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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING 

om investering i beskæftigelse og vækst - maksimering af bidraget fra de europæiske 

struktur- og investeringsfonde: en evaluering af den i artikel 16, stk. 3, i forordningen 

om fælles bestemmelser nævnte rapport 

(2016/2148(INI)) 

Europa-Parlamentet, 

– der henviser til artikel 174 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde 

(TEUF), 

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 af 17. 

december 2013 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for 

Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske 

Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og 

Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for 

Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den 

Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 

1083/20061(i det følgende benævnt forordningen om fælles bestemmelser), 

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1301/2013 af 17. 

december 2013 om Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og om særlige 

bestemmelser vedrørende målet om investeringer i vækst og beskæftigelse og om 

ophævelse af forordning (EF) nr. 1080/20062, 

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1304/2013 af 17. 

december 2013 om Den Europæiske Socialfond og om ophævelse af Rådets forordning 

(EF) nr. 1081/20063, 

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1305/2013 af 17. 

december 2013 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske 

Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) og om ophævelse af Rådets 

forordning (EF) nr. 1698/20054, 

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1299/2013 af 17. 

december 2013 om særlige bestemmelser for støtte fra Den Europæiske Fond for 

Regionaludvikling til målet om europæisk territorialt samarbejde5, 

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1302/2013 af 17. 

december 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 1082/2006 om oprettelse af en 

europæisk gruppe for territorialt samarbejde (EGTS), for så vidt angår klarhed, 

                                                 
1 EUT L 347 af 20.12.2013, s. 320. 
2 EUT L 347 af 20.12.2013, s. 289. 
3 EUT L 347 af 20.12.2013, s. 470. 
4 EUT L 347 af 20.12.2013, s. 487. 
5 EUT L 347 af 20.12.2013, s. 259. 
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forenkling og forbedring af oprettelsen af sådanne grupper og af deres funktion1, 

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 508/2014 af 15. maj 

2014 om Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning 

(EF) nr. 2328/2003, (EF) nr. 861/2006, (EF) nr. 1198/2006 og (EF) nr. 791/2007 samt 

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1255/20112, 

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/1017 af 25. juni 

2015 om Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer, Det Europæiske Centrum 

for Investeringsrådgivning og Den Europæiske Portal for Investeringsprojekter og om 

ændring af forordning (EU) nr. 1291/2013 og (EU) nr. 1316/2013 — Den Europæiske 

Fond for Strategiske Investeringer3, 

– der henviser til Kommissionens meddelelse med titlen "Investering i job og vækst - 

maksimering af bidraget fra de europæiske struktur- og investeringsfonde" 

(COM(2015)0639), 

– der henviser til sin beslutning af 11. maj 2016 om fremskyndelse af gennemførelsen af 

samhørighedspolitikken4, 

– der henviser til sin beslutning af 6. juli 2016 om synergi for at fremme innovation: De 

europæiske struktur- og investeringsfonde, Horisont 2020 og andre europæiske 

innovationsfonde og EU-programmer5, 

– der henviser til sin beslutning af 26. november 2015 med titlen "Hen imod forenkling 

og resultatorienteret tilgang i samhørighedspolitikken for perioden 2014-2020"6, 

– der henviser til Rådets konklusioner af 26. februar 2016 om investering i job og vækst – 

maksimering af bidraget fra de europæiske struktur- og investeringsfonde, 

– der henviser til udtalelse af 25. maj 2016 fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale 

Udvalg om Kommissionens meddelelse med titlen "Investering i job og vækst - 

maksimering af bidraget fra de europæiske struktur- og investeringsfonde" 

(COM(2015)0639), 

– der henviser til Regionsudvalgets udtalelse af 8.-9. juli 2015 med titlen "Resultaterne af 

forhandlingerne om partnerskabsaftalerne og de operationelle programmer", 

– der henviser til den sjette rapport om økonomisk, social og territorial samhørighed 

(COM(2014)0473), 

– der henviser til undersøgelsen fra Generaldirektorat for Interne Politikker 

(Temaafdeling B: Struktur- og Samhørighedspolitik) fra juni 2016 med titlen 

“Maximisation of synergies between European Structural and Investment Funds and 

                                                 
1 EUT L 347 af 20.12.2013, s. 303. 
2 EUT L 149 af 20.5.2014, s. 1. 
3 EUT L 169 af 1.7.2015, s. 1. 
4 Vedtagne tekster, P8_TA(2016)0217. 
5 Vedtagne tekster, P8_TA(2016)0311. 
6 Vedtagne tekster, P8_TA(2015)0419. 
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other EU instruments to attain the Europe 2020 goals”, 

– der henviser til undersøgelsen fra Generaldirektorat for Interne Politikker 

(Temaafdeling B: Struktur- og Samhørighedspolitik) fra september 2016 med titlen 

”Evaluation of the Report under Article 16(3) of the CPR”, 

– der henviser til analysen fra Generaldirektorat for Interne Politikker (Temaafdeling B: 

Struktur- og Samhørighedspolitik) fra september 2016 med titlen ”Financial instruments 

in the 2014-20 programming period: first experiences of Member States”, 

– der henviser til forretningsordenens artikel 52, 

– der henviser til betænkning fra Regionaludviklingsudvalget og udtalelser fra Udvalget 

om Beskæftigelse og Sociale Anliggender, Budgetudvalget, Transport- og 

Turismeudvalget, Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter og Kultur- og 

Uddannelsesudvalget (A8-0385/2016), 

A. der henviser til, at samhørighedspolitikken udgør en væsentlig del af EU's budget, hvor 

den tegner sig for omtrent en tredjedel af alle udgifter; 

B. der henviser til, at de europæiske struktur- og investeringsfonde (ESI-fondene) med et 

budget på 454 mia. EUR for perioden 2014-2020 er EU's vigtigste investeringspolitiske 

redskab og en livsvigtig kilde til offentlige investeringer i mange medlemsstater, og at 

de har medført flere jobs, vækst og investeringer over hele EU og mindsket forskellene 

på regionalt og lokalt plan med henblik på at fremme økonomisk, social og territorial 

samhørighed; 

C. der henviser til, at partnerskabsaftalerne udgør grundlaget for den i artikel 16, stk. 3, 

nævnte rapport, som er forelagt af Kommissionen; 

D. der henviser til, at forhandlingerne om partnerskabsaftalerne og de operationelle 

programmer (OP'er) for perioden 2014-2020 har været en moderniseret, stærkt tilpasset 

og intens proces med en ny ramme for resultater, forhåndsbetingelser og tematisk 

koncentration, men at de også har resulteret i alvorlige forsinkelser i den faktiske 

gennemførelse af samhørighedspolitikken, bl.a. på grund af mangler i den 

administrative kapacitet i en række regioner og medlemsstater, og at processen er blevet 

yderligere bremset af proceduren for udpegelse af forvaltningsmyndigheder; 

E. der påpeger, at det er ubestridt, at de operationelle programmer ikke kunne vedtages i 

tide, fordi den lovgivningsmæssige ramme først blev vedtaget i slutningen af 2013 som 

følge af de langvarige forhandlinger og den sene aftale om FFR; der henviser til, at 

implementeringen af OP'er som konsekvens heraf fik en langsom start, hvilket 

påvirkede anvendelsen af politikken på lokalt plan; 

F. der henviser til, at der blev fastlagt fælles bestemmelser for alle fem ESI-fonde, hvorved 

deres indbyrdes sammenhæng blev styrket;  

G. der henviser til, at samhørighedspolitikken i den nuværende periode står over for mange 

udfordringer som følge af såvel den finansielle krise, der har ført til et fald i de 

offentlige investeringer i mange medlemsstater og efterladt ESI-fondene og 
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medlemsstaternes medfinansiering som det primære redskab til offentlige investeringer i 

mange medlemsstater, som migrationskrisen; 

H. der henviser til, at samhørighedspolitikken i programmeringsperioden 2014-2020 er 

blevet mere målrettet gennem tematisk koncentration og understøtning af EU's 

prioriteringer og målsætninger; 

I. der henviser til, at ESI-fondene i den nuværende finansieringsperiode er mere 

resultatorienterede og bygger på et investeringsmiljø, som giver plads til øget 

effektivitet; 

J. der finder, at investeringerne under samhørighedspolitikken i større grad skal være 

tilpasset til prioriteringen af intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst i Europa 2020-

strategien og til det europæiske semester; 

K. der henviser til, at taskforcen for bedre gennemførelse har bidraget til at mindske 

flaskehalse og forsinkelser i tildelingen af midler;  

Deling af resultater, kommunikation og synlighed 

1. bemærker, at Europa befinder sig i en vanskelig fase i økonomisk, social og politisk 

henseende, således at der mere end nogensinde er brug for en effektiv 

investeringspolitik, der er orienteret mod vækst og beskæftigelse, er tæt på borgerne og 

bedre egnet til at opfylde specifikke territoriale behov, og at en sådan politik bør søge at 

tackle arbejdsløsheden og de sociale uligheder i Unionen og dermed skabe europæisk 

merværdi; mener, at EU for at genvinde borgernes tillid må indlede 

tilpasningsprocesser, der tager sigte på at opfylde de krav, som er omhandlet i artikel 9 i 

TEUF; 

2. bemærker, at samhørighedspolitikken for perioden 2014-2020 er blevet grundigt 

omarbejdet, hvilket kræver en mentalitetsændring og nye arbejdsmetoder på alle 

forvaltningsniveauer, herunder i form af tværgående koordination og inddragelse af 

interessenter samt i muligt omfang lokaludvikling styret af lokalsamfundet (CLLD); 

påpeger, at den seneste tids fremadrettede og eksemplariske reformer ofte ignoreres, og 

at samhørighedspolitikken ofte stadig opfattes som en traditionel udgiftspolitik frem for 

som en udviklings- og investeringspolitik, der giver konkrete resultater; 

3. mener, at den centrale kommunikation omkring projekter under samhørighedspolitikken 

bør fokusere på europæisk merværdi, solidaritet og synligheden af succeshistorier, 

samtidig med at man fremhæver vigtigheden af at udveksle bedste praksis og tage ved 

lære af projekter, der ikke når deres mål; finder det vigtigt, at kommunikationen 

omkring ESI-fondene moderniseres og intensiveres; understreger behovet for at 

identificere og gennemføre nye redskaber til at formidle resultaterne af 

samhørighedspolitikken; mener, at det er nødvendigt at investere i regional 

efterretnings- og dataindsamling som led i en vedvarende indsats for at oprette og 

ajourføre databaser under hensyn til lokale og regionale behov, særlige forhold og 

prioriteter, som det er tilfældet med den allerede eksisterende S3-platform, hvilket vil 

sætte den interesserede offentlighed i stand til effektivt at kontrollere projekternes 

europæiske merværdi; 
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4. understreger, at der for at forbedre kommunikationen om og synligheden af ESI-

fondene må lægges større vægt på interessenters og modtageres deltagelse og på en 

meningsfuld inddragelse af borgerne i samhørighedspolitikkens udformning og 

implementering; opfordrer derudover indtrængende Kommissionen, medlemsstaterne, 

regionerne og byerne til at kommunikere mere om både samhørighedspolitikkens 

resultater og de indhøstede erfaringer og til at fremlægge en koordineret og målrettet 

handlingsplan; 

Tematisk koncentration 

5. hilser den tematiske koncentration velkommen, da den har vist sig at være et nyttigt 

værktøj til at skabe en mere målrettet politik og større effektivitet for EU's prioriteter og 

Europa 2020-strategien og derigennem har styrket processen med at omdanne viden til 

innovation, vækst og beskæftigelse; opfordrer derfor medlemsstaterne og de regionale 

og lokale myndigheder til at træffe klare afgørelser om investeringsprioriteringer og 

udvælge projekter på grundlag af prioriteterne for ESI-fondene samt til at anvende 

strømlinede og effektive gennemførelsesprocesser; 

6. påpeger, at en analyse af den tematiske koncentration bør specificere, hvordan 

medlemsstaternes strategiske valg og fordelingen af ressourcer på tværs af tematiske 

målsætninger opfylder de forskellige territoriers specifikke behov; beklager, at dette 

aspekt fremgår ikke fremgår særlig tydeligt af Kommissionens artikel 16 -rapport; 

7. mener, at resultaterne og de gavnlige virkninger af samhørighedspolitikken skal 

formidles mere effektivt, ikke mindst for at genoprette tilliden til det europæiske 

projekt; 

8. fastholder, at samhørighedspolitikken fortsat bør have et tematisk fokus, samtidig med 

at der tillades en så høj grad af fleksibilitet, at det er muligt at tage hensyn til de særlige 

behov i hver enkelt region, herunder navnlig de mindre udviklede regioner, som fastlagt 

i forordningerne; opfordrer til at blive ved med at investere ESI-fondsmidler i 

overgangsregioner for at bevare de resultater, der er opnået med de midler og tiltag, der 

allerede er sat ind; 

9. understreger især, at der bør tages hensyn til forholdene i byområder eller landdistrikter, 

regioner med udviklingsefterslæb, overgangsregioner og regioner med permanente 

naturlige eller geografiske handicap, og at der bør udformes passende støttepolitikker 

for udviklingen af disse områder, som uden samhørighedspolitikken måske ville være 

ude af stand til at indhente de mere udviklede regioner; opfordrer Kommissionen til at 

fortsætte og udvide strategierne til gennemførelse af dagsordenen for byerne i 

samarbejde med lokale myndigheder og storbyregioner, der anses for EU-vækstcentre; 

minder i denne forbindelse om, at det er vigtigt at give medlemsstaterne og regionerne 

tilstrækkelig fleksibilitet til at kunne løfte nye politikudfordringer såsom indvandring 

(uden at glemme de oprindelige og fortsat relevante mål med samhørighedspolitikken 

og regionernes specifikke behov) samt den digitale dimension af 

samhørighedspolitikken i bred forstand (herunder spørgsmålene om IKT og 

bredbåndsadgang, der er knyttet til fuldførelsen af det digitale indre marked); gør 

opmærksom på, at ESI-fondene har en vigtig rolle at spille i gennemførelsen af 

strategierne for energiunionen og den cirkulære økonomi og opfyldelsen af EU's 

forpligtelser i henhold til Parisaftalen om klimaændringer; 
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10. mener, at der bør fokuseres mere på subregionale områder med en betydelig ophobning 

af problemer, der ofte findes i fattigdomslommer, ghettosamfund og belastede kvarterer 

med en overrepræsentation af marginaliserede grupper såsom romaer; 

