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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:

A. der henviser til, at EU's økonomiske, regionale og sociale politikker er snævert 
forbundet, og at de forskellige medlemsstater har tilsvarende problemer vedrørende 
evnen til at udnytte de forskellige fonde,

1. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at sørge for, at den kommende ESF vil 
bidrage til gennemførelsen af Europa 2020-strategien inden for beskæftigelse og 
socialpolitik som et effektivt, enkelt og brugervenligt instrument;

2. fremhæver behovet for at koncentrere indsatsen om et begrænset antal prioriterede 
områder for at sikre, at ESF får størst mulig indvirkning på Europa 2020-strategien;

3. opfordrer medlemsstaterne til at inddrage arbejdsmarkedets parter på nationalt og lokalt 
plan for mere præcist at kunne fastslå arbejdsmarkedets behov;

4. opfordrer medlemsstaterne til at forbedre formidlingen af oplysninger om adgangen til 
ESF og skabe projektudviklingskapacitet for at fremme jobskabelsen;

5. opfordrer Kommissionen til at sikre, at samhørighedspolitikken, samtidig med at den 
støtter gennemførelsen af Europa 2020-strategien, udligner forskellene og fremmer en 
harmonisk udvikling i EU; 

6. beklager, at gennemførelsen af ESF på grund af langsommelige 
administrationsprocedurer, komplicerede regler og tunge kontrolmekanismer går 
langsommere end ventet, og at mange potentielle støtteberettigede afskrækkes fra at 
søge om finansiering;

7. opfordrer Kommissionen til at revidere graden af samfinansiering, så den i højere grad 
afspejler udviklingsniveauet; opfordrer medlemsstaterne til at indføre mekanismer, der 
kan hjælpe mindre støtteberettigede med ansøgningen og i gennemførelsesperioden;

8. opfordrer medlemsstaterne til i højere grad at udnytte muligheden for forskudsbetalinger 
til støtteberettigede under ESF;

9. understreger, at det er nødvendigt at fokusere stærkt og målrettet på de reelle resultater 
af støtten fra ESF ved at forbedre evaluerings-, kontrol- og indikatorsystemerne. 


