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FÖRSLAG

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

1. Europaparlamentet betonar att även om de utvalda projektens värde uppgår till 27 procent 
av finansieringsutrymmet var nivån på genomförandet av betalningarna avsevärt lägre vid 
tidpunkten för rapporteringen (ca 13 procent) och ännu i slutet av 2010 bara ca 22 procent, 
dvs. ungefär 60 procent av nivån för finansieringsperioden 2000–2006 fyra år efter 
genomförandet.

2. Europaparlamentet påminner om att ur budgetsynpunkt hade mindre än en sjättedel av 
betalningarna genomförts per den 1 juli 2010, dvs. halvvägs in i programperioden 
2007−2013.

3. Europaparlamentet välkomnar att absorptionsförmågan och budgetgenomförandet 
avseeende sammanhållningspolitiken accelererat (en ökning på 79 procent respektive 
62 procent i det övergripande genomförandet av finansieringsramarna 2007–2013 under 
2010 för ERUF:s/sammanhållningsfondens respektive ESF:s del), vilket bl.a. beror på att 
lagstiftningsändringar nyligen genomförts och på att operativa program nu uppnått 
marschfart efter det att kommissionen äntligen godkände de sista förvaltnings- och 
kontrollsystemen. Parlamentet betonar att denna ökning återspeglades i den samlade 
överföringen för 2010, vilken tillförde sammanhållningspolitiken ytterligare 
1 miljard euro i betalningsbemyndiganden för 2010.

4. Europaparlamentet betonar emellertid att genomförandetakten är långt ifrån densamma i 
de olika medlemsstaterna, stödområdeskategorierna och fonderna. Parlamentet påminner 
om att i slutet av 2010 var den maximala skillnaden i betalningstakt mellan 
medlemsstaterna 247 procent för ERUF och sammanhållningsfonden tillsammans och 
303 procent för ESF.

5. Europaparlamentet betonar att den konstaterade svårigheten att utnyttja anslagen 
återspeglar delvis svårigheterna att uppnå överensstämmelse mellan vissa kriterier i 
Lissabonstrategin, särskilt när det gäller innovation, och svårigheterna att bemöta detta i 
främst de regioner som är mindre utvecklade, under en period med ekonomisk och 
finansiell kris.

6. Europaparlamentet begär därför att särskild uppmärksamhet ska fästas vid att ytterligare 
främja utbyte av ömsesidiga erfarenheter och bästa arbetsmetoder och stärka den 
administrativa kapaciteten i vissa medlemsstater, och begär också att man fortsätter utreda 
hur olika tillämpliga regler och kontrollarrangemang skulle kunna harmoniseras.
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