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Europaparlamentet utfärdar denna resolution 

– med beaktande av artiklarna 2 och 3 i fördraget om Europeiska unionen, 

– med beaktande av artiklarna 151, 153, 162 och 174–176 i fördraget om Europeiska 

unionens funktionssätt, 

– med beaktande av EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna, 

– med beaktande av de europeiska konventioner som syftar till att skydda de mänskliga 

rättigheterna och de grundläggande friheterna, särskilt Europeiska konventionen om 

skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna och därmed 

sammanhängande rättspraxis vid Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna, 

den europeiska sociala stadgan och de därmed sammanhängande rekommendationerna 

från Europeiska kommittén för sociala rättigheter samt Europarådets ramkonvention om 

skydd för nationella minoriteter, 

–  med beaktande av FN:s förklaring om urbefolkningars rättigheter, 

–  med beaktande av ILO:s konvention om ursprungsfolk och stamfolk i självstyrande 

länder,  

–  med beaktande av EU:s direktiv om icke-diskriminering, artikel 14 i Europeiska 

konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och protokoll nr 12 till denna 

konvention, 

–  med beaktande av FN:s konvention av den 5 januari 2011 om rättigheter för personer 

med funktionsnedsättning, 

 – med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 av den 

17 december 2013 om fastställande av gemensamma bestämmelser för Europeiska 

regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, 

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och 

fiskerifonden, om fastställande av allmänna bestämmelser för Europeiska regionala 

utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden och Europeiska 



havs- och fiskerifonden samt om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1083/20061 

(nedan kallad förordningen om gemensamma bestämmelser), 

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1301/2013 av den 

17 december 2013 om Europeiska regionala utvecklingsfonden och om särskilda 

bestämmelser för målet Investering för tillväxt och sysselsättning samt om upphävande 

av förordning (EG) nr 1080/20062, 

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 437/2010 av den 

19 maj 2010 om ändring av förordning (EG) nr 1080/2006 om Europeiska regionala 

utvecklingsfonden vad gäller stödberättigande för bostadsinsatser till förmån för 

marginaliserade befolkningsgrupper3, 

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1304/2013 av den 

17 december 2013 om Europeiska socialfonden och om upphävande av rådets 

förordning (EG) nr 1081/20064, 

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1381/2013 av den 

17 december 2013 om inrättande av ett program Rättigheter, jämlikhet och 

medborgarskap för perioden 2014–20205, 

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 223/2014 av den 

11 mars 2014 om fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt6, 

– med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 240/2014 av den 

7 januari 2014 om den europeiska uppförandekoden för partnerskap inom ramen för de 

europeiska struktur- och investeringsfonderna7, 

– med beaktande av sin resolution av den 26 februari 2014 om kommissionens sjunde och 

åttonde framstegsrapporter om EU:s sammanhållningspolitik och strategirapporten 2013 

om genomförandet av programmen 2007–20138, 

– med beaktande av sin resolution av den 12 december 2013 om framsteg i 

genomförandet av de nationella strategierna för integrering av romer9, 

– med beaktande av sin resolution av den 11 juni 2013 om subventionerat boende 

i Europeiska unionen10, 

– med beaktande av sin resolution av den 9 mars 2011 om EU-strategin för integrering av 

romer11, 
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– med beaktande av sin resolution av den 20 maj 2010 om sammanhållningspolitikens 

bidrag till att uppnå Lissabon- och Europa 2020-målen1, 

– med beaktande av sin resolution av den 11 mars 2009 om romernas sociala situation och 

om att förbättra deras tillträde till arbetsmarknaden i EU2, 

– med beaktande av kommissionens sjätte lägesrapport av den 23 juli 2014 om 

ekonomisk, social och territoriell sammanhållning: Investera i sysselsättning och tillväxt 

– att främja ekonomisk, social och territoriell sammanhållning i unionen, 

– med beaktade av kommissionens tematiska riktlinjer av den 27 februari 2014 om romer 

och marginaliserade befolkningsgrupper (tematiskt mål 9 – social integration och 

fattigdom), 

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 2 april 2014 Rapport om 

genomförandet av EU-ramen för nationella strategier för integrering av romer 

(COM(2014)0209), 

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 21 maj 2012 Nationella 

strategier för integreringen av romer: ett första steg i genomförandet av EU-ramen 

(COM(2012)0226), 

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 8 december 2010 Mot en 

europeisk strategi för Donauregionen (COM(2010)0715), 

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 12 december 2010 Den 

europeiska plattformen mot fattigdom och social utestängning: en europeisk ram för 

social och territoriell sammanhållning (COM(2010)0758), 

– med beaktande kommissionens meddelande av den 3 mars 2010 Europa 2020 – En 

strategi för smart och hållbar tillväxt för alla (COM(2010)2020), 

– med beaktande av rådets rekommendation av den 9 december 2013 om verkningsfulla 

åtgärder för integrering av romer i medlemsstaterna3, 

–  med beaktande av kommissionens utkast till riktlinjer av den 1 juli 2015 för 

användningen av EU:s struktur- och investeringsfonder till att bekämpa 

utbildningsmässig och geografisk segregering, 

– med beaktande av frågan för skriftligt besvarande till kommissionen av den 24 februari 

2015 om stöd till marginaliserade befolkningsgrupper (E-002782/2015), 

– med beaktande av Regionkommitténs yttrande Strategier för romernas integration4, 

– med beaktande av artikel 52 i arbetsordningen, 
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– med beaktande av betänkandet från utskottet för regional utveckling och yttrandena från 

utskottet för sysselsättning och sociala frågor och utskottet för kvinnors rättigheter och 

jämställdhet mellan kvinnor och män (A8-0314/2015), och av följande skäl: 

A. Syftet med sammanhållningspolitiken är att stärka den ekonomiska, sociala och 

territoriella sammanhållningen och minska de sociala skillnaderna genom att bl.a. 

minska och utrota fattigdom och utestängning. För att uppnå detta är det nödvändigt att 

förhindra segregation och främja lika tillgång och möjligheter för alla medborgare, 

inklusive de mest marginaliserade befolkningsgrupperna och grupper och individer i 

alla åldrar som drabbats av fattigdom och social utestängning och saknar tillgång till 

utbildning, sysselsättning, boende och hälso- och sjukvårdssystem. 

