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Skriftlig forelæggelse af dagsordenen for EPSCO den 

3. oktober 2011 

 

 

 Der henvises i øvrigt til samlenotat om EPSCO-rådsmødet. 

 

1.   Den Europæiske Socialfonds rolle i implementeringen af EU 2020-

Strategien, KOM-dokument foreligger ikke 

-  Politisk drøftelse    

 

På rådsmødet (EPSCO) den 3. oktober 2011 er der lagt op til en politisk drøftelse 

af Den Europæiske Socialfonds rolle i implementeringen af EU 2020-Strategien. 

Drøftelsen kan ses som en optakt til forhandlingerne om rammerne for samhørig-

hedspolitikken 2014-2020. 

 

Sagen forelægges Folketingets Europaudvalg med henblik på orientering. 

 

Europa-kommissionen har endnu ikke fremlagt sit udkast til forordninger vedrø-

rende samhørighedspolitikken og således heller ikke for Socialfonden. Det forven-

tes at ske primo oktober 2011.  

 

Der er endnu ikke fastlagt en officiel dansk holdning til Socialfondens fremtidige 

virke. Fra dansk side lægges der dog generelt vægt på, at strukturfondsmidlerne – 

både regionalfondsmidlerne og socialfondsmidlerne – fremadrettet medvirker til at 

understøtte vækst og beskæftigelse inden for rammen af Europa 2020 og dermed 

understøtter intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst samt at der fremadrettet skal 

være fokus på øget effektivitet i anvendelsen af midlerne, og at forvaltningen skal 

så vidt muligt strømlines og forenkles.  

 

For så vidt angår drøftelserne på rådsmødet lægges der fra dansk side vægt på at 

disse ikke præjudicerer hverken forhandlingerne af forordningerne eller de fleråri-

ge finansielle rammer.  

 

 

2. Forberedelse af det Sociale Trepartstopmøde, KOM-dokument forelig-

ger ikke 

- Information fra formandskabet    

 

Punkt 2 på dagsordenen handler om det kommende Sociale Trepartstopmøde, der 

bliver holdt forud for Det europæiske Råds møde i efteråret. Sagen forelægges til 

orientering. 

 

Det polske formandskab har tirsdag udsendt invitation til mødet, hvoraf det frem-

går, at det skal drøftes med arbejdsmarkedets parter, hvordan man ”øger tillid og 

social dialog for at understøtte økonomisk genopretning og strukturelle ændringer”. 
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Det fremgår, at det polske formandskab ønsker at skabe en fælles forståelse af de 

udfordringer, vi står overfor, og derigennem fremme et vækstmønster, der kan sikre 

langvarig økonomisk og social udvikling i Europa. 

 

Deltagerne i det sociale trepartstopmøde er – udover de europæiske parter og 

Kommissionen – det nuværende og de to kommende formandskaber for EU.  

 

Derfor er Danmark som kommende formandskabsland inviteret af det polske for-

mandskab til at deltage sammen med Cypern, der overtager formandskabet efter 

Danmark. 

 

Næste år – i marts 2012 – vil det være Danmark, der er vært for det sociale trepart-

stopmøde. 

 

På rådsmødet den 3. oktober vil det polske formandskab orientere EPSCO-Rådet 

om planerne for topmødet. 

 


