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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om investering för tillväxt och sysselsättning: att främja ekonomisk, social och 
territoriell sammanhållning i unionen
(2014/2245(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens sjätte lägesrapport om ekonomisk, social och 
territoriell sammanhållning Investering för tillväxt och sysselsättning: att främja 
ekonomisk, social och territoriell sammanhållning i unionen av den 23 juli 2014 (nedan 
kallad den sjätte sammanhållningsrapporten),

– med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget), 
särskilt artiklarna 4, 162 och 174–178,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 av den 
17 december 2013 om fastställande av gemensamma bestämmelser för Europeiska 
regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, 
Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och 
fiskerifonden, om fastställande av allmänna bestämmelser för Europeiska regionala 
utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden och Europeiska 
havs- och fiskerifonden samt om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1083/2006 
(nedan kallad förordningen om gemensamma bestämmelser)1,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1301/2013 av den 
17 december 2013 om Europeiska regionala utvecklingsfonden och om särskilda 
bestämmelser för målet Investering för tillväxt och sysselsättning samt om upphävande 
av förordning (EG) nr 1080/20062,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1304/2013 av den 
17 december 2013 om Europeiska socialfonden och om upphävande av rådets 
förordning (EG) nr 1081/20063,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1299/2013 av den 
17 december 2013 om särskilda bestämmelser för stöd från Europeiska regionala 
utvecklingsfonden till målet Europeiskt territoriellt samarbete4,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1302/2013 av den 
17 december 2013 om ändring av förordning (EG) nr 1082/2006 om en europeisk 
gruppering för territoriellt samarbete (EGTS) för att förtydliga, förenkla och förbättra 

1  EUT L 347, 20.12.2013, s. 320.
2  EUT L 347, 20.12.2013, s. 289.
3  EUT L 347, 20.12.2013, s. 470.
4  EUT L 347, 20.12.2013, s. 259.
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bildandet av sådana grupperingar och deras funktion1,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1300/2013 av den 
17 december 2013 om Sammanhållningsfonden och om upphävande av rådets 
förordning (EG) nr 1084/20062,

– med beaktande av rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 av den 
2 december 2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–20203,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 
nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget 
och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/20024,

– med beaktande av EU:s territoriella agenda för 2020: På väg mot ett inkluderande, 
smart och hållbart Europa med olika regioner, som antogs under det informella 
ministermötet för ministrar med ansvar för markanvändningsplanering och regional 
utveckling den 19 maj 2011 i Gödöllő, Ungern,

– med beaktande av kommissionens åttonde lägesrapport om den ekonomiska, sociala och 
territoriella sammanhållningen Krisens regionala och urbana dimensioner av den 
26 juni 2013,

– med beaktande av sin resolution av den 14 januari 2014 om smart specialisering: 
Expertnätverk för en sund sammanhållningspolitik5,

– med beaktande av sin resolution av den 14 januari 2014 om EU-ländernas beredskap för 
att snabbt och effektivt inleda den nya programplaneringsperioden för 
sammanhållningspolitiken6,

– med beaktande av sin resolution av den 26 februari 2014 om kommissionens sjunde och 
åttonde framstegsrapporter om EU:s sammanhållningspolitik och strategirapporten 2013 
om genomförandet av programmen 2007–20137,

– med beaktande av sin resolution av den 27 november 2014 om förseningar i starten för 
sammanhållningspolitiken 2014–20208,

– med beaktande av meddelandet från kommissionen av den 19 oktober 2011 En ram för 
nästa generations innovativa finansiella instrument – EU:s plattformar för eget kapital 
och lån (COM(2011)0662),

1  EUT L 347, 20.12.2013, s. 303.
2  EUT L 347, 20.12.2013, s. 281.
3  EUT L 347, 20.12.2013, s. 884.
4  EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.
5  Antagna texter, P7_TA(2014)0002.
6  Antagna texter, P7_TA(2014)0015.
7  Antagna texter, P7_TA(2014)0132.
8  Antagna texter, P8_TA(2014)0068.
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– med beaktande av meddelandet från kommissionen av den 26 november 2014 En 
investeringsplan för Europa (COM(2014)0903),

– med beaktande av meddelandet från kommissionen av den 13 januari 2015 Att på bästa 
sätt utnyttja flexibiliteten inom stabilitets- och tillväxtpaktens befintliga regler 
(COM(2015)0012),

– med beaktande av Europeiska revisionsrättens särskilda rapport 
Finansieringsinstrument för små och medelstora företag som medfinansieras av 
Europeiska regionala utvecklingsfonden (Särskild rapport nr 2/2012),

– med beaktande av rådets slutsatser om den sjätte lägesrapporten om ekonomisk, social 
och territoriell sammanhållning Investering för tillväxt och sysselsättning, som antogs 
av rådet (allmänna frågor – sammanhållningspolitik) den 19 november 2014,

– med beaktande av yttrandet från Regionkommittén av den 3 december 2014 över den 
sjätte lägesrapporten om ekonomisk, social och territoriell sammanhållning1,

– med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av 
den 21 januari 2015 över meddelandet från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, 
Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och regionkommittén – Sjätte 
lägesrapporten om ekonomisk, social och territoriell sammanhållning Investering för 
tillväxt och sysselsättning2,

– med beaktande av artikel 52 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Att EU:s sammanhållningspolitik spelar en avgörande roll för att minska regionala 
skillnader, främja ekonomisk, social och territoriell sammanhållning mellan 
medlemsstaternas regioner och öka sysselsättningen är ett obestridligt faktum. 
Sammanhållningspolitiken är den främsta EU-omfattande politiken för investeringar i 
den reala ekonomin och ett beprövat instrument för tillväxt och sysselsättning i EU med 
en budget på över 350 miljarder euro fram till 2020. I vissa medlemsstater är 
sammanhållningspolitiken den främsta källan till offentliga investeringar. 
Sammanhållningspolitikens konkreta och synliga resultat har bekräftats av flera olika 
utvärderingsmetoder.

