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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om effekter på EU-strukturfondenes udgifter i medlemsstaterne af de budgetmæssige 
begrænsninger hos regionale og lokale myndigheder
(2013/2042(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til konklusionerne fra Det Europæiske Råd den 28.-29. juni 20121;

– der henviser til konklusionerne fra Det Europæiske Råd den 14.-15. marts 20132;

– der henviser til de aktuelle interinstitutionelle forhandlinger om den fremtidige 
samhørighedspolitik og den flerårige finansielle ramme,

– der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 af 11. juli 2006 om generelle 
bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske 
Socialfond og Samhørighedsfonden og ophævelse af forordning (EF) nr. 1260/1999,

– der henviser til sin beslutning af 20. november 2012 med henstillinger til Kommissionen 
om rapporten fra formændene for Det Europæiske Råd, Europa-Kommissionen, Den 
Europæiske Centralbank og Eurogruppen "Hen imod en egentlig økonomisk og monetær 
union"3,

– der henviser til sin beslutning af 23. juni 2011 om dagsordenen for byerne i EU og dens 
fremtid i samhørighedspolitikken4,

– der henviser til sin lovgivningsmæssige beslutning af 12. marts 2013 om forslag til 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fælles bestemmelser om overvågning og 
evaluering af udkast til budgetplaner og til sikring af korrektion af uforholdsmæssigt store 
underskud i medlemsstaterne i euroområdet5, 

– der henviser til sin lovgivningsmæssige beslutning af 12. marts 2013 om udkast til 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning om skærpelse af den økonomiske og 
budgetmæssige overvågning af medlemsstater, der har eller er truet af alvorlige 
vanskeligheder med hensyn til deres finansielle stabilitet i euroområdet6,

– der henviser til sin beslutning af 11. marts 2009 om samhørighedspolitik: Realøkonomiske 
investeringer7,

– der henviser til sin beslutning af 13. marts 2013 om Det Europæiske Råds konklusioner af 

                                               
1 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/da/ec/131388.pdf.
2 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/da/ec/136151.pdf.
3 Vedtagne tekster, P7_TA(2012)0430.
4 Vedtagne tekster, P7_TA(2011)0284.
5 Vedtagne tekster, P7_TA(2013)0070.
6 Vedtagne tekster, P7_TA(2013)0069.
7 Vedtagne tekster, P6_TA(2009)0124.
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7.-8. februar om den flerårige finansielle ramme1,

– der henviser til forslag til Regionsudvalgets udtalelse af 6. marts 2013 om "Synergier 
mellem private investeringer og offentlig finansiering på lokalt og regionalt niveau –
partnerskaber for økonomisk vækst og velstand",

– der henviser til Regionsudvalgets udtalelse af 1. februar om "Større synergi mellem EU's, 
de nationale og subnationale budgetter",

– der henviser til Regionsudvalgets notat fra 2012 om budgetstramningernes indvirkning på 
lokale finanser og investeringer,

– der henviser til Den Europæiske Investeringsbanks notat af 14. december 2012 om 
konsekvenserne af recessionen i 2008-2009 for EU's regionale konvergens2,

– der henviser til Kommissionens "Occasional Papers" fra december 2012 "The Quality of 
Public Expenditures in the EU"3,

– der henviser til forretningsordenens artikel 48,

– der henviser til betænkning fra Regionaludviklingsudvalget og udtalelser fra 
Budgetudvalget og Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender (A7-0000/2013),

A. der henviser til, at den verdensomspændende økonomiske og finansielle krise har hæmmet 
social, økonomisk og territorial samhørighed i EU, hvilket har ført til højere 
arbejdsløshed, lavere BNP og voksende regionale forskelle samt budgetunderskud på 
nationalt, regionalt og lokalt plan; 

B. der henviser til, at krisens timing og alvor har varieret meget i EU’s regioner, hvilket har 
fremhævet allerede eksisterende strukturelle svagheder og medført et alvorligt fald i BNP-
væksten, rekordhøje arbejdsløshedsrater, et forringet erhvervsklima og nedsat 
forbrugertillid;

C. der henviser til, at bankerne og finansmarkederne i stigende grad er blevet tilbageholdende 
med at låne ud, efterhånden som suveræne og subnationale regeringers formodede 
kreditværdighed er blevet forringet;

D. der henviser til, at finanspagten har vist sig at være uegnet til at imødegå krisens 
udfordringer, og at en vækstpagt forudses som den mest anvendelige løsning, eftersom der 
i dag er konsensus om, at stram finanspolitik og budgetnedskæringer uden investeringer 
ikke sætter nyt skub i økonomien og ikke vil skabe gunstige betingelser for jobskabelse og 
økonomisk vækst;

