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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 kommissionens årliga tillväxtöversikt för 2017, som är en 

viktig del av den europeiska återhämtningsprocessen och grundar sig på en strategi av 

investeringar, strukturreformer, jobbskapande och en ansvarsfull budgetpolitik, i syfte att 

ytterligare främja ökad tillväxt, stärka återhämtningen i Europa och åstadkomma en 

uppåtgående konvergens. 

2. Europaparlamentet oroas över att makroekonomiska obalanser och begränsad konvergens 

fortfarande förekommer, särskilt inom euroområdet. 

3. Europaparlamentet oroas över det ofullständiga genomförandet av de landsspecifika 

rekommendationerna i samband med den ekonomiska återhämtningen i Europa, liksom 

det stora investeringsgapet i EU, som äventyrar EU:s tillväxtmöjligheter på längre sikt. 

Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att ingå omfattande åtaganden om att genomföra 

strukturreformer och minska sina offentliga skulder i förhållande till BNP samt sina 

budgetunderskott för att främja tillväxt och skapa sysselsättning. Parlamentet anser att 

medlemsstaterna även i fortsättningen bör vara huvudansvariga för genomförandet av de 

landsspecifika rekommendationerna och för beslut om det bästa sättet att göra detta. 

Parlamentet framhåller den roll som spelas av lokala och regionala myndigheter och andra 

relevanta aktörer, liksom av de europeiska struktur- och investeringsfonderna själva, för 

att stödja dessa strukturreformer, sysselsättningsskapande åtgärder och investeringar. 

Parlamentet uppmanar kommissionen att överväga att vid behov låta lokala och regionala 

myndigheter delta i den europeiska planeringsterminen. 

4. Europaparlamentet efterlyser politiska åtgärder inom ramen för den europeiska 

planeringsterminen för att främja den inhemska efterfrågan så att den europeiska 

ekonomin blir mer motståndskraftig med tanke på de förvärrade globala utsikterna och 

den minskade globala efterfrågan. 

5. Europaparlamentet uppmärksammar syftet med Europeiska fonden för strategiska 

investeringar (Efsi) som är att stödja investeringsprojekt med hög risk med målet att stärka 

tillväxtpotentialen på basis av arbetstillfällen av god kvalitet och produktivitet. 

Parlamentet är dock oroat över den enorma obalansen i hur Efsi används mellan EU15 

(91 % av finansieringen) och EU13 (9 % av finansieringen). Parlamentet noterar 

kommissionens förslag att stärka synergierna och komplementariteten mellan Efsi och 

ESI-fonderna, samt att tillhandahålla mer riktat lokalt och regionalt tekniskt bistånd, för 

att mildra skillnaderna på den inre marknaden genom att ge alla regioner möjlighet att 

utveckla sin potential och för att förbättra Efsis geografiska täckning över hela EU. 

Parlamentet uppmanar EIB och kommissionen att säkerställa att fördelningen av medel 

baseras på en försiktig finansiell analys med tillämpningar som bedöms rättvist efter deras 

förtjänster. Parlamentet betonar dock att det fortfarande saknas belägg för effekterna av 

Efsis bidrag till tillväxt och sysselsättning. I detta hänseende betonar parlamentet att Efsi 

måste komplettera ESI-fonderna och under inga omständigheter får underminera 

sammanhållningspolitikens roll som unionens primära investeringspolitik som för EU 

närmare dess medborgare. Parlamentet uppmanar kommissionen att föreslå ytterligare 

åtgärder i syfte att minska ovannämnda obalans och hantera den på ett bättre sätt. 
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6. Europaparlamentet delar kommissionens uppfattning att Europeiska centrumet för 

investeringsrådgivning måste stärkas så att det kan arbeta mer lokalt och regionalt och 

förbättra samarbetet med nationella investeringsbanker, så att det kan fungera som ett 

användbart verktyg för att hjälpa initiativtagare till projekt att utforma bättre projekt, 

särskilt för regioner eller sektorer där det behövs ytterligare täckning och teknisk 

kapacitet. Parlamentet uppmanar kommissionen att främja en bättre användning av Efsi av 

lokala och regionala myndigheter i hela EU, särskilt genom investeringsplattformar. 

Parlamentet uppmanar därför kommissionen att bidra till detta genom att sprida 

information och åtgärda den rådande bristen på administrativ och institutionell kapacitet 

på subnationell nivå. Parlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att 

utnyttja den fulla potentialen hos Efsi och ESI-fonderna i linje med 2020-strategin för att 

minska investeringsgapet i EU. 

