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FÖRSLAG

Utskottet för regional utveckling uppmanar budgetutskottet att som ansvarigt utskott infoga 
följande förslag i det förslag till resolution som antas:

1. Europaparlamentet påminner om att sammanhållning är ett av EU:s mål enligt artikel 3 
i fördraget om Europeiska unionen, fastställs i artikel 174 i EUF-fördraget och är en 
delad befogenhet mellan EU och medlemsstaterna. Parlamentet betonar att 
sammanhållningspolitiken är ett av unionens viktigaste politikområden och dess primära 
offentliga investeringspolitik, med en budget på 351,8 miljarder euro för den fleråriga 
budgetramen 2014–2020, vilket är en tredjedel av den fleråriga budgetramen, att den 
bör fortsätta vara det i nästa fleråriga budgetram utan ytterligare nedskärningar, och att 
nya unionsinitiativ måste åtföljas av nya och tillräckliga ekonomiska resurser och 
behandlas enligt medbeslutandeförfarandet.

2. Europaparlamentet betonar att sammanhållningspolitiken bygger på en 
solidaritetspolitik, i det att den eftersträvar sitt fördragsenliga mål om att främja och 
stödja en harmonisk utveckling i alla medlemsstater och regioner, främjar samarbete 
mellan regioner och strävar efter att minska de ekonomiska, sociala och territoriella 
skillnaderna mellan och inom unionens regioner, och att säkerställa att ingen region 
hamnar på efterkälken, med beaktande av de demografiska utmaningarna. Detta skapar 
tillväxt och arbetstillfällen i hela unionen och bidrar till att uppfylla unionens centrala 
mål och prioriteringar, däribland klimat- och energimål samt smart, hållbar och 
inkluderande ekonomisk tillväxt. Parlamentet noterar att additionalitet kan medföra en 
balanserad och hållbar användning av strukturfonderna i kombination med alla 
tillgängliga källor, inbegripet finansieringsinstrument.

3. Europaparlamentet gläder sig över att det inte finns några fler betalningsbehov för 
perioden 2007–2013, och att genomförandet av betalningar och projekturvalsgraden har 
förbättrats och nu har nått sin marschfart, och att urvalstakten av projekt ute på fältet 
slutligen har nått och ytterligare överskridit nivån för den föregående programperioden, 
dvs. 83 % i september 2019. Parlamentet noterar dock att det finns stora skillnader 
mellan medlemsstaterna i fråga om denna nivå och uppmanar kommissionen att 
ytterligare bistå de medlemsstater som släpar efter när det gäller att förbättra sina 
resultat.

4. Europaparlamentet noterar en ökning i åtagandebemyndigandena med 2,5 % för 
underrubrik 1b i budgetförslaget för 2020 jämfört med 2019 års unionsbudget, medan 
betalningsbemyndigandena som helhet ökade med 6,4 %.

5. Europaparlamentet uppmanar rådet och kommissionen att dra lärdom av denna 
programperiod och undvika ytterligare betalningskriser och framtida 
betalningsförseningar. Förseningar i inledningen och genomförandet av programmen 
har lett till en ansamling av betalningsansökningar.

6. Europaparlamentet understryker att de yttersta randområdena som avses i artikel 349 
i EUF-fördraget, på grund av deras ekonomiska och sociala situation, den betydande 
strukturella inverkan som deras avlägsna geografiska läge har och deras särskilda 
utsatthet för konsekvenserna av klimatförändringarna gynnas av särskilda åtgärder, 
särskilt i samband med sammanhållningspolitiken, när det gäller villkor för att erhålla 
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nödvändig och väsentlig finansiering för hållbar utveckling och på detta sätt uppnå 
målen för hållbar utveckling.

7. Europaparlamentet erinrar om att sammanhållningspolitiken är ett av de viktigaste 
verktygen när det gäller att ta itu med de prioriteringar som anges i kommissionens 
budgetförslag för 2020. Parlamentet betonar avkastningen på investeringar 
i sammanhållningspolitiken, eftersom varje euro som investeras resulterar i 2,74 euro 
i tillväxt och skapar arbetstillfällen.

8. Europaparlamentet bekräftar att för att man ska kunna nå målen för 
sammanhållningspolitiken måste de regionala och lokala myndigheterna och 
stadsmyndigheterna samarbeta och upprätta en dialog med det civila samhällets 
organisationer, däribland universitet, miljöorganisationer och grupper som företräder 
etnisk och religiös mångfald, ålder, personer med funktionsnedsättning, sexuell 
läggning eller könsidentitet.

9. Europaparlamentet påminner om att sammanhållningspolitiken är ett användbart 
verktyg för att stödja mottagande och integrering av migranter, och insisterar på att 
2020 års EU-budget bör bidra till att hantera utmaningarna i samband med migration 
i en anda av solidaritet.

