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FÖRSLAG

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

1. Europaparlamentet välkomnar kommissionens förslag om en gemensam strategisk ram för 
Europeiska regionala utvecklingsfonden, Sammanhållningsfonden, 
Europeiska socialfonden, Europeiska fiskerifonden och Europeiska jordbruksfonden för 
landsbygdsutveckling, något som är av avgörande betydelse för att garantera en bättre 
strategisk samordning och ett förbättrat genomförande av EU 2020-målen.

2. Europaparlamentet ger sitt fulla stöd till en Europeisk socialfond som är integrerad i 
sammanhållningspolitiken, som ett sätt att garantera en integrerad strategi och undvika en 
sektorisering. Parlamentet rekommenderar att den nuvarande strukturen behålls för 
fonden, men att det görs en förnyad bedömning av dess funktion och prioriteringar i syfte 
att garantera samordning mellan den ekonomiska och sociala sammanhållningen.

3. Europaparlamentet är medvetet om att en integrerad planering kommer att leda till en viss 
harmonisering av bestämmelserna för strukturfondsprogrammen och därmed till enklare 
förfaranden. Parlamentet är övertygat om att denna process kommer att göra det lättare för 
partnerna att delta i samfinansierade projekt och undvika alltför stora administrativa 
bördor och ineffektiv fördelning av medel.

4. Europaparlamentet understryker att förenklingar, som är avgörande för en framgångsrik 
sammanhållningspolitik, måste genomföras både på nationell och regional nivå för att 
förbättra resultatet. Parlamentet uppmanar kommissionen att föreslå en enklare struktur 
för politiken i framtiden, som bygger på en större flexibilitet, proportionalitet och 
synlighet vid användningen av fonderna, för att underlätta en fullständig och snabb 
absorbering.

5. Europaparlamentet förordar en mer resultatorienterad sammanhållningspolitik som inte är 
så inriktad på korrekta utgifter och förfaranden, utan som i stället är inriktad på att skapa 
en verklig jämvikt mellan åtgärdernas kvalitet och den finansiella och administrativa 
kontrollen. Parlamentet rekommenderar att det införs ordentliga utvärderingsmekanismer 
för att förbättra den institutionella och administrativa kapaciteten hos de organ som 
ansvarar för förvaltningen av programmen, vilket kommer att bidra till att förbättra 
utgifternas kvalitet och sänka nivån för felaktigheter.

6. Europaparlamentet uppmanar med kraft till större komplementaritet mellan EU:s fonder 
och finansiering på nationell, regional och lokal nivå, som en nödvändig förutsättning för 
att förbättra samordningen och effektiviteten vid användningen av tillgängliga medel.
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