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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. understreger, at i en tid med stigende efterspørgsel efter sociale ydelser kan økonomisk 
pres på de regionale og lokale myndigheder på grund af den vanskelige finansielle 
situation have en negativ effekt på den sociale samhørighed og beskæftigelsen og dermed 
være til hinder for, at Europa 2020-målene nås;

2. bifalder forenklingen af procedurerne og den øgede tilgængelighed til Den Europæiske 
Socialfond (ESF), hvilket giver mulighed for bedre og hurtigere at imødegå de 
udfordringer, som den aktuelle økonomiske situation rejser;

3. understreger den særlige rolle, som ESF har ved gennemførelsen af Europa 2020-
strategien, navnlig ved at bidrage til høj beskæftigelse, produktivitet og social 
samhørighed;

4. opfordrer til reduktion af det samlede niveau for uindfriede forpligtelser (UF), som udgør 
en alvorlig trussel mod den effektive anvendelse af midlerne under 
samhørighedspolitikken og derfor hindrer deres jobskabelsespotentiale; 

5. understreger, at samhørighedspolitikken spiller en vigtig rolle, idet den øger de offentlige 
og private investeringer og dermed bidrager til den økonomiske vækst i Unionen som 
helhed og ikke kun i de regioner, der direkte nyder godt af den; 

6. understreger, at den økonomiske styring i Unionen bør være fleksibel nok til at tillade 
vækst- og jobskabende investeringer, der støttes af samhørighedspolitikken; 

7. understreger nødvendigheden af at øge deltagelsen af lokale og regionale myndigheder i 
planlægningen, gennemførelsen, overvågningen og evalueringen af fondene, hvilket vil 
sikre en bedre sammenhæng mellem Unionens, de nationale og de regionale strategier;

8. opfordrer til yderligere forenkling af regler og øget fleksibilitet i 
strukturfondsprogrammeringen og -forvaltningen, hvilket vil give mulighed for en bedre 
gennemførelse af projekter samt hurtigere og mere fyldestgørende reaktioner på de sociale 
udfordringer og trusler.