11. støtter den gradvise ændring af fokus fra støtte til større infrastrukturelle projekter hen 

imod stimulering af vidensøkonomi, innovation og social integration samt 

kapacitetsopbygning og myndiggørelse af aktører, herunder fra civilsamfundet, i 

samhørighedspolitikken, samtidig med at der tages hensyn til de særlige forhold i 

mindre udviklede regioner, som stadig har brug for støtte til infrastrukturudvikling og 

for hvilke markedsbaserede løsninger ikke altid er mulige, og til det faktum, at den 

enkelte medlemsstat bør have tilstrækkeligt råderum til at kunne foretage investeringer i 

henhold til sine egne prioriteter, som fastsat i partnerskabsaftalerne, for at fremme sin 

økonomiske, sociale og territoriale udvikling; 

12. er af den opfattelse, at  ESI-fondene, herunder navnlig programmerne for europæisk 

territorialt samarbejde, bør anvendes til at skabe og fremme kvalitetsjob samt livslang 

læring og erhvervsuddannelse og faglige (efter-)uddannelsessystemer, herunder 

skoleinfrastruktur, af høj kvalitet for at sætte arbejdstagere i stand til, under gode 

forhold, at tilpasse sig til den ændrede virkelighed på arbejdsmarkedet, samt stimulere 

bæredygtig vækst, konkurrenceevne, udvikling og fælles velstand, der tilsigter at opnå 

et socialt retfærdigt, bæredygtigt og inklusivt Europa, samtidig med at der sættes fokus 

på de mindst udviklede områder og sektorer med strukturelle problemer og ydes støtte 

til de mest sårbare og udsatte grupper i samfundet, navnlig unge (i kombination med 

programmer såsom ERASMUS+) og de mennesker, der har færrest færdigheder eller 

kvalifikationer, ligesom de bør anvendes til at øge beskæftigelsen gennem den cirkulære 

økonomi og forhindre skolefrafald; påpeger, at ESF er et instrument, som understøtter 

gennemførelsen af politikker af offentlig interesse; 

13. finder det betænkeligt, at arbejdsløsheden – navnlig blandt unge og kvinder samt i 

landdistrikterne – fortsat er meget høj i mange medlemsstater på trods af alle 

bestræbelser, og mener, at samhørighedspolitikken også skal give bud på en løsning på 

dette problem; henstiller til Kommissionen, at den er mere opmærksom på  

samhørighedspolitikkens betydning for fremme af beskæftigelsen og mindskelse af 

arbejdsløsheden; bemærker i den forbindelse, at ungdomsbeskæftigelsesinitiativet er 

blevet integreret i 34 ESF-programmer i de 20 støtteberettigede medlemsstater, hvorved 

unge arbejdsløse har fået mulighed for at få gavn af ungdomsinitiativet med henblik på 

at få anerkendt deres færdigheder og kvalifikationer; er dog bekymret over den 

forsinkede start på gennemførelsen af ungdomsbeskæftigelsesinitiativet og over den 

måde, hvorpå ungdomsgarantien implementeres i visse regioner; opfordrer 

indtrængende medlemsstaterne til at intensivere deres bestræbelser på at opnå 

betydelige og håndgribelige virkninger af de investerede midler på en hurtig og effektiv 

måde, navnlig hvad angår de midler, som stilles til rådighed i form af 

forskudsbetalinger, og sikre, at ungdomsbeskæftigelsesinitiativet gennemføres korrekt 

og sikrer anstændige arbejdsvilkår for unge arbejdstagere; opfordrer især til, at der tages 

højde for erhvervslivets reelle behov, når ESI-fondsmidler anvendes til 

uddannelsesformål, således at der kan skabes reelle jobmuligheder og opnås langsigtet 

beskæftigelse; mener, at bekæmpelse af ungdomsarbejdsløshed, social inklusion og de 

demografiske udfordringer, som Europa står over for i dag og på mellemlang sigt, bør 

være de områder, som samhørighedspolitikken primært bør fokusere på; opfordrer til at 
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opretholde ungdomsbeskæftigelsesinitiativet efter 2016 med henblik på at fortsætte 

bestræbelserne på at bekæmpe ungdomsarbejdsløshed, samtidig med at det gøres til 

genstand for en grundig operationel analyse med henblik på at kunne foretage de 

tilpasninger, som er nødvendige for at gøre det mere effektivt; 

14. finder det stærkt betænkeligt, at Kommissionen hvad angår ungdomsgarantiordningen, 

som i 2014-2020 vil modtage i alt 12,7 mia. EUR fra ESF og det særlige 

ungdomsbeskæftigelsesinitiativ, og som på grund af denne finansiering allerede 

betragtes som drivkraften bag bestræbelserne på at sætte skub i ungdomsbeskæftigelsen, 

ikke har foretaget en cost-benefit-analyse, hvilket ellers er en standardprocedure ved 

alle større initiativer fra Kommissionens side; påpeger, at der følgelig mangler 

oplysninger om de potentielle samlede omkostninger ved gennemførelsen af 

garantiordningen i hele EU, og at der – som Revisionsretten har understreget – er en 

risiko for, at det samlede finansieringsbeløb er utilstrækkelig; 

15. understreger vigtigheden af kommunikation, navnlig digital kommunikation, således at 

informationen om mulighederne for at få hjælp til at finde en uddannelse, en 

praktikplads eller et arbejde på områder, der medfinansieres med EU-midler, kan nå ud 

til så mange unge mennesker som muligt; opfordrer til at øge informationen om portaler 

som DROP'PIN og EURES og til at øge unge menneskers muligheder for mobilitet 

inden for det indre marked, der betragtes som det største uudnyttede potentiale i kampen 

mod arbejdsløsheden i EU; 

16. opfordrer Kommissionen til at sikre, at medlemsstaterne overholder konventionen om 

rettigheder for personer med handicap, når de gennemfører projekter med støtte fra ESI-

fondene, herunder målsætningen om, at personer med handicap frem for at bo på 

institutioner skal integreres i lokalsamfundet;  

17. minder om, at færdiggørelsen af det centrale TEN-T-net udgør en prioritet i den 

europæiske transportpolitik, og at ESI-fondene er et meget vigtigt redskab til 

gennemførelsen af dette projekt; understreger behovet for at udnytte potentialet i ESI-

fondene til at knytte potentialet i TEN-T's hovednet og samlede net sammen med 

regionale og lokale transportinfrastrukturer; anerkender vigtigheden af 

Samhørighedsfonden til forbedring af infrastruktur og konnektivitet i Europa og 

fastholder betydningen af, at denne fond bevares i den nye finansielle ramme efter 

2020; 

18. understreger, at transportens multimodale karakter bør være en vigtig faktor ved 

vurderingen af infrastrukturprojekter, der finansieres af ESI-fondene, men at den ikke 

bør være det eneste kriterium for vurdering af projektforslag, navnlig hvis der er tale om 

medlemsstater med store investeringsbehov på transportinfrastrukturområdet; 

19. understreger behovet for at opretholde traditionelle erhverv, herunder 

håndværkstraditioner og hertil knyttede færdigheder, og for at udvikle strategier for at 

stimulere vækstmulighederne for iværksættere inden for traditionelle erhverv med 

henblik på at bevare den kulturelle identitet inden for disse erhverv; henleder 

opmærksomheden på betydningen af at støtte arbejde, som har tilknytning til faglig 

uddannelse af og mobilitet for unge håndværkere; 

Forhåndsbetingelser  
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20. understreger, at en effektiv overvågning af forhåndsbetingelser er nødvendig for at 

kunne registrere den gjorte indsats og de opnåede resultater; mener, at 

forhåndsbetingelserne, navnlig forhåndsbetingelsen om forsknings- og 

innovationsstrategierne for intelligent specialisering (RIS3), har vist deres værd, og 

foreslår, at de forbedres yderligere; påpeger, at der bør lægges mere vægt på styrkelsen 

af mikrovirksomheder samt små og mellemstore virksomheder; 

21. henleder opmærksomheden på, at en væsentlig andel af forhåndsbetingelserne endnu 

ikke er blevet opfyldt; opfordrer derfor til, at der foretages en analyse af den aktuelle 

situation og træffes målrettede foranstaltninger til at modvirke dette, uden at det går ud 

over den optimale udnyttelse af midlerne eller gør samhørighedspolitikken mindre 

effektiv; 

Resultatbaseret budgettering 

22. understreger, at den lovgivningsmæssige ramme for 2014-2020 og partnerskabsaftalerne 

har givet samhørighedsprogrammerne et stærkt resultatorienteret fokus, og at denne 

fremgangsmåde også kan tjene som eksempel for andre udgiftsområder i EU-budgettet; 

påskønner indførelsen af fælles indikatorer, som vil gøre det muligt at måle og 

benchmarke resultater; mener, at arbejdet med indikatorer skal videreføres for at 

forbedre dokumentationen af ESI-fondenes udgifter og optimere udvælgelsen af 

projekter; 

23. påpeger, at en vigtig nyskabelse har været indførelsen af tematisk koncentration, hvor 

investeringerne er rettet mod specifikke mål og prioriteringer, der svarer til 

resultatindikatorer og mål, som specifikt er vedtaget for samtlige temaer; 

24. minder om, at der er indført en resultatreserve for hver medlemsstat bestående af 6 % af 

de ressourcer, der er afsat til ESI-fondene; minder om, at reserven på grundlag af de 

nationale rapporter fra 2017 og resultatgennemgangen i 2019 kun skal tildeles de 

programmer og prioriteringer, for hvilke delmålene er nået; opfordrer til fleksibilitet for 

så vidt angår  iværksættelsen af nye forpligtelser over resultatreserven, når 

programmerne har nået deres mål og delmål i de kommende år; anmoder 

Kommissionen om at vurdere, hvorvidt resultatreserven reelt skaber merværdi eller blot 

fører til mere bureaukrati; 

Det europæiske semester 

25. konstaterer, at medlemsstaterne har vurderet, at over to tredjedele af de landespecifikke 

henstillinger, der blev vedtaget i 2014, er relevante for de samhørighedspolitiske 

investeringer, og bemærker med tilfredshed, at de har taget dette i betragtning i deres 

programprioriteter; erkender, at de landespecifikke henstillinger i den nærmeste fremtid 

kan udløse ændringer af ESI-fondsprogrammerne med henblik på at sikre støtte til 

strukturreformer i medlemsstaterne; påpeger, at de landespecifikke henstillinger og de 

nationale reformprogrammer udgør et klart bindeled mellem ESI-fondene og 

processerne i det europæiske semester; 

26. understreger betydningen af at etablere en afbalanceret forbindelse mellem 

samhørighedspolitikken og det europæiske semester, som begge arbejder hen imod de 

samme mål i Europa 2020-strategien, uden at det går ud over opnåelsen af de mål om 
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økonomisk, social og territorial samhørighed med henblik på at mindske skævheder, 

som er fastlagt i traktaterne; er af den opfattelse, at vi bør genoverveje rationalet bag 

suspenderingen af betalinger fra ESI-fondene i tilfælde af afvigelse fra det europæiske 

semesters mål, da dette kan virke mod hensigten om at fremme vækst og jobskabelse; 

Synergier og finansielle instrumenter 

27. bemærker, at anvendelsen af finansielle instrumenter er understøttet i de 

lovgivningsmæssige rammer for ESI-fondene for perioden 2014-2020; understreger 

imidlertid, at anvendelsen af tilskud fortsat er uundværlig; bemærker, at man øjensynlig 

sigter på et gradvist skift fra tilskud til lån og garantier; fremhæver, at denne tendens er 

forstærket i investeringsplanen for Europa og i den nyligt oprettede Europæiske Fond 

for Strategiske Investeringer (EFSI); bemærker ligeledes, at anvendelsen af 

flerfondstilgangen ser ud til fortsat at volde vanskeligheder; understreger, i betragtning 

af kompleksiteten af disse instrumenter, den afgørende betydning af at yde de regionale 

og lokale institutioner passende støtte til uddannelse af de embedsmænd, der skal 

forvalte dem; påpeger, at finansielle instrumenter kan tilbyde løsningsmodeller for en 

effektiv udnyttelse af EU-budgettet ved sammen med tilskud at bidrage til investeringer, 

der kan stimulere økonomisk vækst og skabe bæredygtige job; 

28. påpeger, at der forfølges en særskilt dagsorden med EFSI, der fremstilles som en 

succeshistorie for så vidt angår hurtig gennemførelse og resultater i forbindelse med 

eksisterende aktiviteter, på trods af betydelige mangler såsom manglende additionalitet; 

opfordrer på denne baggrund Kommissionen til at tilvejebringe konkrete oplysninger 

om EFSI's indvirkning på væksten og beskæftigelsen og til efter evalueringen at 

fremlægge indsigter, som kan gøre det muligt at udnytte ESI-fondene mere effektivt i 

den nye programmeringsperiode fra 2021 og fremefter; anmoder om, ud over Den 

Europæiske Revisionsrets udtalelse nr. 2/20161, at få forelagt en analyse af EFSI's 

bidrag til målene for ESI-fondene og en status over, hvad EFSI har opnået med hensyn 

til sine egne prioriteter; 

29. bemærker imidlertid, at der savnes dokumentation for de resultater, der er opnået ved 

hjælp af finansielle instrumenter, og at der kun er en svag forbindelse mellem disse 

finansielle instrumenter og EU's overordnede mål og prioriteter; 

30. bemærker, at Kommissionens artikel 16-rapport ikke indeholder mange oplysninger om 

koordination og synergi mellem forskellige programmer og med instrumenter inden for 

andre politikområder, og at den navnlig ikke altid har fremlagt pålidelige data om de 

forventede resultater af programmerne under ESF og ungdomsbeskæftigelsesinitiativet; 

understreger, at det faktum, at der findes en fælles forordning for de fem ESI-fonde, har 

øget synergien mellem dem, herunder i anden søjle af den fælles landbrugspolitik; er 

overbevist om, at synergierne med andre politikker og instrumenter, herunder EFSI og 

andre finansielle instrumenter, bør styrkes for at maksimere investeringernes virkninger; 

påpeger, at statsstøttereglerne gælder for ESI-fondene, men ikke for EFSI eller Horisont 

2020, og at dette giver problemer med hensyn til at øge synergien mellem fondene, 

programmerne og instrumenterne; understreger, at det for at sikre den nødvendige 

                                                 
1 Den Europæiske Revisionsrets udtalelse nr. 2/2016 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning 

om ændring af forordning (EU) nr. 1316/2013 og (EU) 2015/1017 og Kommissionens ledsagende evaluering 

efter artikel 18, stk. 2, i forordning (EU) 2015/1017. 
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komplementaritet og synergi mellem EFSI, de finansielle instrumenter og ESI-fondene 

er vigtigt, at spørgsmålet om statsstøttereglerne undersøges yderligere, så det kan 

præciseres, forenkles og tilpasses i overensstemmelse hermed; opfordrer Kommissionen 

til at give forvaltningsmyndighederne omfattende vejledning om, hvordan EFSI kan 

kombineres med instrumenter med delt og direkte forvaltning, herunder ESI-fondene, 

