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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 betonar att sysselsättnings- och socialpolitiken spelar en viktig roll för 
den territoriella utvecklingen och kan ge värdefulla bidrag till uppfyllandet av 
sammanhållningspolitikens mål.

2. Europaparlamentet finner att en områdesbaserad strategi kan vara en effektiv mekanism 
för att främja utveckling, sysselsättning, utbildning och minskandet av fattigdom, som är 
de viktigaste målen i Europa 2020-strategin.

3. Europaparlamentet anser att en integrerad områdesbaserad strategi för Europeiska 
socialfonden är av avgörande betydelse för genomförandet av subsidiaritetsprincipen 
genom flernivåstyre och betonar vikten av att sörja för tillräcklig kapacitet på lokal och 
regional nivå.

4. Europaparlamentet noterar att skillnaderna i sysselsättning och sociala förhållanden är 
stora både inom och mellan olika regioner. Parlamentet anser att program måste anpassas 
till regionala och lokala behov och att Europeiska socialfonden måste fortsätta att stödja 
utvecklingen av lokala strategier på området för sysselsättning och social integration.

5. Europaparlamentet finner att det är viktigt att partnerskapsavtal och operativa program 
lämnar en omfattande analys av skillnaderna mellan territorier och territoriernas 
utvecklingsbehov samt integrerade strategier för att tillgodose särskilda behov i de 
geografiska områden som är mest drabbade av arbetslöshet och fattigdom eller bland 
målgrupper som är särskilt utsatta för diskriminering eller social utestängning, med 
särskilt beaktande av marginaliserade befolkningsgrupper.

6. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att säkerställa en öppen dialog med 
berörda parter i utarbetandet av partnerskapsavtal och operativa program. Parlamentet 
anser att det är viktigt att bygga upp ett ömsesidigt förtroende mellan aktörer för att 
effektivt använda den områdesbaserade strategin för åtgärder som finansieras genom 
Europeiska socialfonden.


