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FÖRSLAG

Utskottet för regional utveckling uppmanar utskottet för ekonomi och valutafrågor att som 
ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

Allmän bakgrund

1. Europaparlamentet välkomnar de ansträngningar som har gjorts i syfte att stärka 
samordningen av ekonomi-, budget- och sysselsättningspolitiken under den europeiska 
planeringsterminen, och som möjliggjort parallell övervakning av de nationella 
budgetarna och den ekonomiska politiken under en sexmånadersperiod varje år. 
Parlamentet betonar att fokus i kommissionens årliga tillväxtöversikt måste ligga på 
sammanhållningspolitiken. Parlamentet beklagar därför att man i den årliga 
tillväxtöversikten för 2013 inte har utforskat möjligheten att inleda en meningsfullare 
debatt om tillväxten och sysselsättningen i EU, i synnerhet genom att se över riktlinjerna 
för översikten. Parlamentet anser att arbetet med den europeiska planeringsterminen 2012 
har visat på att EU måste åstadkomma ekonomisk, social och territoriell sammanhållning 
mellan regioner och förbättra den makroekonomiska samordningen samt förbättra 
demokratisk legitimitet och god förvaltning när det gäller sammanhållningspolitiken och 
i samband med all sammanlänkad politik på europeisk nivå som syftar till att uppnå målen 
i Europa 2020-strategin.

2. Europaparlamentet betonar hur viktig sammanhållningspolitiken är som centralt verktyg 
för att uppnå målen i Europa 2020-strategin och för att skapa tillväxt och sysselsättning 
samt för att stabilisera realekonomin. Parlamentet anser att en stark och väl finansierad 
sammanhållningspolitik är ett ändamålsenligt och effektivt instrument för att genomföra 
Europa 2020-strategin och hjälpa till att förebygga framtida ekonomiska och finansiella 
kriser, tack vare dess långsiktiga utvecklingsprogram, budgetdimension och 
decentraliserade förvaltningssystem samt införandet av unionens prioriteringar om hållbar 
utveckling. Parlamentet påpekar att sammanhållningspolitiken är en investeringspolitik 
och ska därför främja hållbar territoriell, ekonomisk och social sammanhållning inom alla 
regioner i EU och beakta solidaritetsprincipen. Parlamentet understryker i detta 
sammanhang vikten av att involvera alla regioner och lokala myndigheter för att uppnå 
Europa 2020-strategins mål om smart och hållbar tillväxt för alla.

3. Europaparlamentet räknar med att den regionala politiken kommer att fortsätta spela 
en mycket viktig roll i utvecklingen av nationella program inom ramen för den europeiska 
planeringsterminen och samtidigt utgöra ett centralt instrument för att uppnå de mål som 
satts upp på medellång och lång sikt.

4. Europaparlamentet påminner om att sammanhållningspolitiken endast kan bli 
framgångsrik med en stabil och hållbar finansieringsram. Parlamentet betonar att 
användningen av fonder som omfattas av grundförordningen inte får bero av om 
makroekonomiska villkor uppfylls eftersom regionala och lokala myndigheter inte kan 
klandras för de nationella regeringarnas oförmåga att balansera sina budgetar.
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5. Europaparlamentet betonar att en stark och väl finansierad sammanhållningspolitik skulle 
kunna förebygga framtida ekonomiska och finansiella kriser i Europa och skulle framför 
allt kunna skydda mindre utvecklade regioner.

6. Europaparlamentet betonar att sammanhållningspolitikens flexibla instrument i kristider 
snabbt anpassas till de ständigt förändrade behoven och de allt hårdare ekonomiska 
villkoren. Parlamentet påminner om att akuta åtgärder, till exempel förskottsbetalningar 
eller höjda samfinansieringsnivåer, har kopplats samman med långsiktiga politiska 
åtgärder för att stimulera tillväxten och skapa sysselsättning. Parlamentet välkomnar 
i detta sammanhang kommissionens initiativ när det gäller möjligheten att flytta över 
outnyttjade strukturfondsmedel till små och medelstora företag samt till 
energieffektiviseringsåtgärder och åtgärder för anställning av unga.

7. Europaparlamentet betonar behovet av att modernisera den offentliga förvaltningen 
eftersom den är en viktig faktor för att förbättra medlemsstaternas kapacitet att absorbera 
strukturfonderna. Parlamentet föreslår att medlemsstaterna bör erbjudas experthjälp om de 
så önskar. Parlamentet påminner om att användningen av strukturfonder även bör 
förbättras genom en minskad administrativ börda.

