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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 i en tid med stigende efterspørgsel efter sociale ydelser kan økonomisk 
pres på de regionale og lokale myndigheder på grund af finansielle begrænsninger have en 
negativ indvirkning på den sociale samhørighed, uddannelse og beskæftigelsen; 
understreger, at regionale og lokale myndigheder støder på forhindringer, når de skal 
håndtere problemer som fattigdom og social udstødelse, og dermed i forbindelse med 
opfyldelsen af Europa 2020-målene;

2. understreger den særlige rolle, som Den Europæiske Socialfond (ESF) har med hensyn til 
at støtte sociale investeringer og gennemførelse Europa 2020-strategien, navnlig ved at 
bidrage til et højt niveau for bæredygtig beskæftigelse og produktivitet og vedsamtidig 
effektivt at bekæmpe fattigdom og social udstødelse samt fremme den sociale 
samhørighed;

3. bifalder forenklingen af procedurerne i forbindelse med gennemførelsen af ESF og ESF's 
øgede tilgængelighed, navnlig for mindre projekter på lokalt plan, hvilket giver mulighed 
for bedre og hurtigere at imødegå de udfordringer, som den aktuelle økonomiske og 
sociale situation giver, og for at sikre bredere deltagelse af modtagerorganisationerne i 
gennemførelsen af investeringerne; fremhæver i denne forbindelse betydningen af det nye 
instrument for lokal udvikling, som styres af lokalsamfundet, der ville tillade 
aktionsgrupper på lokalt plan at udvikle og gennemføre lokale beskæftigelsesstrategier; 
opfordrer medlemsstaterne til at tilvejebringe sådanne muligheder som en del af den 
igangværende programmeringsproces, således at der gøres brug af de lokale 
aktionsgruppers store innovationspotentiale;

4. mener, at udgifterne til samhørighed bør give en passende grad af fleksibilitet, således at 
medlemsstaterne får mulighed for at løse deres egne specifikke politiske flaskehalse med 
henblik på at nå Europa 2020-målene;

5. understreger vigtigheden af at tilpasse sig løbende budgetmæssige begrænsninger i hele 
Europa, samtidig med at der investeres i fremtiden; minder medlemsstaterne om, at 
udfordringen ikke er at bruge mere, men at bruge mere effektivt;

6. noterer sig, at betalingsanmodninger på 4,2 mia. EUR ikke kunne honoreres af ESF ved 
udgangen af 2012 og bliver betalt fra 2013-bevillingerne; understreger de negative 
virkninger af sådanne forlængelser med hensyn til gennemførelsen for de lokale og 
regionale myndigheders og modtagernes likviditetssituation; understreger endvidere, at ud 
af det samlede beløb på 11,2 mia. EUR, der er fastsat i ændringsbudget nr. 2/2013, er 
3,253 mia. specielt tilegnet ESF, og at dette ændringsbudget skal betales fuldt ud, 
eventuelt i to trin; anmoder også om en politisk forpligtelse fra Rådets side om, at alle 
juridiske forpligtelser, som forfalder i 2013, vil blive betalt inden udgangen af dette år;

7. opfordrer til en reduktion af det samlede niveau for uindfriede forpligtelser (UF), som 
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udgør en alvorlig trussel mod den effektive anvendelse af samhørighedspolitikken og 
hindrer fremtidige investeringer i vækst og beskæftigelse; opfordrer medlemsstaterne til at 
støtte regionale og lokale myndigheder i bedst muligt at anvende de disponible midler 
under samhørigheds- og strukturfondene, gennem fornuftig planlægning af projekter og 
ansøgninger, og til sikre, at medfinansieringen er korrekt understøttet;

8. understreger, at samhørighedspolitikken udgør en vigtig faktor med hensyn til at øge 
offentlige og private investeringer, med potentiale til at bidrage til at udvikle god 
regeringsførelse og offentlig deltagelse på alle niveauer, hvilket samtidig bidrager til 
økonomisk vækst, beskæftigelse, bæredygtig udvikling og social samhørighed i Unionen 
som helhed og i de regioner, der nyder godt af den, og dermed sikrer solidaritet mellem de 
europæiske borgere og de europæiske regioner; opfordrer medlemsstaterne til at sikre, at 
de lokale aktører selv i krisetider stadig tildeles de nødvendige finansielle midler til at 
kunne anvende strukturfondene;

9. støtter kraftigt et skifte i udgiftsprioriteringen, således at medlemsstaterne investerer i 
langsigtet vækst, herunder investeringer i mikrovirksomheder og små og mellemstore 
virksomheder, som kan spille en vigtig rolle med hensyn til at øge medlemsstaternes 
konkurrenceevne; 

10. understreger, at den lokale økonomi er en afgørende faktor for genopretning, og at dette er 
vigtigt i den nuværende krisesituation; understreger i denne sammenhæng de økonomiske 
og sociale virkninger af den sociale økonomi med hensyn til at forbedre den sociale 
samhørighed på lokalt plan; opfordrer medlemsstaterne til at tilvejebringe 
finansieringsmuligheder for den sociale økonomi gennem strukturfondene for perioden 
2014-2020;

11. understreger, at lokale og regionale myndigheder kan spille en stor rolle for styrkelsen af 
bæredygtig vækst og jobskabelse, for genoprettelsen af den sociale struktur og for fremme 
af vedvarende energikilder, intelligente energinet og bæredygtig mobilitet;

12. understreger, at økonomisk styring i EU bør være fleksibel nok til at give mulighed for 
vækst- og jobskabende investeringer, der støttes af samhørighedspolitikken, forudsat at 
disse ikke får medlemsstaterne til at overskride de gælds- og underskudsniveauer, der er 
aftalt i den nye stabilitets- og vækstpagt;

13. understreger nødvendigheden af at øge deltagelsen af lokale og regionale myndigheder, og 
hvor det er muligt arbejdsmarkedets parter og andre relevante aktører, i planlægningen, 
gennemførelsen, overvågningen og evalueringen af fondene, hvilket vil sikre en bedre 
sammenhæng mellem Unionens, de nationale og de regionale strategier; opfordrer de 
lokale og regionale myndigheder til, hvor det er muligt, at fremme civilsamfundets 
deltagelse med henblik på at sikre, at projekter får den nødvendige støtte og finansiering 
til at nå deres mål;

14. opfordrer til større gennemsigtighed i anvendelsen af midlerne og til bedre 
kommunikation, hvilket fører til et mere generelt ejerskab, påskønnelse og kontrol med 
anvendelsen af midlerne;

15. opfordrer til en yderligere forenkling af reglerne og øget fleksibilitet og gennemsigtighed i 
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strukturfondsprogrammeringen og -forvaltningen, hvilket vil give mulighed for en bedre 
gennemførelse af projekter samt hurtigere og mere fyldestgørende reaktioner på de sociale 
udfordringer og trusler;

16. understreger dog, at der ikke er nogen direkte forbindelse mellem de regionalpolitiske 
resultater og en medlemsstats makroøkonomiske resultater, og at regionerne ikke bør 
straffes for, at man på nationalt plan ikke følger procedurerne i tilknytning til økonomisk 
forvaltning; mener, at indførelse af yderligere sanktioner således vil kunne forværre 
problemerne i medlemsstater, der allerede har makroøkonomiske problemer, og at 
makroøkonomiske betingelser derfor ikke er acceptable.
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