B. Sammanhållningspolitiken handlar enligt Europeiska enhetsakten från 1986 om att 

minska skillnaderna mellan olika regioner och eftersläpningen i de minst gynnade 

regionerna. Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt bidrar med ytterligare en 

aspekt av sammanhållning, genom att hänvisa till ekonomisk, social och territoriell 

sammanhållning. 

C. För att uppnå social sammanhållning måste det finnas ett europeiskt inslag i den politik 

som syftar till att integrera marginaliserade befolkningsgrupper, och medlemsstaterna 

måste använda sin behörighet på området genom att genomföra stödjande insatser och 

genom att också verka inom ramen för såväl transnationellt samarbete som nationella 

program. 

D. Möjligheter att ge stöd till marginaliserade befolkningsgrupper infördes i Europeiska 

regionala utvecklingsfonden (Eruf) 2010. Regelverket för sammanhållningspolitiken 

under perioden 2014–2020 gör det möjligt att ta sig an saken på ett strategiskt sätt.  

E. Förordning (EU) nr 1304/2013 föreskriver att Europeiska socialfonden (ESF) ska gynna 

människor, även missgynnade grupper såsom långtidsarbetslösa, personer med 

funktionsnedsättning, migranter, etniska minoriteter, marginaliserade grupper och 

människor i alla åldrar som drabbats av fattigdom och social utestängning. 

F.  Minst 23,1 procent av sammanhållningspolitikens budget kommer att avsättas till 

investeringar inom ESF under programperioden 2014–2020. Eruf och ESF har en 

särskild och betydande roll; minst 20 procent av ESF avsätts i varje medlemsstat för det 

specifika målet att ”främja social delaktighet, bekämpa fattigdom och alla former av 

diskriminering”, och den är därför ett mycket viktigt verktyg för att främja ökad 

integration av marginaliserade befolkningsgrupper. 

G. I förordning (EU) nr 1303/2013 fastställs ett antal förhandsvillkor som måste uppfyllas 

när det gäller icke-diskriminering, jämställdhet och funktionshinder1. 

H. Enligt kommissionens sjätte rapport om ekonomisk, social och territoriell 

sammanhållning har den ekonomiska krisen lett till ökad fattigdom och social 

utestängning. 

I. Den ekonomiska krisen och de därav följande budgetnedskärningarna och 

åtstramningsåtgärderna har lett till många problem och ofta resulterat i allvarliga 

budgetproblem för kommunerna. Det har därför uppstått en brist på möjligheter i arbetet 
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med marginaliserade befolkningsgrupper och försöken att förbättra deras integrering 

och förhindra segregering eftersom de europeiska struktur- och investeringsfonderna 

(ESIF) är de viktigaste och i vissa fall de enda resurserna som står till förfogande för 

den typen av åtgärder. 

J. Konsekvenserna av den ekonomiska krisen och nedskärningarna av den offentliga 

servicen har förvärrat situationen för kvinnor i marginaliserade befolkningsgrupper. 

K. Kvinnor som tillhör marginaliserade befolkningsgrupper är mer utsatta för 

diskriminering på flera grunder, och deras sysselsättningsgrad är mycket lägre än för 

män inom samma grupper och kvinnor inom andra grupper. 

L.  Många aktörer, såväl offentliga som privata från olika nivåer och sektorer, bland annat 

företrädare för civilsamhället, är involverade och de spelar ofta en viktig roll i arbetet 

med att verkställa integrationspolitiken. Det behövs därför en sammanhållen och väl 

samordnad strategi. 

M.  Det finns för närvarande ingen definition på EU-nivå av begreppet ”marginaliserad 

befolkningsgrupp”. Resonemangen i det här betänkandet bygger på att begreppet 

marginalisering definieras utifrån en analys av bestämda attribut och kännetecken för 

marginaliserade befolkningsgrupper, där hänsyn tas till gruppernas särskilda situation 

och behov – t.ex. levnads- och arbetsvillkor, begränsad tillgång till utbildning, 

sjukvårdssystem och sysselsättning, ofullständig skolgång samt strukturell och 

systemisk utestängning – i syfte att göra människorna i gruppen socioekonomiskt 

integrerade. 

N. Kommissionen har inte tillhandahållit någon definition av marginaliserade 

befolkningsgrupper utan låter medlemsstaterna själva ansvara för definitionen utifrån 

sina nationella indikatorer. Marginalisering kan dock fastställas genom att se på ett antal 

relevanta indikatorer, som social utestängning, hög långtidsarbetslöshet, låg 

utbildningsnivå, (extremt) dåliga boendeförhållanden, omfattande diskriminering, alltför 

stor exponering för hälsorisker och/eller brist på tillgång till hälso- och sjukvård, dvs. de 

befolkningsgrupper som anses mest sårbara och i störst behov av hjälp. 