B. Det är en rimlig utveckling att målen för sammanhållningspolitiken har förändrats med 
tiden och att politiken i sig alltmer har närmat sig EU:s övergripande politiska agenda. 
Dock bör sammanhållningspolitikens ursprungliga funktion, att stärka den ekonomiska, 
sociala och territoriella sammanhållningen, förstärkas. Sammanhållningspolitiken bör 
inte ses enbart som ett instrument för att uppnå målen för Europa 2020-strategin och för 
andra strategier för EU:s utveckling.

C. Genom tematisk koncentration inriktas resurserna på ett begränsat antal strategiska mål 
med tillväxtpotential.

1  EUT C 19, 21.1.2015, s. 9.
2  Yttrande av den 21 januari 2015 (EESK 4756/2014 - ECO/370) (ännu ej offentliggjort i EUT).
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D. Partnerskapsavtalen och de operativa programmen är strategiska redskap för att vägleda 
investeringarna i medlemsstater och regioner och föreskrivs i artiklarna 14, 16 och 29 i 
förordningen om gemensamma bestämmelser, tillsammans med en tidsplan för 
inlämnandet och antagandet av dem. Enligt denna tidsplan skulle partnerskapsavtalen ha 
antagits senast före utgången av augusti 2014 och de operativa programmen senast före 
utgången av januari 2015.

E. Under det informella rådssammanträdet i Gödöllő i Ungern 2011 uppmanades de 
successiva rådsordförandeskapen för 2015 och 2016 att utvärdera och besluta om 
huruvida EU:s territoriella agenda bör ses över, med beaktande av hur den fungerar i 
praktiken, och sedan förestå en sådan eventuell översyn.

Resultat och utmaningar för sammanhållningspolitiken mot bakgrund av den 
ekonomiska krisen (programperioden 2007–2013)

1. Europaparlamentet betonar att de sammanhållningspolitiska investeringarna har dämpat 
den ekonomiska krisens negativa effekter på ett betydande sätt och skapat stabilitet i 
regionerna genom att säkerställa ett stabilt finansiellt flöde, medan de nationella och 
regionala offentliga och privata investeringarna har minskat kraftigt.

2. Europaparlamentet betonar att sammanhållningspolitiken har bevisat att den snabbt kan 
åstadkomma flexibla lösningar för att minska medlemsstaternas och regionernas 
likviditetsbrist, till exempel genom att minska den nationella medfinansieringen och 
erbjuda ytterligare förskottsbetalningar samt fördela om 13 procent av det totala 
anslaget (45 miljarder euro) till stöd för den ekonomiska verksamheten och 
sysselsättningen, med direkta effekter.

3. Europaparlamentet välkomnar den nyligen genomförda reformen av 
sammanhållningspolitiken som syftar till att lösa dessa problem och som bygger på en 
enhetlig strategisk ram för 2014–2020, med tydliga mål och incitament för alla de 
operativa programmen. Parlamentet uppmanar samtliga berörda aktörer att säkerställa 
ett effektivt genomförande av den nya rättsliga ramen för sammanhållningspolitiken.

4. Europaparlamentet betonar att en såväl finanspolitiskt och ekonomiskt som 
administrativt och institutionellt stabil miljö är en förutsättning för en effektiv 
sammanhållningspolitik. Parlamentet understryker att uppfyllandet av målen för både 
sammanhållningspolitiken och Europa 2020-strategin förutsätter att politiken i hög grad 
anpassas till sektorspolitiken och andra europeiska investeringsprogram.

Svårigheter kopplade till genomförandet och betalningarna

5. Europaparlamentet uttrycker sin djupa oro över den avsevärda förseningen i 
genomförandet av sammanhållningspolitiken för perioden 2014–2020, inbegripet 
fördröjningen i antagandet av de operativa programmen, (endast strax över 100 antagna 
operativa program vid utgången av 2014) samt över eftersläpningen i betalningarna för 
perioden 2007–2013, som uppgår till cirka 25 miljarder euro. Parlamentet understryker 
att dessa förseningar undergräver sammanhållningspolitikens trovärdighet, effektivitet 
och hållbarhet och gör det svårt för de nationella, regionala och lokala myndigheterna 
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att effektivt planera för och genomföra de europeiska struktur- och investeringsfonderna 
för perioden 2014–2020.

