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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. erkender, at EU's økonomi fortsætter med at vokse, at beskæftigelsen er steget, og at 
den investeringskløft, som krisen afstedkom, næsten er overvundet, selv om de 
offentlige investeringer stadig ligger under niveauet fra før krisen med store mangler i 
nogle af de medlemsstater, der er mest berørt af krisen; påpeger ikke desto mindre, at 
der fortsat er sårbarheder, at den bæredygtige vækst ikke har været til gavn for alle 
ligeligt, at arbejdsløshedsprocenten fortsat er høj i adskillige medlemsstater, og at de 
økonomiske, sociale, regionale og territoriale forskelle fortsat er en vigtig kilde til 
bekymring; påpeger, at investeringerne er steget, men at deres indvirkning på 
produktiviteten ikke desto mindre har været utilstrækkelig, og at der følgelig er behov 
for en bedre målretning af samhørighedspolitikkens investeringer og for deres 
komplementaritet med andre EU-programmer og med offentlige og private 
investeringer for at øge produktiviteten og udjævne forskellene mellem 
medlemsstaterne; bemærker, at stabilitets- og vækstpagten (SVP) også bør fokusere på 
at forbedre sociale aspekter og opnå bæredygtig vækst;

2. understreger, at EU bør støtte den postulerede genopretning med økonomiske politikker, 
der beskytter offentlige tjenester og forbedrer kvaliteten af og adgangen til 
tjenesteydelser af almen interesse;

3. minder om, at offentlige investeringer i procent af BNP i EU (2,7 %) og i euroområdet 
(2,6 %) i 2017 lå et godt stykke under gennemsnittet for de seneste ti år (henholdsvis 
3,2 % og 3,0 %); bemærker, at de offentlige investeringer følgelig skal øges betydeligt 
for at kompensere for den årelange tilbagegang, som skyldes den finansielle krise, og 
opfylde det presserende behov for investeringer i infrastruktur og offentlige tjenester; 
bemærker, at offentlige investeringer fortsat er en prioritering og ikke bør undergraves 
af bestræbelser på at fremme offentlig-private partnerskaber;

4. bemærker, at EU's infrastrukturinvesteringer ifølge Den Europæiske Investeringsbank 
(EIB) fortsat er 20 % lavere end niveauet fra før krisen, og at 34 % af kommunerne har 
oplyst, at infrastrukturinvesteringerne ikke opfylder deres behov, samt at EU har brug 
for infrastrukturinvesteringer på mindst 335 mia. EUR om året;

5. påpeger, at det europæiske semester konsekvent skal bidrage til at bekæmpe uligheder 
og forskelle, navnlig af social, økonomisk og territorial karakter, mellem de forskellige 
regioner i EU; understreger, at den fortsatte geografiske ubalance i EIB's investeringer 
er uacceptabel, og at det er særdeles bekymrende, at halvdelen af medlemsstaterne i 
2017 modtog 80 % af EIB's samlede investeringer i EU, mens de øvrige 
14 medlemsstater blot modtog 10 %;

6. bemærker, at det bedste svar på borgernes bekymringer er at støtte en stigning i 
realindkomsten og i højere grad gennem investeringer at stræbe efter at skabe 
arbejdspladser af høj kvalitet, øge den indenlandske efterspørgsel og sikre en mere 
retfærdig fordeling af den velstand, der skabes; mener, at EU bør bidrage til 
fleksibiliteten i SVP'en ved at skabe finanspolitisk råderum for gennemførelsen af den 
europæiske søjle for sociale rettigheder;
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7. påpeger, at det europæiske semester snarest muligt bør bidrage til at gennemføre den 
europæiske søjle for sociale rettigheder og overvåge gennemførelsen af alle 
20 nøgleprincipper, idet der lægges særlig vægt på at sikre ligebehandling af og lige 
muligheder for kvinder og mænd, social beskyttelse, adgang til alle væsentlige tjenester, 
retten til lige løn for arbejde af samme værdi og retten til prismæssigt overkommelige 
plejetjenester af god kvalitet;

8. minder om, at det europæiske semester bør fremhæve betydningen af at intensivere 
foranstaltningerne til bekæmpelse af skatteunddragelse og -svig og derved skabe 
finansieringsmuligheder for offentlige investeringer og yderligere ressourcer til 
gennemførelsen af den europæiske søjle for sociale rettigheder;

9. påpeger, at det europæiske semester bør tage højde for fremme af adgang til effektiv 
social beskyttelse i overensstemmelse med de relevante principper i den europæiske 
søjle for sociale rettigheder, og at medlemsstaterne skal tilskyndes til at træffe de 
nødvendige foranstaltninger til at fjerne hindringer for arbejdstagernes udøvelse af deres 
ret til social beskyttelse og skabe omfattende sociale beskyttelsessystemer, og at det 
europæiske semester derfor bør overvåge medlemsstaternes fremskridt med hensyn til at 
vedtage lovgivning og oprette systemer, der sikrer adgang til social beskyttelse for alle;

