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FORSLAG

Regionaludviklingsudvalget opfordrer Økonomi- og Valutaudvalget, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

Generel baggrund

1. udtrykker tilfredshed med bestræbelserne på at styrke den økonomiske og budgetmæssige 
koordinering gennem det europæiske semester, som muliggør en parallel kontrol af 
medlemsstaternes budgetpolitikker og økonomiske politikker i en periode på seks 
måneder hvert år;

2. understreger samhørighedspolitikkens afgørende rolle som nøgleinstrument for Europa 
2020; er af den opfattelse, at en stærk og solidt finansieret samhørighedspolitik på grund 
af dens langfristede udviklingsprogrammer, den budgetmæssige dimension, det 
decentraliserede forvaltningssystem og medtagelsen af EU’s prioriteter for en bæredygtig 
udvikling udgør et målrettet og effektivt instrument til gennemførelse af Europa 2020 og 
forebygger fremtidige økonomiske og finansielle kriser; påpeger, at 
samhørighedspolitikken er en investeringspolitik, og at den derfor bør fremme den 
territoriale, økonomiske og sociale samhørighed i alle EU's regioner under overholdelse af 
solidaritetsprincippet; understreger i denne sammenhæng, at det er vigtigt at inddrage 
regionerne i opnåelsen af Europa 2020-målene;

3. påpeger, at samhørighedspolitikken kun kan lykkes, hvis medlemsstaterne indfører 
forsvarlige, brede og vækstfremmende finans- og strukturpolitikker; understreger, at 
gennemførelse af fondene under den fælles strategiske ramme i tilfælde, hvor 
medlemsstaternes regeringer ikke indfører de rette politikker eller ikke gennemfører de 
nødvendige strukturreformer kan indebære spild af finansielle ressourcer eller endog 
reducere incitamenterne til at korrigere uhensigtsmæssige økonomiske politikker; 

4. understreger, at samhørighedspolitikkens fleksible instrumenter i en krisetid hurtigt kan 
tilpasses til skiftende behov og barskere finansielle vilkår; henviser til, at 
nødforanstaltninger som f.eks. forudbetalinger eller højere medfinansieringssatser er 
blevet kombineret med langsigtede politikforanstaltninger, der skal stimulere væksten og 
skabe beskæftigelse;

Finanspolitiske og budgetmæssige ubalancer samt risiko for recession

5. betragter med stor bekymring den betydelige risiko for en ny recession i euroområdet, 
som er kendetegnet ved en sammentrækning af økonomien og stigende arbejdsløshed; 

6. mener, at en yderligere styrkelse af den finanspolitiske disciplin og de finansielle 
institutioner på såvel nationalt som regionalt og lokalt plan er en forudsætning for at øge 
markedets tillid til den mellem- og langsigtede bæredygtighed af de offentlige finanser i 
euroområdet, hvilket har afgørende betydning for væksten; opfordrer indtrængende 
medlemsstaterne til at tilstræbe budgetkonsolidering og overholde reglerne om 
budgetbalance i overensstemmelse med stabilitets- og vækstpagten, der tager hensyn til de 
enkelte landes makrofinansielle situation;
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7. opfordrer medlemsstaterne til i deres budgetter, på såvel udgifts- som indtægtssiden, at 
prioritere vækstfremmende politikker, særlig på områder som uddannelse, forskning, 
innovation, infrastruktur og energi, og til at sikre effektiviteten af sådanne udgifter og 
indtægter;

Vækst og beskæftigelse

8. opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at sikre, at der er sammenhæng mellem de 
forskellige økonomiske politikinstrumenter, særlig hvad angår politikker, der sigter på en 
ligevægtig opnåelse af Europa 2020-strategiens mål og overordnede mål, for at tiltrække 
investorer og genoprette deres tillid og dermed opnå en langsigtet finansiering af 
realøkonomien;

9. opfordrer til vedtagelse af kraftige forholdsregler, der skal genskabe tilliden til 
banksektoren og dermed øge investeringerne; henviser til, at manglende adgang til 
finansiering fortsat er en af de kritiske barrierer, der forhindrer SMV'er i at finde den 
nødvendige private kapital til at modsvare EU-medfinansiering og genfinde deres 
konkurrenceevne;

10. påpeger, at der vedvarende kræves yderligere bestræbelser med henblik på at nå målene, 
især for så vidt angår beskæftigelsesområdet, der i forbindelse med det europæiske 
semester er mindst lige så vigtigt som væksten; understreger, at jobskabelse er en 
forudsætning for bæredygtig vækst og forebyggelse af fremtidige kriser;

11. er af den opfattelse, at en styrkelse af væksten og produktiviteten kræver øget samordning 
af de økonomiske politikker samt vidtrækkende strukturreformer.


