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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 i en tid då behovet av sociala tjänster ökar, kan det 
ekonomiska trycket på regionala och lokala myndigheter – till följd av 
budgetåtstramningar – ha en negativ effekt på den sociala sammanhållningen och 
sysselsättningen, och därmed förhindra att Europa 2020-målen uppnås.

2. Europaparlamentet välkomnar de förenklade förfarandena och den ökade tillgängligheten 
till Europeiska socialfonden, vilket gör det möjligt att bättre och snabbare möta de 
utmaningar som den rådande ekonomiska situationen medför.

3. Europaparlamentet understryker den särskilda roll som ESF spelar i genomförandet av 
Europa 2020-strategin, i synnerhet genom att bidra till hög sysselsättning, produktivitet 
och social sammanhållning.

4. Europaparlamentet vill se att de utestående åtagandena minskas, eftersom dessa gör det 
svårare att effektivt utnyttja sammanhållningsmedlen och därmed motverkar deras 
sysselsättningsskapande potential. 

5. Europaparlamentet betonar att sammanhållningspolitiken är en viktig faktor för att främja 
offentliga och privata investeringar. Den bidrar därmed till den ekonomiska tillväxten i 
unionen som helhet och inte bara i de regioner som får direkt stöd. 

6. Europaparlamentet understryker att EU:s ekonomiska styrning bör vara tillräckligt flexibel 
för att lämna utrymme åt de tillväxtfrämjande och sysselsättningsskapande investeringar 
som stöds genom sammanhållningspolitiken. 

7. Europaparlamentet betonar behovet av att göra de lokala och regionala myndigheterna 
mer delaktiga i hur fonderna utformas, används, kontrolleras och utvärderas, för att på så 
sätt stärka kopplingen mellan europeiska, nationella och regionala strategier. 

8. Europaparlamentet vill se ytterligare förenklingar av reglerna och ökad flexibilitet i 
utformandet och förvaltningen av strukturfonderna, vilket skulle kunna leda till att 
projekten kan genomföras på ett bättre sätt samt ge möjlighet att snabbare vidta lämpliga 
åtgärder vid sociala utmaningar och hot.