E. der henviser til, at de europæiske struktur- og investeringsfonde har til formål at fremme 
den økonomiske, sociale og territoriale samhørighed i hele EU, mindske regionale 
forskelle, fremme konvergens og stimulere udvikling, beskæftigelse og sociale fremskridt 

                                               
1 Vedtagne tekster, P7_TA(2013)0078.
2 http://www.eib.org/infocentre/publications/all/econ-note-2012-regional-convergence.htm.
3 http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/occasional_paper/2012/pdf/ocp125_en.pdf.
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gennem produktive investeringer;

F. der henviser til, at de europæiske struktur- og investeringsfondes midler ligeledes er 
udgifter øremærket til at støtte intelligent, inklusiv og bæredygtig vækst og 
konkurrenceevne og dermed er med til at mindske underskuddet i forhold til BNP;

G. der henviser til, at det EU-dækkende kollaps, der blev udløst af statsgældskrisen, har 
betydet, at budgetstramningspolitikkerne er blevet vidt udbredte; der henviser til, at deres 
indvirkning på lokale finanser har været ødelæggende og har medført, at adskillige 
budgetposter er blevet nedskåret eller justeret, hvilket har bragt nationale, regionale og 
lokale myndigheders finansierings-/medfinansieringskapacitet til produktive investeringer 
i fare;

H. der henviser til, at kun få stater er blevet ved med at støtte lokale investeringer, mens de 
øvrige, da de stod over for statsgældskrisen, besluttede at indefryse eller skære ned på den 
økonomiske støtte til lokale myndigheder til investeringer med en kraftig tendens til at 
centralisere eller indføre interne stabilitetspagtsregler, som i stor udstrækning har 
reduceret investeringer;

I. der henviser til, at subnationale regeringer er centrale aktører i regional udvikling: de 
tegner sig for 60 % af de offentlige investeringer og 38 % af konsoliderede offentlige 
udgifter til "økonomiske anliggender", og dækker dermed de fleste udgifter, der kan 
påvirke regional udvikling, som f.eks. handels- og beskæftigelsesanliggender, landbrug, 
transport og F&U;

J. der henviser til, at investeringer i EU har fungeret som en justeringsvariabel i to ud af tre 
lande, hvilket til dels skyldes den indsats, der blev gjort i 2009 for at overvinde kriserne; 
der henviser til, at investeringerne faldt med mere end 10 % i otte lande, herunder 
Grækenland, Portugal, Spanien, Italien og Irland; der henviser til, at faldet i 
investeringerne, som begyndte i 2010 (investeringstilskud fra centralregeringerne 
styrtdykkede med – 8,7 %), fortsætter og synes at være på vej ind i en negativ spiral; 

K. der henviser til, at subnationale myndigheder er pålagt at deltage i 
konsolideringsbestræbelserne og nedbringe deres underskud og gæld, samtidig med at 
lånevilkårene er blevet forringet for de økonomisk svagere subnationale regeringer;

L. der henviser til, at offentlige investeringer er centrale for social inklusion, og 
investeringsbehovene er betydelige i mange kritiske sektorer i EU's økonomi, såsom 
arbejdsmarkedet, infrastruktur, forskning og udvikling samt SMV'er;

M. der henviser til, at konvergensen bremsede betydeligt op under recessionen efter en 
periode med stigende konvergens i EU mellem 2000 og 2007; der henviser til, at de 
hårdest ramte regioner var dem med uholdbare og spekulative investeringer og dem med 
stærke eksportrettede produktionssektorer;

N. der henviser til, at medfinansieringen af de programmer, der støttes under 
samhørighedspolitikken, kan blive truet af den manglende fleksibilitet i anvendelsen af 
stabilitets- og vækstpagten;
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Generelle betragtninger

1. bemærker med alvorlig bekymring det tydelige mønster af stigende regional ulighed i EU 
i dag, med relativt fattige regioner i de nye medlemsstater og Sydeuropa og rige regioner i 
Central- og Nordeuropa;

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 tilstrækkelige 
budgetbevillinger inden for rammerne af FFR-forhandlingerne til struktur- og 
investeringsfondene, og navnlig at bemærke deres væsentlige andel af investeringerne på 
en række områder, såsom beskæftigelse, innovation, bæredygtig udvikling og støtte til 
SMV'er;

