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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 erinrar om att den sociala och territoriella sammanhållningen utgör de 
grundläggande principerna för utformningen av all EU:s politik och alla dess åtgärder i 
enlighet med artikel 7 i EUF-fördraget, och att genomförandet av dem måste ske i enlighet 
med artikel 9 i EUF-fördraget.

2. Europaparlamentet konstaterar att sammanhållningspolitikens mål bör vara en hållbar 
ekonomisk tillväxt som fördelas jämlikt, både territoriellt och socialt, och att skapa 
arbetstillfällen och genomföra den europeiska sociala modellen, som i den europeiska 
ekonomin utgör faktorn för sammanhållning och konkurrens.

3. Europaparlamentet anser att sammanhållningspolitiken är en av grundpelarna för 
EU:s ekonomiska politik och investeringsstrategier på lång sikt.

4. Europaparlamentet anser att kommissionen till följd av de problem som uppstått på grund 
av den ekonomiska krisen snarast bör lägga fram ett ambitiöst förslag till en reform av 
strukturfonderna som överensstämmer med de fastställda målen i EU 2020-strategin, och 
som bland annat beaktar parlamentets yttranden enligt resolution A7-0267/2010.

5. Europaparlamentet framhåller att för att EU 2020-stategin ska bli framgångsrik bör den 
territoriella och sociala sammanhållningspolitiken vara tätt sammanknuten inom ett nytt 
ramverk som bildar starka synergier mellan EU:s politik och alla strukturfonder. 
Parlamentet understryker att Europeiska socialfonden är det enda verktyg som specifikt är 
avsett för arbetsmarknaden och den sociala integrationen och som sådant bör stärkas.

6. Europaparlamentet anser att om Europeiska socialfonden ska användas framgångsrikt bör 
den fokusera sina investeringar på kompetens, fortbildning och yrkesomskolning, samt på 
en välfungerande arbetsmarknad och sociala villkor, för att stimulera anställningsbarhet, 
tillväxt och produktivitet samt förbättra sysselsättningsresultaten i Europa.

7. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att förstärka bidraget till 
Europeiska socialfonden när det gäller strukturfondernas framtida form. Parlamentet anser 
att det är nödvändigt att Europeiska socialfonden ingår i ett ramverk och en 
grundläggande strategisk ram med allmänna bestämmelser om medel till sammanhållning, 
samtidigt som den bevarar sina egna regler, funktionssätt och finansieringssätt.

8. Europaparlamentet erkänner att den ekonomiska drabbar EU:s territorium och medborgare 
på ett ojämnt sätt, och anser att den nya strategin för användning av fonderna kommer att 
bli mer effektiv om den involverar de regionala och lokala styrelsenivåerna, som kan 
anpassa de strategiska målen till de särskilda territoriella behoven, även genom en 
strukturerad dialog med samtliga intressenter.

9. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram ett förslag till en reform av 
strukturfonderna i syfte att åstadkomma en omfattande förenkling av förfarandena och av 
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användningssättet samt en förbättring av kontrollsystemet och öppenheten beträffande 
tilldelningen av medel för att göra EU:s sammanhållningspolitik mer synlig.


