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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. glæder sig over Kommissionens femte rapport om økonomisk, social og territorial 
samhørighed, hvori man foreslår forskellige alternativer for den fremtidige politik på 
området, bl.a. en tilnærmelse til Europa 2020-strategien, med en fælles strategisk ramme, 
hvorved Europa 2020-strategiens målsætninger omsættes til investeringsprioriteter;

2. ser positivt på planen om at udarbejde nye makroregionale strategier og kræver, at der 
vedtages foranstaltninger for at indkredse og bekæmpe regionale skævheder, f.eks. i 
adgangen til beskæftigelse og uddannelse;

3. fastholder, at ESF på afgørende vis støtter arbejdsmarkedspolitikken og spiller en vigtig 
rolle, når det gælder styrkelsen af den sociale integration;

4. kræver, at ESF's effektivitet øges via mere resultatorienterede foranstaltninger, og anser 
det i dette øjemed for nødvendigt med en forudgående fastsættelse af klare og målbare 
mål og resultatindikatorer;

5. opfordrer Kommissionen til at forbedre synligheden af ESF's interventioner og gøre 
fonden mere tilgængelig og sætte den i stand til i højere grad at støtte integrationen på 
arbejdsmarkedet, bl.a. gennem iværksættelse af programmer for livslang læring, således at 
arbejdstagerne lettere kan tilpasse deres kvalifikationer til arbejdsmarkedets behov;

6. mener, at der bør sikres en bedre harmonisering mellem de forskellige strukturfonde, og at 
navnlig synergierne mellem ESF og EFRU bør forbedres;

7. understreger, at der i særlig grad bør fokuseres på innovationsudvikling og små og 
mellemstore virksomheders evne til at udvikle projekter, eftersom disse virksomheder 
yder et meget væsentligt bidrag til jobskabelsen;

8. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at forenkle procedurerne og begrænse de 
unødige administrative byrder og fjerne de øvrige hindringer for virkeliggørelsen af Den 
Europæiske Unions målsætninger, når det gælder vækst og jobskabelse.


