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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. glæder sig over Kommissionens meddelelse "Samhørighedspolitik: Strategirapport 2010 
om gennemførelsen af programmerne for perioden 2007-2013" (KOM(2010)110); mener 
dog, at Kommissionens rapport i kølvandet på den globale økonomiske recession burde 
tilvejebringe en mere grundig og ajourført evaluering af virkningen af de udvalgte 
projekter, for så vidt angår at skabe nye arbejdspladser, reducere socioøkonomiske 
uligheder, fremme social integration og forbedre den menneskelige kapital;

2. glæder sig over de fremskridt, der allerede er gjort i gennemførelsen af projekter af 
relevans for "Flere og bedre job"-retningslinjerne; anbefaler imidlertid stærkt, at 
mobiliseringen af ressourcer til opfyldelsen af målet for fattigdomsbekæmpelse i Europa 
2020-strategien bliver en prioritet;

3. opfordrer medlemsstaterne til at reducere uforholdsmæssigt store administrative 
omkostninger og hindringer, der er i vejen for de politiske mål for adgang til 
beskæftigelse, bekæmpelse af fattigdom og udvikling af færdigheder; erkender, at den 
såkaldte "øremærkning" har forbedret gennemførelsen af programmerne;

4. opfordrer Kommissionen til at øge effektiviteten af ESF, hvad angår at sikre europæiske 
borgeres muligheder for at kvalificere sig til arbejdsmarkedet og tilpasse sig, samt at 
skabe vilkårene for en bæredygtig vækst;

5. opfordrer i betragtning af, at ESF er et grundlæggende redskab til bekæmpelse af 
fattigdom, social udstødelse og arbejdsløshed, Kommissionen til at styrke ESF's 
potentiale, finansielle autonomi og fleksibilitet samt forenkle procedurerne, opfølgningen 
og kontrollerne;

6. opfordrer Kommissionen til at forbedre overvågningen af fremskridt ved at fremme 
anvendelsen af nøgleindikatorer i nationale strategirapporter; understreger behovet for 
afklaring af alle nationale politiske resultater i form af jobskabelse, fremme af lige 
muligheder og social integration for alle udsatte grupper.