7. Europaparlamentet understryker att medlemsstaterna i samband med den europeiska 

planeringsterminen och ansträngningarna att förenkla sammanhållningsinsatserna, t.ex. 

verksamheten i arbetsgruppen för bättre genomförande, behöver intensifiera sina åtgärder 

för att genomföra nödvändiga strukturreformer samt alla andra åtgärder till stöd för 

genomförandet, inbegripet institutionellt kapacitetsbyggande, i syfte att främja tillväxt och 

sysselsättning och genom att avlägsna de hinder som sammanhållningspolitikens 

mottagare stöter på. Parlamentet understryker dock behovet av samordning mellan EU:s 

prioriteringar och nationella, regionala och lokala behov. Parlamentet betonar betydelsen 

av förhandsvillkor för att förbättra kapacitetsbyggandet i medlemsstaterna. Parlamentet 

betonar behovet av att intensifiera rapporteringen till de europeiska medborgarna av de 

uppnådda resultaten för att göra det europeiska mervärdet mer synligt. 

8. Europaparlamentet upprepar att genomförandet av ESI-fonderna under 

budgetplaneringsperioden 2014–2020 måste påskyndas. Parlamentet håller med om att 

medlemsstaterna bör vara ansvariga för utformningen av programmen och anser att 

skräddarsydda rekommendationer bör utformas utifrån analysen av 

genomförandebristerna och tas med i förfarandet för att formulera de landsspecifika 

rekommendationerna. Parlamentet uppmanar kommissionen att föra en nära dialog med 

medlemsstaterna för att ta fram sådana åtgärder. 

9. Europaparlamentet understryker att det krävs mer flexibilitet i genomförandet för 

medlemsstaterna när de utnyttjar investeringsklausulerna, så att man kan reagera bättre på 

de ekonomiska utmaningarna och öka tillväxten. Parlamentet delar i detta sammanhang 

revisionsrättens uppfattning om att offentlig upphandling, som är ett ihållande problem, 

även måste hanteras inom kommissionen, så att kommissionen agerar som en förespråkare 

för förbättringar på detta område. 

10. Europaparlamentet gläder sig över att kommissionens förslag att hålla inne med delar av 

ESI-fonderna till Spanien och Portugal hålls vilande till följd av konstruktiv kritik från 

parlamentet, som på ett övertygande sätt visat att detta förslag är överflödigt, och på 

grundval av en bedömning av kommissionen, som hävdar att båda länderna gör framsteg 

mot sina mål för att minska underskottet. Parlamentet delar kommissionens uppfattning att 

euroområdet måste inta ett mer gemensamt förhållningssätt och ta hänsyn till skillnaderna 

i budgetsituationen mellan medlemsstaterna: Parlamentet påminner i detta hänseende om 

kommissionens roll som fördragens väktare. Parlamentet förväntar sig dessutom under 

2017 en rapport från kommissionen om tillämpningen av artikel 23 i förordning (EU) 
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nr 1303/2013, i vilken hänsyn tas till parlamentet åsikt under den strukturerade dialogen 

2016. 

11. Europaparlamentet välkomnar kommissionens uttalande om betydelsen av investeringar i 

kunskap, innovation, utbildning och IKT som drivkrafter för tillväxt. Parlamentet 

förespråkar politiska åtgärder som möjliggör grundläggande tillgång till anslutning för alla 

europeiska medborgare. 

12. Europaparlamentet anser att målen för investeringsplanen för Europa endast kan uppnås 

med ökat engagemang med små och medelstora företag, lokala myndigheter och andra 

gräsrotsaktörer. Parlamentet uppmanar EIB och kommissionen att se till att dessa aktörer 

på ett effektivt sätt kan utforma och styra ansökningar om projektfinansiering, att de får 

tillräckligt stöd och inte belastas med onödiga regelbördor. Parlamentet noterar särskilt 

den positiva inverkan som lokalt ledd utveckling kan ha när det gäller att se till att lokala 

aktörer får komma till tals. 

13. Europaparlamentet välkomnar stödet till små och medelstora företag via Efsis avsnitt för 

små och medelstora företag och initiativet för små och medelstora företag. Parlamentet 

välkomnar den fortsatta återhämtningen bland små och medelstora företag sedan 

finanskrisen 2008. Parlamentet uppmanar kommissionen att samarbeta med 

medlemsstaterna för att säkerställa att problemområden åtgärdas, bland annat de 

långsamma ökningarna i antalet anställda vid små och medelstora företag och den 

stagnerande tillväxten inom tillverknings-, bygg- och detaljistsektorerna. 

14. Europaparlamentet anser att tillgång till finansiering förblir det största problemet för 

växande små och medelstora företag. Parlamentet konstaterar att den kommersiella 

banksektorn, som främst regleras av medlemsstaterna, fortfarande är den främsta 

finansieringskällan för de flesta små och medelstora företag. Parlamentet påpekar därför 

att medlemsstaterna fortfarande är de främsta aktörerna när det gäller återhämtningen 

inom sektorn för små och medelstora företag, och att kommissionen bör se till att dess 

åtgärder spelar en viktig stödjande roll. 
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