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KORTFATTAD MOTIVERING 

För att försöka bemöta kritiken om bristande strategisk motivering – och ansvarstagande – för 

utgifter inom EU:s sammanhållningsfonder infördes ökad resultatinriktning programperioden 

2014–2020. En resultatram fastställdes för varje operativt program, där man specificerade 

investeringarnas förväntade resultat och hur man skulle mäta framstegen på väg mot målen.  

Senast 2019 kommer en översyn att göras och de program och prioriteringar som uppnått sina 

delmål och slutmål kommer att få tillgång till den tillhörande resultatreserven (6 % av de 

resurser som tilldelats genom Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska 

socialfonden och Sammanhållningsfonden). De som allvarligt misslyckats med att uppnå sina 

delmål kan eventuellt få böta. 

Föredraganden är negativt överraskad av kommissionens förslag, som kort och gott uppmanar 

medlemsstaterna att frivilligt, helt eller delvis, låta förvaltningen av pengarna i 

resultatreserven styras av kommissionens iver att genomföra horisontella strukturreformer 

med koppling till den europeiska planeringsterminen.  

För det första anser föredraganden att sammanhållningspolitiken och den europeiska 

planeringsterminen varken har samma mål eller tjänar samma syfte. Förhandsvillkor och 

makroekonomiska villkor medför stora risker vad gäller att uppnå en hållbar, rättvis och 

balanserad tillväxt. Europaparlamentet har vid flera tillfällen understrukit att 

sammanhållningspolitikens ”interaktion med den europeiska planeringsterminen inte bör 

förhindra uppfyllandet av dess verkliga mål i enlighet med fördragen”1. Att avleda ytterligare 

21 miljarder euro till mål som är strikt kopplade till den europeiska ekonomiska styrprocessen 

avviker klart från sammanhållningspolitikens huvudsakliga mål, nämligen att ”minska 

skillnaderna mellan de olika regionernas utvecklingsnivåer”2.  

Att omleda så stora summor kommer att störa genomförandet och skada politikens potentiella 

verkan. Viktiga och kompletterande sammanhållningspolitiska principer, t.ex. konkret 

solidaritet, rättvis omfördelning av tillgångar och själva idén med resultatbetingade incitament 

och belöningar, kommer att allvarligt undergrävas.  

Vad gäller förfarandet har föredraganden starka invändningar. Förslaget kommer för sent och 

är extremt otydligt. Ändringarna kommer att ha retroaktiv verkan, skulle kunna rubba 

budgeten för de överenskomna årliga nationella beloppen och kan störa redan planerade 

utgifter för specifika projekt.  

Föredraganden kritiserar att andra EU-finansieringsinstrument stöder strukturreformer som är 

inriktade på den europeiska planeringsterminen under innevarande programperiod. 

Omfördelning av sammanhållningspengar till förmån för t.ex. stödprogrammet för 

strukturreformer har redan gjorts, och nu föreslår kommissionen en kraftig ökning av 

anslagen till detta stödprogram. Balansen skulle dessutom kunna försämras ytterligare i nästa 

                                                 
1 Regionutskottets yttrande (20.2.2018), till utskottet för ekonomi och valutafrågor och deras betänkande om den 

europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: den årliga tillväxtöversikten 2018 

(2017/2226(INI)), punkt 4. 
2 Konsoliderad version av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt – Tredje delen: Unionens politik och 

inre åtgärder – Avdelning XVIII: Ekonomisk, social och territoriell sammanhållning – Artikel 174 (f.d. artikel 

158 i EG-fördraget), EUT 115, 9.5.2008, s. 127. 
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programplaneringsperiod 2021–2027. Kommissionen föreslår ett nytt reformstödprogram med 

en budget på 25 miljarder euro – som finansieras genom flexibilitetsinstrumentet och hålls 

separat från EU:s struktur- och investeringsfonder – och planerar samtidigt att minska de 

totala anslagen till sammanhållningspolitiken med 7 %1.  

Delad förvaltning ger intryck av delat ansvar, men om en medlemsstat beslutar sig för att helt 

eller delvis använda resultatreserven till stöd för strukturreformer innebär det att man går över 

till direkt förvaltning. Följaktligen kommer eventuella förslag om reformåtaganden att 

bedömas, godkännas och förvaltas enbart av kommissionen. 

Föredraganden beklagar att förslaget går stick i stäv med andra kommissionsuttalanden i 

parlamentets kammare den senaste tiden (mars 2018)2. Eftersom kommissionen inte sagt sig 

ha någon avsikt att ändra datum för resultatbedömningen och tilldelningen av 

resultatreserven, skulle en ändring av resultatreservens inriktning och förvaltning i detta skede 

vara ett klart fall av dubbelmoral.  

Med beaktande av ovanstående anser föredraganden att ITRE-utskottet bör uppmana REGI-

utskottet, som ansvarigt utskott, samt ECON-utskottet och BUDG-utskottet, som associerade 

utskott, att förkasta kommissionens förslag. 

****** 

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi uppmanar utskottet för regional utveckling 

att som ansvarigt utskott föreslå att kommissionens förslag förkastas. 

                                                 
1 Kommissionens meddelande till Europaparlamentet, Europeiska rådet, rådet, Europeiska ekonomiska och 

sociala kommittén och Regionkommittén: En modern budget för ett EU som skyddar, försvarar och sätter 

medborgarna i centrum – Flerårig budgetram 2021-2027 (COM(2018)0321), 2.5.2018, s. 10. 
2 Europaparlamentets plenarsammanträde, torsdagen den 15 mars 2018, större interpellation, fråga för muntligt 

besvarande från REGI-utskottet om ESI-fondernas resultatreserv. 
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