6. Europaparlamentet understryker att ovannämnda eftersläpning under rubrik1b i EU:s 
budget i själva verket är det enskilt största hotet mot genomförandet av 
sammanhållningspolitiken, både under den förra perioden och eventuellt också i den 
nuvarande programperioden för 2014–2020. Parlamentet påminner om att denna 
eftersläpning påverkar sammanhållningspolitikens aktörer på plats, ibland på ett extremt 
sätt. Parlamentet uppmanar därför kommissionen att arbeta fram en färdplan med en 
tydlig tidsplan för konkreta och metodiska politiska åtgärder, för att minska och på sikt 
eliminera eftersläpningarna. Parlamentet är tydligt i sin uppfattning att målet med dessa 
åtgärder främst bör vara att göra minskningarna i eftersläpningarna kännbara år 2015.

7. Europaparlamentet betonar att det är av yttersta vikt att börja genomföra de operativa 
programmen så snart de antagits för att optimera resultaten från investeringarna, främja 
sysselsättningen och öka produktionstillväxten, och att kommissionen och 
medlemsstaterna bör göra sitt yttersta för att skynda på antagandet. Parlamentet kräver 
att kommissionen, samtidigt som den bibehåller sitt strikta krav på kvalitet och fortsätter 
sin kamp mot bedrägerier, även undersöker alla möjligheter att rationalisera sina interna 
förfaranden för att se till att även operativa program som lämnats in efter tidsfristen den 
17 november 2014 tas i beaktande. Parlamentet är medvetet om att det finns två 
tänkbara scenarier för antagande av operativa program, och att båda innebär ytterligare 
förseningar vad gäller starten av genomförandet.

8. Mot bakgrund av ovanstående uppmanar Europaparlamentet kommissionen att 
presentera de åtgärder den tänker vidta för parlamentet, i syfte att snarast möjligt 
underlätta genomförandet av de operativa programmen, och att även redogöra för den 
tänkta tidsplanen samt redogöra för vilka konsekvenser de försenade betalningarna får 
för starten av genomförandet av de nya operativa programmen och föreslå lösningar så 
att skadorna kan minimeras. Parlamentet begär vidare att kommissionen i sin rapport 
om resultatet av de förhandlingar som anges i artikel 16.3 i förordningen om 
gemensamma bestämmelser analyserar vilka konsekvenser den försenade starten kan få 
för sammanhållningspolitiken 2014–2020 för tillväxt och sysselsättning och lämna 
rekommendationer på grundval av de lärdomar som dragits.

Sammanhållningspolitiken – kärnan för smarta och hållbara investeringar för alla 
2014–2020

9. Europaparlamentet påminner om sammanhållningspolitikens ursprungliga syfte, att 
främja ekonomisk, social och territoriell sammanhållning och att minska regionala 
skillnader. Parlamentet understryker att politiken till sin natur och i sin ursprungliga 
utformning på ett naturligt sätt bidrar till uppnåendet av EU:s mål, särskilt målen för 
smart och hållbar tillväxt för alla inom Europa 2020-strategin.

10. Europaparlamentet välkomnar den nya europeiska fonden för strategiska investeringar 
(Efsi) och dess hävstångspotential. Parlamentet råder alla berörda parter att dra lärdom 
av genomförandet av den ekonomiska återhämtningsplanen för Europa 2008, särskilt 
med avseende på smarta investeringar. Parlamentet efterlyser samordning av EU:s 
samtliga investeringsstrategier, särskilt sammanhållningspolitiken, för att säkerställa 
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komplementaritet och undvika överlappningar. Parlamentet anser att man vid 
genomförandet av detta nya EU-instrument bör dra lärdom av erfarenheterna från de tre 
gemensamma initiativen Jeremie, Jessica och Jasmine, som möjliggjorde en ökning av 
tilldelningen av strukturfonder från 1,2 miljarder euro 2000–2006 till 8,4 miljarder euro 
2007–2012.

11. Europaparlamentet understryker att lagstiftningen för sammanhållningspolitiken 
föreskriver utökad användning av finansieringsinstrument i syfte att fördubbla deras 
bidrag till omkring 25–30 miljarder euro 2014–2020, genom att utvidga deras tematiska 
område och ge medlemsstaterna och regionerna större flexibilitet. Parlamentet stöder 
särskilt initiativet för små och medelstora företag, som är ett riskdelningsinstrument, 
och uppmanar kommissionen att göra sitt yttersta för att underlätta tillgången till 
finansieringsinstrumenten och göra dem attraktiva för medlemsstaterna och regionerna 
och därigenom säkerställa att fördubblingen uppnås av egen kraft och att de berörda 
aktörerna gör detta mål till sitt eget.

12. Europaparlamentet understryker dock att Europeiska fonden för strategiska 
investeringar inte får undergräva sammanhållningspolitikens strategiska enhetlighet och 
långsiktiga programplanering. En omfördelning av strukturfonderna skulle vara 
kontraproduktiv och äventyra både fondernas effektivitet och regionernas utveckling. 
Parlamentet påpekar att fördelningen av anslagen till medlemsstaterna under rubrik 1b i 
den fleråriga budgetramen för 2014–2020 inte kan ändras med hänsyn till eventuella 
behov inom ramen för Europeiska fonden för strategiska investeringar. Ersättandet av 
bidrag med lån, eget kapital eller garantier bör ske med viss försiktighet och med 
hänsyn tagen till regionala skillnader. Parlamentet påpekar att de regioner som är i störst 
behov av åtgärder som stimulerar investeringar ofta har låg förvaltnings- och 
absorptionsförmåga.

