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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 betonar att i en tid då behovet av högkvalitativa sociala tjänster ökar, 
har det ekonomiska tryck som budgetåtstramningarna sätter på regionala och lokala 
myndigheter en negativ effekt på den sociala sammanhållningen, utbildningen och den 
hållbara sysselsättningen. Parlamentet betonar att regionala och lokala myndigheter möter 
hinder när det gäller att bemöta problem såsom fattigdom och social utslagning, och 
därmed att uppnå Europa 2020-målen.

2. Europaparlamentet understryker den särskilda roll som Europeiska socialfonden spelar för 
att stödja sociala investeringar och genomföra Europa 2020-strategin, i synnerhet genom 
att bidra till hög hållbar sysselsättning och produktivitet och samtidigt effektivt bekämpa 
fattigdom och social utslagning och öka den sociala sammanhållningen.

3. Europaparlamentet välkomnar de förenklade förfarandena vid genomförandet av 
Europeiska socialfonden och dess ökade tillgänglighet, i synnerhet för mindre projekt på 
lokal nivå, vilket gör det möjligt att bättre och snabbare möta de utmaningar som den 
svåra ekonomiska och sociala situationen medför och skapar förutsättningar för 
mottagarorganisationerna att i större utsträckning delta i genomförandet av investeringar. 
Parlamentet betonar i detta sammanhang betydelsen av det nya instrumentet för 
samhällsledd lokal utveckling som kommer att göra det möjligt för lokala arbetsgrupper 
att utveckla och genomföra lokala sysselsättningsstrategier. Parlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att erbjuda sådana möjligheter som ett led i programplaneringsprocessen, 
så att man utnyttjar de lokala aktionsgruppernas stora innovationspotential.

4. Europaparlamentet anser att sammanhållningsutgifterna bör ge en rimlig grad av 
flexibilitet så att medlemsstaterna kan åtgärda sina egna specifika politiska flaskhalsar för 
att uppnå Europa 2020-målen.

5. Europaparlamentet understryker betydelsen av att anpassa de pågående 
budgetbegränsningarna i Europa, samtidigt som man fortsätter att investera i framtiden. 
Medlemsstaterna påminns om att utmaningen inte består i att öka utgifterna, utan i att 
använda pengarna mer effektivt.

6. Europaparlamentet betonar att i slutet av 2012 saknade Europeiska socialfonden täckning 
för betalningsbegäranden till ett värde av 4,2 miljarder euro, vilket nu betalas ur budgeten 
för 2013. Parlamentet understryker de negativa effekter sådana överföringar av 
genomförandet har på likviditeten hos lokala och regionala myndigheter och hos 
stödmottagare. Parlamentet betonar dessutom att utav det totala belopp på 11.2 miljarder 
euro som har avsatts i ändringsbudget 2/2013 är 3 253 miljarder reserverade för 
Europeiska socialfonden, och att denna ändringsbudget bör betalas ut till fullo, eventuellt i 
två steg. Parlamentet begär också ett politiskt åtagande från rådets sida om att alla rättsliga 
förpliktelser som ska betalas under 2013 verkligen kommer att betalas under det här året.

7. Europaparlamentet vill se att de utestående åtagandena minskas, eftersom dessa utgör ett 
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allvarligt mot ett effektivt utnyttjande av sammanhållningsmedlen och därmed hindrar 
investeringar i tillväxt och sysselsättning. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att 
stödja regionala och lokala myndigheter med att använda tillgängliga resurser från 
sammanhållnings- och strukturfonderna på bästa sätt, genom en sund planering av projekt 
och tillämpningar och genom att se till att samfinansieringen ges rätt stöd.

8. Europaparlamentet understryker att sammanhållningspolitiken utgör en viktig faktor för 
att främja offentliga och privata investeringar, med potential att bidra till att utveckla ett 
gott styre och allmänhetens delaktighet på alla nivåer. Därmed bidrar 
sammanhållningspolitiken till ekonomisk tillväxt, sysselsättning, hållbar utveckling och 
social sammanhållning både i unionen som helhet och i de regioner som direkt drar nytta 
av den, vilket i sin tur främjar solidariteten mellan medborgare och mellan regioner i 
Europa. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att även i kristider se till att lokala 
aktörer ges de ekonomiska medel som behövs för att kunna utnyttja strukturfonderna.

9. Europaparlamentet stöder förändrade betalningsprioriteringar så att medlemsstaterna 
investerar i långsiktig tillväxt, inklusive i mikroföretag och små och medelstora företag, 
som kan spela en betydelsefull roll för att främja medlemsstaternas konkurrenskraft. 

10. Europaparlamentet understryker att den lokala ekonomin utgör en viktig 
återhämtningsfaktor för samhället och att detta är viktigt i den rådande krissituationen. 
Parlamentet understryker i detta sammanhang de ekonomiska och sociala effekter som den 
sociala ekonomin har genom att den förbättrar sammanhållningen på lokal nivå. 
Medlemsstaterna uppmanas att erbjuda finansieringsmöjligheter för den sociala ekonomin 
genom strukturfonderna för perioden 2014–2020.

11. Europaparlamentet understryker den roll som de lokala och regionala myndigheterna kan 
spela för stärkandet av hållbar tillväxt och sysselsättning, återupprättandet av det sociala 
nätet och främjandet av förnybara energikällor, intelligenta nät och hållbar rörlighet.

12. Europaparlamentet understryker att EU:s ekonomiska styrning ska vara tillräckligt flexibel 
för att möjliggöra tillväxt- och sysselsättningsskapande investeringar som får stöd genom 
sammanhållningspolitiken, förutsatt att dessa inte leder till att medlemsstaterna 
överskrider de skuld- och underskottsnivåer som har avtalats i den förnyade stabilitets-
och tillväxtpakten.

13. Europaparlamentet betonar behovet av att göra de lokala och regionala myndigheterna, 
och i tillämpliga fall arbetsmarknadens parter och andra relevanta parter, mer delaktiga i 
hur strukturfonderna planeras, används, kontrolleras och utvärderas, vilket kommer att 
stärka kopplingen mellan europeiska, nationella och regionala strategier. Parlamentet 
uppmanar lokala och regionala myndigheter att, närhelst möjligt, utveckla civilsamhällets 
deltagande för att se till att projekten får det stöd och den finansiering som krävs för att 
uppnå sina mål.

14. Europaparlamentet efterlyser större insyn i användningen av medlen samt bättre 
kommunikation, vilket ska leda till ett mer generellt ägarskap av fonderna samt ökad 
acceptans för och bättre kontroll av hur de används.

15. Europaparlamentet vill se ytterligare förenklingar av reglerna och ökad flexibilitet och 
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insyn i planeringen och förvaltningen av strukturfonderna, vilket skulle kunna leda till att 
projekten kan genomföras på ett bättre sätt samt ge möjlighet att snabbare vidta lämpliga 
åtgärder vid sociala utmaningar och hot.

16. Europaparlamentet betonar att det inte finns något direkt samband mellan en medlemsstats 
regionala politiska prestationer och dess makroekonomiska resultat, och att regionerna 
inte bör straffas för att den nationella nivån inte har lyckats följa kraven för ekonomisk 
styrning. Parlamentet anser att ett införande av ytterligare påföljder sålunda skulle kunna 
förvärra problemen för de medlemsstater som redan brottas med makroekonomiska 
svårigheter, och anser därför att makroekonomiska villkor inte kan accepteras.
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