Finanspolitisk och budgetär obalans och risken för recession

8. Europaparlamentet oroas över att den budgetåtstramning som gjorts på en gång och 
synkroniserat i de flesta ekonomier i euroområdet kommer att dämpa tillväxtutsikterna för 
2013. Parlamentet anser att tillväxt- och sysselsättningsskapande investeringar bör utgöra 
kärnan i medlemsstaternas insatser och att åtstramning bör införas stegvis under en längre 
period. Parlamentet välkomnar kommissionens erkännande av att man endast genom 
differentierad finanspolitisk konsolidering i medlemsstaterna kan uppnå både tillväxt och 
social rättvisa.

9. Europaparlamentet anser att en mer differentierad och balanserad finanspolitisk 
konsolidering på både nationell och subnationell nivå skulle kunna bidra till hållbara 
offentliga finanser, ökad tilltro till marknaden, ökad konkurrenskraft, ökad tillväxt och 
förbättrade sysselsättningsmöjligheter i euroområdet och förvisso i hela EU.

10. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att i utgifts- och inkomstdelarna i budgeten 
prioritera tillväxtfrämjande politik, framför allt inom utbildning, forskning, innovation, 
informations- och kommunikationsteknik, infrastruktur samt energi och att garantera att 
sådana utgifter och inkomster är effektiva. Parlamentet betonar att särskild 
uppmärksamhet även bör ägnas åt att förstärka arbetsförmedlingarnas och de aktiva 
arbetsmarknadsåtgärdernas räckvidd och effektivitet. 

11. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att särskilt uppmärksamma livslångt 
lärande och omskolningsprogram i syfte att undvika arbetskraftsbrist inom vissa 
intresseområden under de kommande decennierna.

Tillväxt och sysselsättning

12. Europaparlamentet betonar behovet av att kunna garantera samstämmighet inom och 
mellan medlemsstaternas och regionernas ekonomiska politik där särskild uppmärksamhet 
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bör riktas mot spridningseffekterna av enskilda nationella ekonomipolitiska åtgärder. 
Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att se till att olika ekonomisk-politiska instrument 
är enhetliga, framför allt att de åtgärder som syftar till att uppfylla målen i 
Europa 2020-strategin för att återvinna investerarnas förtroende så att en långsiktig 
finansiering av realekonomin kan uppnås. Mot bakgrund av den begränsade och 
kostsamma tillgången till finansiering för många företag och hushåll uppmanas 
kommissionen att fortsätta sitt arbete med medlemsstaterna för att öka användningen av 
outnyttjade strukturfondsmedel och uppmuntra medlemsstaterna att utnyttja nya 
innovativa riskfördelningsinstrument fullt ut (till exempel projektobligationer) så att privat 
finansiering kan frigöras.

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

14. Europaparlamentet uppmanar kommissionen, medlemsstaterna och regionerna att 
prioritera resoluta åtgärder mot arbetslösheten i EU. 

15. Europaparlamentet uppmanar till kraftfulla åtgärder för att återvinna förtroendet 
i banksektorn och på så sätt stimulera investeringar. Parlamentet påminner om att 
otillräcklig tillgång till finansiering fortfarande är ett av de huvudsakliga hindren som 
stoppar små och medelstora företag från att finna privat kapital för att matcha 
EU:s samfinansiering och återfå sin konkurrenskraft. Parlamentet betonar att 
sammanhållningspolitikens innovativa finansieringsinstrument tillsammans med 
EIB:s kapital kan driva på investeringar som inriktas på små och medelstora företag och 
fungera som ett komplement till traditionell bankutlåning. Parlamentet rekommenderar att 
utnyttjandet av strukturfonderna tillsammans med finansiering från EIB ska undersökas 
ytterligare, bl.a. för finansiering av riskkapitalfonder och fond-i-fonder som kan 
mångfaldiga sitt värde för pengarna genom att generera ytterligare finansiering för små 
och medelstora företag. Parlamentet uppmanar kommissionen att tillhandahålla detaljerad 
information samt ytterligare stöd och vägledning till medlemsstaterna och regionerna när 
det gäller finansieringsinstrument inom sammanhållningspolitiken för 2013 och 
kommande programperiod (2014–2020).

16. Europaparlamentet påpekar att det krävs mer resoluta åtgärder för att skapa förutsättningar 
för en återhämtning med ökad sysselsättning inom ramen för den europeiska 
planeringsterminen. Parlamentet betonar att nya arbetstillfällen är en förutsättning för 
hållbar tillväxt och för att förebygga framtida kriser.

17. Europaparlamentet anser att det krävs en förbättrad samordning av den ekonomiska 
politiken och långtgående strukturreformer för att öka tillväxten, konkurrenskraften och 
produktiviteten samt att budgetåtgärder och tillväxt- och sysselsättningsfrämjande 
åtgärder måste vidtas samtidigt eftersom de alla är beroende av varandra och tillsammans 
utgör förutsättningar för fullständig återhämtning.
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