O. Marginalisering är ett socialt fenomen som innebär att individer eller grupper utestängs 

från samhället och systematiskt hindras från att delta i, eller nekas tillträde till, sociala 

och politiska processer som är viktiga för deras integration i samhället. Begreppet 

”marginaliserade befolkningsgrupper” hänför sig till olika grupper och individer, såsom 

minoriteter, romer, funktionshindrade personer, människor som lever under 

fattigdomsstrecket eller riskerar fattigdom, migranter, flyktingar och socialt utestängda 

grupper i samhället. Rasism, patriarkala strukturer, homofobi, ekonomiska nackdelar 

och andra diskriminerande faktorer bidrar inom marginaliserade befolkningsgrupper till 

att skapa skikt av ojämlikhet och en situation med maktlöshet för kvinnor. 

P.  Marginaliserade befolkningsgrupper har det gemensamt att de dels är knutna till vissa 

platser, t.ex. landsbygden och nedgångna stadsdelar, dels består av vissa grupper med 

gemensamma intressen, t.ex. flyktingar och asylsökande och etniska och språkliga 

minoriteter, personer med funktionsnedsättning, äldre, hemlösa och 

ursprungsbefolkning. Olika typer av marginaliserade befolkningsgrupper har liknande 

svårigheter och alla är stigmatiserade och diskriminerade på flera sätt. 



Q. I Europa finns många marginaliserade befolkningsgrupper. Bland dessa är romerna, ett 

begrepp som uppfattas olika på olika ställen i Europa, Europas största etniska minoritet 

och en av de mest marginaliserade befolkningsgrupperna.  

R. Sammanhållningspolitiken bör ta hänsyn till mångfalden marginaliserade 

befolkningsgrupper och ta hänsyn till särskilda behov. För att marginaliserade 

befolkningsgrupper ska kunna integreras i stödinsatser krävs ansträngningar på alla 

nivåer, och därvid anta ett långsiktigt, integrerat och enhetligt perspektiv, sträva efter 

permanenta lösningar, ge makt och inflytande, utgå från gjorda erfarenheter och bidra 

till kapacitetsuppbyggnad, även för kvinnor och flickor inom marginaliserade 

befolkningsgrupper, samt gå över från institutionsbaserad till samhällsbaserad omsorg i 

syfte att sätta punkt för segregering och uppnå en normalisering. 

S. EU:s sammanhållningspolitiska strategier för att stärka kvinnor i marginaliserade 

befolkningsgrupper måste beakta situationen för äldre kvinnor, kvinnor med 

funktionsnedsättning, kvinnliga anhörigvårdare och kvinnor med mentala hälsoproblem. 

T. Konst- och kulturprojekt som främjar utbyte mellan kulturer, ökat inflytande för 

deltagarna, utveckling av kreativa och sociala färdigheter och aktivt deltagande i det 

lokala samhällslivet är bland de mest effektiva verktygen för att åstadkomma social 

delaktighet och integration. 

U. Både formell och informell utbildning bidrar starkt till att man kan komma tillrätta med 

marginalisering och diskriminering på flera grunder, när det gäller att skapa dialog, 

öppenhet och förståelse mellan grupper och när det gäller att ge marginaliserade 

befolkningsgrupper större inflytande. Ett jämställdhetsperspektiv inom utbildningen, 

och dess roll för att ge kvinnor och flickor i marginaliserade befolkningsgrupper ökat 

inflytande får inte glömmas bort. 

Allmänna principer 

1. Europaparlamentet erinrar om vikten av att omgående ta sig an frågan om 

marginaliserade befolkningsgrupper. Parlamentet framhåller sammanhållningspolitikens 

stora betydelse för att integrera dessa befolkningsgrupper ekonomiskt, socialt och 

territoriellt. 

2. Europaparlamentet erinrar om att marginaliserade befolkningsgrupper infördes som 

fokus för sammanhållningspolitiska åtgärder på grund av den växande 

uppmärksamheten på socialt utanförskap, och engagemanget för att bekämpa sådant, 

inklusive uppmärksamhet på romernas situation och det på intet sätt nya behovet att 

förbättra deras levnadsförhållanden.  

3. Europaparlamentet efterlyser riktlinjer från kommissionen om hur marginaliserade 

befolkningsgrupper ska definieras. Definitionen måste omfatta en uppsättning attribut 

och kännetecken för marginaliserade grupper och samtidigt ta hänsyn till varje 

potentiell målgrupps särskilda situation, svårigheter och behov i syfte att främja dess 

socioekonomiska integrering. När definitionen tas fram måste även företrädare för dessa 

grupper involveras. Parlamentet betonar att sådana riktlinjer skulle göra 

sammanhållningspolitiken ännu mer ändamålsenlig när det gäller att öka den 

ekonomiska, sociala och territoriella sammanhållningen i hela unionen. 



4. Europaparlamentet välkomnar att det i regelverket för sammanhållningspolitiken 2014–

2020 införs nya inslag som befäster den ursprungliga strategin genom att utöka 

stödmöjligheterna och skapa mekanismer som ser till att stödet till de marginaliserade 

befolkningsgrupperna överensstämmer med EU:s värderingar och mål, och som tar 

hänsyn till vikten av att involvera dessa befolkningsgrupper i hela processen. 

5. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lämna detaljerad information om i 

vilken grad möjligheterna att ge stöd till marginaliserade befolkningsgrupper har 

utnyttjats. Parlamentet begär att en analys görs så att det blir möjligt att dra korrekta 

slutsatser och upptäcka sådant som gör det svårare att öka stödutnyttjandet eller uppnå 

bästa möjliga resultat. 

