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FÖRSLAG 

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor uppmanar utskottet för regional utveckling att 

som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag: 

1. Europaparlamentet välkomnar kommissionens kriterier och betonar att medlemsstaternas 

utmaningar är av långsiktigt slag och att de fleråriga program som finansieras via de 

europeiska struktur- och investeringsfonderna i avsikt att bemöta dessa utmaningar kräver 

säkerhet och stabilitet. Återkommande omfördelningar bör därför undvikas och stabilitet 

är att föredra i stället så att förutsägbarheten och trovärdigheten för programmen inom de 

europeiska struktur- och investeringsfonderna kan förbättras. Parlamentet anser att de 

landsspecifika rekommendationernas mer kortsiktiga fokus inte får äventyra de europeiska 

struktur- och investeringsfondernas långsiktiga mål, med tanke på att de europeiska 

struktur- och investeringsfonderna och den europeiska planeringsterminens årliga cykel är 

mer långsiktiga och resultatorienterade. Parlamentet litar på att kommissionen och rådet 

kommer att vara mycket försiktiga när de begär omfördelning av medlen eller 

innehållande av utbetalningar för programmen, i enlighet med principen om EU-

solidaritet, som delvis kommer till uttryck genom mekanismen för fördelning av EU-

medel, och som bör förbli en central del av EU:s politik. 

2. Europaparlamentet betonar att investeringar som stöds via de europeiska struktur- och 

investeringsfonderna bör genomföras inom en sund makroekonomisk ram, så att deras 

effekter på tillväxt, utveckling, sammanhållning och sysselsättningsskapande åtgärder 

maximeras och så att nya sociala och ekonomiska utmaningar kan hanteras när de uppstår. 

Parlamentet påminner dock om att EU:s betalningar inom ramen för de europeiska 

struktur- och investeringsfonderna bygger på särskilda kriterier för stödberättigande som 

är knutna till EU-regionernas utvecklingsnivå. Därför kan beslut om omfördelning eller 

innehållande som bygger på andra kriterier vara oförenliga med själva idén bakom dessa 

fonder. 

3. Europaparlamentet påpekar att omfördelning eller innehållande av utbetalningar i enlighet 

med artikel 23 i förordningen om gemensamma bestämmelser i vissa fall skulle kunna 

äventyra målen för de europeiska struktur- och investeringsfonderna i alla medlemsstater, 

och särskilt i dem med stor makroekonomisk och social obalans. Parlamentet uppmanar 

kommissionen att endast använda mekanismen om medlemsstater konsekvent har 

underlåtit att vidta effektiva åtgärder, för att begära omfördelning, och i de fall då det 

finns kraftfulla argument för att omfördelning skulle kunna få en stor direkt inverkan på 

programmets möjligheter att bidra till att skapa sysselsättning. Parlamentet betonar att 

kommissionen bör visa att ändringarna inte inverkar negativt på de sysselsättningsmål och 

sociala mål som medlemsstaterna har fastställt. Parlamentet uppmanar därför 

kommissionen analysera påverkan på arbetslöshetsnivån och på den ekonomiska 

utvecklingen i berörda länder. Parlamentet betonar att man inte bör röra några program 

som uppvisar långsiktiga positiva effekter på samhällsinvesteringar. 

4. Europaparlamentet anser det vara kontraproduktivt att medel från de europeiska struktur- 

och investeringsfonderna till stöd för allmän utbildning, yrkesutbildning och 

sysselsättningsskapande åtgärder kan hållas inne om sådana medel uppnår sina mål. 

Parlamentet uppmanar därför kommissionen att vara försiktig vid tillämpningen av den 



 

PE557.113v02-00 4/5 AD\1065962SV.doc 

SV 

första delen av åtgärder enligt artikel 23 i förordningen om gemensamma bestämmelser på 

alla program som ingår i något av de tematiska målen för de europeiska struktur- och 

investeringsfonderna, särskilt de tematiska målen 8, 9 eller 10, eller de 

sysselsättningsrelaterade och sociala målen i Europa 2020-strategin, och att komplettera 

alla ändringar av programmen inom ramen för de europeiska struktur- och 

investeringsfonderna med lämpliga garantier för att de sammanhållningspolitiska målen 

respekteras. Parlamentet uppmanar kommissionen att strikt hålla fast vid åtagandet att 

tillämpa Europeiska socialfondens minimiandel enligt artikel 92.4 i förordningen om 

gemensamma bestämmelser. 

5. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att vidta lämpliga åtgärder och beakta de 

ekonomiska och sociala omständigheterna i medlemsstaterna för att undvika 

innehållanden av åtaganden eller betalningar som föreskrivs i den andra delen av åtgärder 

enligt artikel 23 i förordningen om gemensamma bestämmelser i de fall då medlemsstater 

berörs av någon eller några av de situationer som beskrivs i punkt 1 a–e i bilaga III till den 

förordningen. Parlamentet uppmanar kommissionen att alltid utvärdera hur innehållanden 

påverkar arbetslösheten och att försöka mildra de eventuella oönskade följderna för de 

människor som drabbas. 

6. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att vid tillämpningen av artikel 23 i 

förordningen om gemensamma bestämmelser utarbeta en insynsvänlig, effektiv och 

demokratisk beslutsprocess, som ska tillämpas konsekvent, i enlighet med artikel 23.15 i 

förordningen om gemensamma bestämmelser, vilket skulle inbegripa införandet av ett 

system för tidig varning för att informera det berörda landet om möjligheten att inleda 

omfördelningsförfarandet direkt efter offentliggörandet av de landsspecifika 

rekommendationerna, och att göra det möjligt för parlamentet att, på grundval av en 

formaliserad process, hållas informerat i alla skeden när det gäller godkännandet av 

begäranden om omfördelning respektive förslag och beslut om innehållande av åtaganden 

eller betalningar. 

7. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att fastställa en tidsfrist för hävande av det 

innehållande som avses i artikel 23.8 i förordningen om gemensamma bestämmelser. 
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