Sammanhållningspolitikens ändamålsenlighet, effektivitet och resultatinriktning för 
2014–2020

13. Europaparlamentet framhåller betydelsen av åtgärder som syftar till att göra 
sammanhållningspolitiken mer ändamålsenlig, effektiv och resultatinriktad.

14. Europaparlamentet välkomnar den tematiska koncentrationen, som möjliggör 
investeringar till förmån för en smart och hållbar tillväxt för alla. Parlamentet vidhåller 
samtidigt sitt krav på en viss flexibilitet för regionerna, med hänsyn till lokala och 
regionala särdrag, i synnerhet med tanke på den allvarliga krisen. Parlamentet efterlyser 
ett verkligt integrerat och territoriellt tillvägagångssätt och vill att man riktar in sig på de 
program och projekt som tar itu med behoven på plats.

15. Europaparlamentet konstaterar att ett stabilt makroekonomiskt klimat är viktigt för 
investeringar inom ramen för sammanhållningspolitiken och välkomnar de europeiska 
struktur- och investeringsfondernas koppling till den europeiska planeringsterminen.

16. Europaparlamentet lyfter i detta sammanhang fram sin kontrollfunktion, och kräver att 
kommissionen och rådet tillhandahåller fullständig och öppen information i god tid om 
kriterierna för, och hela det förfarande som skulle kunna leda till, ett innehållande av 
åtaganden eller betalningar inom ramen för de europeiska struktur- och 
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investeringsfonderna, i enlighet med artikel 23.15 i förordningen om gemensamma 
bestämmelser.

17. Europaparlamentet påpekar att en förenkling av förvaltningen och av förfarandena även 
skulle kunna bidra till att minska felfrekvensen i sammanhållningsprogrammen. 
Parlamentet understryker att dessa fel i stor utsträckning härrör från lagstiftning som 
inte ingår i sammanhållningspolitiken, till exempel regler för offentliga upphandlingar 
och statligt stöd. Parlamentet är bekymrat över den låga utbetalningsgraden för 
finansieringsinstrument till stödmottagarna, särskilt med tanke på målet att öka 
användningen av dessa instrument.

Sysselsättning, små och medelstora företag, ungdom och utbildning

18. Europaparlamentet framhåller att de europeiska struktur- och investeringsfonderna 
skulle kunna bidra stort till att vända de negativa sociala konsekvenserna av krisen, och 
att man bör ha ett integrerat tillvägagångssätt med flerfondsprogram för att detta ska 
kunna bli verklighet, med effektivare samordning av och större flexibilitet bland 
fonderna, så att synergierna mellan i synnerhet Europeiska socialfonden och Europeiska 
regionala utvecklingsfonden kan utnyttjas bättre. Parlamentet framhåller att de 
investeringar som finansieras av Europeiska socialfonden inte kan leda till optimala 
resultat utan relevant infrastruktur och lämpliga institutioner. Parlamentet betonar att ett 
integrerat och territoriellt tillvägagångssätt är särskilt viktigt när det gäller miljö- och 
energifrågor. Parlamentet uppmärksammar det faktum att de europeiska struktur- och 
investeringsfonderna på ett effektivt sätt kan bidra till social inkludering och därför bör 
utnyttjas för att öka integrationen av missgynnade och utsatta grupper såsom romer och 
personer med funktionsnedsättningar.

19. Europaparlamentet framhåller betydelsen av små och medelstora företag för 
jobbskapande, smart tillväxt, digitala ekonomier och ekonomier med låga 
koldioxidutsläpp. Parlamentet efterlyser ett gynnsamt regelsystem som kan stimulera till 
att starta och driva dessa företag. Det är av största vikt att undanröja de byråkratiska 
hinder som belastar de små och medelstora företagen samt att underlätta företagens 
tillgång till finansiering såväl som att stödja program och utbildningar som främjar 
kunskaper inom entreprenörskap.

20. Europaparlamentet varnar för att den alarmerande höga ungdomsarbetslösheten kan leda 
till att en hel generation går förlorad. En av de viktigaste prioriteringarna måste förbli 
att få ut ungdomar på arbetsmarknaden, något som en integrerad användning av 
Europeiska strukturfonden och Europeiska regionala utvecklingsfonden kan bidra stort 
till. Parlamentet anser att man bör överväga en mer resultatinriktad strategi så att de 
tillgängliga medlen verkligen används på effektivast möjliga sätt.

Styrningen av politiken

21. Europaparlamentet betonar att ett välfungerande flernivåstyre, med en struktur som är 
effektiv när det gäller att uppfylla kraven från medborgare och företag och ett system 
för öppen och innovativ offentlig upphandling, är avgörande för att förbättra 
sammanhållningspolitikens resultat. Parlamentet framhåller i detta hänseende att de 
regionala och lokala myndigheterna oavsett betydelsen av de beslut som fattas på EU- 
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och medlemsstatsnivå, i många fall är administrativt huvudansvariga för offentliga 
investeringar, och att sammanhållningspolitiken är ett viktigt instrument för att dessa 
myndigheter ska kunna spela en aktiv roll i EU-sammanhang. Detta omfattande ansvar 
bör beaktas med samtidig respekt för partnerskapsprincipen.

