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FÖRSLAG

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor uppmanar utskottet för utveckling att som 
ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet välkomnar kommissionens femte rapport om den ekonomiska, sociala 
och territoriella sammanhållningen, där man föreslår olika alternativ för den framtida 
politiken på området, bland annat en koppling till Europa 2020-strategin, med 
en gemensam strategisk ram som ska omvandla målen i Europa 2020-strategin till 
prioriterade investeringar.

2. Europaparlamentet ser positivt på planen att utarbeta nya makroregionala strategier och 
kräver att åtgärder antas för att fastställa och motarbeta regionala skillnader, till exempel 
i tillgången till sysselsättning och utbildning.

3. Europaparlamentet vidhåller att Europeiska socialfonden är ett betydelsefullt stöd för 
arbetsmarknadspolitiken och fyller en viktig funktion för att stärka den sociala 
integrationen.

4. Europaparlamentet efterlyser en ökad effektivitet vad gäller Europeiska socialfonden 
i form av mer resultatinriktade åtgärder och anser att det därför är nödvändigt att 
på förhand fastställa tydliga och mätbara mål och resultatindikatorer.

5. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att i högre grad synliggöra 
Europeiska socialfondens insatser och göra fonden tillgängligare och bättre på att stödja 
en arbetsmarknadsintegrering genom att bland annat erbjuda livslångt lärande för att 
arbetstagarna lättare ska kunna anpassa sin kompetens till kraven på arbetsmarknaden.

6. Europaparlamentet anser att man måste åstadkomma bättre harmonisering mellan de olika 
strukturfonderna och framför allt öka synergierna mellan Europeiska socialfonden och 
Europeiska regionala utvecklingsfonden.

7. Europaparlamentet understryker att särskild uppmärksamhet bör ägnas åt 
innovationsutvecklingen och små och medelstora företags förmåga att skapa projekt, 
eftersom små och medelstora företag är bland de bästa på att skapa sysselsättning.

8. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att förenkla 
förfarandena och minska såväl den alltför stora administrativa bördan som andra hinder 
för att uppfylla EU:s mål att skapa tillväxt- och sysselsättning.