6. Parlamentet uppmanar kommissionen att kontrollera att den europeiska 

uppförandekoden tillämpas ändamålsenligt med avseende på partnerskapsprincipen och 

civilsamhällets delaktighet. Parlamentet betonar att de övergripande principerna i 

förordningen om de gemensamma bestämmelserna – som konkretiserar grundläggande 

rättigheter som främjande av lika möjligheter, förhindrande av diskriminering och 

främjande av hållbar utveckling – måste tillämpas när man utarbetar och genomför 

program inom ramen för ESIF. Parlamentet erinrar om att alla nationella åtgärder som 

finansieras genom EU:s sammanhållningspolitik måste respektera principerna om de 

grundläggande rättigheterna och aldrig får bidra till segregering på något sätt.  

7. Europaparlamentet betonar att likabehandling och icke-diskriminering är övergripande 

principer i de bestämmelserna för finansiering via ESIF, med syftet att eliminera 

systemiska orsaker till ojämlikhet, oavsett om ojämlikheten är ekonomisk, social eller 

genusbetingad, och beträffande tillgång till kultur och utbildning. Parlamentet påpekar 

att kunskaper och informationsinsatser om systemisk främlingsfientlighet och rasism 

bör stå i fokus när orsakerna till utestängning analyseras. 

8. Europaparlamentet erinrar om att jämställdhet mellan kvinnor och män är en princip 

som ska beaktas i allt sammanhållningspolitiskt stöd. Parlamentet beklagar den 

flerdubbla diskriminering som i synnerhet kvinnor, migranter och personer med 

funktionsnedsättning drabbas av inom de marginaliserade befolkningsgrupperna.  

9. Europaparlamentet betonar att man vid genomförandet av sammanhållningspolitiken 

måste ta itu med det avgörande problemet med fattigdom hos och utestängning av unga 

människor och barn, vuxna och personer med funktionsnedsättning, bl.a. övergången 

från institutionell till samhällsbaserad vård och omsorg. Parlamentet uppmanar de 

berörda medlemsstaterna att vidta lämpliga åtgärder för att utveckla och genomföra 

strategier med ett integrerat synsätt i detta syfte. 

10. Europaparlamentet påpekar att man vid utarbetandet av en politik som är inriktad på 

vissa grupper enligt principen ”tydlig men inte exkluderande” måste vara noga med att 

inte utestänga andra grupper som befinner sig i liknande socioekonomiska 

omständigheter för att på det viset undvika att utlösa försvarsreaktioner. Parlamentet 

betonar att denna princip bara är ett första steg mot att erkänna behovet av att 

uppmärksamma vissa av de mest utsatta och marginaliserade befolkningsgrupperna och 

individerna. 

11. Europaparlamentet framhåller att öppna och demokratiska strukturer som gör det 

möjligt att utkräva ansvar måste inrättas för att motverka korruption och ett orättmätigt 



utnyttjande av stödmedel som syftar till att integrera marginaliserade 

befolkningsgrupper. 

12. Europaparlamentet anser att tillgången till offentliga tjänster är ett av de viktigaste 

målen för att integrera marginaliserade befolkningsgrupper. Parlamentet uppmanar 

medlemsstaterna att förbättra tillhandahållandet av målgruppsinriktat material för 

hälsoupplysning och att utveckla strategier som förebygger sjukdomar och 

samhällsinitiativ som ökar hälsomedvetenheten bland marginaliserade 

befolkningsgrupper. Parlamentet efterlyser särskilda strukturer, t.ex. kontaktpunkter för 

rådgivning i frågor om tillgång till hälso- och sjukvård, arbetsmarknad och utbildning 

och kräver att offentliga förvaltningar vidtar åtgärder för att ersätta det efterfrågestyrda 

synsättet med en välkomnande och serviceinriktad inställning. 

13. Europaparlamentet kräver att nationella strategier för marginaliserade 

befolkningsgrupper, bl.a. nationella strategier för romers integrering, nationella 

strategier för fattigdomsminskning, strategier för integrering av andra marginaliserade 

eller missgynnade befolkningsgrupper samt strategier för jämställdhet mellan kvinnor 

och män, samordnas bättre med och i större utsträckning kopplas till 

sammanhållningspolitiken. 

14. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna och kommissionen att prioritera barn när 

de genomför EU-ramen för nationella strategier för integrering av romer, och framhåller 

på nytt vikten av att främja lika tillgång till bostäder, hälso- och sjukvård, utbildning 

och värdiga levnadsvillkor för barn. 

15. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna och de lokala myndigheterna att främja 

användning av ESF-medel till projekt för informellt och livslångt lärande samt 

kulturprojekt, i linje med målsättningen att satsa på ny kompetens för innovation och 

bekämpa arbetslöshet, fattigdom och social utestängning. 

16. Europaparlamentet påminner – med hänvisning till de växande regionala skillnaderna, 

de demografiska utmaningarna och situationen för alltfler unga människor som har 

lämnat eller planerar att lämna sina ursprungsländer – om att finansieringen för 

sammanhållningspolitiken har minskat i budgetcykeln för 2014–2020. Parlamentet 

anser att sammanhållningspolitiken fortfarande har potential att ge ett mervärde åt det 

arbete som redan görs i medlemsstaterna och att sammanhållningspolitiken – genom att 

fokusera på ökade sysselsättningsmöjligheter, deltagande i samhället och investeringar i 

färdigheter, särskilt i de regioner som behöver det mest – kommer att resultera i fördelar 

som exempelvis mer social delaktighet och minskad fattigdom, genom att den skapar 

tillräcklig flexibilitet för att medlemsstaterna ska kunna genomföra enskilda stödinsatser 

i enlighet med lokala behov, och för att stöd ska sättas in i områden där arbetslösheten 

är som högst och där stödet bäst behövs. 

17. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se till att medlemsstaternas respekterar 

dessa principer under genomförandet av operativa program. Parlamentet uppmanar 

kommissionen att ta med sin analys i rapporteringen, bl.a. om de nationella strategierna 

för integrering av romer.  

18. Europaparlamentet betonar att nedskärningar av budgeten för offentliga tjänster i en del 

medlemsstater under krisen har lett till ökad arbetslöshet, en brist på social trygghet, en 

svår bostadssituation och hälsoproblem. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att 

använda stödet från ESF mer ändamålsenligt för att förbättra kvaliteten på, och 



säkerställa lika tillgång till, offentliga tjänster för marginaliserade grupper samt att 

bekämpa alla former av diskriminering. 

19. Europaparlamentet efterlyser ett människorättsperspektiv vid utformningen av åtgärder 

som finansieras med sammanhållningsmedel, och betonar att kulturella, ekonomiska 

och sociala rättigheter bör integreras i strategier som syftar till ett erkännande av 

kvinnor från marginaliserade befolkningsgrupper som aktiva medborgare på egna 

meriter. Rasism, både öppen och dold, bör uttryckligen tas upp vid utformningen av alla 

åtgärder och strategier. 

Utarbetande av program 

20. Europaparlamentet framhåller att partnerskapsprincipen måste leda till att alla nivåer 

involveras. Principen är obligatorisk för medlemsstaterna och ska inte bara tillämpas 

rent formellt. Parlamentet framhåller vikten av att uppförandekoden för partnerskap 

följs, så att partner är delaktiga och företrädda på lika villkor. I detta avseende bör man 

lägga särskild vikt vid att integrera marginaliserade befolkningsgrupper, för att ta 

hänsyn till deras särskilda situation och möjliga svårigheter när det gäller att konkret 

bidra till partnerskapet. Parlamentet är oroat över den dåliga efterlevnaden av kravet att 

alla partner ska involveras i enlighet med respektive principer som fastställs i 

förordningen om gemensamma bestämmelser och den europeiska uppförandekoden för 

partnerskap. Parlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att se till att 

alla partner involveras, inklusive de mest berörda, och att genomföra ett system med 

incitament och utbyte av bästa praxis, inklusive specifikt stöd till de 

förvaltningsmyndigheter och stödmottagare som har lyckats särskilt bra inom detta 

område. 

21. Europaparlamentet beklagar att kommissionen har godkänt partnerskapsavtal som inte 

inkluderar marginaliserade befolkningsgrupper i tillräckligt hög grad. Parlamentet 

uppmanar kommissionen att vidta åtgärder för att underlätta inkludering av 

marginaliserade befolkningsgrupper i utarbetandet, genomförandet och utvärderingen 

av projekt som ett sätt att göra de berörda befolkningsgrupperna delaktiga. Parlamentet 

menar att rekommendationer inom ramen för den europeiska planeringsterminen kan 

vara ett lämpligt sätt att främja åtgärder av medlemsstaterna. 

22. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att vidta åtgärder i enlighet med de 

landsspecifika rekommendationer som utfärdats angående social delaktighet av 

marginaliserade grupper, och uppmanar kommissionen att noggrant följa upp detta. 

23. Europaparlamentet välkomnar det faktum att en del medlemsstater, också de som får 

rekommendationer, väljer att prioritera investeringar i socioekonomisk integration av 

marginaliserade befolkningsgrupper i sina operativa program. Parlamentet påpekar dock 

att detta också måste integreras inom politikområden såsom utbildning och 

sysselsättning. 

24. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att dra full nytta av stödmedlen, och 

framhåller att det behövs en särskild fokusering på stödåtgärder som går längre än de 

riktade insatserna under det tematiska målet om social integration för att bekämpa 

fattigdom och diskriminering, och prioritera ett mer integrerat och systematiskt 

arbetssätt. 



25. Europaparlamentet anser att flernivåstyre och samordning spelar en viktig roll. 

Parlamentet betonar att det är av avgörande betydelse att involvera lokala myndigheter 

och andra berörda parter lokalt om man ska kunna nå ut till målgruppen och att detta 

förutsätter största möjliga territoriella närhet. 

Genomförande av program 

26. Europaparlamentet understryker vikten av ett integrerat synsätt. Parlamentet anser att 

stödmedlen bör användas på ett mer integrerat sätt, bl.a. genom flerfondsprogram, lokalt 

ledd utveckling, integrerade territoriella investeringar och finansiering från flera fonder 

enligt artikel 98.2 i förordningen om gemensamma bestämmelser, och att 

synergieffekter bör uppnås med andra stödinstrument på EU-nivå och nationellt. 

Parlamentet uppmanar berörda förvaltningar och myndigheter att eftersträva aktivt 

samarbete på alla nivåer, även gränsöverskridande. 