Connecting Europe-faciliteten og Horisont 2020; 

31. slår til lyd for en fortsat afbalanceret anvendelse af finansielle instrumenter i det 

omfang, de har en merværdi og ikke er til skade for den traditionel støtte under 

samhørighedspolitikken; understreger imidlertid, at dette kun bør finde sted efter en 

omhyggelig vurdering af de finansielle instrumenters bidrag til opfyldelsen af 

samhørighedspolitikkens mål; fremhæver, at alle regioner skal gøre brug af en række 

forskellige finansieringskilder, idet tilskud dog fortsat er det mest egnede instrument til 

at opnå vækst og beskæftigelse i visse sektorer; opfordrer Kommissionen til at 

tilvejebringe incitamenter til at sikre, at forvaltningsmyndighederne er fuldt informerede 

om mulighederne for at anvende finansielle instrumenter og om disses 

anvendelsesområde, og til at analysere udgifterne til forvaltning af tilskud og 

tilbagebetalingspligtig bistand i forbindelse med programmer med delt og central 

forvaltning; understreger, at klare, konsekvente og målrettede regler for finansielle 

instrumenter, der kan bidrage til at forenkle forberedelses- og gennemførelsesprocessen 

for fondsforvaltere og støttemodtagere, er afgørende for at forbedre den effektive 

gennemførelse af dem; henleder opmærksomheden på initiativbetænkningen med titlen 

"Det rette finansieringsmiks for Europas regioner: afbalancering af finansielle 

instrumenter og tilskud i EU's samhørighedspolitik"; 

Forenkling 

32. bemærker, at et af de vigtigste mål for programmeringsperioden 2014-2020 er 

yderligere forenkling for modtagerne af støtte fra ESI-fondene, og erkender, at 

forenkling er en af de centrale forudsætninger for en bedre adgang til finansiering; 

33. konstaterer med tilfredshed, at den nye moderniserede lovgivningsramme for ESI-

fondene giver nye muligheder for forenkling med hensyn til fælles regler for 

støtteberettigelse, omkostningsmuligheder og e-governance; beklager imidlertid, at 

Kommissionens meddelelse i henhold til artikel 16, stk. 3, i forordningen om fælles 

bestemmelser ikke indeholder nogen specifikke oplysninger om anvendelsen af 

"forenklede omkostningsmuligheder"; understreger, at der er behov for en yderligere 

indsats for at udnytte de forenklede omkostningsmuligheders fulde potentiale for så vidt 

angår lempelse af administrative byrder; bemærker, at der stadig er behov for 

væsentlige forenklinger for både støttemodtagere og forvaltningsmyndigheder, med 

særlig fokus på offentlige indkøb, projektforvaltning og revision under og efter de 

pågældende aktiviteter; 

34. opfordrer Kommissionen til at foretage en løbende vurdering af de administrative 

byrder, herunder navnlig komponenter såsom tid, omkostninger og papirarbejde, der er 

forbundet med EU-støtte i form af såvel tilskud som finansielle instrumenter på 

grundlag af dokumentationen for resultaterne fra perioden 2007-2013 og begyndelsen af 

den nye periode fra 2014; 

35. anbefaler i forbindelse med den kommende programmeringsperiode, der begynder i 
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2021, at alle forvaltningsniveauer arbejder hen imod et system med én enkelt revision 

ved at fjerne overlappende kontroller udført på forskellige forvaltningsniveauer; 

opfordrer indtrængende Kommissionen til at præcisere omfanget og den retlige status af 

de eksisterende retningslinjer på tværs af ESI-fondene samt, i tæt samarbejde med 

forvaltningsmyndighederne og alle relevante revisionsmyndighedsniveauer, at 

udarbejde en fælles fortolkning af revisionsspørgsmål; fastholder, at der er behov for 

yderligere skridt i retning af forenkling, herunder navnlig i programmer rettet mod 

unge, ved bl.a. at indføre større proportionalitet i kontrollerne; glæder sig over de 

foreløbige resultater af arbejdet i gruppen på højt plan om forenkling, som er nedsat af 

Kommissionen; 

36. anbefaler, at der fastlægges procedurer for udarbejdelse af operationelle programmer og 

for forvaltning, især hvad angår de talrige territoriale samarbejdsprogrammer; 

Administrativ kapacitet 

37. bemærker, at medlemsstaterne har forskellige administrative kulturer og 

præstationsniveauer i deres politiske rammer, hvilket forhåndsbetingelserne skulle gøre 

det lettere at sætte sig ud over; understreger behovet for at gøre styrkelsen af den 

administrative kapacitet til en prioritet i forbindelse med samhørighedspolitikken og det 

europæiske semester, især i medlemsstater med en lav udnyttelse af midlerne; 

bemærker, at det er nødvendigt at yde teknisk, faglig og praktisk bistand til 

medlemsstater, regioner og kommuner i forbindelse med støtteansøgninger; glæder sig 

over Jaspers-facilitetens effekt og fastholder, at dårlig investeringsplanlægning 

medfører store forsinkelser i gennemførelsen af projekter og ineffektiv udnyttelse af 

midlerne; 

38. påpeger, at den langsomme opstart af visse programmer, manglende kapacitet til 

forvaltning af komplekse projekter, de konstaterede forsinkelser i færdiggørelsen af 

projekter, den administrative byrde i medlemsstaterne, overregulering og fejl i 

procedurerne for offentlige indkøb er de vigtigste hindringer for gennemførelsen af 

samhørighedspolitikken; anser det for afgørende at identificere og forenkle de unødigt 

komplekse processer og procedurer i den delte forvaltning, der skaber yderligere byrder 

for myndigheder og støttemodtagere; påpeger, at den administrative kapacitet løbende 

skal forbedres, overvåges og styrkes; er derfor af den opfattelse, at det er nødvendigt at 

anvende funktionelle og fleksible e-forvaltningsløsninger samt forbedre informationen 

og koordineringen mellem medlemsstaterne; understreger desuden behovet for større 

fokus på uddannelse af det administrative personale; 

39. påpeger, at skræddersyede lovgivningsmæssige rammer, betingelser og løsninger (som 

f.eks. Taiex Regio Peer-2-Peer-udvekslingsmekanismen mellem de forskellige 

regioner), der sigter på forenkling, kan adressere de behov og udfordringer, som de 

forskellige regioner står over, på en mere effektiv måde, når det drejer sig om 

administrativ kapacitet;  

Europæisk territorialt samarbejde  

40. understreger, at det europæiske territoriale samarbejde – navnlig med hensyn til målet 

om udligning af uligheder mellem grænseregioner – har en europæisk merværdi, som 

bør afspejles i en forhøjelse af bevillingerne til dette samhørighedspolitiske mål, der bør 
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ske hurtigst muligt; opfordrer samtidig medlemsstaterne til at yde den nødvendige 

medfinansiering; understreger behovet for at bevare dette instrument som et af 

kerneelementerne i samhørighedspolitikken efter 2020; 

41. understreger betydningen af makroregionale strategier, der har vist sig at være nyttige 

instrumenter til fremme af det territoriale samarbejde og den økonomiske udvikling i de 

berørte områder; fremhæver den afgørende rolle, som de lokale og regionale 

myndigheder spiller for en vellykket gennemførelse af de foranstaltninger, der indgår i 

disse strategier; 

42. anbefaler en mere intensiv anvendelse af det ændrede og udvidede retlige instrument 

EGTS som grundlag for territorialt samarbejde; 

43. foreslår, at der oprettes en permanent forbindelse mellem RIS3 og interregionalt 

samarbejde på EU-plan, så vidt muligt i form af et permanent element i Interreg-

programmet; 

44. understreger, at princippet om resultatorientering kræver, at Interreg-programmerne 

sikrer et samarbejde af høj kvalitet på projektniveau og tilpasning af evalueringsmetoder 

og kriterier for at tage hensyn til den specifikke karakter af hvert enkelt program; 

opfordrer Kommissionen, medlemsstaterne og forvaltningsmyndighederne til at arbejde 

sammen og udveksle information og god praksis for at sikre, at princippet om 

resultatorientering gennemføres så effektivt og målrettet som muligt, idet der tages 

hensyn til det europæiske territoriale samarbejdes særlige karakteristika; 

45. understreger det potentiale, der ligger i at anvende finansielle instrumenter som 

supplement til tilskud i Interreg-programmer med henblik på at bidrage til støtten til 

SMV'er og udviklingen af forskning og innovation gennem øgede investeringer, 

oprettelse af nye arbejdspladser, opnåelse af bedre resultater og forøgelse af 

projekternes effektivitet; 

46. beklager den ringe offentlige bevidsthed om og synlighed af programmerne for 

europæisk territorialt samarbejde og opfordrer til en mere effektiv formidling af 

resultaterne af afsluttede projekter; opfordrer Kommissionen, medlemsstaterne og 

forvaltningsmyndighederne til at etablere mekanismer og brede institutionaliserede 

platforme for samarbejde for at forbedre synligheden og bevidstgørelsen; opfordrer 

Kommissionen til at kortlægge de hidtidige resultater af de europæiske territoriale 

samarbejdsprogrammer og projekter; 

Partnerskabsprincippet og flerniveaustyring 

47. udtrykker sin påskønnelse af den adfærdskodeks, der blev aftalt under forhandlingerne 

om den nuværende finansieringsperiode, og som indeholder minimumsstandarderne for 

et velfungerende partnerskab; konstaterer, at kodeksen har forbedret gennemførelsen af 

partnerskabsprincippet i de fleste medlemsstater, men beklager, at mange medlemsstater 

har centraliseret store dele af forhandlingen og gennemførelsen af partnerskabsaftalerne 

og de operationelle programmer; understreger behovet for aktivt at inddrage de 

regionale og lokale myndigheder og andre interesserede parter på alle stadier, og 

opfordrer derfor til, at deres reelle deltagelse fremover garanteres i forhandlings- og 

gennemførelsesprocessen i forbindelse med landenes specifikke strukturer; mener, at 
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overcentralisering og manglende tillid også har spillet en rolle for den forsinkede 

gennemførelse af ESI-fondene, idet nogle medlemsstater og forvaltningsmyndigheder er 

mindre indstillede på at give de lokale og regionale myndigheder større ansvar for 

forvaltningen af EU-midler; 

48. understreger, at der er behov for afklaring fra Kommissionens side vedrørende 

medlemsstaternes og regionernes resultater for så vidt angår principperne i artikel 5 i 

forordningen om fælles bestemmelser, med særlig vægt på spørgsmålet om, hvordan en 

forvaltningsmyndighed kan tilskyndes til i fuldt omfang at anvende 

partnerskabsprincippet; understreger, at fælles ejerskab er en forudsætning for en større 

anerkendelse af EU's samhørighedspolitik;  

49. støtter Kommissionens nye strategi om at etablere særlige arbejdsgrupper, dvs. 

projektgrupper, der skal sikre en bedre forvaltning af ESI-fondene i medlemsstaterne, 

og opfordrer til, at denne strategi udvikles yderligere; 

50. understreger, at den fremtidige samhørighedspolitik skal omfatte støtteforanstaltninger, 

der kan hjælpe flygtninge med at integrere sig effektivt på EU's arbejdsmarked og 

derigennem fremme økonomisk vækst og bidrage til at sikre den generelle sikkerhed i 

EU; 

Den fremtidige samhørighedspolitik  

51. understreger, at ESI-fondene bidrager til BNP, beskæftigelse og vækst i mange 

medlemsstater, hvilket er væsentligt elementer, der skal tages i betragtning i den 

syvende samhørighedsrapport, som forventes i 2017; påpeger endvidere, at store 

investeringer i de mindre udviklede regioner også bidrager til BNP i de mere udviklede 

medlemsstater; er af den opfattelse, at såfremt artikel 50 i TEU formelt aktiveres af den 

britiske regering, bør den 7. samhørighedsrapport også tage hensyn til de mulige 

virkninger af "Brexit" på strukturpolitikken; 

52. er af den opfattelse, at BNP ikke nødvendigvis er det eneste legitime indikator, når der 

skal fastlægges en retfærdig fordeling af midlerne, og at specifikke territoriale behov og 

betydningen af de aftalte programprioriteter for udvikling af programområderne også 

bør tages i betragtning, når den fremtidige fordeling af midlerne skal fastlægges; anser 

det for vigtigt, at man fremover overvejer at indføre nye dynamiske indikatorer, der kan 

supplere BNP; bemærker, at mange regioner i EU har høj arbejdsløshed og faldende 

befolkningstal; opfordrer Kommissionen til at overveje at udvikle og indføre en 

"demografisk indikator"; 

53. minder om, at en betragtelig del af de offentlige investeringer foretages på regionalt og 

lokalt niveau; understreger, at det europæiske national- og regionalregnskabssystem 

(ENS) ikke må begrænse de lokale og regionale myndigheders evne til at foretage 

nødvendige investeringer, da dette vil forhindre medlemsstaterne i at yde 

medfinansiering til projekter, der er berettigede til strukturfondsstøtte, hvorved de bliver 

ude af stand til at udnytte denne vigtige finansieringskilde, der kunne hjælpe dem med 

at finde vej ud af den økonomiske krise og kickstarte væksten og beskæftigelsen; 

opfordrer kraftigt Kommissionen til at tage den strengt årsbaserede tilgang, som ENS 

anvender, op til overvejelse, således at offentlige udgifter, der finansieres over ESI-

fondene, kan betragtes som investeringer og ikke blot som gæld eller driftsudgifter; 
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54. understreger, at det europæiske territoriale samarbejde, som bidrager til det bredere 

princip om territorial samhørighed, der blev indført med Lissabontraktaten, kan 

forbedres; opfordrer derfor alle interesseparter, der er involveret i forhandlingerne om 

den fremtidige politik, til at styrke denne dimension af den territoriale samhørighed; 

opfordrer Kommissionen til at give det europæiske territoriale samarbejde den 

nødvendige vægt i den 7. samhørighedsrapport; 

55. mener, at den tematiske koncentration skal fastholdes fremover, eftersom den har bevist 

sin gennemførlighed; forventer, at Kommissionen forelægger en oversigt over de 

resultater, der er opnået takket være tematisk koncentration inden for 

samhørighedspolitikken; 