3. peger på, at samhørighedspolitikken har vist sig at være modstandsdygtig over for krisen, 
har tilpasset sine programmer og finansieringsinstrumenter og dermed tilvejebragt større 
fleksibilitet og ydet et afgørende bidrag på områder, hvor der er brug for investeringer for 
at opnå økonomisk modernisering og øget konkurrenceevne;

Finansieringskapaciteten i EU's regioner og synergier mellem det regionale og nationale 
plan og EU-planet

4. fremhæver den rolle, subnationale myndigheder spiller for at bringe budgettet i balance 
igen ved at fastholde niveauet af offentlige investeringer og medfinansiere nye projekter 
og skabe en løftestangseffekt, navnlig når de private investeringer ligger på et lavt niveau; 
understreger, at kapaciteten til at finansiere/medfinansiere og påtage sig forpligtelser 
vedrørende investeringer er altafgørende for at bevare et vækstpotentiale;

5. er bekymret over, at de vedvarende budgetstramningsforanstaltninger og den strenge 
økonomiske styring, der blev gennemført i 2011 og 2012, som indebar øget pres på og 
nedskæring af de offentlige budgetter, risikerer at mindske omfanget af de lokale 
politikker, der er rettet mod at opfylde Europa 2020;

6. understreger, at det er nødvendigt at genopbygge og øge den finansielle kapacitet på 
subnationalt plan til at sikre offentlige investeringer til programmer og projekter med sigte 
på at sætte skub i væksten og skaffe job, navnlig på regionalt og lokalt plan;

7. ser med tilfredshed på Kommissionens rapport fra 2012 om de offentlige finanser i 
ØMU'en, og navnlig kapitlet om skattemæssig decentralisering i EU, der fremhæver 
fornuften i en model med skattemæssig føderalisme, hvor skatteopkrævningen og 
udgiftsansvaret er uddelegeret til subnationale myndigheder; anmoder Kommissionen om 
at medtage et sådant kapitel om situationen med hensyn til de offentlige finanser og 
reformer på subnationalt niveau i næste års rapport om de offentlige finanser i ØMU'en;

8. fremhæver, at der er behov for større synergier mellem de nationale, subnationale og EU's 
budgetter for offentlige udgifter gennem en klar rolle- og ansvarsfordeling mellem de 
forskellige budgetmyndigheder på EU-plan, medlemsstatsplan og subnationalt plan, 
hvilket også indebærer klarhed over, hvilken rolle EU's politik og finansieringsindgreb 
spiller og rationalet herfor, respekt for nærhedsprincippet og lokale og regionale 
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myndigheders budgetmæssige rettigheder (deres rolle i beslutningstagning og kontrol), 
dvs. deres demokratiske ansvarlighed over for de lokalsamfund, der vælger dem, samt 
sikring af hvert forvaltningsniveaus autonomi til at fastlægge prioriteter og udgifter;

9. støtter kraftigt øget gennemsigtighed i budgetprocesserne på alle forvaltningsniveauer 
(herunder udtrykkelig identifikation af kilderne til EU-finansiering i nationale og 
subnationale budgetter) og sikring at, at der er adgang til data på EU-plan om 
udgiftsprofilerne for EU-støtteprogrammer på regionalt plan (hvor dette er muligt), men 
også præcisering af, hvordan prioriteringer og finansiering tilpasses hinanden på EU-plan, 
medlemsstatsplan og subnationalt plan med sigte på vedtagne prioriteringer på EU-plan;

10. anmoder Kommissionen om at fremlægge en grundig analyse og vurdering af potentialet i 
de nye finansieringsmidler og –kilder til at støtte investeringer i vækst, som f.eks. 
obligationsmarkedet, risikodelingsinstrumentet og brugen af innovative finansielle 
instrumenter; 

Økonomisk styring af EU og investeringer i vækst og job 

11. finder, at yderligere inddragelse af lokale myndigheder i den nye ramme for europæisk 
økonomisk styring er afgørende for at forbedre samordningen og nå målene i Europa 
2020-strategien;

12. fastholder på det kraftigste sin modstand mod indførelsen af en makroøkonomisk 
konditionalitet i samhørighedspolitikken for 2014-2020, som ville straffe regioner og 
samfundsgrupper, der allerede er svækket af krisen, gennem en suspension af 
betalingerne, hvilket muligvis ville have uforholdsmæssigt store konsekvenser i nogle 
medlemsstater og især i regionerne, til trods for deres fulde deltagelse i bestræbelserne på 
at bringe de offentlige budgetter i balance;

