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FÖRSLAG

Budgetutskottet uppmanar utskottet för regional utveckling att som ansvarigt utskott infoga 
följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet välkomnar den politiska överenskommelsen av den 27 juni 2013 om
den fleråriga budgetramen 2014–2020. Parlamentet betonar att för att säkerställa en snabb 
och effektiv start på den nya sammanhållningspolitiken är det grundläggande att snarast 
möjligt avsluta förhandlingarna om lagstiftningspaketet, avtalen om partnerskap och de 
operativa programmen. Parlamentet betonar att varje dröjsmål kommer att medföra 
en budgetmässig koncentration av ansökningar om betalningar i slutet av perioden.

2. Europaparlamentet påminner om att nivån på ”utestående åtaganden” (RAL, från 
franskans ”reste à liquider”) som ansamlats i slutet av den fleråriga budgetramen 2007–
2013 till två tredjedelar avsåg sammanhållningspolitiken1. Parlamentet betonar behovet av 
att finna en stabil lösning som minskar risken för att genomförandet av EU:s program ska 
blockeras på grund av brist på betalningar. Parlamentet pekar på att N+3-regeln, som 
visserligen är viktig för att säkra genomförandet av projekt inom ramen för 
sammanhållningspolitiken, kommer att få följder när det gäller ansamlingen av utestående 
åtaganden de kommande åren, i synnerhet vid förseningar i införandet av de nya 
programmen.

3. Europaparlamentet anser att principen om flernivåstyre är nödvändig för att förvaltningen 
i den nya sammanhållningspolitiken ska vara effektiv. Parlamentet betonar i detta 
avseende att de lokala och regionala myndigheterna inom ramen för sina befogenheter 
kommer att behöva vara fullt delaktiga, vid planeringen av programmen och avtalen och 
vid deras genomförande och utvärdering. Parlamentet betonar vikten av att säkerställa 
ett tillräckligt informationsflöde till och tekniskt stöd för dessa myndigheter för att 
förenkla och optimera deras insatser i alla faser av denna process.

4. Europaparlamentet betonar att synergieffekter mellan EU:s budget och medlemsstaternas 
och regionala och lokala myndigheters budgetar är nödvändiga för att öka effektiviteten i 
EU:s offentliga investeringar. Parlamentet upprepar sin begäran till kommissionen att 
ange hur EU:s budgetroll kan förstärkas i detta avseende.

5. Europaparlamentet hävdar ånyo att det för att maximera EU-bidragens inverkan krävs 
ett integrerat tillvägagångssätt med samordning mellan de olika tillgängliga 
finansieringskällorna och samstämmighet mellan befintlig politik och gällande 
bestämmelser, så att budgetkonsolideringspolitikens negativa konsekvenser kan lindras.

6. Europaparlamentet påminner om vikten av att den kommande fleråriga budgetramen 
senast i slutet av 2016 obligatoriskt ses över och därefter revideras, så att det blir möjligt 
för nästa kommission och parlament att ompröva EU:s politiska prioriteringar, vid behov 

                                               
1 Om ändringsbudgeten nr 2/2013 godkänns för hela beloppet 11,2 miljarder euro kan de utestående åtagandena 
uppgå till totalt 224 miljoner euro vid slutet av 2013, fast kommissionen i sina första uppskattningar framförde 
siffran 180 miljarder euro i utestående åtaganden vid slutet av 2013.
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anpassa den fleråriga budgetramen till nya utmaningar och behov och ta full hänsyn till de 
senaste makroekonomiska prognoserna.

7. Europaparlamentet välkomnar de positiva åtgärderna som ska förenkla och öka 
transparensen i förvaltningen av EU-medel. Parlamentet understryker att enklare 
förfaranden leder till färre brister och därför till bättre utnyttjande av EU-medel. 
Parlamentet betonar behovet av en mer ambitiös strategi på kommissions- och 
medlemsstatsnivå för att förenkla förfarandena för att beviljas EU-medel, reglerna om 
offentlig upphandling och kontrollmekanismerna, och för att se till att det finns tydlig och 
lättillgänglig information om mottagarna och möjligheterna till finansiering.
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