27. Europaparlamentet konstaterar att finansiering från flera fonder för närvarande används 

i begränsad utsträckning, vilket delvis skulle kunna bero på de komplexa regler som 

beskrivs i artikel 98.2 i förordningen om gemensamma bestämmelser. Parlamentet anser 

att ökad flexibilitet för finansiering från flera fonder, särskilt med inriktning på 

marginaliserade befolkningsgrupper, skulle kunna göra projekten effektivare och tillföra 

ett viktigt mervärde. Parlamentet uppmanar därför kommissionen att analysera hur och i 

vilken grad finansiering från flera fonder tillämpas. 

28. Europaparlamentet konstaterar att marginaliserade befolkningsgrupper ofta bor i 

missgynnade stadsdelar och betonar vikten av att det verkligen genomförs program för 

stadsförnyelse i nedgångna stadsdelar stadsförnyelse med en kombination av 

integrerade och plats-baserade strategier och partnerskap som angriper både 

ekonomiska, sociala och territoriella problem och förbättrar stadsmiljön och även med 

fokus på bättre förbindelser som kan förbättra tillgängligheten för dessa 

befolkningsgrupper. Parlamentet anser att EU:s framtida agenda för städer på lämpligt 

sätt bör ta itu med de huvudsakliga problem och behov som finns hos marginaliserade 

befolkningsgrupper i tätorter om man ska kunna förhindra uppkomsten av gettokvarter 

och framgångsrikt bekämpa segregering, fattigdom och social utestängning. 

29. Europaparlamentet uppmärksammar de särskilda behov som finns hos marginaliserade 

befolkningsgrupper på landsbygden, i bergen och i avlägsna områden, bl.a. problem i 

samband med anslutningsmöjligheter, mobilitet och tillgång till tjänster, men även när 

det gäller kulturella och sociala möjligheter. Parlamentet framhåller vikten av att knyta 

samman regionerna bättre. Parlamentet konstaterar också att människor i 

gränsöverskridande områden ofta marginaliseras på grund av det geografiska läget och 

att detta bör beaktas på ett bättre sätt när sammanhållningspolitiken utformas, särskilt 

vad gäller målet om territoriellt samarbete inom EU.  

30. Europaparlamentet understryker vikten av kapacitetsuppbyggnad hos intressenterna, 

däribland offentliga myndigheter, förvaltningar och civilsamhällesorganisationer i syfte 

att göra befolkningsgrupper delaktiga, främst genom att låta dem delta i högre grad i det 

politiska beslutsfattandet. Parlamentet anser att riktat tekniskt stöd och finansiering även 

bör användas för detta ändamål. 

31. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att erbjuda det tekniska stöd som behövs 

för att förbättra den administrativa kapaciteten hos organ som är delaktiga i 

förvaltningen av strukturfonderna. Vidare uppmanar parlamentet medlemsstaterna att 



erbjuda rådgivning och administrativt stöd – genom att till exempel anordna 

utbildningar eller förklara och hjälpa till med bidragsansökningar – för att förenkla 

marginaliserade gruppers, exempelvis romers, tillgång till information om europeiska 

och nationella finansieringsprogram till stöd för entreprenörskap och sysselsättning, 

samt för att lämna in de relevanta ansökningshandlingarna. 

32. Europaparlamentet understryker att arbetsmarknadens parter måste ha tillgång till 

tekniskt stöd, inte bara för att stärka kapaciteten utan också för att se till att de är 

samordnade och representerade i tillfälliga kommittéer som fastställer och genomför de 

operativa programmen. 

33. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ge vägledning för fastställande av en 

definition av begreppet marginaliserade befolkningsgrupper och därefter, i partnerskap 

med företrädare för marginaliserade befolkningsgrupper, inrätta en tillfällig rådgivande 

expertgrupp, främja lämplig utbildning för den administrativa personalen för att ge 

specifik kunskap om de problem som de marginaliserade befolkningsgrupperna har, 

bekämpa diskriminerande metoder i syfte att främja integration via en konstruktiv och 

effektiv dialog samt att genomföra och övervaka de EU-finansierade projekt som är 

inriktade på marginaliserade befolkningsgrupper på ett integrerat och ändamålsenligt 

sätt, så att projekten får största möjliga effekt.  

34. Europaparlamentet anser att det är mycket viktigt att inkludera jämställdhetsorgan, 

kvinnoorganisationer och kvinnor från marginaliserade befolkningsgrupper i 

beslutsprocessen för fördelning, användning, genomförande och övervakning av medlen 

på alla nivåer – från lokala och regionala myndigheter till medlemsstater och EU:s 

institutioner – och parlamentet anser att övervakning och utvärdering av de genomförda 

programmen bör anses vara centrala förfaranden för att stärka deltagandet av kvinnor 

från marginaliserade grupper. 

35. Europaparlamentet noterar inställningen att alla strategiska och operativa 

programaspekter – t.ex. tillräcklig administrativ eller institutionell kapacitet – ska finnas 

på plats innan några investeringar görs. Parlamentet uppmuntrar kommissionen att 

noggrant kontrollera att dessa villkor är uppfyllda och se till att de berörda 

medlemsstaterna vidtar kompletterande åtgärder, särskilt när det gäller att främja 

integrering och bekämpa fattigdom och diskriminering. 

Uppföljning och rekommendationer 

36. Europaparlamentet påpekar att EU-finansierade projekt måste ha ett långsiktigt 

perspektiv för att vara effektiva och att medlen måste gå till investeringar i 

stödmottagarnas faktiska behov, med mekanismer som garanterar att målgrupperna nås 

att utestängning och marginalisering motverkas. Parlamentet kräver kvalitativa 

utvärderings- och uppföljningsmekanismer och uppmanar kommissionen att införa 

proaktiva och deltagarinriktade mekanismer för uppföljning och övervakning av 

medlemsstaternas agerande i samband med planering och utvärdering av stöd till 

marginaliserade befolkningsgrupper. 

