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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 mere omfattende 
retningslinjer for de nationale, regionale og lokale myndigheder;

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

3. bemærker, at samhørighedspolitikken, som er et vigtigt EU-investeringsværktøj, der netop 
er rettet mod de regionale investeringsbehov, bidrager ikke alene til at reducere 
forskellene mellem regionerne, men også til den økonomiske genopretning og effektiv 
bæredygtig vækst- og jobskabelse i EU som helhed;

4. påpeger, at strukturfondene i en tid med finanspolitisk begrænsning og reduceret 
udlånskapacitet i den private sektor er en vigtig løftestang til stimulering af økonomien og 
gennemførelse af 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;

5. understreger vigtigheden af at inddrage de nationale, regionale og lokale myndigheder, 
arbejdsmarkedets parter og civilsamfundet i udformningen og gennemførelsen af politiske 
retningslinjer i den årlige vækstundersøgelse, med henblik på at sikre større engagement i 
Europa 2020-målene; 

6. anser det for vigtigt, at samhørighedspolitikken bidrager til at reducere de interne 
konkurrenceforskelle og strukturelle ubalancer gennem sin mulighed for tilpasning til 
regionernes specifikke behov; glæder sig i denne forbindelse over Kommissionens 
initiativ til så vidt muligt at omfordele ikke-tildelte strukturfondsmidler til fordel for små 
og mellemstore virksomheder, energieffektivitet og beskæftigelsen blandt unge; anmoder 
om at blive holdt underrettet om gennemførelsen af dette initiativ på nationalt plan;

7. opfordrer medlemsstaterne til at anvende strukturfondene fuldt ud for at øge 
beskæftigelsesevnen og bekæmpe den strukturelle og langsigtede arbejdsløshed på 
effektiv vis; mener, at Kommissionen som en hastesag bør foreslå en europæisk 



PE500.413v01-00 4/4 PA\918002DA.doc

DA

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 tildelte strukturfondsmidler til bekæmpelse af ungdomsarbejdsløsheden.


