdsløshed og fattigdom;

12. understreger, at en tilpasset og differentieret tilgang, som tager højde for de særlige behov 
i et givet område (f.eks. storbyområder og landdistrikter) er nødvendig for effektivt at 
kunne imødegå mange af problemerne omkring social udstødelse og fattigdom;

13. finder det væsentligt, at samhørighedspolitikken dækker hele EU's territorium og støtter 
derfor Kommissionens forslag om at skabe en kategori for "overgangsområder", som kan 
bidrage til at sikre et forholdsmæssigt og målrettet svar på situationen i både regioner med 
voksende BNP og regioner med faldende BNP; 

14. mener, at den regionale og lokale mangel på arbejdskraft kunne løses gennem frivillig 
mobilitet for arbejdstagere og unge kandidater i EU, og opfordrer medlemsstaterne og 
regionerne til at anvende denne mobilitet mere effektivt med henblik på at fremme den 
territoriale udvikling og samhørighed;

15. finder det vigtigt at koordinere de foranstaltninger, der støttes af ESF, på forskellige 
politiske niveauer for at sikre en effektiv territorial tilgang; finder det i særdeleshed 
nødvendigt at forbinde uddannelsesmæssige serviceydelser og faciliteter på lokalt plan 
med arbejdsmarkedets behov

16. finder det vigtigt, at partnerskabsaftaler og operationelle programmer indeholder en 
grundig analyse af uligheder i den sociale og beskæftigelsesmæssige situation og 
udviklingsbehovene i bestemte områder, samt at integrerede strategier, der omfatter de 
relevante midler til at opfylde de specifikke regionale og lokale behov i de geografiske 
områder, der er hårdest ramt af arbejdsløshed, fattigdom og har et utilstrækkeligt 
serviceniveau på sundhedsområdet, eller hos de målgrupper, der er mest udsat for 
forskelsbehandling eller social udstødelse; påpeger, at der i denne sammenhæng bør 
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lægges særlig vægt på marginaliserede befolkningsgrupper;

17. mener, at det er særdeles vigtigt at fremme udveksling af bedste praksis mellem 
medlemsstaterne i forbindelse med en væsentlig og effektiv langsigtet planlægning af den 
territoriale udvikling og styrke anstændig og bæredygtig beskæftigelse med henblik på at 
forebygge og bekæmpe fattigdom og arbejdsløshed;

18. mener, at operationelle programmer og projekter skal udformes og gennemføres på det 
rette niveau, og at man skal være opmærksom på byernes rolle, funktionelle geografiske 
områder og områder med særlige geografiske eller demografiske problemer;

19. minder om, at beskæftigelse og integrering på arbejdsmarkedet skal sikres for de personer, 
der befinder sig i den sværeste situation;

20. mener, at institutionel kapacitet på forskellige interventionsniveauer er et væsentligt 
element for at sikre, at den territoriale tilgang kan anvendes med succes;

21. opfordrer medlemsstaterne til ved hjælp af partnerskabsprincippet1 at sikre en åben dialog 
med høring og inddragelse af de interesserede parter såsom lokale myndigheder, 
arbejdsmarkedets parter og ngo’er, i forbindelse med udarbejdelse af partnerskabsaftaler 
og hele rækken af operationelle programmer, navnlig på områder såsom miljø, social 
integration, ligestilling og lige muligheder; mener, at det er vigtigt at opbygge gensidig 
tillid og samarbejde mellem alle disse parter for effektivt at kunne træffe ESF-finansierede 
foranstaltninger ud fra den territoriale tilgang;

22. minder om betydningen af at lette etableringen af koordineringsplatforme for innovative 
projekter, som har opnået fremragende resultater med hensyn til bekæmpelse af social 
udstødelse og forbedring af adgangen til sundhedsydelser;

23. opfordrer Kommissionen til at forelægge en plan for, hvordan de lande, der står over for 
de største økonomiske vanskeligheder, kan udnytte ESF mest effektivt;

24. opfordrer medlemsstaterne og Kommissionen til at fremsætte passende anbefalinger til 
styrkelse af en politisk strategi, som er baseret på resultater og dokumenteret viden, med 
henblik på at styrke en effektiv gennemførelse af samhørighedspolitikken.

                                               
1 Arbejdsdokument fra Kommissionens Tjenestegrene: Partnerskabsprincippet i gennemførelsen af fondene 
under den fælles strategiske ramme – elementer til en europæisk adfærdskodeks om partnerskab 
(SWD(2012)0106). 
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