56. er overbevist om, at den fremtidige resultatorienterede samhørighedspolitik skal være 

baseret på data og indikatorer, der egner sig til at måle indsatser samt opnåede resultater 

og virkninger, samt erfaringer på regionalt og lokalt plan inden for området 

(resultatbaseret budgettering, forhåndsbetingelser og tematisk koncentration), eftersom 

dette giver klare praktiske retningslinjer for de lokale og regionale myndigheder – 

herunder dem, der hidtil ikke har forsøgt at anvende denne tilgang – for gennemførelsen 

af dens principper; 

57. understreger, at der fremover vil være behov for en hurtigere udnyttelse af de disponible 

midler og en mere afbalanceret udvikling i udgifterne i løbet af 

programmeringscyklussen, bl.a. for at undgå den hyppige brug af "retrospektive 

projekter", som ofte har til formål at undgå automatisk frigørelse af bevillinger ved 

udgangen af programmeringsperioden; er af den opfattelse, at gennemførelsen af 

OP'erne efter vedtagelsen af forordningen om fælles bestemmelser og de 

fondsspecifikke forordninger i den næste finansieringsperiode fra 2021 vil kunne 

påbegyndes hurtigere, eftersom medlemsstaterne allerede vil have erfaringer med en 

resultatorienteret politik efter den indsats, der er gjort i forbindelse med 

samhørighedspolitikken i perioden 2014-2020; påpeger i den henseende, at 

medlemsstaterne bør undgå forsinkelser i udpegelsen af forvaltningsmyndighederne for 

OP'erne; 

58. insisterer på, at lovgivningsprocessen i forbindelse med vedtagelsen af den næste FFR 

bør afsluttes inden udgangen af 2018, således at de lovgivningsmæssige rammer for den 

fremtidige samhørighedspolitik kan vedtages hurtigt herefter og træde i kraft straks den 

1. januar 2021; 

59. mener, at samhørighedspolitikken fortsat bør omfatte alle medlemsstater og alle 

Europas regioner, og at en forenkling af ordningerne for adgang til EU-finansiering er 

en væsentlig forudsætning for politikkens fremtidige succes; 

60. mener, at innovationsånd og intelligent specialisering sammen med bæredygtig 

udvikling fortsat skal være en vigtig drivkraft for samhørighedspolitikken; understreger, 

at intelligent specialisering bør være en vigtig mekanisme i den fremtidige 

samhørighedspolitik; 

61. understreger den høje risiko for ophobning af betalingsanmodninger under 

udgiftsområde 1b i anden del af den nuværende FFR og opfordrer til, at der stilles et 

tilstrækkeligt niveau af betalingsbevillinger til rådighed hvert år frem til slutningen af 
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den nuværende FFR med henblik på at forhindre en ny pukkel af ubetalte regninger; 

understreger med dette for øje behovet for, at de tre EU-institutioner udvikler og aftaler 

en ny fælles betalingsplan for 2016-2020, der bør tilsikre en klar strategi for indfrielse 

af alle betalingsbehov frem til udgangen af den nuværende FFR; 

62. anbefaler Kommissionen at analysere den reelle virkning af ESI-fondenes investeringer 

i den foregående programmeringsperiode samt det omfang, hvori de europæiske 

målsætninger er blevet nået gennem de investerede midler, og drage konklusioner 

vedrørende positive og negative erfaringer, som et udgangspunkt for at øge 

investeringsprocessens merværdi; 

63. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen og 

Regionsudvalget og til medlemsstaternes regeringer og nationale og regionale 

parlamenter. 
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BEGRUNDELSE 

Europa er inde i en svær periode, både i økonomisk og politisk forstand, og derfor er en 

rimelig investeringspolitik, som er tæt på borgerne, mere nødvendig end nogensinde. Den 14. 

december 2015 forelagde Kommissionen meddelelsen med titlen ”Investering i job og 

vækst – maksimering af bidraget fra de europæiske struktur- og investeringsfonde” 

(COM(2015)0639). Denne meddelelse opfylder kravene i artikel 16, stk. 3, i forordningen om 

fælles bestemmelser. 

Europa-Parlamentet evaluerer nu Kommissionens meddelelse i denne betænkning om 

gennemførelsen. 

De europæiske struktur- og investeringsfonde (ESI-fonde) er med et budget på 454 mia. EUR 

for perioden 2014-2020 EU’s primære investeringspolitiske redskab. Som følge af den 

finansielle krise er de offentlige investeringer faldet betydeligt, hvilket har medført, at ESI-

fondene og medlemsstaternes samfinansiering er det vigtigste redskab til offentlige 

investeringer i de fleste medlemsstater. For visse medlemsstater udgør ESI-finansieringen 60 

til 80 % af de samlede offentlige investeringer i medlemsstaten. En maksimering af 

virkningerne af dette grundlæggende investeringsredskab bliver derfor af afgørende 

betydning. 

Ordføreren bemærker, at den centrale kommunikation om vores projekter ikke kun bør handle 

om udgifter og bogføring, men også være målrettet mod europæisk merværdi og synligheden 

af succeser i Europa. Han fastholder endvidere, at kommunikationen om ESI-fondene bør 

moderniseres og forstærkes. 

Når interessante og innovative projekter modtager EU-støtte og har vellykkede resultater, bør 

dette formidles bredt til de europæiske borgere. Derfor bør kommunikationen om ESI-

fondene moderniseres og forstærkes. 

Et vigtigt element med henblik på den fremtidige samhørighedspolitik er balancen mellem 

målene for det europæiske semester og de landespecifikke henstillinger og målene for 

samhørighedspolitikken (økonomisk, social og territorial samhørighed), hvis 

komplementaritet skal analyseres yderligere. 

Et af de nye elementer, der blev indført i forordningen om fælles bestemmelser for 

programmeringsperioden 2014-2020, er forhåndsbetingelserne. Forhåndsbetingelserne er 

blevet indført med henblik på at forbedre investeringsvilkårene i Den Europæiske Union og 

dens regioner. I sin meddelelse anfører Kommissionen, at 75 % af forhåndsbetingelserne var 

opfyldt på det tidspunkt, hvor programmerne blev godkendt, hvilket betyder, at 750 ikke var 

opfyldt. I midten af juli blev dette tal reduceret til 500.  

I 2017 forventer ordføreren at modtage medlemsstaternes fremskridtsrapporter og mere 

kvalitative detaljer om/analyser af de samlede fremskridt hen imod opfyldelsen af Europa 

2020-målene, navnlig delmålene, og af hvordan forhåndsbetingelserne fungerer.  

Med henvisning til det bredere begreb om politikkens resultatorientering har en vigtig 

forbedring været indførelsen af tematisk koncentration, hvor investeringerne er rettet mod 



 

RR\1112817DA.docx 19/48 PE587.442v01-00 

 DA 

specifikke mål og prioriteringer, der svarer til indikatorer og mål, som specifikt er vedtaget 

for det pågældende tema. Tematisk koncentration bidrager med tydelighed til Kommissionens 

ti prioriteringer.  

Samhørighedspolitikken bør derfor fortsat have et tematisk fokus, samtidig med at der 

imidlertid åbnes mulighed for en vis grad af fleksibilitet for at tage hensyn til de særlige 

behov i hver enkelt region. Ordføreren understreger i denne forbindelse især, at der bør tages 

hensyn til forholdene i tydeligt bymæssige eller landlige regioner, de såkaldte ”mindre 

udviklede regioner” og regioner med visse permanente naturbetingede eller geografiske 

ulemper (de nordligste regioner med meget lav befolkningstæthed, grænseoverskridende 

regioner, øregioner, bjergregioner eller regioner i den yderste periferi). Han minder desuden 

om, at det er vigtigt ikke at glemme nye politiske udfordringer såsom indvandring samt den 

digitale dimension af samhørighedspolitikken i bred forstand (herunder spørgsmål vedrørende 

adgang til IKT og bredbånd, der er knyttet til fuldførelsen af det digitale indre marked). Et 

væsentligt punkt at fremhæve i denne sammenhæng er strategien for energiunionen, eftersom 

ESI-fondene spiller en vigtig og mangesidet rolle med hensyn til dens gennemførelse. 

Forenkling er en vigtig faktor for adgangen til finansiering. Hvad dette angår, er det imidlertid 

beklageligt, at støttemodtagerne fortsat oplever mange hindringer, og at der stadig findes 

mange komplicerede procedurer. 

Selv om forordningen om fælles bestemmelser indeholder flere muligheder for anvendelsen af 

finansielle instrumenter og en flerfondstilgang, er der behov for yderligere foranstaltninger 

inden for forenklingsområdet og synergier med EU's politiske instrumenter, der har samme 

orientering. De lovgivningsmæssige rammer for ESI-fondene for programmeringsperioden 

2014-2020 støtter en øget anvendelse af finansielle instrumenter. Denne tendens er blevet 

styrket af investeringsplanen for Europa og navnlig Den Europæiske Fond for Strategiske 

Investeringer (EFSI), som er blevet oprettet for nylig. Der er nu fokus på et gradvist skift fra 

tilskud til lån og garantier, medens anvendelsen af flerfondstilgangen stadig synes at være 

vanskelig. 

EFSI, men også SMV-instrumenterne, blev vedtaget meget sent i forhandlingsprocessen, 

hvilket medførte, at medlemsstaterne ikke i tilstrækkelig grad tog disse instrumenter i 

betragtning i deres programmer. Hidtil er 64 investeringsprojekter blevet påbegyndt, og 185 

SMV-finansieringsaftaler er blevet indgået med formidlere inden for rammerne af EFSI. Der 

er blevet anvendt 12 mia. EUR for denne fond, hvilket har udløst nye investeringer for 100 

mia. EUR. 

Under henvisning til det europæiske territoriale samarbejde skal det påpeges, at det udfordres 

af mindst én vigtig faktor, som ikke er af ren politisk, juridisk eller økonomisk art. Mange 

regioner i Europa står over for en situation med demografiske ændringer og faldende 

befolkningstal i landdistrikterne som følge af, at unge flytter fra landdistrikterne til byerne, 

idet byerne tilbyder mange flere muligheder end landdistrikterne. 

Medlemsstaterne bør indføre de redskaber, der er nødvendige for løbende at opbygge 

administrativ kapacitet, f.eks. ved at styrke funktionelle og fleksible løsninger for digital 

forvaltning. 

Sidst, men ikke mindst, er det vigtigt at henlede opmærksomheden på, at en stor procentdel af 

fejlene i samhørighedspolitikken opstår delvis som følge af konsekvenserne fra andre 

politikker, som f.eks. offentlige indkøb, statsstøtte osv.



 

PE587.442v01-00 20/48 RR\1112817DA.docx 

DA 

 

17.10.2016 

UDTALELSE FRA UDVALGET OM BESKÆFTIGELSE OG SOCIALE 
ANLIGGENDER 

til Regionaludviklingsudvalget 

om investering i job og vækst – maksimering af bidraget fra de europæiske struktur- og 
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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. er overrasket og bekymret over, at Kommissionen i stedet for den rapport, der kræves i 

medfør af artikel 16, stk. 3, i forordningen om fælles bestemmelser, kun har forelagt en 

meddelelse om forhandlingen af partnerskabsaftaler og operationelle programmer, som 

hverken har væsentlige indvirkninger, indeholder en analyse eller opfylder kravene i 

artikel 16, stk. 3; 

2. er af den opfattelse, at de europæiske struktur- og investeringsfonde (ESI-fondene) skal 

anvendes til at skabe og fremme kvalitetsjob, fremme livslang læring og 

erhvervsuddannelse og (efter-)uddannelsessystemer af høj kvalitet med henblik på at gøre 

det muligt for arbejdstagere under gode forhold at tilpasse sig til den ændrede virkelighed 

på arbejdsmarkedet, stimulere bæredygtig vækst, konkurrenceevne, udvikling og fælles 

velstand, der tilsigter at skabe et socialt retfærdigt, bæredygtigt og inklusivt Europa, 

samtidig med at der sættes fokus på de mindst udviklede områder og sektorer med 

strukturelle problemer og de mest sårbare og udsatte grupper i samfundet støttes – navnlig 

unge og de mennesker, der har færrest kompetencer – samt til at fremme større 

beskæftigelse gennem en cirkulær økonomi og vedvarende energi; henleder 

opmærksomheden på, at Den Europæiske Socialfond ikke udelukkende er et 

investeringsværktøj, men snarere et instrument, der understøtter gennemførelsen af 

politikker i offentlighedens interesse, styrker offentlige myndigheders og interessenters 
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institutionelle kapacitet og fremmer effektiv offentlig forvaltning; 

3. bemærker de tilstræbte resultater af partnerskabsaftalerne og de operationelle 

programmer, men beklager, at Kommissionen i sin meddelelse COM(2015)0639 ikke 

konsekvent har fremlagt pålidelige data om de forventede resultater af programmerne 

under ESF og ungdomsbeskæftigelsesinitiativet eller detaljerede data om opfyldelsen af 

kravet om både ESF's minimumsandel (artikel 92, stk. 4, i forordningen om fælles 

bestemmelser) og minimumstildelingen til social integration; opfordrer medlemsstaterne 

og de regionale og lokale myndigheder til at vælge den rette kurs med hensyn til 

afgørelser vedrørende investeringsprioriteringer og projektudvælgelse, som kun er baseret 

på klare prioriteter for ESI-fondene, og til at anvende strømlinede og effektive 

gennemførelsesprocesser med henblik på at nå de samhørighedspolitiske mål, eftersom 

resultaterne alt for ofte ikke har levet op til forventningerne; minder om, at en bottom-up-

tilgang kan bidrage til at nå dette mål; minder om, at der er behov for mere effektive og 

virkningsfulde politikker for at undgå overlapning, afskedigelser, ødelæggende 

administrative byrder og manglende sammenhæng; 

4. er alvorligt bekymret og skuffet over den sene vedtagelse af Den Europæiske Socialfonds 

operationelle programmer og opfordrer indtrængende både medlemsstaterne og 

Kommissionen til at fremskynde gennemførelsen af operationelle programmer; mener, at 

de betydelige nye elementer, der er indført for perioden 2014-2020, medfører 

administrative vanskeligheder til trods for bestræbelserne på at opnå forenkling; forventer, 

at Kommissionen har lært af dette med hensyn til at undgå lignende forsinkelser i 

fremtiden og forbedre overvågningen af ESI-fondene, således at effektiviteten og 

gennemsigtigheden af disse kan sikres; 

5. understreger den høje prioritering af de udfordringer, som ESF er pålagt at tackle, hvilket 

afspejles af, at der er afsat 86,4 mia. EUR til ESF-foranstaltninger under de relevante 

tematiske mål i overensstemmelse med Europa 2020-strategien; 

6. bemærker, at ungdomsbeskæftigelsesinitiativet er blevet integreret i 34 ESF-programmer i 

de 20 støtteberettigede medlemsstater, hvilket gør det muligt for arbejdsløse unge at få 

gavn af ungdomsinitiativet med henblik på at finde beskæftigelse eller forbedre deres 

færdigheder og kvalifikationer; er dog bekymret over den forsinkede start på 

gennemførelsen af ungdomsbeskæftigelsesinitiativet og over den måde, hvorpå 

ungdomsgarantien gennemføres i visse regioner; opfordrer indtrængende medlemsstaterne 

til at intensivere deres bestræbelser på at opnå betydelige og håndgribelige virkninger af 

de investerede midler på en hurtig og effektiv måde, navnlig hvad angår de midler, som 

stilles til rådighed i form af forskudsbetalinger, og at ungdomsbeskæftigelsesinitiativet 

gennemføres korrekt og sikrer anstændige arbejdsvilkår for unge arbejdstagere; opfordrer 

især til, at der tages højde for erhvervslivets reelle behov, når ESI-midler anvendes til at 

opfylde uddannelsesrelaterede krav, med henblik på at skabe reelle jobmuligheder og 

opnå langsigtet beskæftigelse; 

7. udtrykker alvorlig bekymring over, at Kommissionen ikke har foretaget en cost-benefit-

analyse, hvilket er en standardprocedure ved alle større initiativer fra Kommissionens 

side, vedrørende ungdomsgarantiordningen, som i 2014-2020 vil modtage i alt 12,7 mia. 