22. Europaparlamentet rekommenderar att man drar nytta av de resurser och den expertis 
som sammanhållningspolitiken ställer till förfogande för att stärka de offentliga 
myndigheternas kapacitet på ett markant sätt, särskilt på lokal och regional nivå, så att 
deras förmåga att erbjuda tjänster av hög kvalitet till allmänheten förbättras, bland annat 
genom största möjliga användning av ny teknik och genom att eftersträva minskad 
byråkrati. Parlamentet uppmanar kommissionen att fastställa former för administrativt 
stöd när det gäller viktiga faktorer såsom fastställande av insatsernas mål, utvärdering 
av resultaten med användning av lämpliga indikatorer och beslut om 
uppföljningsåtgärder som kan bidra till att det på EU-nivå skapas en förvaltningskultur 
som bygger på övervakning och utvärdering av den verksamhet som genomförs. 
Parlamentet anser att det är viktigt att säkerställa stöd till de regionala myndigheterna 
vad avser dels innovativa finansieringsinstrument, som är avgörande för att öka 
resurserna och investeringarna, dels offentlig upphandling, som i allt högre grad bör 
utvecklas till att bli ett instrument som den offentliga förvaltningen använder för att 
stimulera innovation och kreativitet.

23. Europaparlamentet är övertygat om att uppförandekoden för partnerskap kommer att 
stärka deltagandet i programplaneringen i regionerna, vad gäller både metod och 
innehåll, och att den har en avgörande roll för att öka sammanhållningspolitikens 
effekter och befästa dess inverkan.

Territoriell dimension

24. Europaparlamentet noterar med oro de relativt få inslag i den sjätte 
sammanhållningsrapporten som berör den territoriella dimensionen, i synnerhet 
hänvisningar till gränsöverskridande samarbete. Det skulle även ha varit givande att ha 
med gränsöverskridande aspekter, till exempel när det gäller infrastruktur, rörlighet på 
arbetsmarknaden, miljö, vattenförbrukning och bortskaffande av avloppsvatten, 
avfallshantering, hälso- och sjukvård, forskning och utveckling, turism, offentliga 
tjänster och förvaltning, eftersom alla dessa områden har betydande gränsöverskridande 
inslag och potential. Parlamentet är övertygat om att EU:s gränsområden och 
gränsöverskridande regioner kommer att förbättra sin förmåga att hantera krisen 
betydligt under programperioden 2014–2020 genom smartare, mer inkluderande och 
hållbarare tillväxt för alla.

25. Europaparlamentet välkomnar införandet av nya verktyg för att integrera samordning 
mellan berörda parter och EU:s politik och för att inrikta investeringarna på verkliga 
behov på plats, t.ex. instrumentet för integrerade territoriella investeringar och 
instrumentet för lokalt ledd utveckling. Parlamentet påminner om vikten av att anta 
instrument för bedömning av politikens territoriella konsekvenser, som har till 
huvudsyfte att utvärdera vilka territoriella konsekvenser EU-politiken har för de lokala 
och regionala myndigheterna och att uppmärksamma dessa konsekvenser i 
lagstiftningsprocessen. Parlamentet efterlyser en investeringsstrategi som är integrerad i 
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hela EU och en förstärkning av EU:s territoriella agenda 2020, som antogs under det 
ungerska ordförandeskapet 2011 och som ska utvärderas av 2015 års ordförandeskap. 
Parlamentet anser att man bör fästa särskild vikt vid att stärka de små och medelstora 
stadsområdenas roll inom ramen för en EU-agenda för städer.

26. Europaparlamentet ställer sig dock positivt till att stadsfrågorna har en framträdande roll 
i rapporten, med tanke på städernas betydelse i den globaliserade ekonomin och deras 
möjliga inverkan i fråga om hållbarhet, och noterar de europeiska regionernas och 
städernas åtaganden för en övergång mot grönare tillväxt, i linje med 
borgmästarförsamlingens förslag. Parlamentet anser även att problemet med de mycket 
stora skillnaderna i utvecklingsnivå mellan stad och landsbygd behandlas vederbörligen.

27. Europaparlamentet efterlyser större respekt för artikel 174 om territoriell 
sammanhållning i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, framför allt i 
landsbygdsområden, med särskild hänsyn till det nära förhållandet mellan 
sammanhållningspolitiken och landsbygdsutvecklingen, särskilt när det gäller de 
områden som genomgår strukturomvandlingar och regioner med allvarliga och 
permanenta, naturbetingade eller demografiska nackdelar, till exempel mycket nordliga 
regioner med mycket låg befolkningstäthet, öar samt gräns- och bergsområden. 
Dessutom bör man ta hänsyn till andra demografiska utmaningar som har stor inverkan 
på regionerna, såsom avfolkning, åldrande befolkning och stor befolkningsspridning. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att ägna särskild uppmärksamhet åt de geografiskt 
och demografiskt mest missgynnade områdena i genomförandet av 
sammanhållningspolitiken.

