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FÖRSLAG

Utskottet för regional utveckling uppmanar utskottet för sysselsättning och sociala frågor att 
som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet beklagar att kommissionen har ignorerat upprepade krav från 
parlamentet om att skapa full demokratisk legitimitet för den europeiska terminen, till att 
börja med genom att omvandla den årliga tillväxtöversikten till årliga riktlinjer för hållbar 
tillväxt. Detta bör göras i en form som tillåter parlamentet att lägga fram ändringsförslag 
och som säkerställer att en öppen process för interinstitutionellt beslutsfattande leder till 
gemensamma politiska riktlinjer. Parlamentet uppmanar kommissionen att vara mer 
ambitiös när den lägger fram de kommande årliga tillväxtöversikterna och inkludera 
tillväxtinriktad vägledning och mer långtgående riktlinjer för nationella, regionala och 
lokala myndigheter. Parlamentet betonar det faktum att nationella parlament och regionala 
och lokala myndigheter har mycket begränsad tillgång till den europeiska terminen, trots 
att deras bidrag och deltagande behövs för att förbättra möjligheterna att uppnå 
Europa 2020-målen.

2. Europaparlamentet är mycket oroat över att långtidsarbetslösheten i EU fortsätter att stiga 
ännu flera år efter att systemkrisen bröt ut, och att detta åtföljs av alarmerande 
ungdomsarbetslöshetssiffror och ökad risk för fattigdom och social utslagning utan några 
förhoppningar om en snar förbättring.

3. Europaparlamentet uppmanar kommissionen, medlemsstaterna och regionerna att 
prioritera kraftfulla åtgärder mot arbetslösheten i EU.

4. Europaparlamentet betonar att kommissionen bör ta större hänsyn till specifika lokala, 
regionala och nationella tendenser, liksom möjliga fel i sina beräkningar, vilka utgör 
grunden för den årliga tillväxtöversikten.

5. Europaparlamentet påpekar att sammanhållningspolitiken, i egenskap av ett viktigt 
EU-investeringsinstrument som har stor betydelsen för Europa 2020-strategin och som är 
väl inriktat på lokala, regionala och nationella investeringsbehov, inte bara bidrar till att 
minska skillnaderna mellan regioner, utan även till medlemsstaternas ekonomiska 
återhämtning och till ett effektivt genomförande av en hållbar tillväxt och 
sysselsättningsskapande åtgärder i såväl medlemsstaterna som unionen som helhet. 
Parlamentet noterar att detta innebär att sammanhållningspolitiken är ett av de mest 
lämpade tillgängliga instrumenten för att se till att tillväxten verkligen ger det antal nya 
arbetstillfällen som kommissionen förutser i den årliga tillväxtöversikten för 2013. 
Parlamentet anser därför att alla eventuella nedskärningar i sammanhållningspolitikens 
budget skulle vara mycket negativa för Europa 2020-målen och kräver därför att 
tillräckligt med resurser avsätts för sammanhållningspolitiken under den nya 
programperioden, dvs. minst samma belopp som under innevarande programperiod 2007–
2013, och att sammanhållningspolitiken fortsätter att täcka alla EU-regioner.

6. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att se till att 
regionalpolitiken kommer att fortsätta att vara en viktig del av utvecklingen av nationella 
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program inom den europeiska terminen och kommer att utgöra ett nyckelverktyg för att 
uppnå de fastställda social- och sysselsättningspolitiska målen på medellång och lång sikt.

7. Europaparlamentet påpekar att samtidigt som det finns kraftiga ekonomiska begränsningar 
och minskad utlåningskapacitet i den privata sektorn utgör strukturfonderna och 
sammanhållningsfonden, genom sin ekonomiska storlek och sina uppsatta mål, en 
nödvändig hävstång som står till medlemsstaternas förfogande för att stimulera ekonomin 
och bidra till att nå tillväxt- och sysselsättningsmålen i enlighet med 
Europa 2020-strategin. I samband med detta och med hänsyn till den nyckelroll som 
sammanhållningspolitiken spelar för utvecklandet av nationella program inom ramen för 
den europeiska terminen, betonar parlamentet att denna politik bör stå i fokus för de årliga 
tillväxtöversikterna och bör bidra till den årliga debatten om tillväxt och sysselsättning 
i EU.

8. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och rådet att enas om konkreta åtgärder där 
man respekterar olika särdrag och i högre grad involverar och engagerar nationella, 
regionala och lokala myndigheter, arbetsmarknadens parter och civilsamhället 
i formuleringen och genomförandet av en hållbar politik inom den årliga 
tillväxtöversikten, i syfte att förbättra ägandet och uppnåendet av Europa 2020-målen. 
Parlamentet påpekar dock att denna tillämpning av flernivåstyre inte bör öka den 
administrativa bördan för slutmottagarna.

9. Europaparlamentet anser att sammanhållningspolitiken måste bidra till att minska 
problemen med ojämlik konkurrens och strukturell obalans genom sin möjlighet att 
anpassas till de specifika förhållanden och behov som fastställs på lokal, regional och 
nationell nivå. Parlamentet välkomnar i detta sammanhang kommissionens initiativ att när 
så är möjligt använda ännu outnyttjade strukturfondsmedel till 
energieffektiviseringsåtgärder och till åtgärder som främjar anställning av unga och 
gynnar små och medelstora företag, eftersom dessa kommer att vara betydelsefulla för att 
nå Europa 2020-målen. Parlamentet begär att få hållas informerat om genomförandet av 
detta initiativ på nationell nivå.

