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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 den 
ekonomiska och budgetära samordningen under den europeiska planeringsterminen, och 
som möjliggjort parallell övervakning av nationella budgetar och den ekonomiska 
politiken under en sexmånadersperiod varje år.

2. Europaparlamentet betonar hur viktig sammanhållningspolitiken är som centralt verktyg 
för Europa 2020-strategin. Parlamentet anser att en stark och väl finansierad 
sammanhållningspolitik är ett ändamålsenligt och effektivt instrument för att genomföra 
Europa 2020-strategin och 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 territoriell, ekonomisk och social sammanhållning i alla regioner inom EU och 
beakta solidaritetsprincipen. Parlamentet understryker i detta sammanhang vikten av att 
involvera regionerna för att uppnå Europa 2020-strategins mål.

3. Europaparlamentet påminner om att sammanhållningspolitiken endast kan bli 
framgångsrik om en sund och tydlig finans- och strukturpolitik som stimulerar tillväxten
inrättas av medlemsstaterna. Parlamentet betonar att ett genomförande av de gemensamma 
strategiska ramfonderna i de fall där de nationella regeringarna misslyckas med att 
fastställa rätt politik eller med att genomföra nödvändiga strukturella reformer, kan 
innebära att finansiella medel slösas i onödan eller till och med att incitamenten för att 
korrigera en osund ekonomisk politik minskar.

4. Europaparlamentet betonar att sammanhållningspolitikens flexibla instrument snabbt 
anpassas i kristider för att tillgodose 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.

Finanspolitisk och budgetär obalans och risken för recession

5. Europaparlamentet är djupt oroat över den höga risken för att euroområdet återfaller i 
recession, vilket antyds av sviktande ekonomi och ökad arbetslöshet.

6. Europaparlamentet anser att det är nödvändigt att ytterligare stärka budgetdisciplinen och 
de finanspolitiska institutionerna på både nationell och subnationell nivå för att kunna öka 
marknadens förtroende för de offentliga finansernas hållbarhet på medellång och lång sikt 
i euroområdet, vilket är av största vikt för tillväxten. Parlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att fortsätta den finanspolitiska konsolideringen och att respektera 
reglerna för budgetbalans, i linje med reglerna i stabilitets- och tillväxtpakten, som tar 
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hänsyn till varje lands specifika makroekonomiska situation.

7. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att i utgifts- och inkomstdelarna i budgeten 
prioritera tillväxtfrämjande politik, framför allt inom utbildning, forskning, innovation, 
infrastruktur och energi och att garantera effektiviteten i sådana utgifter och inkomster.

Tillväxt och sysselsättning

8. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att se till att olika ekonomisk-politiska 
instrument är enhetliga, framför allt att de åtgärder som syftar till att uppfylla Europa 
2020-strategins syften och övergripande mål tillmäts lika stor vikt, för att dra till sig 
investerarnas intresse och återvinna deras förtroende så att en långsiktig finansiering av 
realekonomin kan uppnås.

9. Europaparlamentet uppmanar till kraftfulla åtgärder för att återvinna förtroendet i 
banksektorn och på så sätt stimulera investeringar. Parlamentet påminner om att den 
bristande tillgången på finansiering fortfarande är ett av de huvudsakliga hindren som 
stoppar små och medelstora företag från att hitta privat kapital motsvarande EU:s 
samfinansiering och återfå sin konkurrenskraft.

10. Europaparlamentet påpekar att det ständigt krävs ytterligare ansträngningar för att nå 
målen, framför allt på sysselsättningsområdet – ett område som är minst lika viktigt som 
tillväxten inom ramen för den europeiska terminen. Parlamentet betonar att nya 
arbetstillfällen är en förutsättning för hållbar tillväxt och för att förebygga framtida kriser.

11. Europaparlamentet anser att det krävs en förbättrad samordning av den ekonomiska 
politiken och långtgående strukturreformer för att öka tillväxten och produktiviteten.