EUR fra Den Europæiske Socialfond og det særlige ungdomsbeskæftigelsesinitiativ, og 

som på grund af denne finansiering allerede betragtes som drivkraften bag bestræbelserne 
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på at sætte skub i ungdomsbeskæftigelsen; er af den opfattelse, at der derfor mangler 

oplysninger om de potentielle samlede omkostninger for gennemførelsen af 

garantiordningen i hele EU, og at der – således som Revisionsretten har understreget – er 

en risiko for, at den samlede finansiering er utilstrækkelig; 

8. opfordrer Kommissionen til at forenkle procedurerne for anvendelse af støttemidlerne til 

fremme af ungdomsbeskæftigelsen, således at de kan bidrage til at skabe nye strukturer og 

dermed komme flest muligt til gavn; 

9. understreger vigtigheden af kommunikation, navnlig digital kommunikation, til 

formidling af oplysninger om hjælp til at finde en uddannelse, en praktikplads eller et 

arbejde, hvor der medfinansieres med EU-midler, til så mange unge mennesker som 

muligt; efterlyser øget kommunikation, der fremmer portaler som DROP'PIN og EURES 

og øger unge menneskers muligheder for mobilitet inden for det indre marked, der 

betragtes som det største uudnyttede potentiale i kampen mod arbejdsløsheden i EU; 

10. opfordrer til at opretholde ungdomsbeskæftigelsesinitiativet efter 2016 med henblik på at 

fortsætte bestræbelserne på at bekæmpe ungdomsarbejdsløshed, samtidig med at det gøres 

til genstand for en grundig operationel analyse med henblik på at finde frem til de 

korrektioner, som er nødvendige for at gøre det mere effektivt;  

11. anmoder Kommissionen om at sikre, at de specifikke mål for ESF-programmer, der er 

knyttet til de overordnede mål for Europa 2020 og til de 20 % af ESF-budgettet, som er 

øremærket til social integration, realiseres fuldt ud ved nøje at overvåge, at de planlagte 

foranstaltninger gennemføres korrekt; 

12. understreger behovet for, at der i de landespecifikke henstillinger rettes øget 

opmærksomhed mod beskæftigelsesmæssige, sociale og uddannelsesmæssige spørgsmål 

og mod spørgsmål vedrørende offentlig forvaltning, og opfordrer indtrængende 

medlemsstaterne til at målrette ESF-investeringerne og andre ESIF-investeringer bedre i 

behandlingen af disse spørgsmål; 

13. beklager, at det ikke er lykkedes at gøre fremskridt hen imod Europa 2020-målene om 

beskæftigelse og bekæmpelse af fattigdom; er især bekymret over, at det er de mindre 

udviklede regioner eller overgangsregioner der udviser de værste resultater; 

14. understreger, at EU's midler ikke kun bør anvendes til at nå Europa 2020-målene, men 

også til at sikre flere strukturelle forbedringer og investeringer i realøkonomien; 

understreger, at der skal foretages en kvantificeret evaluering af effektiviteten og 

produktiviteten af de midler, der allerede er investeret, navnlig med hensyn til, hvorvidt de 

har haft en effekt på jobskabelsen; 

15. insisterer på, at ESI-fondene rummer store muligheder for, at EU kan finansiere flere 

FoU-projekter, som er et område, hvor vi halter langt bagefter, og som kan få indvirkning 

på skabelsen af bæredygtige kvalitetsjob; anmoder Kommissionen om at støtte ESI-

fondenes rolle i forbindelse med fremme af forskning og udvikling i mikrovirksomheder 

samt små og mellemstore virksomheder; 

16. anbefaler, at Kommissionen aktivt forpligter ESI-mider med henblik på jobskabelse inden 

for kulstoffattige områder med reducerede emissioner af forurenende stoffer; 
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17. opfordrer til at blive ved med at investere strukturfondsmidler i overgangsregioner for 

ikke at afbryde virkningerne af de midler og den indsats, der allerede er iværksat; 

18. understreger, at en vellykket opfyldelse af målene i partnerskabsaftalerne og de 

operationelle programmer lettes betydeligt gennem inddragelse af arbejdsmarkedets parter 

og andre relevante civilsamfundsaktører i både udviklingen og gennemførelsen af de 

projekter, der skal udføres; opfordrer til i højere grad at inddrage arbejdsmarkedets parter i 

Højniveaugruppen af Uafhængige Eksperter, der har til opgave at overvåge forenklingen 

af de europæiske struktur- og investeringsfonde for disses støttemodtagere; 

19. glæder sig over, at der i partnerskabsaftalerne skitseres samordning og synergier mellem 

ESF og andre ESI-fonde, andre EU-programmer (EaSI, FEAD, EGF, Erasmus+, Life+ og 

Horisont 2020 ) og nationale instrumenter; bemærker, at ESF alene ikke kan løse de 

komplekse problemer, der påvirker arbejdsmarkedet og uddannelses- og socialpolitikken, 

og understreger, at beskæftigelsen i Europa – til trods for forventningerne om økonomisk 

vækst – forventes at forblive lavere end i 2008; insisterer derfor på, at Kommissionen og 

medlemsstaterne sikrer holistisk samordning og komplementaritet mellem forskellige 

instrumenter med henblik på at undgå overlapning og opnå effektive og virkningsfulde 

investeringer samt bedre resultater; 

20. opfordrer desuden Kommissionen til at gøre en indsats for at harmonisere definitioner og 

bestemmelser, således at der skabes større sammenhæng mellem de forskellige fonde og 

instrumenter; 

21. bemærker, at ESF-støttede foranstaltninger kun sjældent skaber indtægter direkte, og at 

tilskud derfor er det passende redskab til gennemførelsen heraf, mens visse finansielle 

instrumenter, såsom lån og garantier, kan være et nyttigt supplerende redskab i forbindelse 

med visse ESF-indsatser med en mulig løftestangseffekt; 

22. understreger betydningen af at gøre ESF-investeringer mere attraktive for modtagerne ved 

at gøre brug af forenklede omkostningsmuligheder, og glæder sig over stigningen fra 7 % 

til 35 % for så vidt angår de beløb, der er omfattet af forenklede omkostningsmuligheder 

og planlagt for perioden 2014-2020; opfordrer Kommissionen til at videreføre disse 

bestræbelser på at gøre mere udbredt brug af forenklede muligheder; opfordrer 

medlemsstaterne til at reducere de bureaukratiske hindringer med henblik på at opnå en 

mere effektiv gennemførelse af ESF; 

23. opfordrer Kommissionen til at forenkle procedurerne for støttemodtagere, og efterlyser 

mere præcis målretning for at opfylde deres mål under hensyntagen til medlemsstaternes 

specifikke behov og omstændigheder; opfordrer desuden medlemsstaterne til også at gøre 

en indsats på dette område; 

24. understreger behovet for at garantere tilstrækkelig administrativ kapacitet, før der 

foretages investeringer, i betragtning af at flere EU-midler ikke automatisk betyder øget 

vækst; mener, at et punkt er nået, hvor afkastet begynder at falde, og hvor yderligere 

midler ikke fører til større vækst; 

25. anbefaler, at Kommissionen udvikler og opretter en brugervenlig portal, hvor der gives en 

kort beskrivelse af alle støttemuligheder på EU-plan, og hvor der findes links til hvert 

enkelt programs webside; 
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26. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at sikre, at ressourcer, der afsættes til 

teknisk bistand på Kommissionens initiativ, udelukkende fokuseres på støtte til at 

overvinde de forskellige hindringer for gennemførelsen af 

ESF/ungdomsbeskæftigelsesinitiativet og på at øge effektiviteten i anvendelsen af ESIF-

investeringer, herunder gennem forbedring af absorptionsraterne, og på en vellykket 

opfyldelse af de resterende forhåndsbetingelser; understreger vigtigheden af at tackle det 

ødsle brug af EU-midler og ser frem til resultaterne af reformen af struktur- og 

investeringsfondene, navnlig af forhåndsbetingelserne; 

27. opfordrer Kommissionen til omhyggeligt at analysere den reelle effekt af investeringen af 

EU-midler i løbet af den foregående programmeringsperiode og til at drage konklusioner 

vedrørende de positive og negative resultater af partnerskabsaftalerne og de operationelle 

programmer; mener, at den samme analyse bør foretages for fremtidige 

programmeringsperioder; bemærker, at der er behov for en portal med opsummerede 

statistikker om allerede godkendte projekter med henblik på at undgå ufuldstændige 

oplysninger; 
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11.10.2016 

UDTALELSE FRA BUDGETUDVALGET 

til Regionaludviklingsudvalget 

om investering i beskæftigelse og vækst – maksimering af bidraget fra de europæiske 

struktur- og investeringsfonde: en evaluering af den i artikel 16, stk. 3, i forordningen om 

fælles bestemmelser nævnte rapport  

(2016/2148(INI)) 

Ordfører for udtalelse: Daniele Viotti 

 

 

FORSLAG 

Budgetudvalget opfordrer Regionaludviklingsudvalget, som er korresponderende udvalg, til at 

optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager: 

1. er bekymret over forsinkelsen i vedtagelsen af de operationelle programmer og 

udpegningen af forvaltnings-, betalings- og certificeringsmyndigheder under 

samhørighedspolitikken, som førte til en langsom opstart af projekterne og et ekstremt lavt 

absorptionsniveau for samhørighedspolitikken i de første tre år af den nuværende 

programmeringsperiode; mener, at der skal gøres de yderste bestræbelser på at sikre, at de 

nye programmer starter uden forsinkelse i begyndelsen af hver programmeringsperiode, 

og opfordrer i denne kontekst til en rettidig aftale om den næste flerårige finansielle 

ramme (FFR); 

2. understreger den høje risiko for ophobning af betalingsanmodninger under udgiftsområde 

1b i anden del af den nuværende FFR og opfordrer til, at der stilles et tilstrækkeligt niveau 

af betalingsbevillinger til rådighed hvert år indtil slutningen af det nuværende perspektiv 

med henblik på at forhindre en ny ophobning af ubetalte regninger; understreger i denne 

henseende behovet for, at de tre EU-institutioner udvikler og aftaler en ny, fælles 

betalingsplan for 2016-2020, der bør tilsikre en klar strategi for indfrielse af alle 

betalingsbehov indtil udgangen af den nuværende FFR; 

3. bemærker bidraget fra ESI-fondene til støtte for implementeringen af de landespecifikke 

henstillinger; understreger, at artikel 23 i forordningen om fælles bestemmelser kun må 

anvendes som en sidste udvej, og at Parlamentet skal inddrages fuldt ud lige fra første 

færd; noterer sig i denne forbindelse Kommissionens forslag om etablering af et 

støtteprogram for strukturreformer, som delvist vil blive finansieret gennem overførsel af 

midler til teknisk bistand under samhørighedspolitikken til programmet; 
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4. understreger det øgede fokus på ESI-fondenes resultater i den nuværende FFR; mener, at 

den fremtidige resultatramme i det næste perspektiv bør bygge på resultaterne af en 

grundig evaluering af, hvorledes den nuværende ordning fungerer; 

5. konkluderer, at der kan opnås betydelige resultater og effektivitetsgevinster i EU's budget 

gennem en forenkling af ESI-fondene for både støttemodtagere og 

forvaltningsmyndigheder, herunder anvendelse (offentlige udbud), implementering 

(projektforvaltning) og kontrol (revision under og efter projektet); opfordrer 

Kommissionen til at tilskynde Højniveaugruppen af Uafhængige Eksperter til i sit arbejde 

at være åben over for udforskning og ukonventionelle løsninger, i stedet for at arbejde 

inden for begrænsede rammer; 

6. bemærker, at finansielle instrumenter spiller en større rolle som en supplerende form for 

finansiering i forhold til subsidier og tilskud i den nuværende FFR; mener imidlertid, at de 

ikke bør erstatte tilskud som kerneredskabet for ESI-fondene; fremhæver, at 

implementeringen heraf skal være effektiv, gennemskuelig og til enhver tid underkastet 

fuldstændig parlamentarisk kontrol, uden at det berører EU-budgettets enhed; 

7. forventer, at Kommissionen snarest muligt forelægger Parlamentet en detaljeret vurdering 

af den komplementaritet, tillægsværdi og de synergier, der hidtil er blevet opnået mellem 

ESI-fondene og EFSI, og efterlyser skridt til at sikre fuldstændig overensstemmelse og 

synergier mellem ESI-fondene og andre EU-instrumenter; 

8. glæder sig over de betydelige fremskridt og resultater, der er opnået gennem de 

eksisterende EFSI-operationer; mener at, revisionen  af EFSI-forordningen vil give 

mulighed for yderligere at forbedre EFSI's resultater, bl.a. ved: styrkelse af ikke-

deltagende regioner gennem teknisk bistand "på stedet" med henblik på at frembringe 

regionalt afbalanceret efterspørgsel og projektoperationer; grundig vejledning til 

forvaltningsmyndighederne i, hvordan EFSI kombineres med instrumenter til delt og 

direkte forvaltning; fremskyndelse af etableringen af investeringsplatforme i 

medlemsstaterne – et mødested for offentlige midler og privat finansiering; fornyet 

afbalancering af sektorinvesteringen, navnlig i lyset af de største investeringshuller; en 

højere risikoprofil for godkendte investeringsprojekter og altomfattende data og 

information om fremskridtene for SMV-vinduet, herunder SMV'ers udnyttelse af 

finansielle produkter; 

