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FORSLAG

Regionaludviklingsudvalget opfordrer Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender, 
som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det 
vedtager:

1. finder det skuffende, at Kommissionen har tilsidesat de gentagne opfordringer fra 
Parlamentet om at sikre fuld demokratisk legitimitet for det europæiske semester, 
startende med konverteringen af den årlige vækstundersøgelse (AGS) til årlige 
retningslinjer for bæredygtig vækst, der bør forelægges i en form, som gør det muligt for 
Parlamentet at foreslå ændringer, og som sikrer en gennemskuelig proces med 
interinstitutionelle beslutningsprocedurer, der kan munde ud i en fælles aftale om politiske 
retningslinjer; opfordrer Kommissionen til at fremlægge fremtidige årlige 
vækstundersøgelser på en mere ambitiøs måde og bl.a. opstille vækstorienterede og mere 
omfattende retningslinjer for de nationale, regionale og lokale myndigheder; understreger, 
at de nationale parlamenter og de regionale og lokale myndigheder har meget begrænset 
adgang til processen vedrørende det europæiske semester, selv om målsætningerne for 
Europa 2020-strategien kun kan opfyldes bedre med deres bidrag og deltagelse;

2. er dybt bekymret over, at langtidsledigheden selv flere år efter den systemiske krises 
begyndelse fortsat stiger i EU og ledsages af en alarmerende høj ungdomsarbejdsløshed, 
hvilket fører til øget fattigdomsrisiko og social udstødelse uden udsigt til nogen 
umiddelbar forbedring;

3. opfordrer indtrængende Kommissionen, medlemsstaterne og regionerne til at sætte en 
beslutsom indsats mod den høje arbejdsløshed i EU øverst på dagsordenen;

4. understreger, at Kommissionen bør tage større hensyn til specifikke lokale, regionale og 
nationale tendenser såvel som potentielle fejl i sin prognose, som udgør grundlaget for den 
årlige vækstundersøgelse;

5. bemærker, at samhørighedspolitikken, som er et vigtigt EU-investeringsværktøj, der 
spiller en central rolle inden for Europa 2020-strategien, og som netop er rettet mod de 
lokale, regionale og nationale investeringsbehov, bidrager ikke alene til at reducere 
forskellene mellem regionerne, men også til den økonomiske genopretning af 
medlemsstaterne og til effektiv bæredygtig vækst og jobskabelse i medlemsstaterne og i 
EU som helhed; konstaterer, at dette gør samhørighedspolitikken til et af de bedste 
tilgængelige instrumenter til at gøre genopretningen så rig på arbejdspladser, som Europa-
Kommissionen forudser i den årlige vækstundersøgelse for 2013; mener i denne 
forbindelse, at enhver nedskæring i samhørighedspolitikkens budget vil få alvorlige 
negative konsekvenser for Europa 2020-målene og insisterer derfor på, at der i den nye 
programmeringsperiode afsættes tilstrækkelige ressourcer til samhørighedspolitikken 
mindst på det niveau, der er aftalt for den nuværende programmeringsperiode 2007-2013, 
og at denne politik fortsat skal dække alle EU-regioner;

6. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at sikre, at regionalpolitikken fortsat vil 
spille en vigtig rolle i udviklingen af nationale programmer inden for det europæiske 
semester og udgøre et centralt redskab i bestræbelserne på at nå de fastsatte mål for så vidt 
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angår social- og beskæftigelsespolitikken på mellemlang og lang sigt;

7. påpeger, at strukturfondene og Samhørighedsfonden med deres finansielle størrelse og de 
mål, de forsøger at opfylde, i en tid med alvorlig finanspolitisk begrænsning og reduceret 
udlånskapacitet i den private sektor udgør en vigtig løftestang, som medlemsstaterne kan 
benytte til at stimulere økonomien og gennemføre de mål om vækst og beskæftigelse, der 
er opstillet for Europa 2020-strategien; understreger i denne forbindelse, at 
samhørighedspolitikken, som er af central betydning for udviklingen af nationale 
programmer inden for rammerne af det europæiske semester, bør udgøre et fokuspunkt for 
den årlige vækstundersøgelse og bidrage til den årlige debat om vækst og beskæftigelse i 
EU;

8. opfordrer Kommissionen og Rådet til at indgå en aftale om konkrete foranstaltninger, som 
tager højde for særlige karakteristika og kan forbedre deltagelsen og øge inddragelsen af 
de nationale, regionale og lokale myndigheder, arbejdsmarkedets parter og civilsamfundet 
i udformningen og gennemførelsen af bæredygtige politikker inden for rammerne af AGS 
med henblik på at sikre større engagement i Europa 2020-målene; bemærker, at denne 
anvendelse af forvaltning på flere niveauer ikke bør medføre en stigning i den 
administrative byrde for de endelige støttemodtagere;