37. Europaparlamentet framhåller att utestängning från bostadsmarknaden, hemlöshet, 

utestängning från utbildning samt arbetslöshet ofta är avgörande inslag i 

marginaliseringen. Parlamentet framhåller därför vikten av att integrera bostads-, 

utbildnings- och sysselsättningsåtgärder som gynnar marginaliserade 

befolkningsgrupper. 



38. Med tanke på att den senaste ekonomiska och finansiella krisen har varit mest kännbar i 

de marginaliserade grupper som löper störst risk att förlora sina jobb när det råder 

turbulens på arbetsmarknaden, påminner Europaparlamentet om att utbildning och 

sysselsättning är det bästa sättet att ta sig ur fattigdom, och att en integrering av 

marginaliserade grupper i samhället och på arbetsmarknaden därför bör prioriteras. 

Parlamentet noterar med oro att personer från marginaliserade grupper ofta utestängs 

från samhället och diskrimineras och således möter hinder för tillgång till högkvalitativ 

utbildning, sysselsättning, hälso- och sjukvård, transport, information och allmänna 

tjänster, vilket skapar ett komplext problem som bör åtgärdas genom kompletterande 

användning och effektiv kombination av resurser från ESIF och nationella resurser. 

Parlamentet betonar därför behovet av att göra särskilda ansträngningar vad gäller redan 

befintliga EU-program som ungdomssysselsättningsinitiativet, Erasmus+ och Kreativa 

Europa för att nå personer från marginaliserade grupper, och samtidigt regelbundet 

granska hur programmen lyckas, för att bryta den onda cirkeln av fattigdom och 

marginalisering och för att främja yrkeskunskaper och kvalifikationer. 

39. Europaparlamentet begär att medlen används för att förbättra levnadsvillkoren och göra 

det enklare för kvinnor i marginaliserade befolkningsgrupper att få tillgång till 

utbildning, boende, hälso- och sjukvård, sysselsättning, barnomsorg, social service, 

brottsofferstöd och rättsväsendet, på permanent basis och av hög kvalitet. 

40. Europaparlamentet betonar att företrädare för marginaliserade befolkningsgrupper 

måste vara aktivt involverade och ha möjlighet att delta fullt ut i 

uppföljningsarrangemangen. Parlamentet påpekar att det kan finnas betydande 

erfarenhet på lokal, regional, nationell och transnationell nivå och understryker vikten 

av att sprida och ta tillvara goda exempel. Parlamentet uppmanar kommissionen och 

medlemsstaterna att analysera alla goda exempel som finns, bl.a. innovativa metoder för 

att integrera marginaliserade grupper och individer i samhället, samt att inleda 

nätverksaktiviteter, bland annat bland socialarbetare, ungdomsledare och personer som 

arbetar för lokalsamhället och likaså bland akademiker och forskare. Parlamentet 

betonar att det behövs ett samarbetsforum på EU-nivå, där man kan utbyta bästa praxis 

och lösa problem gemensamt. Forumet skulle även kunna fungera som e-

lärandehjälpmedel för att bygga upp kapacitet. 

41.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ta upp sammanhållningspolitik och 

marginaliserade befolkningsgrupper i den årliga strukturerade dialogen med 

civilsamhället och organisationer som företräder partner, samtidigt som man ser till att 

även företrädare för de marginaliserade befolkningsgrupperna deltar och att 

diskussionen bygger på kvantitativ och kvalitativ analys. 

42. Europaparlamentet påpekar att medvetenhet om strukturell och systemisk integrering 

inte bara behövs i samhället som helhet utan är särskilt viktigt även i det arbete som 

utförs av beslutfattare och aktörer på alla förvaltningsnivåer och av andra berörda 

offentliga organ. Parlamentet uppmanar alla offentliga intressenter och 

utbildningsinstitutioner att göra en grundlig analys av orsakerna till diskriminering och 

marginalisering samt öka medvetenheten om att främlingsfientlighet och rasism, och 

alla typer av marginalisering som leder till systemisk utestängning, bl.a. antiziganism, 

måste undanröjas. Parlamentet uppmanar kommissionen att strikt genomdriva och 

övervaka EU:s lagstiftning om diskriminering. Parlamentet uppmanar de offentliga 

arbetsförmedlingarna att tillhandahålla högkvalitativa, behovsanpassade tjänster. 



43. Europaparlamentet uppmärksammar behovet av ett dubbelt tillvägagångssätt för att 

hjälpa och integrera marginaliserade grupper, vilket bör göras tillsammans med dem 

som berörs av tillhandahållandet av utbildning, bl.a. utbildningsinstitutioner, 

yrkesutbildning, yrkesvägledning och sysselsättningsmöjligheter, och i samarbete med 

det lokala samhället och lokala myndigheter, för att förbättra och/eller förändra 

allmänhetens attityd genom att öka medvetenheten kring effekterna av fördomar och 

förbättra de offentliga tjänsterna och anpassa socialsystemen. 

