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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 som fastställs i artikel 174 i EUF-fördraget och är en 
delad befogenhet mellan EU och medlemsstaterna. Sammanhållningspolitiken är ett av 
EU:s viktigaste politikområden och också dess primära offentliga investeringspolitik, 
med en budget på 351,8 miljarder EUR för 2014–2020 (en tredjedel av den fleråriga 
budgetramen).

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 och strävar efter att 
minska de ekonomiska, sociala och territoriella skillnaderna mellan och inom 
EU:s regioner och säkerställa att ingen region hamnar på efterkälken. 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.

3. 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. 

4. 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 slutligen nått nivån för den föregående 
programperioden, dvs. 75 %, i januari 2019. 

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

6. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och rådet att dra lärdom av denna 
programperiod och undvika ytterligare betalningskriser.

7. Europaparlamentet konstaterar att 2020, för 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.

8. Europaparlamentet noterar att finansieringen av stödprogrammet för strukturreformer 
kommer att säkerställas genom den samlade marginalen för åtaganden, och varnar för 
att ökningar bör ske utan kostnader för sammanhållningspolitiken.

9. Europaparlamentet begär att det genomförs en omfördelning av 
ungdomssysselsättningsinitiativet, efter den överenskommelse som träffades under 
budgetförfarandet för 2019 om att öka nivån på åtagandebemyndigandena. 
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10. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att säkerställa att unionens resurser 
används på ett transparent, rättvist och ansvarsfullt sätt.