28. Med tanke på att det europeiska territoriella samarbetet sedan programperioden 2007–
2013 har varit ett fullvärdigt mål för sammanhållningspolitiken, anser 
Europaparlamentet att det inte behandlas i tillräcklig utsträckning i den sjätte 
sammanhållningsrapporten. Parlamentet påminner om potentialen hos den europeiska 
grupperingen för territoriellt samarbete (EGTS), inte bara som ett instrument för att 
hantera den gränsöverskridande styrningen utan även som ett sätt att bidra till en 
omfattande integrerad territoriell utveckling.

29. Europaparlamentet efterlyser en närmare samordning mellan sammanhållningspolitiken 
och EU:s grannskapspolitik och en bättre utvärdering och spridning av 
projektresultaten.

Sammanhållningspolitiken i ett längre perspektiv

30. Mot bakgrund av det ovan anförda påminner Europaparlamentet om att EU:s 
sammanhållningspolitiska debatt är i stort behov av en ny dynamik. Valåret 2019 
kommer att bli betydelsefullt, eftersom det nyvalda parlamentet och den nya 
kommissionen kommer att behöva handskas både med Europa 2020-strategins 
upphörande och en ny flerårig budgetram samt med att ta fram ny lagstiftning för 
sammanhållningspolitiken. Parlamentet konstaterar att debatten om 
sammanhållningspolitiken måste ta hänsyn till den stora tidsbristen och de förseningar 
som inträffade i början av den nuvarande programperioden.
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31. Europaparlamentet framhåller den avgörande betydelsen av administrativ kapacitet. 
Parlamentet uppmanar politiska beslutsfattare på alla förvaltningsnivåer att främja riktat 
tekniskt stöd för genomförandet av sammanhållningspolitiken i allmänhet och en utökad 
användning av finansieringsinstrument i kombination särskilt med de europeiska 
struktur- och investeringsfonderna.

32. Europaparlamentet efterlyser regelbundna rådsmöten för ministrarna med ansvar för 
sammanhållningspolitiken för att hantera behovet att bevaka och klara av de ständiga 
utmaningar som EU:s ekonomiska, sociala och territoriella sammanhållning står inför.

°

° °

33. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och 
kommissionen.
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MOTIVERING

Bakgrund

I enlighet med fördraget om Europeiska unionens funktionssätt ska kommissionen vart tredje 
år lägga fram en rapport för Europaparlamentet, rådet, Ekonomiska och sociala kommittén 
samt Regionkommittén ”om de framsteg som har gjorts för att uppnå ekonomisk, social och 
territoriell sammanhållning”. Den sjätte sammanhållningsrapporten försenades på grund av 
antagandet av den nya rättsliga ramen för sammanhållningspolitiken 2014–2020. Dess 
ursprungliga struktur har ändrats och återspeglar nu Europa 2020-strategin.

Resultat och utmaningar för sammanhållningspolitiken mot bakgrund av den 
ekonomiska krisen

Den sjätte sammanhållningsrapporten visar att sammanhållningspolitiken under 
programperioden 2007–2013 kunde mildra effekterna av den tydliga minskningen av 
offentliga investeringar, vilka minskade med 60 procent i vissa medlemsstater och i 
genomsnitt med 20 procent i EU. Investeringar för sammanhållning har gett stabilitet åt 
regioner genom att kunna säkerställa ett stabilt finansiellt flöde när de nationella offentliga 
och privata investeringarna har minskat eller till och med upphört. Dock har de regionala 
skillnaderna blivit större under den senaste tiden, och både den ökning av antal personer i 
arbete som uppnåtts sedan år 2000 och konkurrenskraften i flera medlemsstater har gått 
förlorade, särskilt i södra Europa. 

Inför framtiden lyfter rapporten fram de viktigaste målen för de sammanhållningspolitiska 
investeringarna 2014–2020: energieffektivitet, sysselsättning och små och medelstora företag 
– områden inom vilka potentialen för att skapa hållbara arbetstillfällen är lovande. 
Föredraganden vill understryka att den ursprungliga funktion som sammanhållningspolitiken 
och dess instrument har enligt fördraget förvisso gör den till det viktigaste 
investeringsinstrumentet för att uppnå smart och hållbar tillväxt för alla i hela EU. 
Sammanhållningspolitiken får inte ses som enbart ett instrument för andra sektorsstrategier. 
Tvärtom ökar dess långsiktiga integrerade strategi för flernivåstyrning avsevärt mervärdet i 
genomförandet av och egenansvaret för EU-åtgärderna, något som en strikt sektorspolitik inte 
kan ge.

Mot denna bakgrund välkomnar föredraganden EU:s nya investeringsplan för Europa som ett 
komplement till struktur- och sammanhållningsinvesteringar. Erfarenheterna från 
sammanhållningspolitikens gemensamma initiativ tillsammans med finansieringsinstrument 
såsom Jeremie skulle kunna vara till hjälp, eftersom den ökade användningen av 
finansieringsinstrument utgör själva kärnan i denna nya investeringsplan. Samtidigt måste det 
sägas tydligt att varken sammanhållningspolitikens budget eller långsiktiga strategiska 
programplanering på något sätt får påverkas negativt av detta nya investeringsinitiativ, 
eftersom det skulle äventyra inte bara regionernas utveckling, utan även effektiviteten hos de 
350 miljarder euro i sammanhållningspolitiska investeringar som avsatts för den regionala 
utvecklingen under perioden 2014–2020. Man kan faktiskt utgå från att de regioner som är i 
störst behov av åtgärder som stimulerar till investeringar ofta har lägre förvaltnings- och 
absorptionsförmåga och inte kommer att vara berättigade till den nya investeringsplanen. 



