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FORSLAG 

Regionaludviklingsudvalget opfordrer Økonomi- og Valutaudvalget, som er 

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

1. ser med tilfredshed på Kommissionens årlige vækstundersøgelse 2017 som en vigtig del 

af den europæiske økonomiske genopretning, der er baseret på en strategi for 

investeringer, strukturreformer, jobskabelse og ansvarlige offentlige finanser, og som 

tager sigte på at fremme et højere vækstniveau, styrke den europæiske genopretning og nå 

frem til en opadgående konvergens; 

2. er bekymret over, at der stadig er tegn på makroøkonomiske ubalancer og begrænset 

konvergens, navnlig i euroområdet; 

3. er bekymret over den mangelfulde gennemførelse af de landespecifikke henstillinger i 

genopretningen af den europæiske økonomi samt den betydelige investeringskløft i EU, 

som truer EU's vækstpotentiale på længere sigt; opfordrer medlemsstaterne til at indgå 

omfattende forpligtelser til at gennemføre strukturelle reformer og til at reducere deres 

gældskvote og deres budgetunderskud for at fremme økonomisk vækst og skabe 

arbejdspladser; mener, at medlemsstaterne bør være hovedansvarlige for gennemførelsen 

af de landespecifikke henstillinger og for at fastlægge den bedste måde, hvorpå denne skal 

ske; fremhæver den rolle, som de lokale og regionale myndigheder og andre relevante 

interesseparter samt de europæiske struktur- og investeringsfonde (ESI-fonde) selv spiller 

med hensyn til at støtte strukturreformer, jobskabelse og investeringer; anmoder 

Kommissionen om at inddrage de lokale og regionale myndigheder i det europæiske 

semester, hvor det er relevant; 

4. opfordrer til politikker for det europæiske semester, der tager sigte på at øge den 

indenlandske efterspørgsel med henblik på at gøre EU's økonomi mere modstandsdygtig 

over for de forværrede globale udsigter og afmatningen i den globale efterspørgsel; 

5. ser med tilfredshed på formålet med Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer 

(EFSI), som er udformet til at støtte risikofyldte investeringsprojekter med henblik på at 

styrke vækstpotentialet baseret på kvalitetsjob og produktivitet; er imidlertid bekymret 

over den enorme uligevægt i anvendelsen af fondens midler mellem EU15 (91 % af 

midlerne) og EU13 (9 % af midlerne); noterer sig Kommissionens forslag om at styrke 

synergierne og komplementariteten mellem EFSI og de europæiske struktur- og 

investeringsfonde samt til at yde mere målrettet teknisk bistand på lokalt og regionalt plan 

for at afbøde forskellene på det indre marked ved at give alle regioner mulighed for at 

udvikle deres potentiale og forbedre den geografiske dækning af EFSI i EU; opfordrer 

EIB og Kommissionen til at sikre, at fordelingen af midlerne baseres på en forsigtig 

økonomisk analyse, hvor anvendelserne vurderes på en fair måde på grundlag af deres 

fordele; understreger imidlertid, at der stadig er mangel på oplysninger om virkningerne af 

EFSI's bidrag til vækst og beskæftigelse; understreger ud fra dette perspektiv, at EFSI skal 

supplere ESI-fondene, og de bør på ingen måde ændre samhørighedspolitikkens rolle som 

EU's vigtigste investeringspolitik, der bringer EU tættere på borgerne; opfordrer 

Kommissionen til at foreslå yderligere foranstaltninger, der sigter mod at reducere og 

skabe bedre balance i ovennævnte afvigelser; 

6. er enig med Kommissionen i, at rådgivningstjenesten skal styrkes for at gøre det muligt 
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for den at arbejde mere på lokalt og regionalt plan samt forbedre sit samarbejde med de 

nationale erhvervsfremmende banker og for at være et nyttigt redskab til at hjælpe 

projektiværksættere med at udvikle bedre projekter, navnlig for de regioner eller sektorer, 

hvor en større lokal tilstedeværelse eller mere teknisk kapacitet skal forbedres yderligere; 

anmoder Kommissionen om at fremme en bedre udnyttelse af EFSI fra de lokale og 

regionale myndigheder i hele EU, navnlig gennem investeringsplatforme; opfordrer i 

denne henseende Kommissionen til at formidle oplysninger og afhjælpe den nuværende 

mangel på administrativ og institutionel kapacitet på subnationalt niveau; opfordrer 

Kommissionen og medlemsstaterne til at udnytte EFSI og ESI-fondenes potentiale fuldt 

ud og i overensstemmelse med Europa 2020-strategien med henblik på at mindske 

investeringsgabet i EU; 

