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FÖRSLAG

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

1. Europaparlamentet påminner om att EU-budgeten i första hand är en investeringsbudget, 
och att 94 % av dess totala volym återinvesteras i medlemsstaterna, samt att de lokala och 
regionala myndigheterna är ansvariga för en betydande andel av de offentliga utgifterna i 
Europa.

2. Europaparlamentet understryker att sammanhållningspolitiken spelar en avgörande roll 
när det gäller att främja ekonomisk, social och territoriell sammanhållning, skapa jobb och 
öka tillväxten samt minska makroekonomiska obalanser.

3. Europaparlamentet efterlyser en prioritering av åtgärder för att skapa synergier mellan 
EU:s och medlemsstaternas budgetar samt budgetarna på lokal och regional nivå. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram tydliga faktauppgifter om hur man 
skulle kunna stärka EU-budgetens roll att stimulera investeringar på olika nivåer. 
Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att till fullo och på alla nivåer utnyttja de 
kompletterande finansieringsmöjligheter som Europeiska investeringsbanken och det nya 
projektobligationsinstrumentet erbjuder. Parlamentet välkomnar dessutom att utnyttjandet 
av finansieringsinstrument inom ramen för sammanhållningspolitiken utvidgas till att 
omfatta alla tematiska mål och alla GSR-fonder.

4. Europaparlamentet är oroat över att nedskärningar i finansieringen av 
sammanhållningspolitiken i nästa fleråriga budgetram kommer att minska nationella, 
regionala och lokala myndigheters kapacitet att investera i smart och hållbar tillväxt för 
alla. Parlamentet betonar att finansieringen av sammanhållningspolitiken åtminstone bör 
bibehållas på nuvarande nivå.

5. Europaparlamentet uppmanar institutionerna att förbättra de befintliga bestämmelserna för 
regioner i vissa medlemsstater som drabbats särskilt allvarligt av finanskrisen, i syfte att 
ytterligare öka deras kapacitet att utnyttja medel ur struktur- och 
sammanhållningsfonderna och undvika de tillbakadraganden av stora åtaganden som man 
räknat med.

6. Europaparlamentet understryker att makroekonomiska villkor inte kan godtas, eftersom de 
skulle skapa svårigheter för genomförandet av sammanhållningspolitiken och eventuellt 
skapa risker för uppfyllandet av långsiktiga åtaganden. Parlamentet upprepar att 
införandet av makroekonomiska villkor skulle drabba de regioner som har de största 
behoven och poängterar att de lokala och regionala myndigheterna inte bör bestraffas för 
svårigheter som förekommer på medlemsstatsnivå. Parlamentet understryker dessutom att 
man motsätter sig resultatreserven, vilken skulle kunna avskräcka regioner från att välja ut 
mer ambitiösa och innovativa projekt till förmån för projekt med mer lättuppnådda mål.

7. Europaparlamentet anser att en temainriktad fokusering på ett mindre antal prioriteringar 
är nödvändig. Parlamentet betonar emellertid att flexibilitet krävs för att ge 
medlemsstaterna och regionerna möjlighet att på det mest effektiva sättet ta hänsyn till 



PE510.754v02-00 4/5 AD\941691SV.doc

SV

gemensamma mål, samtidigt som territoriella, ekonomiska och sociala särdrag 
respekteras.
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