13. anmoder Kommissionen og medlemsstaterne om at gøre brug af alle 
fleksibilitetsmargener til at udnytte de muligheder, der er indbygget i det forebyggende 
element i stabilitets- og vækstpagten, for at afbalancere behovet for produktive offentlige 
investeringer med målsætningerne om finanspolitisk disciplin;

14. er af den opfattelse, at offentlige udgifter i forbindelse med gennemførelsen af 
programmer, der medfinansieres af struktur- og investeringsfondene, bør være undtaget 
fra stabilitets- og vækstpagtens begrænsninger, da det er udgifter, som er helliget 
konkurrenceevne, vækst og jobskabelse;

15. anmoder Kommissionen om at aflægge beretning om muligheden for eventuelle 
foranstaltninger inden for rammerne af EU's eksisterende finanspolitiske ramme med 
henblik på i højere grad at se på spørgsmålet om at adskille løbende udgifter og 
investeringer i beregningerne af budgetunderskud for at undgå, at offentlige investeringer 
med nettofordele på lang sigt regnes for at være negative; 

16. opfordrer indtrængende Kommissionen og medlemsstaterne til i forbindelse med de 
aktuelle forhandlinger om Den Økonomiske og Monetære Unions fremtid at tage højde 
for alle fleksibilitetsmargener i rammen for makroøkonomisk styring, således at der bliver 
mulighed for produktive investeringer, navnlig ved at genoverveje forholdet mellem 
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stabilitets- og vækstpagten og produktive offentlige investeringer og fritage offentlige 
udgifter i forbindelse med gennemførelsen af programmer, der medfinansieres af struktur-
og investeringsfondene inden for rammerne af vækstfremmende politikker, fra 
budgetovervågningsbestemmelserne i stabilitets- og vækstpagten;

17. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen.
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BEGRUNDELSE

Den aktuelle krise lægger betydelige begrænsninger på medlemsstaternes offentlige finanser. 
Derudover står subnationale myndigheder på baggrund af den igangværende finansielle og 
økonomiske krise i stigende grad over for et udfordrende dilemma, hvad angår deres kapacitet 
til at sikre produktive investeringer. På den ene side oplever de et voldsomt fald i deres 
indtægter, fordi centralregeringerne skærer ned på overførslerne og anmoder de regionale og 
lokale myndigheder om at bidrage til budgetstramningerne, mens de på den anden side er nødt 
til at tilsikre stadigt mere krævende sociale serviceydelser som følge af krisen, hvilket lægger 
ekstra pres på deres offentlige midler.

I denne specielle situation finder ordføreren det vigtigt at fremsætte konkrete forslag for at 
tillade den størst mulige fleksibilitet over for national medfinansiering af EU's 
udviklingsudgifter i en situation, hvor stabilitets- og vækstpagten gennemføres meget strengt. 
Dette vil blive gjort ved at analysere, i hvilket omfang den aktuelle krise har indvirket på 
subnationale myndigheders kapacitet til at forfølge de målsætninger om vækst og job, der 
indgår i Europa 2020-strategien, og ved at foreslå måder, hvorpå disse organers 
finansieringskapacitet til produktive investeringer kan øges.

I lyset af de igangværende forhandlinger om den fremtidige samhørighedspolitik og FFR'en 
og mere generelt af debatten om fremtidens Økonomiske og Monetære Union, understreger 
ordføreren, at det er af allerstørste politiske vigtighed for Parlamentet at indkredse og anbefale 
gennemførlige muligheder for, at nationale, regionale og lokale myndigheder kan investere i 
intelligent, inklusiv og bæredygtig vækst. 

I lyset af ovenstående anser ordføreren det for at være nødvendigt især at udnytte alle 
fleksibilitetsmargener i rammen for makroøkonomisk styring, således at der bliver mulighed 
for tilstrækkelige investeringer, navnlig ved at genoverveje forholdet mellem stabilitets- og 
vækstpagten og produktive offentlige investeringer. Kommissionens opfordres kraftigt til at 
aflægge beretning herom senest den 31. juli 2013 som krævet i den såkaldte "twopack": 

- Offentlige udgifter i forbindelse med gennemførelsen af programmer, der 
medfinansieres inden for rammerne af samhørighedspolitikken og politikken for 
udvikling af landdistrikterne, bør være undtaget fra stabilitets- og vækstpagtens 
begrænsninger, da det er udgifter, som er helliget fremme af konkurrenceevne og 
vækst.

- Udnyttelse af de muligheder, der er indbygget i det forebyggende element i stabilitets-
og vækstpagten, for at afbalancere behovet for produktive offentlige investeringer med 
målsætningerne om finanspolitisk disciplin. 