9. anser det for vigtigt, at samhørighedspolitikken bidrager til at reducere de interne 
konkurrenceforskelle og strukturelle ubalancer ved at åbne mulighed for tilpasning til de 
specifikke betingelser og behov, der identificeres på lokalt, regionalt og nationalt niveau; 
glæder sig i denne forbindelse over Kommissionens initiativ, der går ud på så vidt muligt 
at omfordele ikke-tildelte strukturfondsmidler til fordel for energieffektivitet, 
beskæftigelsen blandt unge samt små og mellemstore virksomheder, eftersom de får en 
afgørende rolle i bestræbelserne på at nå Europa 2020-målene; anmoder om at blive holdt 
underrettet om gennemførelsen af dette initiativ på nationalt plan;

10. glæder sig over, at Kommissionen i den årlige vækstundersøgelse for 2013 erkender, at 
den administrative kapacitet må forøges for at sikre en hurtigere fordeling af ikke-tildelte 
strukturfondsmidler; påpeger, at sådanne bestræbelser bør fokusere på myndighederne på 
nationalt, regionalt og lokalt plan; understreger, at hurtigere udbetaling af ikke-tildelte 
strukturfondsmidler kan bidrage til at sikre øget likviditet på markedet;

11. er enig med Kommissionen i, at EU’s innovative finansielle instrumenter kan fungere som 
katalysatorer for målrettede investeringer, føre til, at EU-budgettet får en 
multiplikatoreffekt, og øge EU’s vækstpotentiale; opfordrer på denne baggrund 
indtrængende Kommissionen til at forelægge detaljerede oplysninger og sørge for 
yderligere bistand og vejledning til medlemsstaterne og regionerne med hensyn til en øget 
anvendelse af finansielle instrumenter under samhørighedspolitikken i 2013 og i den 
kommende programmeringsperiode (2014-2020); opfordrer medlemsstaterne til at følge 
Kommissionens fremgangsmåde og også i deres nationale reformprogrammer klart 
angive, hvordan de agter at anvende midler fra strukturfondene til at styrke vækst- og 
beskæftigelsesfremmende prioriteringer gennem anvendelse af finansielle instrumenter;

12. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at afhjælpe dårligt stillede gruppers lave 
deltagelse på arbejdsmarkedet, herunder personer, der tilhører mindretal (f.eks. romaer), 
kommer fra de fattigste mikroregioner eller er handicappede;
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13. anerkender betydningen af øget udlånskapacitet hos EIB og anbefaler, at den bringes i 
overensstemmelse med de af EU’s prioriteringer, der er fokuseret på at fjerne de regionale 
forskelle; opfordrer Kommissionen til at anmode medlemsstaterne om at anvende en del 
af deres strukturfondsbevillinger til at tage del i EIB’s kreditrisiko og stille lånegarantier 
til rådighed for SMV'er og mikrovirksomheder, hvorved der opnås en forøgelse af den 
økonomiske aktivitet på tværs af alle sektorer og regioner, hvilket sikrer yderligere 
beskæftigelsesmuligheder og gør, at den manglende adgang til kredit, som i øjeblikket 
hæmmer SMV'erne, kan overvindes;

14. konstaterer, at de demografiske ændringer har en klar indvirkning på udbuddet af social 
infrastruktur, hvilket udgør en alvorlig udfordring for alle generationer i hele EU; 
understreger i denne forbindelse, at samhørighedspolitiske tiltags rolle i håndteringen af 
de demografiske udfordringer bør tillægges større betydning i Kommissionens 
undersøgelse;

15. opfordrer medlemsstaterne til at anvende strukturfondene fuldt ud til at føre aktive 
arbejdsmarkedspolitikker for at øge beskæftigelsesevnen for alle aldersgrupper og således 
muliggøre et længere arbejdsliv og for at bekæmpe den strukturelle og langsigtede 
arbejdsløshed på effektiv vis; understreger i denne forbindelse, at der bør sikres 
tilstrækkelige investeringer i både finansiel bistand og efteruddannelse for nationale og 
regionale forvaltninger med henblik på at forbedre deres færdigheder og kapacitet samt 
deres kendskab til reglerne om strukturfondene og Samhørighedsfonden; mener, at 
Kommissionen som en hastesag bør foreslå en europæisk ungdomsgaranti for reelt at 
forbedre situationen for unge, der ikke er i beskæftigelse eller under uddannelse, og bør 
arbejde tæt sammen med medlemsstaterne om at anvende en del af deres endnu ikke 
anvendte strukturfondsmidler til bekæmpelse af ungdomsarbejdsløsheden, navnlig hos 
unge på landet, og fokusere på deres iværksættermuligheder for at undgå afvandring fra 
landdistrikterne.
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