10. Europaparlamentet välkomnar att kommissionen i den årliga tillväxtöversikten för 2013 
påpekar att den årliga administrativa kapaciteten måste stärkas för att se till att ännu 
outnyttjade strukturfondsmedel kan fördelas snabbare. Parlamentet påpekar att ett sådant 
arbete bör fokusera på myndigheter på nationell, regional och lokal nivå och påpekar att 
en snabbare fördelning av ännu outnyttjade strukturfondsmedel kan bidra till att stärka 
likviditeten på marknaden.

11. Europaparlamentet håller med kommissionen om att innovativa europeiska 
finansieringsinstrument kan fungera som katalysatorer för riktade investeringar och bidra 
till att det skapas multiplikatoreffekter i EU:s budget samt öka EU:s tillväxtpotential. 
Parlamentet uppmanar därför kommissionen att tillhandahålla detaljerad information, 
ytterligare stöd samt vägledning till medlemsstater och regioner rörande en bredare 
tillämpning av finansiella instrument inom ramen för sammanhållningspolitiken under 
2013 och den kommande programperioden (2014–2020). Parlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att följa kommissionen och att även i sina respektive nationella 
reformprogram tydligt ange hur de avser att använda tilldelningarna från 
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strukturfondsmedlen för att främja tillväxt och sysselsättning med hjälp av finansiella 
instrument.

12. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att göra något åt den 
låga sysselsättningsnivån bland missgynnade grupper, bland annat personer som tillhör 
minoriteter (t.ex. romer), som kommer från de fattigaste mikroregionerna eller som har 
funktionshinder.

13. Europaparlamentet erkänner betydelsen av att öka EIB:s utlåningskapacitet och 
rekommenderar att denna anpassas till EU:s prioriteringar om att utjämna regionala 
skillnader. Parlamentet uppmanar kommissionen att be medlemsstaterna att använda 
en del av sina strukturfondsmedel för att sprida EIB:s lånerisk och erbjuda lånegarantier 
för små och medelstora företag och mikroföretag, för att på så sätt främja den ekonomiska 
verksamheten inom alla sektorer och regioner, garantera ytterligare arbetsplatser och 
överbrygga den brist på tillgång till krediter som för närvarande hämmar de små och 
medelstora företagen.

14. Europaparlamentet påpekar att demografiska förändringar tydligt påverkar 
tillhandahållandet av social infrastruktur och innebär en allvarlig utmaning för alla 
generationer i hela EU. Parlamentet understryker i detta sammanhang att man 
i kommissionens undersökning bör ta större hänsyn till sammanhållningspolitikens roll för 
att möta demografiska utmaningar.

15. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att fullt ut utnyttja strukturfonderna genom 
att bedriva en aktiv arbetsmarknadspolitik för att kunna förbättra anställbarheten för alla 
åldersgrupper i syfte att förlänga arbetslivet och bekämpa den strukturella arbetslösheten 
och långtidsarbetslösheten på ett effektivt sätt. Parlamentet understryker i detta 
sammanhang att tillräckliga investeringar i form av såväl ekonomiskt stöd som utbildning 
bör avsättas till förmån för nationella och regionala förvaltningar för att öka kapaciteten 
och regelkunskaperna hos de myndigheter som ansvarar för strukturfonderna och 
sammanhållningsfonden. Parlamentet anser att kommissionen snarast bör föreslå 
en europeisk ungdomsgaranti för att verkligen förbättra situationen för unga som saknar 
arbete och som inte genomgår utbildning, samt bör arbeta nära medlemsstaterna för att 
avsätta delar av deras ännu outnyttjade strukturfondsmedel för att bekämpa 
ungdomsarbetslösheten på i synnerhet landsbygden, och då fokusera på ungdomars 
möjligheter att driva företag för att på så sätt motverka avfolkningen.



PE500.413v02-00 6/6 AD\922521SV.doc

SV

RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

Antagande 18.12.2012

Slutomröstning: resultat +:
–:
0:

35
2
0

Slutomröstning: närvarande ledamöter François Alfonsi, Luís Paulo Alves, Charalampos Angourakis, Victor 
Boştinaru, John Bufton, Nikos Chrysogelos, Tamás Deutsch, Rosa 
Estaràs Ferragut, Danuta Maria Hübner, María Irigoyen Pérez, Seán 
Kelly, Mojca Kleva Kekuš, Constanze Angela Krehl, Petru Constantin 
Luhan, Ramona Nicole Mănescu, Vladimír Maňka, Iosif Matula, 
Erminia Mazzoni, Miroslav Mikolášik, Ana Miranda, Jan Olbrycht, 
Wojciech Michał Olejniczak, Younous Omarjee, Markus Pieper, 
Georgios Stavrakakis, Nuno Teixeira, Lambert van Nistelrooij, Justina 
Vitkauskaite, Oldřich Vlasák, Joachim Zeller, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Slutomröstning: närvarande suppleanter Ivars Godmanis, Lena Kolarska-Bobińska, Maurice Ponga, Elisabeth 
Schroedter, Derek Vaughan

Slutomröstning: närvarande suppleanter 
(art. 187.2)

Olle Ludvigsson