9. understreger, at en passende reaktion på migrationskrisen er blevet en af de primære 

udfordringer for Europa; fremhæver den eventuelle rolle, som ESI-fondene kan udfylde i 

denne sammenhæng, navnlig i betragtning af de knappe finansielle ressourcer på EU-

budgettet generelt; opfordrer medlemsstaterne til at anvende samhørighedspolitikkens 

finansieringsmidler til at fremme integration af asylansøgere og flygtninge i samfundet; 

opfordrer Kommissionen til at muliggøre en hurtig ændring af de operationelle 

programmer til dette formål om nødvendigt; 

10. opfordrer Kommissionen til at holde budgetmyndigheden underrettet om de eventuelle 

budgetmæssige konsekvenser af Brexit for ESI-fondene i EU-27 i den nuværende 

programmeringsperiode. 
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12.10.2016 

UDTALELSE FRA TRANSPORT- OG TURISMEUDVALGET 

til Regionaludviklingsudvalget 

om investering i beskæftigelse og vækst - maksimering af bidraget fra de europæiske struktur- 

og investeringsfonde: en evaluering af den i artikel 16, stk. 3, i forordningen om fælles 

bestemmelser nævnte rapport 

(2016/2148(INI)) 

Ordfører for udtalelse: Kosma Złotowski 

 

 

FORSLAG 

Transport- og Turismeudvalget opfordrer Regionaludviklingsudvalget, som er 

korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager: 

1. påpeger, at de europæiske struktur- og investeringsfonde (ESI-fondene) yder et væsentligt 

bidrag til opbygningen af et moderne, effektivt og sikkert europæisk transportnet med lav 

emission; understreger behovet for komplementaritet og bedre synergier i anvendelsen af 

EU-fonde til at fremme kombineret finansiering og til at øge løftestangseffekten af EU's 

finansielle instrumenter i transportsektoren; påpeger nødvendigheden af at forstærke 

indsatsen og oprette fælles overvågningsudvalg, der kan forbedre synergierne mellem 

ESI-fondene, Connecting Europe-faciliteten, Den Europæiske Fond for Strategiske 

Investeringer og Horisont 2020-programmet i transportsektoren; påpeger, at det er 

nødvendigt at tage hensyn til medlemsstaternes og regionernes forskellige behov inden for 

de forskellige fonde og netværk; 

2. fremhæver, at ESI-fondene er blevet den primære – og i særligt kriseramte lande en vigtig 

– investeringskilde og ikke blot har etableret sig som et nøgleinstrument til eliminering af 

skævheder i transportinfrastrukturen på regionalt og nationalt plan til gavn for den sociale 

og territoriale samhørighed, men også som en løftestang af vital betydning for bevarelsen 

af erhvervsaktiviteten og beskæftigelsen i transport- og turismesektoren; understreger, at 

samfinansiering af transportinfrastrukturprojekter bør være orienteret mod nedbringelse af 

færdselsulykker og minimering af eksterne omkostninger; 

3. understreger betydningen af, at de overordnede nationale transportplaner inddrager 

borgerne og er gennemsigtige og bæredygtige, at planer for bæredygtig bymobilitet 

samordnes på nationalt og europæisk niveau, især mellem nabomedlemsstater, at der 

fastlægges grænseoverskridende transportplaner og de manglende grænseoverskridende 
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strækninger færdiggøres, samt at der fastlægges en sammenhængende vision for 

udviklingen af individuelle transportformer; anmoder medlemsstaterne om at sikre, at 

deres nationale transportplaner koordineres bedre med målsætningerne og tidsfristerne i 

TEN-T; opfordrer Kommissionen til at indføre en specifik mekanisme til at forbedre 

koordineringen mellem EU's planlægning og de nationale planer; 

4. understreger, at det er nødvendigt at anvende ESI-fondene i synergi med Connecting 

Europe-faciliteten og Den Europæiske fond for strategiske Investeringer med henblik på at 

fylde hullerne og fjerne de flaskehalse, der findes mellem afsluttede infrastrukturprojekter 

og virker som en bremse på forbedringen af den økonomiske og sociale samhørighed, 

navnlig i grænseregioner og de regioner i den yderste periferi, der er omhandlet i artikel 

349 i TEUF, herunder nedlagte og forladte regionale jernbanelinjer (missing links); 

minder om, at ESI-fonde kan bruges til investeringer i intelligent mobilitet og intelligente 

transportsystemer (ITS) og især bæredygtig offentlig transport i byer og regioner; 

5. påpeger, at der er et særligt behov for at maksimere bidraget fra strukturfondene med 

henblik på at opnå målsætningerne for EU's dagsorden for byerne; opfordrer 

Kommissionen til at øremærke passende midler til støtte for planer for bæredygtig 

bymobilitet og projekter for fremme af bæredygtig, tilgængelig, sikker og intermodal 

offentlig transport og ditto transportterminaler; lægger vægt på, at integrerede territoriale 

investeringer er vigtige for at opbygge et omfattende, energieffektivt og passagervenligt 

offentligt transportnet; 

6.  mener, at det er nødvendigt at give teknisk, fagmæssig og praktisk bistand til 

medlemsstater, regioner og lokalområder i forbindelse med ansøgninger om finansiering, 

på planlægningsstadiet og ved gennemførelsen af de mest kapitalintensive 

infrastrukturprojekter med henblik på at optimere kvaliteten og omkostningerne og 

afhjælpe manglen på ekspertise i medlemsstaterne; bemærker, at kendskabet til EU's 

støtteinstrumenter og de tilhørende ansøgningsprocedurer i medlemsstaterne bør forbedres 

med hjælp fra Kommissionen, så støtten kan fordeles ligeligt og effektivt; glæder sig over 

Jaspers-facilitetens effekt og fastholder, at dårlig investeringsplanlægning medfører store 

forsinkelser i gennemførelsen af projekter og ineffektiv udnyttelse af finansieringen; 

7. minder om, at færdiggørelsen af det centrale TEN-T-net udgør en prioritet i den 

europæiske transportpolitik, og at struktur- og investeringsfondene er et meget vigtigt 

redskab for gennemførelsen af dette projekt; understreger behovet for at udnytte 

potentialet i ESI-fondene til at skabe forbindelse mellem potentialet i TEN-T's hovednet 

og samlede net og regionale og lokale transportinfrastrukturer; anerkender vigtigheden af 

Samhørighedsfonden til forbedring af infrastruktur og konnektivitet i Europa og fastholder 

betydningen af, at denne fond bevares i den nye finansielle ramme efter 2020; 

8. opfordrer Kommissionen til at tage de vigtigste principper for langsigtede investeringer i 

transportinfrastrukturen i betragtning; understreger, at investeringer i bæredygtige 

transportinfrastrukturer kræver et omfattende offentligt input og måske er mindre 

attraktive for den private sektor, da de giver for lave eller usikre investeringsafkast; 

9. minder om, at der blev gjort et stor indhug i de midler, der var afsat til finansieringen af 

Connecting Europe-faciliteten (CEF), for at rekapitalisere Den Europæiske Fond for 

Strategiske Investeringer; minder om, at transport fortsat er en topprioritet for Den 

Europæiske Fond for Strategiske Investeringer, og opfordrer til, at disse midler anvendes 
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til at finansiere bæredygtige transportprojekter med særlig fokus på jernbaneinfrastruktur; 

opfordrer indtrængende til, at de bevillinger, der blev taget fra CEF for at finansiere EFSI-

programmet, føres tilbage inden for rammerne af revisionen af den flerårige finansielle 

ramme; henleder opmærksomheden på muligheden for at kombinere EFSI-

finansieringsinstrumenter med ESI-fonde inden for et enkelt projekt; 

10. understreger, at den transportmæssige multimodalitet bør være en vigtig faktor ved 

vurderingen af infrastrukturprojekter, der finansieres af ESI-fondene, men at den ikke bør 

være det eneste kriterium for vurdering af projektforslag, navnlig hvis der er tale om 

medlemsstater med store investeringsbehov på transportinfrastrukturområdet; 

11. understreger, at finansieringen inden for samhørighedspolitikken, jobskabelse, bæredygtig 

udvikling og implementering af innovative teknologier er af exceptionel betydning for 

konstruktion og udvikling af transportinfrastruktur i de central- og østeuropæiske lande 

samt i andre lande, navnlig i Europas mindre udviklede regioner; opfordrer til at sikre de 

nødvendige ressourcer og opretholde finansieringsniveauet i den næste flerårige 

finansielle ramme og opfordrer også til, at der fortsat bakkes op om sammenkoblings- og 

investeringsprojekterne i forbindelse med modernisering af veje, jernbaner og sejlbare 

vandveje; 

12. minder om, at ESI-fondene og Connecting Europe-faciliteten er afgørende for udviklingen 

af transportinfrastrukturen i kystregioner, navnlig i den yderste periferi, som skal opveje 

manglen på søtransportforbindelser mellem øregionerne og det indre marked; fremhæver 

derfor vigtigheden af at sikre ressourcer til udvikling af "motorvejene til søs" og den 

maritime infrastruktur; 

13. opfordrer til, at der gøres en øget indsats for at begrænse ressourcespild og bruge ESI-

fondene mere effektivt med hensyn til lufthavnsinfrastruktur; 

14. bemærker, at der er store forskelle med hensyn til udviklingen og brugen af transport ad 

indre vandveje i medlemsstaterne; understreger behovet for, at ESI-fondene bruges til at 

mindske disse forskelle; 

15. bemærker, at adgangen til ESI-fondene, er forbundet med store administrative hindringer, 

særlig for SMV'er; understreger, at man ved at holde ESI-fondene uden for 

statsstøttereglerne vil gøre det betydeligt lettere for SMV'er og lokale iværksættere, der 

står over for store administrative hindringer, at få adgang til ESI-fondene; understreger, at 

ESI-fondene har særlig stor betydning med hensyn til at lette små og mellemstore lokale 

og regionale infrastrukturinvesteringer, som er vigtige for menneskers dagligdag; 

opfordrer til mere fleksibilitet i udarbejdelsen af retningslinjer og ved vurderingen af 

gennemførte infrastrukturprojekter, som har modtaget finansiering fra denne kilde; 

opfordrer til større fleksibilitet med hensyn til den tematiske koncentration af  ESI-

fondenes investeringsprioriteter, således at denne tematiske koncentration ikke virker 

begrænsende på de lokale myndigheder med hensyn til investeringer i 

transportinfrastruktur; understreger, at der skal træffes specifikke foranstaltninger til at 

forenkle de administrative formaliteter; 

16. understreger behovet for støtte til digitaliseringen af transportsystemet og fremhæver i 

denne forbindelse vigtigheden af at sikre midler til SMV'er; 
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17. understreger, at den tematiske koncentration, der bestemmer ESI-fondenes 

investeringsprioriteter, muligvis kan begrænse lokale myndigheders kapacitet til at 

investere i transportinfrastrukturer, navnlig i de mere udviklede regioner, hvor mindst 80 

% af midlerne fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU) på nationalt plan 

skal anvendes til to eller flere af de tematiske mål 1, 2, 3 og 4 i den fælles strategiske 

ramme (FSR); opfordrer derfor Kommissionen til at give regionerne øget fleksibilitet med 

hensyn til at vælge, hvilke prioriteter de ønsker at fokusere på; understreger, at mål nr. 7 i 

FSR, "fremme af bæredygtig transport og afskaffelse af flaskehalsproblemer i vigtige 

netinfrastrukturer", bør betragtes som en EFRU-nøgleaktion; 

18. påpeger, at lande med økonomiske problemer har særdeles vanskeligt ved at 

medfinansiere europæiske projekter som følge af den rigoristiske måde, stabilitets- og 

vækstpagten anvendes på ved beregningen af offentlige underskud; opfordrer 

Kommissionen til at udvise større fleksibilitet i vurderingen af det nationale bidrag til 

samfinansieringen af europæiske TEN-T-transportprojekter for så vidt angår beregningen 

af det offentlige underskud; 

19. efterlyser bedre information og samarbejde med medlemsstaterne med henblik på at styrke 

ESI-fondenes administrative kapacitet for at sikre, at de lokale og nationale myndigheder, 

der forvalter disse fonde, gør det så effektivt som muligt; 

20. opfordrer til en bredere inddragelse af lokale og regionale myndigheder samt af 

arbejdsmarkedsparterne i transportsektoren i processen med at udarbejde nationale 

strategi- og dispositionsplaner på transportområdet og bevilge midler til 

infrastrukturprojekter, navnlig i grænseoverskridende regioner; 

21. foreslår, at der i det europæiske semester indføres et kapitel om overvågning af 

sammenhængen mellem nationale investeringer i transportinfrastrukturer og 

målsætningerne i TEN-T; 

22. mener, at der bør findes indikatorer, som kan sikre en fair fordeling af EU-midlerne, 

samtidig med at der tages hensyn til specifikke territoriale behov; påpeger, at en mere 

effektiv udvikling af transportområdet kun kan opnås gennem europæisk territorialt 

samarbejde og en intelligent fordeling af midlerne; 
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14.10.2016 

UDTALELSE FRA UDVALGET OM LANDBRUG OG UDVIKLING AF 
LANDDISTRIKTER 

til Regionaludviklingsudvalget 

om investering i beskæftigelse og vækst - maksimering af bidraget fra de europæiske struktur- 

og investeringsfonde: en evaluering af den i artikel 16, stk. 3, i forordningen om fælles 

bestemmelser nævnte rapport 

(2016/2148(INI)) 

Ordfører for udtalelse: Viorica Dăncilă 

 

 

FORSLAG 

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter opfordrer Regionaludviklingsudvalget, 

som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det 

vedtager: 

1. henviser til Kommissionens meddelelse vedrørende forhandlinger om partnerskabsaftaler 

og operationelle programmer, jf. artikel 16, stk. 3, i forordningen om fælles bestemmelser; 

2. er af den opfattelse, at de europæiske struktur- og investeringsfonde (ESI-fondene), der 

omfatter Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL), er 

afgørende investeringsværktøjer og det primære finansieringsredskab til at fremme 

udviklingen i landdistrikterne i mange medlemsstater; påpeger, at komplementaritet og 

additionalitet mellem disse fonde er afgørende for jobskabelse og vækst i landdistrikterne; 

understreger, at POSEI-programmerne har det primære ansvar for at skabe direkte og 

indirekte beskæftigelse i landbrugssektoren i de yderste randområder, og støtter 

tilpasningen af dets budget, så det kommer til at svare til de specifikke forhold og 

begrænsninger i disse regioner, jf. bestemmelserne i artikel 349 i TEUF; 