PE546.892v01-00 14/16 PR\1048415SV.doc

SV

Sammanhållningspolitikens effektivitet och resultatinriktning

De nya åtgärderna för att öka effektiviteten och resultatinriktningen omfattar tematisk 
koncentration, särskilt på innovation, en digital och koldioxidsnål ekonomi, utbildning och 
stöd till små och medelstora företag. Föredraganden kräver en viss flexibilitet för regionerna, 
med hänsyn till lokala och regionala särdrag, i synnerhet med tanke på den allvarliga krisen. 
Det är nödvändigt att arbeta fortlöpande med att förenkla förfarandena och minska byråkratin, 
för att öka tillgängligheten till och utnyttjandet av medlen och för att minska antalet fel, vilka 
ofta kan härledas till komplicerade regler för offentlig upphandling och statligt stöd, inte till 
lagstiftning som ingår i sammanhållningspolitiken.

Kopplingen till den europeiska planeringsterminen och de landsspecifika 
rekommendationerna kan också hjälpa till att göra investeringarna för sammanhållning 
effektivare. Europaparlamentets viktiga roll att granska hela det förfarande som skulle kunna 
leda till innehållande av åtagandena eller utbetalningarna från de europeiska struktur- och 
investeringsfonderna måste framhållas i detta sammanhang. Föredraganden kräver fullständig 
efterlevnad av artikel 23.15 i förordningen om gemensamma bestämmelser, som fastställer att 
kommissionen och rådet ska ge insyn och lämna information i god tid till parlamentet.

Sysselsättning, små och medelstora företag, ungdomar och utbildning

Enligt artikel 3 i EU-fördraget är ett av EU:s mål att eftersträva full sysselsättning och sociala 
framsteg, och i Europa 2020-strategin fastställs målet att 75 procent av personer i åldern 20–
64 ska ha ett arbete senast 2020. Sedan effekterna av krisen har satt in verkar dock detta mål 
svårare att uppfylla; arbetslösheten har i EU legat stadigt på över 9,5 procent sedan 2010 och 
ligger år 2014 fortfarande på över 15 procent i många medlemsstater.

Särskilt oroväckande är situationen för unga. Under det andra kvartalet 2014 låg 
ungdomsarbetslösheten i EU på 21,7 procent – mer än dubbelt så högt som arbetslösheten för 
vuxna (9 procent) – vilket innebär att över 5 miljoner människor under 25 år var utan jobb i 
EU-28 under denna period. Antalet unga européer (mellan 15 och 24 år) som varken arbetar 
eller studerar är också alldeles för högt.

Även sammanhållningspolitikens stöd till små och medelstora företag är oerhört 
betydelsefullt, eftersom de är grundläggande för tillväxten och sysselsättningen inom EU och 
har bidragit med 85 procent av nettoökningen av arbetstillfällen mellan 2002 och 2010. 
Perioden 2014–2020 kommer därför att medföra ökade synergier mellan strukturfonderna, 
programmet för företagens konkurrenskraft och små och medelstora företag och Horisont 
2020 genom regionala strategier för smart specialisering.

Svårigheter kopplade till genomförandet och betalningarna

Föredraganden påminner om att enligt förordningen om gemensamma bestämmelser skulle 
partnerskapsavtalen ha antagits senast i slutet av augusti 2014 och de operativa programmen 
ha antagits senast i slutet av januari 2015. Programplaneringsprocessen är dock klart försenad, 
då endast strax över 100 operativa program hade antagits vid utgången av 2014.  Det finns två 
tänkbara scenarier för antagandet av de operativa programmen, som båda innebär ytterligare 
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förseningar i fråga om starten av genomförandet: Ett överföringsförfarande för de program 
som anses klara för antagande den 31 december 2014, eller en ombudgetering av outnyttjade 
anslag för 2014 i de europeiska struktur- och investeringsfonderna – vilket skulle innebära en 
teknisk översyn av den fleråriga budgetramen – för de program som inte anses klara för 
antagande före utgången av 2014.

Enligt kommissionens tidsplan skulle de operativa programmen kunna antas mellan den 
15 februari och den 31 mars 2015 enligt överföringsförfarandet och efter den 1 maj 2015 
enligt ombudgeteringsförfarandet. Parlamentet har uttryckt sin djupa oro över den avsevärda 
förseningen i genomförandet av sammanhållningspolitiken för perioden 2014–2020 och 
framhållit att dessa förseningar gör det svårt för de nationella, regionala och lokala 
myndigheterna att effektivt planera och genomföra de europeiska struktur- och 
investeringsfonderna för perioden 2014–2020. Föredraganden delar parlamentets oro. 
Föredraganden uppmanar därför kommissionen att presentera de åtgärder den tänker vidta för 
Europaparlamentet, i syfte att snarast möjligt underlätta genomförandet av de operativa 
programmen, och att även redogöra för den tänkta tidsplanen.

