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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 understryker att sysselsättnings- och socialpolitiken spelar en viktig 
roll för en hållbar och socialt balanserad territoriell utveckling och kan på ett värdefullt 
sätt bidra till att minska regionala skillnader och förbättra välfärden samtidigt som man 
skapar lika möjligheter för alla medborgare.

2. Europaparlamentet anser att den områdesbaserade strategin är en effektiv mekanism för 
att genomföra en politik som främjar ekonomisk, social och territoriell sammanhållning 
och gynnar utveckling, hållbar och värdig sysselsättning, utbildning, fattigdomsminskning 
och social delaktighet, vilka utgör huvudmålen i Europa 2020-strategin.

3. Europaparlamentet understryker att fattigdomsbekämpning även innefattar kampen mot 
utestängning och att tillgången till hälso- och sjukvårdstjänster är sämre i 
landsbygdsområden med låg befolkningstäthet eller åldrande befolkning, vilket i viss 
utsträckning skulle kunna kompenseras genom bättre tillgång till bredbandsteknik och 
genom främjande av telemedicin. 

4. Europaparlamentet finner att den områdesbaserade strategin bör visa sig vara en effektiv 
mekanism för att hjälpa små och medelstora företag att skapa nya hållbara arbetstillfällen 
och att ta initiativ till eller utveckla program för yrkesutbildning. Parlamentet anser att 
sådan förvärvsverksamhet som siktar på ökad tillväxt och sysselsättning, samt utnyttjandet 
av kompetenser kan fungera över administrativa landsgränser. Parlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att förbättra de nuvarande villkoren för nya företagare för att på ett bättre 
sätt utnyttja deras stora potential för att skapa nya hållbara arbetstillfällen. 

5. Europaparlamentet anser att en integrerad områdesbaserad strategi för 
Europeiska socialfonden och andra EU-fonder är av avgörande betydelse för 
genomförandet av subsidiaritetsprincipen genom flernivåstyre. Parlamentet betonar vikten 
av att sörja för tillräcklig kapacitetsuppbyggnad, engagemang från arbetsmarknadens 
parter och företrädare för det civila samhället samt egenansvar på lokal, regional och 
mikroregional nivå, både i stads- och landsbygdsområden, bland annat genom utbildning i 
frågor som rör förfaranden för planering, fördelning av medel och genomförande av 
åtgärder som rör sammanhållningspolitiken, samt förbättrad tillgång till information om 
hur EU:s regionala utvecklingsresurser kan utnyttjas bättre.

6. Europaparlamentet understryker vikten av att skapa starka synergieffekter mellan 
sammanhållningspolitiken och övrig EU-politik för att säkerställa 
sammanhållningspolitikens effektivitet vid hanteringen av aktuella 
sysselsättningsrelaterade och sociala utmaningar.

7. Europaparlamentet understryker att det vid utarbetandet och genomförandet av 
sammanhållningspolitiken är viktigt att finna en rimlig balans mellan fondernas 
effektivitet och den nödvändiga kontrollen av deras användning.
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8. Europaparlamentet påpekar att territoriellt samarbete och makroregionala strategier skulle 
kunna vara användbara verktyg för att upptäcka och bekämpa regionala skillnader, 
exempelvis i fråga om tillgång till utbildning och sysselsättning, och främja konvergens 
mellan de europeiska regionerna.

9. Europaparlamentet noterar att skillnaderna i sysselsättning och sociala förhållanden är 
stora både inom och mellan regioner och att detta inte alltid kan återspeglas av de 
nuvarande indikatorerna. Parlamentet anser att i de fall fattigdomen främst är 
koncentrerad till mikroregional nivå bör den hanteras med hänsyn till detta. Parlamentet 
anser att program måste anpassas till regionala och lokala behov och att de bör 
koncentreras till prioriteringar som är förenliga med de särskilda utmaningar som vi står 
inför. Parlamentet anser att Europeiska socialfonden och andra EU-fonder måste betraktas 
som det viktigaste verktyget för att på lokal nivå hantera behoven av sysselsättning 
(särskilt sysselsättning för unga), tillgång till hälsovård, social delaktighet och 
fattigdomsbekämpning. 

10. Europaparlamentet anser att det är viktigt att inom programplaneringen beakta hur ”hårda” 
åtgärder (av Eruf-typ, t.ex. infrastruktur) kompletterar ”mjuka” åtgärder (främst av 
ESF-typ, t.ex. utbildning) för att på rätt sätt hantera sociala och ekonomiska skillnader. 
Parlamentet anser att dessa behov bör beaktas vid utarbetandet av lämpliga åtgärder för 
krav på temakoncentration så att lämpliga kompletterande resurser används, framför allt 
inom utbildning och vårdinfrastruktur.

11. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att redogöra för hur den har tänkt använda 
sammanhållningspolitikens medel för att bekämpa ungdomsarbetslöshet och fattigdom.

12. Europaparlamentet betonar att det för en effektiv hantering av många problem när det 
gäller social utestängning och fattigdom krävs en anpassad och differentierad strategi som 
beaktar de särskilda behoven i ett visst område, såsom storstadsområden eller 
landsbygdsområden.

13. Europaparlamentet anser att sammanhållningspolitiken ska omfatta EU:s hela territorium 
och stöder därför kommissionens förslag att införa en kategori med ”övergångsregioner” 
som ska bidra till att situationen i regioner där BNI ökar och även i regioner där BNI 
minskar hanteras på ett proportionerligt och målinriktat sätt. 

14. Europaparlamentet anser att frivillig rörlighet för arbetstagare och unga akademiker inom 
EU kan vara en lösning på arbetskraftsbristen på regionala och lokala arbetsmarknader 
och uppmanar medlemsstaterna och regionerna att använda denna rörlighet mer effektivt 
för att främja territoriell utveckling och sammanhållning.

15. Europaparlamentet anser att det är nödvändigt att samordna de åtgärder som stöds av 
Europeiska socialfonden på olika politiska nivåer för att möjliggöra en effektiv 
områdesbaserad strategi. Parlamentet anser framför allt att det är nödvändigt att koppla 
utbildningstjänster och resurser till den lokala arbetsmarknadens behov.

16. Europaparlamentet finner att det är viktigt att man i partnerskapsavtal och operativa 
program lämnar en omfattande analys av skillnaderna i sociala förhållanden, inom 
sysselsättningen och i behov av utveckling på vissa områden samt integrerade strategier 
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som omfattar relevanta fonder för att tillgodose särskilda regionala och lokala behov i de 
geografiska områden som är mest drabbade av arbetslöshet, fattigdom och 
otillfredsställande hälso- och sjukvårdstjänster eller i de målgrupper som är särskilt utsatta 
för diskriminering eller social utestängning. Parlamentet understryker att särskild hänsyn 
bör tas till marginaliserade befolkningsgrupper.

17. Europaparlamentet anser det särskilt viktigt att främja utbyte av bästa praxis mellan 
medlemsstaterna inom ramen för en ändamålsenlig och effektiv, långsiktig planering för 
territoriell utveckling, och även genom att stärka värdig och hållbar sysselsättning, i syfte 
att förebygga och bekämpa fattigdom och arbetslöshet.

18. Europaparlamentet anser att operativa program och projekt måste utformas och 
genomföras på lämplig nivå och att städernas roll, funktionella geografiska områden och 
områden som drabbats av särskilda geografiska eller demografiska problem måste 
uppmärksammas.

19. Europaparlamentet påminner om att man bör ta itu med sysselsättningen och integrationen 
på arbetsmarknaden med hänsyn till dem som befinner sig i den svåraste situationen på 
arbetsmarknaden.

20. Europaparlamentet anser att den institutionella kapaciteten på olika åtgärdsnivåer är en 
viktig aspekt när det gäller en framgångsrik tillämpning av den områdesbaserade strategin.

21. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att med hjälp av partnerskapsprincipen1

inleda en öppen dialog med samråd och engagemang av intresserade parter, såsom lokala 
myndigheter, arbetsmarknadens parter och frivilligorganisationer, vid utarbetandet av 
partnerskapsavtal och samtliga operativa program, särskilt i frågor som rör miljön, social 
delaktighet, jämställdhet och lika möjligheter. Parlamentet anser att det är viktigt att 
bygga upp ett ömsesidigt förtroende och samarbete mellan alla ovanstående aktörer för att 
effektivt använda den områdesbaserade strategin för åtgärder som finansieras genom 
Europeiska socialfonden.

22.Europaparlamentet påminner om hur viktigt det är att underlätta inrättandet av 
samordningsplattformar för innovativa projekt som har gett mycket goda resultat i kampen 
mot social utestängning och arbetet för förbättrad tillgång till hälso- och sjukvårdstjänster. 

23. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en plan för att främja en 
effektiv användning av Europeiska socialfonden i de medlemsstater som är hårdast 
drabbade av ekonomiska svårigheter.

24. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna och kommissionen att utforma lämpliga 
rekommendationer för stärkandet av en politisk strategi som bygger på resultat och 
dokumenterade belägg för att förbättra det effektiva genomförandet av 
sammanhållningspolitiken.

                                               
1 Kommissionens arbetsdokument med titeln The partnership principle in the implementation of the Common 
Strategic Framework Funds – elements for a European Code of Conduct on Partnership (SWD(2012)0106). 
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