3. understreger, hvor vigtigt det er, at der i partnerskabsaftalerne tages passende højde for 

udviklingsbehovene i landdistrikterne, og at bestemmelserne i partnerskabsaftalerne på 

dette område indarbejdes i de forskellige operationelle programmer under 

samhørighedspolitikken; 

4. mener, at landdistrikterne, navnlig de mindst udviklede områder, kan yde et væsentligt 

bidrag til at øge beskæftigelsen og mindske fattigdommen gennem øgede investeringer i 

innovation og uddannelse og til at gøre dem mere konkurrencedygtige og dermed sikre et 
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generationsskifte; er derfor af den opfattelse, at enhver form for nedskæring eller 

indefrysning af bevillingerne til landdistrikterne skal undgås for at garantere økonomisk 

vækst i disse områder; afviser alle former for indefrysning eller nedskæring af støtten fra 

de europæiske struktur- og investeringsfonde som tvangsforanstaltning for manglende 

opfyldelse af målene for budgetunderskud uden hensyntagen til de samfundsøkonomiske 

konsekvenser af sådanne tiltag; 

5. understreger, at ESI-fondene bør bidrage til at udvikle infrastrukturer i landdistrikterne og 

især til at fremme udbredelsen af bredbånd, udvikle og modernisere landbrugs- og 

fødevaresektoren og forbedre de små og mellemstore virksomheders adgang til 

finansiering i denne sektor; mener, at mange af de nuværende instrumenter under den 

fælles landbrugspolitik bør anvendes til at gennemføre målrettede investeringer på en 

vellykket og effektiv måde; 

6. understreger den rolle, som landbruget spiller med hensyn til at skabe job og bevare 

landskabet; 

7. understreger, at den nye ELFUL bygger på tidligere programmeringsperioder ved at sikre 

mere fleksibilitet for bedre at håndtere specifikke territoriale behov og udvide målene til 

seks EU-prioriteringer for landdistrikter, inddelt i 18 fokusområder, som alle bidrager til 

de tre tværgående målsætninger om innovation og afbødning af samt tilpasning til miljø-

/klimaforandringer; understreger, at fremme af teknologisk og social innovation i de 

kommende budgetperioder er nøglen til et bæredygtigt og konkurrencedygtigt europæisk 

landbrug; understreger også, at ESI-fondene først og fremmest bør anvendes til 

investeringer, der sandsynligvis vil fremme konjunkturudviklingen; 

8. minder om ELFUL's vigtige bidrag til klimabeskyttelse og målet om at bruge mindst 20 % 

af EU-budgettet på klimatiltag; 

9. påpeger ELFUL's betydning for mikrovirksomheder og små og mellemstore 

virksomheder; 

10. beklager, at det budget, der oprindeligt var afsat til indeværende programmeringsperiode 

under søjle II, var på 99,6 mia. EUR, hvilket udgør en væsentlig nedskæring i reale tal i 

forhold til den foregående periode; understreger merværdien af finansiering fra flere fonde 

og insisterer på, at der er behov for at harmonisere reglerne for synergien mellem fonde; 

11. er bekymret over den lange vedtagelsesproces for programmer for udvikling af 

landdistrikter; forventer, at Kommissionen og medlemsstaterne samt regionerne har taget 

ved lære af denne proces, så lignende forsinkelser kan undgås fremover; påpeger, at 

forsinkelserne i vedtagelsen af programmerne for udvikling af landdistrikter og i 

udbetalingen af støtte til landbrugere bidrager til den forværrede krise i landbrugssektoren, 

og opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at indføre overgangsforanstaltninger 

for at sikre landbrugernes adgang til finansiering; 

12. påpeger, at den sene vedtagelse af programmerne for udvikling af landdistrikterne 

uundgåeligt har forsinket offentliggørelsen af meddelelserne om særlige foranstaltninger 

og delforanstaltninger, og at dette har forårsaget væsentlige ulemper for landbrugerne; 

13. mener, at en af årsagerne til forsinkelserne er, at programmerne for udvikling af 
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landdistrikter, eftersom de skal omfatte flere niveauer og forskellige grader af detaljer, er 

udarbejdet på en alt for fragmenteret måde, og at dette lægges oveni det arbejde, der er 

forbundet med den praktiske forvaltning af bistand, hvilket således er i modstrid med de 

tilstræbte mål om forenkling og klarhed i reglerne; 

14. mener, at man i programmet for udvikling af landdistrikter bør prioritere foreslåede 

projekter, der har en direkte indvirkning på udviklingen af landbruget, samtidig med at det 

sikres, at dette program ikke omfatter projekter, som, selv om de er bestemt for 

landdistrikterne, kan indgå i andre europæiske programmer; 

15. understreger på ny den vigtige rolle, som unge og kvinder spiller i landdistrikterne; 

beklager, at kun gennemsnitlig 28 % af landbrugsbedrifterne i Europa drives af kvinder, 

mens kvindelige iværksættere udgør en vigtig bestanddel i social, økonomisk og 

miljømæssig henseende for så vidt angår den bæredygtige udvikling i landdistrikterne; 

henviser til, at kvinder og unge, navnlig i landdistrikterne, hører til blandt de mest udsatte 

grupper med en høj arbejdsløshed; understreger betydningen af programmer for udvikling 

af landdistrikterne, der støtter beskæftigelsen inden for landbruget, navnlig hvad angår 

skabelse af job af høj kvalitet for unge og kvinder; opfordrer Kommissionen til i sin 

fremtidige udviklingspolitikker at prioritere støtte til og fremme af kvinders adgang til 

arbejdsmarkedet i landdistrikterne; opfordrer medlemsstaterne til i fuld udstrækning at 

styrke og fremme kønsdimensionen i forbindelse med gennemførelsen af programmerne 

for udvikling af landdistrikterne og til at sikre, at der lægges særlig vægt på projekter, som 

tager sigte på at integrere unge for derved at tilskynde dem til at vælge landbruget som 

erhverv og dermed sikre generationsskiftet; 

16. minder om, at landdistrikterne i EU står over for en lang række langvarige problemer 

såsom affolkning, aldring af den resterende befolkning, manglende sociale tjenesteydelser 

og andre samfundsøkonomiske problemer, der bør behandles som en central prioritering i 

EU's samhørighedspolitik, der finansieres over ESI-fondene; 

17. glæder sig over, at medlemsstaterne og regionerne har afsat større beløb til 

miljøforanstaltninger og fysiske investeringer med det formål at fremme 

konkurrencevenen og en bæredygtig udvikling i landdistrikterne; forventer, at disse tiltag 

sammen med de tjenesteydelser, som landskabsplejere yder til fordel for klimapolitik og 

biodiversitetstrategier, vil have en langsigtet indvirkning og høj økonomisk gearing og 

derfor bør støttes med EU-midler; understreger betydningen af at indføre 

risikostyringsinstrumentet som en del af ELFUL og opfordrer medlemsstaterne til at støtte 

etableringen af investeringsforeninger og forsikringspræmier med henblik på at fjerne 

svagheder i landbrugssektoren; bemærker endvidere, at sikring af produktiviteten og 

dermed konkurrenceevnen på lang sigt i høj grad afhænger af investeringer i de 

miljømæssige aspekter ved landbruget og en bæredygtig forvaltning af jord, vand og 

biodiversitet såsom forebyggelse af jorderosion, et effektivt næringskredsløb, optimal 

bestøvning, skabelse af muldlag og integration af skovlandbrug og bæredygtig 

skovforvaltning for at opbygge modstandsdygtighed over for klimaændringer og for at 

videreudbygge en stærk bioøkonomi; mener, at landbrugere i mindre grad er i stand til 

selv at investere i disse former for foranstaltninger, så længe deres indkomster er under 

pres i den nuværende økonomiske situation, hvilket gør EU's og medlemsstaternes 

finansiering afgørende for at kunne løse de stigende problemer som f.eks. den fremtidige 

produktivitet, rentabilitet, fødevaresikkerheden og klimaforandringerne; 
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18. opfordrer Kommissionen til at sikre en lettere og en geografisk afbalanceret adgang til 

finansiering, idet der gives særlig forrang til virksomheder og andelsselskaber i 

landdistrikterne og i strukturelt ugunstigt stillede områder og til projekter til fremme af 

territorial samhørighed og sammenkobling af landdistrikter; 

19. fremhæver, at de foranstaltninger inden for finansieringen af udvikling af landdistrikterne, 

der tager sigte på at fremme innovation og investeringer i nye teknologier og 

præcisionsdyrkning, bør styrkes væsentligt for at øge konkurrenceevnen hos de 

europæiske virksomheder i landdistrikterne; 

20. understreger, at projekter, der finansieres under programmerne for udvikling af 

landdistrikter, reelt skal opfylde behovet for at skabe vækst og beskæftigelse, og opfordrer 

Kommissionen og forvaltningsmyndighederne til at udarbejde forudgående og 

efterfølgende vurderinger af de finansierede projekters og operationers merværdi og 

økonomiske og sociale virkninger; 

21. opfordrer Kommissionen til at sikre, at der er mekanismer på plads til at bringe 

produktionen i sammenhæng med salgspriserne, og dermed sikre, at de vigtigste 

modtagere af støtte fra den fælles landbrugspolitik er landbrugsproducenter; 

22. mener, at ELFUL ikke er blevet tilstrækkeligt udnyttet af visse medlemsstater og regioner 

som følge af en øget kompleksitet og kontrolkrav, der er pålagt af Kommissionen, og 

opfordrer derfor til, at der oprettes et centraliseret digitalt system på europæisk plan, som 

giver mulighed for at identificere regnskabsproblemer; opfordrer Kommissionen til at 

sikre, at alle parter i god tid bliver informeret om den nye ELFUL-struktur, og aktivt at 

fremme udbredelsen og synligheden af disse fonde; 

23. understreger betydningen af at foretage tilpasninger af fondene, der vil øge deres 

anvendelighed i de yderste randområder, og styrke økonomien og den lokale 

beskæftigelse i disse områder, som er fjerntliggende, afsides, tyndt befolket og af ringe 

størrelse, og som derfor kræver særlig opmærksomhed med hensyn til skabelse og 

bevarelse af arbejdspladser; 

24. bemærker, at visse medlemsstater eller regioner, undertiden dem, der har det største behov 

for udvikling af landdistrikterne, ikke tilskynder til deltagelse i ordninger eller i visse 

tilfælde ikke engang tilbyder ordninger, som er nødvendige på deres område; 

25. opfordrer Kommissionen til at styrke sin rolle med henblik på at udveksle og udbrede 

bedste praksis blandt medlemsstaterne og regionerne om anvendelsen af ELFUL; 

26. opfordrer medlemsstaterne, regionerne og Kommissionen til at foretage en effektiv og 

fuldstændig gennemførelse af ELFUL og undgå overregulering eller indførelse af 

unødvendige procedurer; understreger, at målrettede rådgivningstjenester og konstant 

tilsyn og bistand er af afgørende betydning i de operationelle programmer for at bistå 

landbrugere skovbrugere og lokalsamfundene i landdistrikterne med en effektiv og 

gennemskuelig gennemførelse; opfordrer Kommissionen til at fortsætte indsatsen for at 

forenkle den fælles landbrugspolitik uden at indsnævre anvendelsesområdet for 

programmerne for udvikling af landdistrikterne og dermed mindske unødvendige 

administrative byrder og bureaukrati uden at der stilles spørgsmålstegn ved den politiske 

målsætning og, hvor det er muligt og nødvendigt, til at tilpasse grundlovgivningen med 
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henblik herpå for at skabe mulighed for en hurtig og nem adgang til EU-finansiering 

navnlig for små landbrug med henblik på at opfylde målsætningen for den fælles 

landbrugspolitik; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at drage omsorg for, at 

der afsættes tilstrækkelige ressourcer til at sikre vellykket opfyldelse af de resterende, 

forudgående betingelser; er bekymret over, at overdrevent bureaukrati og komplekse 

regler gør finansiering under den fælles landbrugspolitik mindre attraktiv; håber, at det vil 

være muligt hurtigt at gennemføre en forenkling; 

27. glæder sig over, at Kommissionen har oprettet Ekspertgruppen på Højt Niveau til Kontrol 

med Forenklingen for Modtagere af Støtte fra De Europæiske Struktur- og 

Investeringsfonde med henblik på at reducere den administrative byrde for modtagerne af 

støtte fra disse fonde herunder ELFUL; håber, at gruppens rapport vil gøre det muligt at 

identificere praktiske måder, hvorpå de europæiske fonde kan forenkles yderligere og 

gøres lettere tilgængelige; 

28. understreger, at det er nødvendigt at gennemføre strukturreformer og mindske 

bureaukratiet for at forbedre investeringsmiljøet i EU; 

29. er bekymret over, at mange programmer ikke omfattede foranstaltninger til at bistå 

landbrugerne med at styre risici og oprette producentgrupper, på trods af at dette ville 

sætte landbrugerne i stand til bedre at reagere på den stigende ustabilitet på markederne; 

30. mener, at Generaldirektoratet for Landbrug og Udvikling af Landdistrikter ligger inde 

med den nødvendige tekniske viden og det nødvendige overblik over landdistrikts- og 

landbrugsforhold og derfor er det naturlige organ til at forvalte programmerne for 

landdistriktsudvikling, og opfordrer indtrængende Kommissionen til med henblik på at 

afsætte de nødvendige personaleressourcer til at sikre en effektiv gennemførelse og 

revision af den fælles landbrugspolitik; 

31. understreger, at en vellykket opfyldelse af målene for partnerskabsaftalerne og de 

operationelle programmer i betydelig grad lettes gennem aktiv medvirken på lokalt og 

regionalt plan af lokale initiativgruppe og andre relevante interesserede parter som f.eks. 

andelsforeninger, handelsforeninger og producentorganisationer, idet det dermed sikres, at 

projekterne er solidt funderet i lokalmiljøet og drives på effektiv vis; glæder sig over 

successen med lokaludvikling styret af lokalsamfundet og de lokale initiativgrupper 

ekspertise i projektstyring på lokalt plan; opfordrer Kommissionen og de myndigheder, 

der forvalter programmerne for udvikling af landdistrikter, til at høre de interesserede 

parter i alle faser, lige fra planlægning af programmerne for udvikling af landdistrikter til 

gennemførelsen af dem; 

32. opfordrer Kommissionen til at vedtage et sæt retningslinjer for at vise 

landbrugsfødevareindustrien de finansieringsmuligheder, der er tilgængelige under ESI-

fondene i kombination med Den nye Europæiske Fond for Strategiske Investeringer; 

33. opfordrer desuden Kommissionen til at forsøge at harmonisere definitioner og regler for at 

skabe større sammenhæng mellem fonde og instrumenter. 

