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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. erindrer om, at den sociale samhørighed såvel som den territoriale samhørighed er 
grundlæggende principper for fastlæggelsen af alle EU’s politikker og aktioner i 
overensstemmelse med artikel 7 i TEUF, og at gennemførelsen deraf bør integrere 
bestemmelserne i artikel 9 i TEUF;

2. konstaterer, at samhørighedspolitikkens mål bør være en økonomisk bærbar vækst, som 
fordeles jævnt både territorielt og socialt, samt at skabe beskæftigelse og gennemføre den 
europæiske sociale model, som udgør den europæiske økonomis samhørende og 
konkurrencefremmende kraft;

3. anser samhørighedspolitikken for at være en af grundpillerne for EU’s langfristede 
økonomiske politik og investeringsstrategi;

4. er overbevist om, at de vanskeligheder, som er opstået på grund af den økonomiske krise, 
bør tvinge Kommissionen til snarest at fremlægge et ambitiøst forslag til en reform af 
strukturfondene, som stemmer overens med de fastlagte mål i EU2020-strategien, og som 
bl.a. tager højde for Parlamentets synspunkter i beslutning A7-0267/2010;

5. mener, at for at EU2020-strategien skal blive en succes, bør den territorielle og sociale 
samhørighedspolitik være tæt sammenknyttet inden for et nyt rammeværk, som danner 
stærke synergier mellem EU's politik og alle strukturfondene; understreger, at Den 
Europæiske Socialfond er det eneste værktøj, som specifikt er beregnet til 
arbejdsmarkedet og den sociale integration, og at den derfor bør styrkes;

6. mener, at for at Den Europæiske Socialfond skal kunne anvendes med udbytte, bør den 
koncentrere sine investeringer på kompetence, videreuddannelse og omskoling samt et 
velfungerende arbejdsmarked og sociale vilkår, for at stimulere beskæftigelsesegnethed, 
produktivitet, vækst og beskæftigelse i Europa;

7. opfordrer Kommissionen til at øge bidraget til Den Europæiske Socialfond i forbindelse 
med strukturfondenes fremtidige form; anser det for nyttigt, at Den Europæiske 
Socialfond befinder sig inden for en forordning og en strategisk grundramme med 
almindelige gennemførelsesbestemmelser om midler til at fremme samhørigheden, idet 
man samtidig bevarer sine egne regler, funktionsmåde og finansiering;

8. erkender, at den økonomiske krise har en uensartet indvirkning både på EU's område og 
borgere, og mener, at den nye strategi til anvendelse af midlerne vil være mere effektiv, 
hvis den involverer de regionale og lokale styringsniveauer, som har mulighed for at 
tilpasse de strategiske mål til de særlige territorielle behov, bl.a. ved hjælp af en 
struktureret dialog med samtlige berørte parter;

9. anmoder Kommissionen om at fremlægge en reform for strukturfondene med det formål 
at gennemføre en omfattende forenkling af procedurerne og anvendelsesbetingelserne 
samt en forbedring af kontrolsystemet og åbenhed vedrørende tildelingen af midlerne for 
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at gøre EU’s samhørighedspolitik mere synlig.