Förutom förseningarna i genomförandet för programperioden 2014–2020 har 
sammanhållningspolitiken även problem med eftersläpningar av betalningar för 
programperioden 2007–2013. Kommissionen uppmanas därför att redogöra för 
konsekvenserna av de försenade betalningarna för starten av genomförandet av de nya 
operativa programmen och att föreslå lösningar så att skadorna kan minimeras.

Sammanhållningspolitiken förväntas bidra till hållbar tillväxt och sysselsättning, men de 
återkommande problemen med betalningseftersläpningar som leder till sena utbetalningar och 
därmed hindrar genomförandet av programmen och belastar stödmottagarnas och 
medlemsstaternas budgetar, är inte acceptabla. Budgetdisciplin inbegriper att inte slösa med 
offentliga medel, men även att betala räkningarna i tid. Föredraganden anser därför att detta är 
den svåraste och mest brådskande aspekten av problematiken.

Styrningsfrågor

Man måste dra nytta av de resurser och den expertis som sammanhållningspolitiken ställer till 
förfogande för att stärka de offentliga myndigheternas kapacitet på ett markant sätt, särskilt på 
lokal och regional nivå, så att deras förmåga att erbjuda tjänster av hög kvalitet till 
allmänheten förbättras, bland annat genom största möjliga användning av ny teknik och 
genom att eftersträva minskad byråkrati. Det är viktigt att säkerställa stöd till de regionala 
myndigheterna vad avser dels innovativa finansieringsinstrument, som är avgörande för att 
öka resurserna och investeringarna, dels offentlig upphandling, som i allt högre grad bör 
utvecklas till att bli ett instrument som den offentliga förvaltningen använder för att stimulera 
innovation och kreativitet.

Föredraganden understryker att uppförandekoden för partnerskap skulle stärka deltagandet i 
programplaneringen i regionerna, både vad gäller metod och innehåll, och ha en avgörande 
roll för att öka sammanhållningspolitikens effekter och befästa dess inverkan.
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Territoriell dimension

Den sjätte sammanhållningsrapporten utnyttjar inte möjligheten att redogöra för nackdelar 
och fördelar med framförallt gränsöverskridande samarbete, något som bara nämns i 
förbifarten. Några resultat nämns inte över huvud taget. Dessutom utelämnas de kvalitativa 
aspekterna helt och hållet, med några få undantag, trots att texten lämnar gott om utrymme för 
att behandla dessa (se särskilda fält om enskilda ämnen/områden såsom städer, kustregioner 
och yttersta randområden). Ur ett tematiskt och kvalitativt perspektiv skulle det även ha varit 
intressant för innehållet i flera kapitel att ha med gränsöverskridande aspekter, till exempel 
när det gäller infrastruktur, rörlighet på arbetsmarknaden, miljö, vattenförbrukning och 
bortskaffande av avloppsvatten, avfallshantering, hälso- och sjukvård, forskning och 
utveckling, turism, offentliga tjänster och förvaltning. Alla dessa områden har betydande 
gränsöverskridande inslag och potential. Föredraganden anser att europeiskt territoriellt 
samarbete i hög grad kan bidra till integrationen i EU.

Slutligen är dessa aspekter kopplade till de frågor som rör europeiskt territoriellt samarbete 
och EGTS-instrumentet (europeisk gruppering för territoriellt samarbete). Särskilt det 
gränsöverskridande samarbetet påverkar sammanhållningen i gränsöverskridande regioner. 
Föredraganden föreslår därför att rapporten i framtiden ska innehålla en utvärdering av 
sammanhållningen i Europas gränsöverskridande regioner, inbegripet en analys av deras 
största problemområden, samt en utvärdering av effekterna av det gränsöverskridande 
samarbetets operativa program. Detta instrument bör uppmärksammas i större utsträckning, 
inte minst eftersom det främjar samarbete och erfarenhetsutbyte mellan förvaltningarna i olika 
medlemsstater och syftar till ett administrativt system som i allt högre grad bygger på 
gemensamma värden och arbetsmetoder. Mot denna bakgrund bör även 
sammanhållningspolitikens yttre dimension utforskas.

Sammanhållningspolitiken i ett längre perspektiv

Föredraganden skulle vilja fästa särskild vikt vid framtiden för sammanhållningspolitiken 
efter 2020. Då föredraganden är fullt medveten om att genomförandet av 
sammanhållningspolitiken 2014–2020 inte startat förrän nyligen och att man redan har tillstött 
problem på grund av det sena antagandet av programmen, måste fokus ligga på ett korrekt 
genomförande av sammanhållningspolitiken 2014–2020. Samtidigt får man inte förglömma 
att 2019 är ett år då man kommer att behöva ta itu med flera viktiga frågor samtidigt. Det nya 
parlamentet och den nya kommissionen kommer bland annat att behöva hantera upphörandet 
av Europa 2020-strategin, en ny flerårig budgetram och utarbetandet av ny lagstiftning för 
sammanhållningspolitiken efter 2020. Med tanke på den stora tidspressen uppmanar 
föredraganden parlamentet med kraft att redan nu fundera över sammanhållningspolitiken 
efter 2020, för att sätta samhällena och medborgarna i centrum för sammanhållningspolitiken 
efter 2020 och garantera allmänhetens välfärd till förmån för den enskilde individen.


