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FORSLAG

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

1. glæder sig over de landespecifikke henstillinger for 2013 og især de ambitiøse tiltag, der 
skal sætte gang i væksten, bekæmpe ungdomsarbejdsløsheden, skabe jobs og fremme 
konkurrenceevnen i EU's økonomier; 

Vækst og konkurrenceevne

2. fastholder samhørighedspolitikkens betydning som det primære investeringsinstrument, 
der spiller en central rolle i bekæmpelsen af krisen og i at spore EU og dets regioner ind 
på bæredygtig vækst; Understreger derfor vigtigheden af at sikre passende 
budgetbevillinger inden for rammerne af FFR-forhandlingerne til EU's struktur- og 
investeringsfonde og påpeger især deres væsentlige andel af investeringerne på en række 
områder, såsom beskæftigelse, innovation, bæredygtig udvikling og støtte til SMV'er;

3. er stærkt bekymret over det store fald inden for offentlige og private investeringer i den 
produktive økonomi, især på lokalt og regionalt plan; mener, at der er behov for afgørende 
foranstaltninger til at reformere produkt- og arbejdsmarkederne, indføre en forsigtig 
lønpolitik, basere den fremtidige vækstmodel på innovation og udvikle produktionen mod 
aktiviteter med merværdi; er af den faste overbevisning, at struktur- og 
investeringsfondene er afgørende for at kunne forebygge og afhjælpe utilstrækkeligheder 
inden for førnævnte områder;

4. mener, at selvom de finansielle beskyttelsesforanstaltninger, der er blevet vedtaget af 
ECB, har beroliget finansmarkederne, er problemet vedrørende konkurrenceevnen i 
euroområdet endnu ikke blevet løst; 

Arbejdsløshed og krisens sociale konsekvenser

5. glæder sig over arbejdsmarkedsreformerne med henblik på at fremme arbejdsmarkedets 
omstillingsevne, skabe mere intern og ekstern fleksibilitet, begrænse opsplitningen og 
lette jobskift; gør imidlertid opmærksom på, at der er behov for flere og mere 
dybdegående reformer, især for at fremme arbejdsmarkedets mobilitet og unges mobilitet 
med særligt henblik på at forbedre unges erhvervsmuligheder, navnlig de unge, der har 
svært ved at komme ind på arbejdsmarkedet, og at hjælpe med jobsøgning og at skabe 
klarhed og gennemsigtighed i forholdet mellem uddannelse og erhvervstræning for at 
opnå bedre overensstemmelse mellem kvalifikationer og ledige job; 

Adgang til finansiering og fragmentering af det indre marked

6. er stærkt bekymret over de private investorers vedvarende usikkerhed, deres manglende 
tillid og tilbageholdenhed i forhold til at foretage investeringer, især på grund af 
produktivitetsstandarder og den vedvarende fragmentering af det indre marked samt 
ændringer i erhvervspolitikken; beklager dybt, at der på grund af krisen er en ringe grad af 
tiltro, som gør både private investorer og finanssektoren risikosky, og påminder om, at 
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arbejdet med at styrke banksektoren bør fortsætte;

Makroøkonomisk styring 

7. glæder sig over det faldende antal medlemsstater, der er i gang med proceduren 
vedrørende uforholdsmæssigt stort underskud; opfordrer indtrængende Kommissionen og 
medlemsstaterne til at udnytte alle fleksibilitetsmargener, der er indbygget i den 
forebyggende del af stabilitets- og vækstpagten (SVP), for at afbalancere behovene for 
produktive offentlige investeringer med målsætningerne om finanspolitisk disciplin, f.eks. 
ved at undtage de samlede niveauer for national medfinansiering af de europæiske 
struktur- og investeringsfonde fra stabilitets- og vækstpagtens begrænsninger eller ved i 
beregningerne i forbindelse med pagten at tage hensyn til den pågældende medlemsstats 
nettobehov for selvfinansiering og ikke bruttobehovet.