10. påpeger, at det er vigtigt, at der i det europæiske semester fortsat fokuseres på at skabe 
intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst med større samordning af nationale politikker 
og EU-politikker med henblik på at skabe flere kvalitetsjob i EU og mindske løn- og 
pensionsforskelle;

11. understreger, at det europæiske semester bør fokusere på at øge produktiviteten gennem 
større investeringer i infrastruktur, uddannelse og erhvervsuddannelse, sundhed og 
forskning og innovation, og at øget produktivitet bør afspejles i højere lønninger;

12. understreger, at lave lønninger i Europa fortsat er en udfordring, at koncentrationen af 
arbejdstagere i den lave ende af lønskalaen og høje fattigdomstal er et klart tegn på 
lønfastsættelsespolitikker, og at den kønsbestemte lønforskel kombineret med usikre 
ansættelsesforhold, især blandt unge, fortsat er et alvorligt problem, som skal løses 
omgående;

13. opfordrer til, at fattigdomsudryddelse medtages som en af prioriteterne inden for det 
europæiske semester som anført i målene for bæredygtig udvikling (SDG);

14. understreger, at aldrende befolkninger bør tilskynde regeringerne til at investere mere 
og ikke mindre i at beskytte ældre som foreslået i SVP'en, at offentlige investeringer i 
sundhed bør stå i et rimeligt forhold til behovet, at adgangen til sundhedspleje bør 
vurderes regelmæssigt under hensyntagen til den gennemsnitlige disponible indkomst 
og indvirkningen på husholdninger, og at der skal træffes foranstaltninger til at fremme 
og overvåge investeringer i forebyggende sundhedspleje, hvilket er afgørende i et 
aldrende samfund;

15. opfordrer til, at det europæiske semester aktivt bidrager til på en bæredygtig måde at 
løse de demografiske udfordringer (aldring, faldende befolkningstal, befolkningspres, 
manglende evne til at tiltrække eller fastholde tilstrækkelig menneskelig kapital), som 
påvirker de europæiske regioner på forskellig vis; understreger navnlig nødvendigheden 



AD\1177163DA.docx 5/9 PE631.920v02-00

DA

af at yde tilstrækkelig støtte til visse områder, som f.eks. en række regioner i den 
yderste periferi;

16. understreger, at det europæiske semester bør omfatte en grundig analyse af de 
teknologiske forandringers indvirkning på arbejdsmarkedet på mellemlang og lang sigt; 
påpeger, at de teknologiske forandringer kan skabe muligheder for nye eller bedre job 
og sikrere arbejdspladser, men at det i dag ofte er forbundet med nedlæggelse af job 
eller skabelse af usikre job;

17. understreger, at den sociale og økonomiske udvikling i EU afhænger af, at vores 
grundlæggende værdier overholdes;

18. understreger, at en af prioriteterne i det europæiske semester skal være at beskytte og 
støtte borgere og områder, der lider under de negative konsekvenser af globaliseringen 
(såsom udflytning og tab af arbejdspladser);

19. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at intensivere deres samarbejde og 
træffe yderligere foranstaltninger til at udnytte private og offentlige investeringer og 
flere partnerskaber med henblik på at skabe nye arbejdspladser og fuldt ud at maksimere 
merværdien af samhørighedspolitikkens midler og deres komplementaritet og synergier 
med andre af Unionens programmer og finansielle instrumenter;

20. understreger, at arbejdsmarkedets parters deltagelse på nationalt plan fortsat er lav, og at 
både Kommissionen og medlemsstaternes regeringer bør gøre mere for at sikre, at de 
høres;

21. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at gennemføre en grundig og 
fuldstændig kontrol med alle former for boligbesiddelse og ligeledes udføre forskning 
og bl.a. undersøge de geografiske forskelle mellem lavefterspørgselsområder og 
ophedede boligmarkeder for at forbedre det analytiske grundlag for vurderingen af 
boliger i landerapporterne og de landespecifikke henstillinger;

22. støtter det synspunkt, at investeringer, innovation, viden og strukturreformer spiller en 
vigtig rolle med hensyn til at gøre Europa stærkere og mere sammenhængende; påpeger 
i denne forbindelse, at investeringer under samhørighedspolitikken, hvis rolle er 
afgørende og ikke kan erstattes med andre instrumenter, udgør den største andel af EU's 
finansielle støtte til en værdi af 638 mia. EUR sammen med national medfinansiering 
for perioden 2014-2020 og skaber europæisk merværdi ved at bidrage til økonomisk 
vækst, social inklusion, innovation og miljøbeskyttelse, ved at tackle nye udfordringer 
som sikkerhed og integration af migranter og flygtninge under international beskyttelse 
og ved at bidrage til offentlige og private investeringer sammen med passende reformer 
til at fremme bæredygtig økonomisk vækst, inddragelse af alle parter og institutionel og 
administrativ kapacitet;