7. understreger, at i forbindelse med det europæiske semester og bestræbelserne på at 

forenkle samhørighedspolitikken, såsom aktiviteter i taskforcen for bedre gennemførelse, 

skal medlemsstaterne intensivere deres indsats for at gennemføre de nødvendige 

strukturreformer og alle andre foranstaltninger, som fremmer denne gennemførelse og 

herunder styrke den institutionelle kapacitet med henblik på at øge vækst og beskæftigelse 

ved at fjerne hindringer, som modtagere af samhørighedspolitikken støder på; 

understreger dog, at der er behov for koordination mellem EU's prioriteter og de nationale, 

regionale og lokale behov; understreger betydningen af forudgående betingelser med 

henblik på at forbedre kapacitetsopbygningen i medlemsstaterne; understreger behovet for 

at intensivere kommunikationen til borgerne af de opnåede resultater for at gøre den 

europæiske merværdi mere synlig; 

8. gentager behovet for at fremskynde gennemførelsen af ESI-fondene i den finansielle 

programmeringsperiode 2014-2020; anerkender, at medlemsstaterne bør forblive 

ansvarlige for at udpege programmer, og mener, at skræddersyede anbefalinger bør følge 

analysen af gennemførelsens mangler og være en del af udarbejdelsen af de 

landespecifikke henstillinger; opfordrer Kommissionen til at indlede en tæt dialog med 

medlemsstaterne for at definere sådanne foranstaltninger; 

9. understreger, at for at kunne reagere bedre på økonomiske udfordringer og sætte skub i 

væksten skal medlemsstaterne have mulighed for en højere grad af fleksibilitet i 

gennemførelsen, når de anvender investeringsklausulen; deler i denne sammenhæng Den 

Europæiske Revisionsrets betragtning, at offentlige indkøb, samtidig med at det er et 

evindeligt problem, også bør tages op på Kommissionsniveau med Kommissionen som 

fortaler for forbedringer på dette område; 

10. glæder sig over, at Kommissionens forslag om at suspendere dele af ESI-fondene for 

Spanien og Portugal er stillet i bero i lyset af konstruktiv kritik fra Europa-Parlamentet, 

som har påvist, at dette forslag er overflødigt og baseret på en vurdering fra 

Kommissionen, ifølge hvilken begge lande gør fremskridt hen imod deres mål for 

reduktion af underskuddet; deler Kommissionens opfattelse af, at euroområdet har behov 

for en mere kollektiv tilgang, som tager hensyn til forskellene mellem de budgetmæssige 

situationer medlemsstaterne imellem; minder i denne henseende om Kommissionens rolle 

som traktaternes vogter; forventer endvidere en rapport fra Kommissionen om anvendelse 

af artikel 23 i forordning (EU) nr. 1303/2013, der skal komme i 2017, og som tager 

hensyn til udtalelsen fra Europa-Parlamentet, som kom til udtryk under den strukturerede 

dialog i 2016; 
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11. glæder sig over Kommissionens erklæring om, at det er vigtigt at investere i viden, 

innovation, uddannelse og IKT som drivkraft for vækst; anbefaler, at der vedtages 

politikker, som vil give alle europæiske borgere grundlæggende tilslutningsmuligheder; 

12. mener, at investeringsplanen for Europa kun kan opfylde sine mål ved hjælp af bedre 

samarbejde med SMV'er, lokale myndigheder og andre aktører på græsrodsniveau; 

opfordrer EIB og Kommissionen til at sikre, at de berørte parter er i stand til at udforme 

og indgive ansøgninger om finansiering af projekter, får en passende støtte og ikke 

udsættes for unødvendige reguleringsmæssige byrder; bemærker navnlig den positive 

effekt, som lokaludvikling styret af lokalsamfundet kan spille for at sikre, at de lokale 

aktører bliver hørt; 

13. bifalder støtte til SMV'er gennem EFSI's SMV-vindue og SMV-initiativet; ser med 

tilfredshed på den igangværende genrejsning af SMV-sektoren siden den finansielle krise i 

2008; opfordrer Kommissionen til at samarbejde med medlemsstaterne om at sikre, at 

problemstillinger tages op, herunder den langsomme stigning i antallet af arbejdstagere i 

SMV'er og stagnerende vækst inden for fremstillings-, bygge- og anlægsbranchen og 

detailsektoren; 

14. mener, at adgang til finansiering stadig er den største udfordring for voksende SMV'er; 

bemærker, at den kommercielle banksektor primært reguleres af medlemsstaterne, som 

fortsat er den primære kilde til finansiering for de fleste SMV'er; bemærker derfor, at det 

skal være medlemsstaterne, der er de primære aktører i forbindelse med genopretning af 

SMV-sektoren, og at Kommissionen bør sikre, at dens foranstaltninger spiller en effektiv 

støtterolle. 
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