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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 välkomnar kommissionens strategirapport om genomförandet av de 
sammanhållningspolitiska programmen som samfinansieras av strukturfonderna 
(2007-2013) (KOM(2010)0110). Parlamentet anser dock att kommissionens rapport i den 
globala ekonomiska recessionens efterdyningar borde tillhandahålla en bättre uppdaterad 
utvärdering av de utvalda projektens effekter när det gäller att skapa nya arbetstillfällen, 
minska socioekonomiska skillnader, uppmuntra social delaktighet och utveckla 
humankapital.

2. Europaparlamentet välkomnar de framsteg som gjorts i och med genomförandet av projekt 
med relevans för riktlinjen ”Fler och bättre arbetstillfällen”, men rekommenderar ändå 
starkt att mobiliseringen av resurser för uppnåendet av målen för fattigdomsbekämpning i 
EU 2020-strategin blir en prioriterad fråga.

3. Europaparlamentet uppmanar alla medlemsstater att reducera överflödiga administrativa 
kostnader och undanröja hinder som ligger i vägen för politiska mål för tillgång till 
anställning, fattigdomsbekämpning och kompetensutveckling. Parlamentet erkänner att 
”öronmärkning” har lett till förbättringar av programmens genomförande.

4. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att öka Europeiska socialfondens effektivitet 
för att garantera EU-medborgarnas möjligheter att göra sig anställningsbara och flexibla 
samt för att skapa förutsättningar för hållbar tillväxt.

5. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att stärka Europeiska socialfondens resurser, 
finansiella autonomi och flexibilitet samt att förenkla förfaranden, uppföljningar och 
kontroller, mot bakgrund av det faktum att ESF är ett av de viktigaste verktygen för 
bekämpning av fattigdom, social utestängning och arbetslöshet. 

6. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att förstärka övervakningen av framsteg 
genom en mer omfattande användning av huvudindikatorer i nationella strategirapporter. 
Parlamentet betonar att det finns behov av att förtydliga de resultat som uppnåtts i den 
nationella politiken för att skapa arbetstillfällen och främja lika möjligheter samt social 
delaktighet för alla utsatta grupper.