23. opfordrer indtrængende til, at der foretages en evaluering af forsknings- og 
innovationspolitikkernes indvirkning på medlemsstaternes udvikling og økonomiske og 
sociale vækst;

24. glæder sig over forslagene til den næste flerårige finansielle ramme (FFR) og de 
styrkede forbindelser mellem samhørighedspolitikken og processen med det europæiske 
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semester for at opnå bæredygtig og inklusiv vækst, idet der tages særligt hensyn til 
regioner i den yderste periferi, afsidesliggende regioner, de mindst udviklede regioner 
eller tyndt befolkede regioner; beklager imidlertid, at der er foreslået færre ressourcer til 
samhørighedspolitikken, og fastholder, at finansieringen bør opretholdes på det 
nuværende niveau; opfordrer til en hurtig og rettidig vedtagelse af FFR-pakken og 
forordningerne om samhørighedspolitikken med henblik på at undgå eventuelle 
forsinkelser i gennemførelsen; glæder sig over kravet under den nye FFR om, at en 
fjerdedel af udgifterne skal bruges på klimamål, eftersom klimaændringer er et vigtigt 
langsigtet problem;

25. noterer sig, at det europæiske semester i 2019 lægger større vægt på behov for 
investeringer til at støtte programmeringsafgørelser vedrørende perioden 2021-2027, og 
det planlagte nye bilag til 2019-landerapporterne, hvor der vil blive identificeret 
investeringsbehov, som er relevante for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling 
(EFRU), Den Europæiske Socialfond Plus (ESF+) og Samhørighedsfonden i perioden 
2021-2027; mener, at der bør lægges større vægt på bekæmpelse af uligheder – også 
gennem finansieringen under samhørighedspolitikken – ved at indføre effektive 
redskaber og målrette ressourcer til dette formål;

26. understreger betydningen af at fortsætte og styrke ESF+-støtten til ungdomsgarantien, af 
ungdomsbeskæftigelsesinitiativet og af det europæiske solidaritetskorps i betragtning af 
deres rolle med hensyn til at tackle udfordringerne forbundet med beskæftigelse, 
økonomisk vækst, social inklusion, læring og erhvervsuddannelse;

27. mener, at der er behov for yderligere forenkling og større fleksibilitet blandt Unionens 
fonde, programmer og instrumenter for at gøre EU-finansieringen af strategiske 
investeringsprojekter enklere, mere effektiv og geografisk afbalanceret; understreger, at 
der skal rettes særlig opmærksomhed mod de regioner, der halter bagud i 
udviklingsmæssig henseende;

28. bemærker, at samhørighedspolitikkens mål skal være at fremme en harmonisk og 
afbalanceret udvikling i Unionen som helhed og dens regioner, hvilket vil føre til en 
styrkelse af den økonomiske, sociale og territoriale samhørighed, i en ånd af solidaritet 
og med det formål at fremme bæredygtig vækst, beskæftigelse og social inklusion og at 
mindske forskellene mellem og inden for regionerne samt at bidrage til at afhjælpe 
underudviklingen i de mindst begunstigede områder;

29. påpeger, at den syvende samhørighedsrapport viser regionernes og områdernes store 
mangfoldighed, herunder dem i de nuværende kategorier, alt efter deres særlige 
kendetegn (den yderste periferi, lav befolkningstæthed, lav indkomst, lav vækst osv.), 
hvilket gør det nødvendigt at udforme skræddersyede territoriale strategier for de 
enkelte regioner;

30. understreger behovet for at tage hensyn til bestemmelserne i artikel 349 i TEUF om 
specifikke foranstaltninger, således at der kan tages hånd om de udfordringer, som 
regionerne i den yderste periferi står over for på grund af deres fjerne beliggenhed, 
deres status som øsamfund, deres lille areal, deres vanskelige topografiske og klimatiske 
forhold og deres økonomiske afhængighed af nogle få produkter;

31. opfordrer til, at det europæiske semester støtter det europæiske territoriale samarbejde i 
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alle dets dimensioner (grænseoverskridende, transnationalt og interregionalt 
samarbejde, både internt og eksternt) og således sikrer foranstaltninger til at opfylde de 
overordnede målsætninger om økonomisk, social og territorial samhørighed og bidrager 
til solidaritet;

32. gentager, at det er vigtigt at gennemføre makroregionale strategier for at opfylde 
samhørighedspolitikkens mål;

33. bemærker, at visse europæiske regioner er særligt udsatte for konsekvenserne af brexit, 
og at Det Forenede Kongeriges udtræden kan have en negativ indvirkning på 
samhørighedspolitikken som helhed; understreger, at et af målene med det europæiske 
semester bør være at minimere de negative konsekvenser af brexit for de forskellige 
berørte europæiske regioner og at bidrage aktivt til styrkelsen af 
samhørighedspolitikken, som har spillet en væsentlig rolle for genopretningen af EU's 
økonomi ved at fremme intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst.
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