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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om samhørighedspolitik: realøkonomiske investeringer
(2009/2009(INI))

Europa-Parlamentet,

 der henviser til meddelelse fra Kommissionen om en europæisk økonomisk 
genopretningsplan (KOM(2008)0800),

 der henviser til meddelelse fra Kommissionen om samhørighedspolitik: realøkonomiske 
investeringer (KOM(2008)0876),

 der henviser til formandskabets konklusioner fra Det Europæiske Råds møde i december 
2008,

 der henviser til Kommissionens forslag til ændring af Rådets forordning (EF) nr. 
1083/2006 om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, 
Den Europæiske Socialfond og Samhørighedsfonden, for så vidt angår en række 
bestemmelser om økonomisk forvaltning,

 der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om 
ændring af forordning (EF) nr. 1081/2006 om Den Europæiske Socialfond med henblik på 
at udvide listen over omkostningstyper, der er berettigede til støtte fra ESF,

 der henviser til forretningsordenens artikel 45,

 der henviser til betænkning fra Regionaludviklingsudvalget og udtalelser fra Økonomi- og 
Valutaudvalget og Udvalget om Industri, Forskning og Energi (A6-0000/2009),

1. glæder sig meget over vedtagelsen af den økonomiske genopretningsplan, som beskriver 
medlemsstaterne og Kommissionens koordinerede indsats for at tackle den økonomiske 
krise; minder om, at planens samlende princip er solidaritet og social retfærdighed, og at 
den er i overensstemmelse med Lissabonstrategien; mener, at de foreslåede 
foranstaltninger vil bidrage til større og langsigtede strukturreformer;

2. fremhæver, at strukturfondene er effektive værktøjer, som er beregnet til at hjælpe 
regioner med økonomisk og social omstrukturering og dermed gennemføre 
foranstaltningerne under planens fire prioriterede områder med henblik på at sætte skub i 
økonomien; støtter, at strukturfondene anvendes i stedet for at fremskynde opfindelsen af 
nye økonomiske værktøjer; bemærker, at disse foranstaltninger supplerer dem, der er 
truffet på nationalt plan;

3. støtter de foreslåede ændringer af gennemførelsesbestemmelserne, som har til formål at 
øge strukturfondenes fleksibilitet samt at tilpasse dem, så de opfylder behovene i disse 
ekstraordinære økonomiske omstændigheder; tilskynder ikke desto mindre Kommissionen 
til at undersøge muligheden for at forenkle de eksisterende instrumenter;



PE419.927v01/00 4/4 PR\765779DA.doc

DA

4. mener, at foranstaltninger som fremskyndelse af betalinger, anvendelse af engangsbeløb 
og standardsatser vil stimulere gennemførelsen af projekter, navnlig inden for 
infrastruktur samt energi- og miljøsektoren;

5. understreger den store betydning af tiltag vedrørende beskæftigelses- og erhvervsstøtte for 
den økonomiske genopretning; opfordrer medlemsstaterne til i vid udstrækning at gøre 
brug af strukturfondene til at fremme jobskabelse, små og mellemstore virksomheder 
(SMV'er) og iværksætterånd;

6. tilskynder medlemsstaterne til oftere at gøre brug af de muligheder, som Den Europæiske 
Investeringsbank tilbyder, navnlig de finansielle instrumenter Jessica og Jeremie; 
understreger betydningen af Jaspers for projektforberedelse;

7. tilskynder Kommissionen til at øge den tekniske bistand til medlemsstaterne for at 
forbedre projekternes kvalitet og projektgennemførelsens effektivitet;

8. opfordrer Kommissionen til at overvåge virkningerne af ændringerne i gennemførelsen af 
strukturfondene samt til at inddrage sine observationer i midtvejsevalueringen af 
Fællesskabets strategiske retningslinjer om samhørighed;

9. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til 
medlemsstaterne.


	765779da.doc