44. Europaparlamentet betonar att utbildning är en grundläggande rättighet enligt fördraget 

om Europeiska unionen. Parlamentet betonar också att rättvis tillgång till högkvalitativ 

utbildning för alla samhällsmedborgare är en förutsättning för att bryta den onda cirkeln 

av social utestängning. Parlamentet anser att formell, icke-formell och informell 

utbildning som präglas av undervisning om mångfald, är ett första steg på vägen mot en 

verklig politisk, ekonomisk och social integration av marginaliserade 

befolkningsgrupper. Parlamentet framhåller behovet av att genomföra program, projekt 

och stödåtgärder för marginaliserade befolkningsgrupper i syfte att tillhandahålla 

förskoleutbildning, att bekräfta vikten av formell utbildning, samtidigt som man även 

ger möjlighet till andra typer av utbildning samt livslångt lärande, särskilt i 

yrkesfärdigheter och IKT, samt att förbättra tillgången till medier, också i syfte att öka 

inflytandet för kvinnor och flickor från marginaliserade befolkningsgrupper. 

45. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna och de regionala och lokala 

myndigheterna att främja användning av Eruf till stöd för små och medelstora företag 

och sociala företag som involverar och gynnar marginaliserade befolkningsgrupper. 

Parlamentet framhåller behovet av att stödja åtgärder för marginaliserade 

befolkningsgrupper i syfte att ge hjälp till och fastställa villkoren för mikroföretagande, 

och därvid bevara olika sätt att göra affärer.  

46. Europaparlamentet påpekar att många sektorer kommer att genomgå en markant 

omvandling inom den närmsta framtiden, delvis på grund av en större användning av 

nätbaserade verktyg och lösningar. Parlamentet betonar att detta kommer att sätta press 

på arbetstagare med låg och mellanhög kompetens, vilket särskilt kommer att påverka 

personer från marginaliserade grupper, eftersom det oftast är dessa personer som för 

närvarande hittar sysselsättning i dessa sektorer. Parlamentet understryker vikten av att 

utbildningar och tjänster finns tillgängliga för alla till rimligt pris inom ny teknik och 

nya sektorer, med särskilt fokus på möjligheter inom den digitala sektorn och den gröna 

ekonomin, särskilt för de mest missgynnade grupperna. Parlamentet noterar behovet av 

mikroföretag och småföretag för att upprätthålla sysselsättningen på landsbygden, och 

vill därför att större fokus ska läggas på att säkerställa tillgång till finansiering för dessa 

företag. 

47. Europaparlamentet betonar vikten av att ge kvinnor i marginaliserade 

befolkningsgrupper ökat inflytande genom att främja kvinnliga företagare och kvinnors 

deltagande i dessa grupper. 

48. Europaparlamentet betonar vilken viktig roll socialt företagande, kooperativ, 

ömsesidiga bolag och alternativa företag kan spela för att öka inflytandet för kvinnor i 

marginaliserade befolkningsgrupper. Parlamentet rekommenderar att 

sammanhållningsmedel, särskilt från ESF, stöder investeringar på detta område med en 

stark jämställdhetsintegrering. 



49. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att analysera begränsningarna i den 

nuvarande tilldelningsnyckeln för beslut om stöd från sammanhållningspolitiska fonder 

som är baserad på BNP, och på ett bättre sätt använda tillgängliga indikatorer – t.ex. 

Eurostats statistik över inkomst- och levnadsvillkor (EU-Silc) – som kan visa på 

”fickor” av fattigdom och social utsatthet inom unionen, så att EU:s stöd till 

marginaliserade befolkningsgrupper kan riktas in på ett bättre sätt. 

50. Europaparlamentet understryker att de marginaliserade befolkningsgrupperna ofta 

utnyttjas i politiskt syfte i den europeiska politiska diskussionen och att det är 

nödvändigt att göra en detaljerad analys av strukturellt uteslutande såväl i 

partnerskapsavtalen som i de berörda operativa programmen. Parlamentet uppmanar 

kommissionen att tillhandahålla samstämmiga, enhetliga och tydliga riktlinjer för 

utveckling, genomförande och förvaltning av de EU-finansierade projekt som är 

inriktade på marginaliserade befolkningsgrupper, bl.a. en djupgående analys, exempel 

på bästa praxis och politiska rekommendationer för att se till att marginaliserade 

befolkningsgrupper inkluderas, också med tanke på den nya 

programplaneringsperioden. 

51. Europaparlamentet anser att ett jämställdhetsperspektiv och en intersektionell analys bör 

införas i alla initiativ, program, åtgärder och finansieringsformer för integration och 

social delaktighet som finansieras med EU-medel, så att man bättre kan hantera de 

särskilda behoven hos kvinnor i marginaliserade grupper och så att de många olika 

röster och perspektiv som representeras av kvinnor i olika strukturella positioner och 

roller kan fångas upp. Parlamentet anser att konsekvensanalyser ur ett 

jämställdhetsperspektiv och jämställdhetsintegrering i budgetarbetet är användbara 

verktyg i utvärderingen av vilka konsekvenser finansieringsprioriteringar, fördelningen 

av finansiella medel och specifikationerna för finansieringsprogram får för kvinnor. 

Parlamentet betonar att könsuppdelade uppgifter systematiskt måste samlas in och 

regelbundet analyseras. 

52. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att tilldela en utmärkelse för 

exemplariskt arbete med integration och inkluderande av marginaliserade grupper vid 

användningen av EU-medel. Parlamentet föreslår att en sådan utmärkelse för enastående 

insatser skulle kunna överlämnas till kommuner eller regioner i medlemsstaterna. 

53. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att möjliggöra och uppmuntra 

nätverkande bland kommuner och städer som arbetar med integration av 

marginaliserade grupper. Parlamentet föreslår att borgmästaravtalet om 

klimatförändringar skulle kunna tjäna som förebild för ett sådant nätverk. 

o 

o     o 

54. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och 

kommissionen. 

 

 


