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FÖRSLAG

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet uppmanar utskottet för regional 
utveckling att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet framhåller att sammanhållningspolitiken är ett grundläggande 
instrument för att främja ekonomisk och social sammanhållning, som syftar till att 
utarbeta åtgärder för att minska de regionala skillnaderna, främja verklig konvergens och 
stimulera tillväxt och sysselsättning samt bidrar till att miljömålen uppnås.

2. Europaparlamentet understryker att investeringsnivån på miljöområdet inte har utvecklat 
sig som förväntat, vilket framgår av att omfattningen av de utvalda projekten inte 
överstiger 21 procent av de förväntade investeringarna i programmen.

3. Europaparlamentet konstaterar att investeringarna i hälsoinfrastrukturer fortlöper väl och 
att det finns en positiv koppling mellan sammanhållningspolitiken och strukturreformerna 
i hälsosektorn. Denna positiva koppling måste beaktas när man fastställer vilka 
investeringar som ska prioriteras under nästa programperiod.

4. Europaparlamentet betonar att investeringarna i järnvägssektorn inte fortlöper enligt plan.
Dessa uppgick till 22,5 procent av det totala beloppet som var avsatt i programmen, vilket 
är långt mindre än projekten som valdes ut i vägsektorn (34 procent) och bidrar inte 
i tillräcklig utsträckning till att minska koldioxidutsläppen i transportsektorn.

5. Europaparlamentet uppmanar till ett bättre genomförande av programmen inom 
miljösektorn, särskilt inom gränsöverskridande områden som kan skapa ett europeiskt 
mervärde, t.ex. bekämpning och begränsning av och anpassning till klimatförändringarna, 
investeringar i renare teknik med låga koldioxidutsläpp, bekämpning av luft- och 
vattenföroreningar, skydd av biologisk mångfald, utökade järnvägsnät, främjande av 
energieffektivitet, särskilt inom byggsektorn samt förnybar teknik i syfte att uppfylla 
målen i Europa 2020-strategin samt främjandet av gröna jobb och en grön ekonomi.  
Parlamentet betonar också sammanhållningspolitikens viktiga funktion som ett led 
i uppnåendet av målen och kräver att redan utvalda projekt genomförs snarast och att 
urvalet av kvalitetsprojekt påskyndas.

6. Europaparlamentet menar att medel som bidrar till att förebygga och/eller garantera 
en snabb insats vid miljökatastrofer måste användas och uppmanar medlemsstaterna att 
påskynda investeringarna i förebyggande åtgärder samt i sanering av industriområden och 
förorenad mark på grund av den låga genomförandegraden.

7. Europaparlamentet understryker att sammanhållningspolitiken är ett av de instrument som 
bör bidra till skapandet av en lämplig finansiell ram för förebyggande av naturkatastrofer 
och katastrofer orsakade av människan, och som bör stärka och utgöra en förbindelse 
mellan detta och andra instrument såsom politiken för landsbygdsutveckling, 
regionalpolitiken, Solidaritetsfonden och sjunde ramprogrammet. Parlamentet kräver 
i detta sammanhang att katastrofförebyggande ska beaktas i budgetramen efter 2013.
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8. Som ett komplement till hälsoinfrastrukturen kräver Europaparlamentet ett bättre 
genomförande av programmen för hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande 
i överensstämmelse med gemenskapens strategiska riktlinjer, eftersom de är viktiga 
faktorer för att minska ojämlikheten i hälsa i Europa.

9. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att undersöka hur nuvarande program kan 
komma till rätta med den ökande ojämlikheten i hälsa i och mellan olika regioner, vilket 
är den största flaskhalsen för social sammanhållning och social integrering 
i Europa 2020-strategin för fattigdomsbekämpning.

10. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att verka för att införa enklare och mer 
flexibla regler för genomförande av programmen och att omförhandla nivåerna för 
medfinansiering om medlemsstaterna begär detta samt att beakta konvergensregioner, 
särskilt de minst utvecklade regionerna i de medlemsstater som har rätt till stöd ur 
Sammanhållningsfonden och regioner som präglas av permanenta geografiska eller 
naturbetingade nackdelar, såsom de yttersta randområdena. Parlamentet begär att 
information om godkännande och genomförande av projekt inom ramen för 
sammanhållningspolitiken ska finnas tillgänglig i realtid med hjälp av nomenklatur för 
statistiska geografiska enheter (Nuts) som är så detaljerad som möjligt (i förekommande 
fall Nuts 3) på en allmänt tillgänglig webbsida, eftersom detta kommer att öka öppenheten 
och kontrollen av hur sammanhållningspolitikens medel förvaltas.

11. Europaparlamentet betonar att sammanhållningspolitiken kräver ett resultatorienterat 
angreppssätt, vilket kan uppnås genom fastställande av tydliga och mätbara mål och 
resultatindikatorer. Parlamentet betonar vikten av att samtliga medlemsstater i sina 
årsrapporter i god tid lägger fram fullständiga och korrekta uppgifter om indikatorer och 
om hur långt man kommit när det gäller att uppfylla de överenskomna målen, för att 
möjliggöra en bättre förståelse av programinnehållet och en bättre övervakning av hur
långt genomförandet har kommit.

12. Europaparlamentet konstaterar att det saknas uppgifter om de avtalade projekten och de 
finansierade projekten i 2010 års strategirapport. Parlamentet uppmanar därför 
kommissionen att lägga fram uppgifter som kan belysa det faktiska genomförandet av 
sammanhållningspolitiken genom pålitliga indikatorer såsom slutbetalningar till projekten, 
uppfyllandet av projektmålen samt projektens koppling till motsvarande politik i Europa 
2020-strategin.

13. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att underlätta finansieringen till projekt för 
stadsförnyelse och förbättrade miljöförhållanden, bland annat vattenkvalitetsprojekt.

14. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att öka informationen i regionerna om de 
möjligheter som EU ger för innovativ miljöteknik, och framhåller att åtgärder måste vidtas 
för att underlätta för små och medelstora företags deltagande.

15. Europaparlamentet kräver en bättre samordning och integrering av 
infrastruktursammanhållningsprogram på olika områden, däribland IKT och energi, 
genom förbättrad planering på nationell, regional och lokal nivå för att åstadkomma 
kostnadsminskningar och ett bättre miljöskydd.
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16. Europaparlamentet framhåller att tilldelningen av medel och utbetalningen till 
slutmottagarna måste förenklas och påskyndas samtidigt som en sund ekonomisk 
förvaltning säkerställs.

17. Europaparlamentet erkänner att sammanhållningsprogrammen har en måttlig inverkan på 
nationella ekonomiska indikatorer, däribland BNP, och påpekar att förseningar 
i genomförandet av sammanhållningspolitiken delvis beror på alltför stelbenta 
förfaranden. Parlamentet betonar därför att sammanhållningspolitikens effektivitet måste 
förbättras, bland annat genom att byråkratin minskas och befintliga förfaranden och 
metoder för återbetalning till mottagarna rationaliseras. Parlamentet framhåller att man 
måste uppnå en balans mellan förenklade byråkratiska förfaranden och 
bedrägeribekämpning.

18. Europaparlamentet betonar att EU-budgetens hävstångseffekt måste öka när det gäller 
sammanhållningsprogrammen, genom nya finansieringsformer för investeringar, bland 
annat genom innovativa sätt att kombinera bidrag och lån, öppnande av nya marknader för 
olika former av offentlig-privata partnerskap och ett omfattande anlitande av 
internationella finansinstituts expertis.

19. Europaparlamentet betonar att sammanhållningspolitiken fortsatt bör främja 
gränsöverskridande, transnationella och interregionala former av samarbete. Parlamentet 
framhåller därför att de nuvarande formerna för gränsöverskridande samarbete måste ses 
över och förenklas.
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