34. opfordrer til, at der gøres en indsats for at øge medlemsstaternes bevidsthed om, at det er 

nødvendigt at styrke mekanismerne for grund- og videreuddannelse inden for landbruget 

med midler fra Den Europæiske Socialfond, og gennem programmer som f.eks. 
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UDTALELSE FRA KULTUR- OG UDDANNELSESUDVALGET 

til Regionaludviklingsudvalget 

om investering i beskæftigelse og vækst - maksimering af bidraget fra de europæiske struktur- 

og investeringsfonde: en evaluering af den i artikel 16, stk. 3, i forordningen om fælles 

bestemmelser nævnte rapport 

(2016/2148(INI)) 

Ordfører for udtalelse: Nikolaos Chountis 

 

 

FORSLAG 

Kultur- og Uddannelsesudvalget opfordrer Regionaludviklingsudvalget, som er 

korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager: 

1. henviser til, at de europæiske struktur- og investeringsfonde (ESI-fondene) er EU-

samhørighedspolitikkens vigtigste finansielle instrumenter til virkeliggørelse af 

målsætningen om en mere velstående, afbalanceret og solidarisk Union og de overordnede 

mål i Europa 2020-strategien om intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst gennem 

forbedring af den økonomiske, social og territoriale samhørighed i EU; understreger, at 

sigtet med ESIF-midlerne er at støtte strategiske investeringer på centrale områder som 

infrastruktur, uddannelse, forskning og innovation; understreger de muligheder, som en 

effektiv anvendelse af ESI-fondene og navnlig Den Europæiske Socialfond, har for at løse 

strukturel arbejdsløshed og langtidsarbejdsløshed, fremme social inklusion og fremme en 

bedre uddannelse for alle, navnlig for lavtuddannede unge, unge, som hverken er under 

almen eller faglig uddannelse eller i beskæftigelse, og unge fra en belastet baggrund; 

glæder sig i den forbindelse over styrkelsen af Socialfondens rolle i perioden 2014-2020, 

da lige adgang til formel og uformel almen og faglig uddannelse og livslang læring er en 

af de afgørende prioriteter for at skabe virkelig konvergens og mindske forskelle og 

samfundsøkonomiske uligheder mellem medlemsstater, regioner og territorier inden for 

EU; understreger i den forbindelse, at effektive, ordentligt finansierede og lettilgængelige 

offentlige uddannelsessystemer og bæredygtig beskæftigelse af høj kvalitet for unge er af 

afgørende betydning for at kunne nå ud til alle samfundslag i EU; 

2. beklager, at de samlede bevillinger i den flerårige finansielle ramme (FFR) for 2014-2020 

er lavere end rammen for 2007-2013; understreger, at presset på medlemsstaternes 

budgetter øges i en tid med budgetstramninger og ekstreme finanspolitiske tilpasninger; 

fremhæver, at dette pres har ført til et fald i den offentlige finansiering af uddannelserne i 
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visse medlemsstater og skabt en høj og vedvarende arbejdsløshed, især blandt unge; 

3. opfordrer medlemsstaterne til at udnytte den øgede fleksibilitet og den resultatorienterede 

tilgang bedst muligt i indeværende programperiode under samhørighedspolitikken for at 

øge merværdien; understreger, at det er nødvendigt at vedtage foranstaltninger for at 

optimere anvendelsen af ESI-fondene i form af investeringer i relevant infrastruktur for at 

fremme solidaritet, jobskabelse og varig beskæftigelse, uddannelse, kultur og sport, 

tilvejebringelse af et offentligt serviceniveau af høj kvalitet, miljøretfærdighed og 

nedbringe arbejdsløsheden og den sociale udgrænsning; giver udtryk for bekymring over, 

at en eventuel suspendering af betalingerne fra ESI-.fondene vil få negative konsekvenser 

for medlemsstater, der er i vanskeligheder, og som er nødt til at foretage betydelige 

nedskæringer inden for deres kultur- og uddannelsessektorerne; 

4. henviser til, at ESI-fondene fokuserer på områder, der udvikler et 

beskæftigelsesfremmende miljø f.eks. inden for almen og faglig uddannelse, kulturfagene 

og de kreative erhverv ved at supplere de nationale budgetter og kompensere for et 

faldende investeringsniveau; 

5. opfordrer medlemsstaterne til at udnytte ESI-fondene fuldt ud ved at styrke merværdien 

og resultatorienteringen af deres projekter og ved at udbrede tilstrækkelig og relevant 

information til eventuelle modtagere, herunder aktører inden for uddannelses-, kultur- og 

sportssektorerne; 

6. understreger, at der ifølge konklusionerne fra Tilsynsorganet for Almen og Faglig 

Uddannelse fra 2015 er et presserende behov for at forbedre adgangen til og kvaliteten og 

relevansen af uddannelserne i EU for at sikre bæredygtig vækst, fremme produktiviteten, 

løse problemet med strukturel landtidsarbejdsløshed, tilskynde til retfærdig mobilitet og 

fremme social inklusion; opfordrer medlemsstaterne til at fremme og støtte projekter, som 

er rettet mod uddannelsessystemer, lærere og elever i alle aldre, navnlig dem fra udsatte 

og forfordelte grupper, gennem en effektivt anvendelse af midlerne fra ESI-fondene 

navnlig Socialfonden sammen med andre EU-instrumenter som f.eks. Erasmus+ og de 

europæiske territoriale samarbejdsprogrammer; 

7. minder om, at to millioner virksomheder vil få direkte støtte fra ESI-fondene med henblik 

på at øge deres konkurrenceevne og forsknings- og innovationspotentiale; glæder sig over, 

at næsten 15 millioner hunstande vil få adgang til højhastighedsbredbånd takket være 

støtte fra Den Europæiske Regionaludviklingsfond (EFRU), mens næsten 20. millioner 

mennesker til landdistrikter vil få adgang til ny og forbedret ikt-infrastruktur med støtte 

fra Den Europæiske Fond for Landbruget og Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL 

8. understreger struktur- og investeringsfondenes betydning for forbedring af førskole-, 

skole- og universitetsinfrastrukturen med henblik på at forbedre uddannelsernes kvalitet 

og modernisere de almene og faglige uddannelsessystemer, så de unge får formidlet 

færdigheder og kvalifikationer, som vil sætte dem i stand til at finde arbejde, og så 

arbejdstagere hjælpes til at forbedre deres færdigheder og kvalifikationer; 

9. understreger de enorme innovations- og beskæftigelsesmuligheder inden for varige 

energikilder i betragtning af bestræbelserne på at øge ressource- og energieffektiviteten; 

opfordrer Kommissionen til at udvikle en særlig energi- og miljøstrategi for 

regionaludviklingen bl.a. for at fremme uddannelserne og beskæftigelsen; 
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10. mener, at der er behov for en bredere investeringsstrategi, som skal dække hele det almene 

og faglige uddannelsesområde, herunder alle former for livslang læring, læring på 

arbejdspladsen og formel og uformel læring; tilskynder i betragtning af, at ”bedre 

uddannelse” er en af Den Europæiske Socialfonds prioriteter medlemsstaterne til at 

anvende den i fuld udstrækning ved at lede investeringer i retning af inklusiv uddannelse, 

som kan løse sociale problemer, for at sikre lige adgang og lige muligheder for alle; 

11. erkender den stigende betydning af mikrovirksomheder og små og mellemstore 

virksomheder inden for kultursektoren og den kreative sektor for investeringer, vækst, 

innovation og beskæftigelse men også som følge af deres centrale rolle ved sammen med 

kultur-ngo’er, -netværker og -platforme at bevare og fremme kulturel og sproglig 

mangfoldighed og en lang række traditionelle former for kunst og håndværk; erkender, at 

kultur og innovation er afgørende faktorer for at bistå regioner med at tiltrække 

investeringer, støtte kreative talenter og fremme social samhørighed og dermed bidrager 

til den lokale udvikling, som de lokale og regionale myndigheder er bedst placeret til at 

understøtte; 

12. opfordrer til flere investeringer i almen uddannelse, social inklusion, faglig uddannelse og 

livslang læring med henblik på at forbedre både relevansen af de almene og faglige 

uddannelsessystemer og overgangen fra uddannelsessystemet til arbejdsmarkedet og 

livslang læring; understreger nødvendigheden af særlig støtte til at forhindre for tidlig 

skolefrafald og til at sikre lige adgang til uddannelse af høj kvalitet; 

13. tilskynder medlemsstaterne til at så vidt muligt at udnytte det øgede fleksibilitet i den 

nuværende samhørighedspolitik for bedre at opfylde lokale og regionale behov og særlige 

forhold, bl.a. inden for uddannelse, kultur og sport; 

14. understreger betydningen af en bredere samlet tilgang til kulturen, som tager hensyn til 

dens væsentlige bidrag til den almene og faglige uddannelse, innovativ social og 

økonomiske udvikling og social inklusion; opfordrer derfor Kommissionen og 

medlemsstaterne til at øge bevidstheden om kulturens muligheder for at fremme 

intelligent og inklusiv vækst og til at fremme kulturprojekter, herunder 

grænseoverskridende projekter, som kan bidrage til at styrke den økonomiske, sociale og 

territoriale samhørighed; 

15. henviser til betydningen af ungdomsbeskæftigelsesinitiativet, hvorigennem der kan gøres 

noget ved det konstante problem med en høj ungdomsarbejdsløshed, som i visse 

medlemsstater ligger på over 40 %; opfordrer Kommissionen til at fremme infrastrukturer, 

som kan skabe nye kvalitetsarbejdspladser og socialsikring for ungegennem ESI-fondene 

opfordrer medlemsstaterne at gennemføre ungdomsbeskæftigelsesgarantien i fuld 

udstrækning på grundlag af et snævert samarbejde mellem arbejdsformidlingen og 

uddannelsessystemet; 

16. understreger handels- og industrikamrenes muligheder for at gøre noget ved 

ungdomsarbejdsløsheden; understreger, at yderligere fremme af og investeringer i 

kultursektoren og de kreative sektorer i væsentlig grad kan bidrage til investeringer, 

vækst, innovation og beskæftigelse; opfordrer derfor Kommissionen til at overveje de 

særlige muligheder, som hele kultursektoren skaber, herunder ngo’er og mindre 

sammenslutninger, inden for rammerne af f.eks. ungdomsbeskæftigelsesinitiativet; 
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17. henviser til, at det tilsyneladende  bliver stadig vanskeligere at besætte ledige stillinger på 

grund af manglende overensstemmelse mellem udbud af og efterspørgsel efter 

færdigheder på arbejdsmarkedet; understreger, at der skal rettes op på problemet med 

manglende overensstemmelse mellem udbud af og efterspørgsel efter færdigheder, ringe 

geografisk mobilitet og usikkerhed i ansættelsen gennem ESI-fondene, og opfordrer til et 

tættere samarbejde mellem de videregående uddannelsesinstitutioner, faglige 

uddannelsesinstitutioner og små og mellemstore virksomheder om adgangen til ESI-

fondene; 

18. opfordrer Kommissionen til at sikre, at medlemsstaterne overholde konventionen om 

personer med handicap, når de gennemfører projekter med støtte fra ESI-fondene; 

19. konstaterer med tilfredshed, at målsætningen for lovpakken om Den Europæiske Struktur- 

og Investeringsfond for perioden 2014-2020 omfatter fremme at en ændring fra 

institutionsophold til integrering i lokalsamfundet for personer med handicap og opfordrer 

Kommissionen til at sikre, at medlemsstaterne overholder bestemmelserne i De Forenede 

Nationers konvention om personer med handicap, når de anvender ESI-fondene på dette 

område; 

20. understreger, at medlemsstaterne bør være fast besluttet på at sikre bedre adgang til 

bredbåndsinternet af høj kvalitet og navnlig til offentlige Wi-Fi-netværk, hvilket er af 

afgørende betydning for landdistrikterne og tyndt befolkede områder; opfordrer 

medlemsstaterne og regionerne til at fastlægge prioriteterne for deres ikt-investeringer; 

opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at forbedre adgangen til og 

gennemskueligheden af og fremskynde forenklingen af procedurerne i forbindelse med 

anvendelsen af ESI-fondene inden for ikt-sektoren; 

21. understreger behovet for at opretholde traditionelle erhverv, herunder traditionelle 

håndværk og færdigheder i forbindelse hermed, og for at udvikle strategier for at stimulere 

vækstmulighederne for iværksættere inden for traditionelle erhverv med henblik på at 

bevare den kulturelle identitet inden for de traditionelle erhverv; henleder 

opmærksomheden på betydningen af at støtte arbejde, som har tilknytning til faglig 

uddannelse af og mobilitet for unge håndværkere; 

22. understreger, at den aktuelle migrationskrise skaber mange udfordringer for de almene og 

faglige uddannelsessystemer i værtslandene; opfordrer EU-institutionerne til at give 

medlemsstaterne den nødvendige fleksibilitet og tilstrækkelig midler gennem ESI-fonden 

og andre EU-fonde og -programmer og opfordrer medlemsstaterne til i fulde udstrækning 

at udnytte de eksisterende muligheder og midler til projekter, som i væsentlig grad 

bidrager til at fremme integreringen af flygtninge, indvandrere og asylansøgere i de 

almene og faglige uddannelsessystemer; mener, at adgang til livslang læring, herunder 

uformel læring og faglig uddannelse, kan blive et effektivt middel til aktivt at integrere 

flygtninge, indvandrere og aslansøgere og til at integrere dem på det europæiske 

arbejdsmarked og i samfundet; understreger i den forbindelse den vigtige rolle, som de 

lokale og regionale myndigheder spiller; 

23. understreger, at den kulturelle infrastruktur har betydelige følger for den økonomiske og 

sociale udvikling og samhørigheden på lokalt, regionalt og nationalt plan; opfordrer 

Kommissionen til  i forbindelse med vedtagelsen af omnibusforordningen, herunder 

EFRU-forordningen, at hæve loftet på EUR 5 millioner for kulturinfrastrukturer til EUR 
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10 millioner for alle kulturprojekter (og ikke blot for UNESCO-projekter) og til at tage 

hensyn til de støtteberettigede omkostninger i stedet for de samlede omkostninger; 

24. understreger behovet for øget koordinering og for at muliggøre og optimere synergien 

mellem de europæiske struktur- og investeringsfonde og andre EU-fonde og -programmer 

med henblik på at opnå større virkning og effektivitet for at fremme en bæredygtig vækst 

og beskæftigelsen i EU; opfordrer til fortsættelse af investeringer fra strukturfondene i 

overgangsregionerne for ikke at afbryde de positive virkninger, der allerede er opnået. 
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