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FORSLAG 

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender opfordrer Regionaludviklingsudvalget, 

som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det 

vedtager: 

1. glæder sig over Kommissionens kriterier, idet det fremhæves, at de udfordringer, som 

medlemsstaterne står overfor, er af langsigtet karakter, og at de flerårige programmer, der 

finansieres af de europæiske struktur- og investeringsfonde (ESI-fonde), og som skal tjene 

til at imødegå disse udfordringer, kræver sikkerhed og kontinuitet, og at hyppig 

omprogrammering derfor bør undgås, idet stabilitet i stedet tilgodeses med henblik på at 

styrke forudsigeligheden og troværdigheden ved ESI-fondenes programmer; mener, at de 

landespecifikke henstillingers mere kortsigtede fokus ikke bør bringe ESI-midlernes 

langsigtede mål i fare i betragtning af ESI-midlernes langsigtede og resultatorienterede 

karakter og det europæiske semesters årlige cyklus; har tillid til, at Kommissionen og 

Rådet vil udvise omhu, når der anmodes om omprogrammering af fondene eller 

suspension af betalinger for programmer i henhold til princippet om EU-solidaritet, der 

gradvist udtrykkes gennem mekanismen for fordeling af EU-finansieringsmidler, og som 

bør forblive et kerneelement i EU's politik; 

2. understreger, at investeringer støttet af ESI-fonde skal finde sted inden for forsvarlige 

makroøkonomiske rammer, hvis de skal kunne maksimere indvirkningen på vækst, 

udvikling, samhørighed og jobskabelse i Europa samt imødegå nye sociale og økonomiske 

udfordringer, når sådanne opstår; minder imidlertid om, at bevillingerne under ESI-fonde 

er baserede på specifikke berettigelseskriterier, der er tilknyttet udviklingsniveauet i EU's 

regioner, hvorfor beslutninger om enten at omprogrammere eller suspendere udbetalinger 

baseret på andre kriterier, vil kunne være i uoverensstemmelse med rationalet bag disse 

fonde; 

3. gør opmærksom på, at omprogrammering eller suspension som reguleret ved artikel 23 i 

forordning om fælles bestemmelser vil kunne undergrave målene med ESI-fonde i alle 

medlemsstater, navnlig i dem der oplever svære makroøkonomiske og sociale ubalancer; 

opfordrer Kommissionen til kun at gøre brug af mekanismen, når medlemsstaterne 

gentagne gange ikke har formået at tage virkningsfulde skridt til at imødekomme 

anmodninger om omprogrammering, og hvor der er klare beviser for, at 

omprogrammering vil kunne have en betydelig indvirkning på programmets potentiale for 

jobskabelse; understreger, at Kommissionen bør påvise, at modifikationerne ikke i negativ 

grad influerer på beskæftigelse og målsætninger for sociale anliggender, som 

medlemsstaterne har opstillet; opfordrer derfor Kommissionen til at foretage en vurdering 

af indvirkningerne på arbejdsløsheden og den økonomiske udvikling i de berørte lande; 

fremhæver, at ethvert program med langsigtede positive virkninger knyttet til sociale 

investeringer bør forblive urørt; 

4. mener, at det er mod hensigten, hvis EU-midler til støtte af uddannelse, 

erhvervsuddannelse og jobskabelse, suspenderes, når midlerne faktisk indfrier deres mål; 

opfordrer derfor Kommissionen til at være påpasselig med at anvende den første streng i 

artikel 23 i forordningen om fælles bestemmelser på alle programmer, der hører ind under 

temamålene for ESI-fondene, navnlig mål (8), (9) eller (10), eller de 
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beskæftigelsesmæssige og sociale mål indeholdt i Europa 2020-strategien og til at 

supplere enhver modifikation af programmerne under ESI-fondene med passende 

garantier for, at målene for social samhørighed respekteres; anmoder Kommissionen om 

at påtage sig en streng forpligtelse til at overholde ESF-minimumsandelen som omhandlet 

i artikel 92, stk. 4, i forordningen om fælles bestemmelser; 

5. opfordrer Kommissionen til at træffe forholdsmæssigt afpassede foranstaltninger og til at 

overveje de økonomiske og sociale omstændigheder for medlemsstaterne med henblik på 

at undgå suspension af forpligtelser eller betalinger som fastsat i anden streng under 

artikel 23 i forordningen om fælles bestemmelser, når medlemsstater befinder sig i en af 

de situationer, der er beskrevet i punkt 1, litra a) til e), i bilag III til forordningen om 

fælles bestemmelser; opfordrer Kommissionen til hver gang at vurdere indvirkningen af 

suspension på beskæftigelsen og til at prøve at afbøde eventuelle uønskede virkninger for 

den berørte befolkning; 

6. anmoder Kommissionen om i anvendelsen af artikel 23 i forordningen om fælles 

bestemmelser at udarbejde en gennemsigtig og demokratisk beslutningsproces, i 

overensstemmelse med artikel 23, stk. 15, i forordningen om fælles bestemmelser, 

herunder indførelse af et tidligt varslingssystem til at oplyse det berørte land om 

muligheden for at iværksætte omprogrammeringsproceduren øjeblikkeligt efter 

offentliggørelsen af de landespecifikke henstillinger, og til at tillade Parlamentet på 

grundlag af en formaliseret procedure at blive holdt underrettet om alle stadier i 

vedtagelsen af omprogrammeringsanmodninger eller om ethvert forslag eller enhver 

beslutning om suspension af forpligtelser eller betalinger; 

7. opfordrer Kommissionen til at opstille en tidsplan for ophævelse af suspensionen under 

artikel 23, stk. 8, i forordningen om fælles bestemmelser. 
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