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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:

A. EU:s ekonomiska politik, regionalpolitik och socialpolitik är sammankopplade, och 
kapaciteten att utnyttja olika fonder är ett utbrett problem i medlemsstaterna.

1. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att se till att 
Europeiska socialfonden (ESF) i framtiden bidrar till genomförandet av 
Europa 2020-strategin på sysselsättningsområdet och det socialpolitiska området och att 
det blir ett effektivt, enkelt och användarvänligt instrument.

2. Europaparlamentet betonar att insatserna behöver koncentreras på ett begränsat antal 
prioriteringar för att effekten av ESF i främjandet av Europa 2020-strategin ska bli så stor 
som möjligt.

3. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att involvera arbetsmarknadens parter på 
nationell och lokal nivå för att bättre identifiera behoven på arbetsmarknaden.

4. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att förbättra informationen om tillgången 
till ESF och öka kapaciteten att upprätta projekt för att bidra till skapandet av nya 
arbetstillfällen.

5. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att i samband med främjandet av 
Europa 2020-strategin se till att sammanhållningspolitiken leder till minskade skillnader 
och främjar en harmonisk utveckling i EU.

6. Europaparlamentet beklagar att genomförandet av ESF, på grund av de långdragna 
administrativa förfarandena, de komplicerade reglerna och stränga kontrollmekanismerna, 
går långsammare än förväntat och att många potentiella stödmottagare avskräcks från att 
söka stöd.

7. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se över medfinansieringen så att den 
bättre motsvarar utvecklingen. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att skapa 
mekanismer för att hjälpa små stödmottagare med ansökningsförberedelser samt under 
genomförandefasen.

8. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att i större utsträckning utnyttja 
möjligheten till förskottsbetalning till mottagare av ESF-stöd.

9. Europaparlamentet betonar behovet av ett starkt och hängivet fokus på ESF-stödets 
faktiska resultat genom att förbättra utvärderings-, övervaknings- och indikatorsystemen.


