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FÖRSLAG

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

1. Europaparlamentet välkomnar de landsspecifika rekommendationerna för 2013, särskilt 
deras fokus på ambitiösa åtgärder för att få fart på tillväxten, åtgärda arbetslösheten och 
skapa arbetstillfällen och stärka EU-ekonomiernas konkurrenskraft. 

Tillväxt och konkurrenskraft

2. Europaparlamentet betonar att sammanhållningspolitiken har stor betydelse som det 
huvudsakliga investeringsinstrumentet och spelar en central roll för att bekämpa krisen 
och föra in EU och dess regioner på en väg mot hållbar tillväxt. Parlamentet understryker 
därför vikten av att garantera tillräckliga budgetmedel i samband med förhandlingarna om 
den fleråriga budgetramen till Europeiska unionens struktur- och investeringsfonder, 
framför allt med hänsyn till deras nyckelandel av investeringarna inom en rad områden 
såsom sysselsättning, innovation, hållbar utveckling och stöd till små och medelstora 
företag.

3. Europaparlamentet är mycket oroat över att de offentliga och privata investeringarna i den 
produktiva ekonomin väsentligt har minskat, särskilt på lokal och regional nivå. 
Parlamentet anser att det behövs avgörande åtgärder för att reformera produkt– och 
arbetsmarknaderna, anta en försiktig lönepolitik och basera den framtida tillväxtmodellen 
på innovation och flytta produktionen till verksamheter med stort mervärde. Parlamentet 
uttrycker sin fasta övertygelse om att struktur- och investeringsfonderna är av avgörande 
betydelse för att förhindra och mildra eventuella brister avseende ovannämnda aspekter.

4. Europaparlamentet anser att de finansiella skyddsåtgärderna, som antagits av ECB, har lett 
till lugnare finansmarknader men har inte löst problemet med konkurrenskraften inom 
euroområdet. 

Arbetslöshet och sociala konsekvenser av krisen

5. Europaparlamentet välkomnar arbetsmarknadsreformerna, som syftade till att förbättra 
arbetsmarknadens motståndskraft, införa större intern och extern flexibilitet, minska 
fragmenteringen och underlätta byte av jobb. Parlamentet påminner dock om att det 
behövs ytterligare och mer långtgående reformer, särskilt för att förbättra rörligheten på 
arbetsmarknaden och särskilt rörligheten för ungdomar, med särskild fokus på att förbättra 
arbetsmöjligheterna för ungdomar, särskilt dem med svårigheter att komma ut på 
arbetsmarknaden, tillhandahålla hjälp med jobbsökande och fastställa tydliga och 
transparenta kopplingar mellan utbildning och yrkesutbildning för att bättre matcha 
kompetens med tillgängliga arbeten. 

Tillgång till finansiering och fragmentering av den inre marknaden

6. Europaparlamentet är mycket oroat över den bestående osäkerhet som råder bland privata 
investerare, deras brist på förtroende och deras ovilja att investera, särskilt som en 
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konsekvens av produktivitetsstandarder med en bestående fragmentering av den inre 
marknaden och förändringar inom industripolitiken. Parlamentet beklagar att det som en 
konsekvens av krisen råder en atmosfär med lågt förtroende, som leder till att både privata 
investerare och finansinstitut är mycket motvilliga att ta risker samt påminner om att 
arbetet med att förstärka banksektorn bör fortstätta.

Makroekonomisk styrning 

7. Europaparlamentet välkomnar att antalet medlemsstater som är föremål för förfarandet vid 
alltför stora underskott minskar. Parlamentet uppmanar med kraft kommissionen och 
medlemsstaterna att utnyttja all utrymme för flexibilitet inom ramen för stabilitets- och 
tillväxtpaktens förebyggande gren för att skapa balans mellan behoven av produktiva 
offentliga investeringar och budgetdisciplinmålen, till exempel genom att utesluta de 
totala volymerna av nationell medfinansiering under struktur- och investeringsfonderna 
från stabilitets- och tillväxtpaktens gränser, eller genom att basera beräkningar avseende 
pakten på en medlemsstats nettolikviditetsbehov i motsats till bruttobehov.