10. Europaparlamentet begär att det genomförs en omfördelning av 
ungdomssysselsättningsinitiativet, efter den överenskommelse som träffades under 
budgetförfarandet för 2019 om att avsevärt öka nivån på åtagandebemyndigandena. 
Parlamentet insisterar på att finansiera särskilda åtgärder som syftar till att begränsa 
utflyttningen av ungdomar från mindre utvecklade regioner.

11. Europaparlamentet är oroat över konsekvenserna av en eventuell brexit utan avtal och 
särskilt över en eventuell negativ inverkan på sammanhållningspolitiken och på 
gränsregioner. Parlamentet betonar vikten av förhandlingarna om nästa fleråriga 
budgetram och kräver i detta sammanhang att man i största möjliga utsträckning ska 
begränsa de budgetmässiga konsekvenserna av brexit för sammanhållningspolitiken.

12. Europaparlamentet upprepar vikten av att stärka de lokala och regionala 
myndigheternas administrativa kapacitet, som är en nyckelfaktor för att projekt ute på 
fältet ska kunna förberedas och genomföras på ett korrekt sätt.

13. Europaparlamentet noterar att budgetåret 2020 är det sista året i den nuvarande fleråriga 
budgetramen och betonar därför vikten av att förbereda och på ett smidigt sätt anpassa 
sig till den nya finansieringsperioden.

14. Europaparlamentet oroas över att målet om att 20 % av EU:s budget ska gå till 
klimatutgifter inom den fleråriga budgetramen för 2014–2020 inte kommer att uppnås 
och uppmanar med kraft kommissionen att avsevärt öka den procentuella andelen av 
klimatutgifter för 2020. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna och regionerna att ta 
vederbörlig hänsyn till sammanhållningspolitikens viktiga bidrag till investeringar 
i klimatskydd och att nå unionens klimatutgiftsmål, och samtidigt till det ökade behovet 
av att minska underskottet på 3,5 miljarder euro i klimatbudgeten och att undvika att 
spendera offentliga medel på fossila bränslen, för att ytterligare kunna fokusera på 
bekämpningen av klimatförändringarna och att uppnå målen i Parisavtalet.
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15. Europaparlamentet anser att tillräckligt stöd bör ges till åtgärder som särskilt fokuserar 
på sådana hälso- och miljöaspekter som kan härröra från krav relaterade till 
energiomställningen, såsom avveckling av kärnkraftverk. Parlamentet upprepar behovet 
av att minska koldioxidutsläppen i de 41 regioner som är beroende av kolsektorn genom 
omskolning och fortbildning av arbetstagare inom kolsektorn, och säkerställa en rättvis 
övergång till en hållbar ekonomi genom att upprätta en fond för en rättvis omställning 
med tillräckliga resurser i budgeten, för att säkerställa en rättvis övergång till en 
koldioxidfri ekonomi senast 2050.

16. Europaparlamentet konstaterar att 2020, när det gäller överföringar till Fonden för ett 
sammanlänkat Europa, kommer att vara det andra året under vilket ytterligare 
förfinansiering kan begäras för åtgärder som inleddes 2014, 2015 eller 2016, och det 
sista året för omfördelning av outnyttjade resurser.

17. Europaparlamentet betonar att sammanhållningspolitiken inte bör vara föremål för 
några överföringar som skulle kunna äventyra struktur- och investeringsfondernas 
förmåga att leva upp till sina mål.

18. Europaparlamentet noterar att finansieringen av stödprogrammet för strukturreformer 
kommer att säkerställas genom den samlade marginalen för åtaganden, och varnar för 
att ökad finansiering bör ske utan kostnader för sammanhållningspolitiken. Parlamentet 
påminner om att nya unionsinitiativ bör finansieras med nya extra resurser och inte på 
bekostnad av unionens långvariga politik. Sammanhållningspolitiken och den 
ekonomiska styrningen kan ha olika mål och att reformer bör ta hänsyn till territoriella 
konsekvenser.

19. Europaparlamentet beklagar minskningen av anslag för sammanhållningsfonden jämfört 
med den föregående programperioden och konstaterar att det finns en risk för större 
skillnader i utvecklingsnivån för grundläggande infrastruktur, särskilt 
transportinfrastruktur. Parlamentet efterlyser flexiblare budgetmekanismer för att 
underlätta omfördelningen av medel till ytterligare investeringar i grundläggande 
infrastruktur, särskilt TEN-T-infrastruktur, eftersom den är drivkraften bakom den 
ekonomiska, sociala och territoriella integrationen på unionsnivå i de medlemsstater där 
utvecklingen klart släpar efter.

20. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att säkerställa att 
unionens resurser används på ett transparent, rättvist och ansvarsfullt sätt.
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