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FÖRSLAG

Utskottet för regional utveckling uppmanar särskilda utskottet för politiska utmaningar och 
budgetmedel för ett hållbart EU efter 2013 att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt 
resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet påpekar att sammanhållningspolitiken har fått ökad betydelse i 
samband med att Lissabonfördraget har trätt i kraft och att den kompletteras med en 
tredje pelare, nämligen den territoriella sammanhållningen. Parlamentet konstaterar att 
medlemsstaterna, regionerna och städerna är bäst lämpade att aktivt genomföra denna 
politik och att det därför är kontraproduktivt med en sektorsindelning som dessutom 
skulle strida mot fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

2. Europaparlamentet anser att sammanhållningspolitiken är mycket viktig i genomförandet 
av Europa 2020-strategin och att en bra sammanhållningspolitik är en förutsättning för att 
EU:s gemensamma åtgärder ska lyckas, eftersom den är ett effektivt verktyg för att på 
regional och lokal nivå nå de gemensamma målen i denna strategi och öppnar för en bättre 
anpassning av strategiska mål till de lokala behoven i området. Parlamentet betonar att 
sammanhållningspolitikens horisontala karaktär bidrar till Europa 2020-målen om smart 
och hållbar tillväxt för alla och att detta bör återges i den fleråriga budgetramen för tiden 
efter 2013. Parlamentet understryker att de mål som finns i Lissabonfördraget, men inte 
utgör en del av Europa 2020-målen, också bör nås och att förhållandet mellan målen i 
Europa 2020-strategin och de övriga målen bör förtydligas. Parlamentet stöder 
kommissionen i arbetet med att optimera utnyttjandet av synergier mellan befintliga 
fonder.

3. Europaparlamentet anser att den ekonomiska, sociala och territoriella 
sammanhållningen är en mycket vikig förutsättning för att konkurrenskraftsmålet ska 
kunna uppnås, särskilt eftersom den främjar ekonomisk tillväxt och skapar sysselsättning.

4. Europaparlamentet påpekar att en framgångsrik politik för ekonomisk och social 
sammanhållning i de 27 medlemsstaternas 271 regioner märks tydligt, och konstaterar att 
subsidiaritets- och partnerskapsprinciperna och flernivåstyre är viktiga förutsättningar för 
detta. Parlamentet upprepar den uppfattning som man uttryckte i sin resolution av den 
24 mars 2009 om bästa praxis inom regionalpolitiken och hinder för användning av 
strukturfonderna1.

5. Europaparlamentet betonar att sammanhållningspolitiken, som har den största enskilda 
budgeten, otvivelaktigt ger ett europeiskt mervärde eftersom denna politik utgör 
en väletablerad mekanism för att nå europeiska mål och i flera årtionden har varit ett av 
EU:s viktigaste, synligaste och mest framgångsrika politikområde med kapacitet att främja 
synergier mellan EU:s övriga interna politikområden.

6. Europaparlamentet påpekar att en modern sammanhållningspolitik måste klara de 
strukturella reformer som återstår och de nya utmaningar som alla EU:s regioner står 
inför. Parlamentet anser därför att det är nödvändigt att fastställa följande prioriteringar:

                                               
1 EUT C 117 E 6.5.2010, s. 38.
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– Vi behöver en hållbar ekonomisk tillväxt som påverkar arbetsmarknaden positivt både 
i städerna och på landsbygden.

– Vi behöver en smart, välfungerande och modern infrastruktur (transporter, 
kommunikation, vatten/avlopp, avfallshantering och energi).

– Vi betonar att man i sammanhållningspolitiken måste satsa på ökat stöd till

(i) smart tillväxt som bygger på forskning, utveckling och innovation samt 
IKT-användning,

(ii) utbildning och fortbildning,

(iii) sysselsättning,

(iv) en integrerad stadsutveckling (däribland främjande av energieffektivitet i 
byggnader),

(v) förstärkning av den sociala dimensionen, inklusive tjänster av allmänintresse och 
frågor som rör den demografiska förändringen,

(vi) små och medelstora företag som drivkraft för regionernas ekonomiska och sociala 
utveckling,

(vii) klimatförändringsmål,

(viii) regioner som lider av allvarliga och permanenta naturbetingade eller demografiska 
svårigheter, såsom de mycket glesbefolkade norra regionerna samt ö-, gräns- och 
bergsregioner,

(ix) inrättande av mer integrerade och balanserade regionala ekonomiska strukturer som 
en garanti för en mer enhetlig ekonomisk och social utveckling.

7. Europaparlamentet påpekar att sättet att uppnå ökad konkurrenskraft varierar med de 
specifika egenheterna för varje region och regionernas utvecklingsnivå, samt att man 
därför måste ge medlemsstaterna och regionerna flexibilitet att avgöra vilka politiska 
åtgärder som är mest lämpade.

8. Europaparlamentet stöder att ESF både bör fortsätta att utgöra en integrerad del i 
sammanhållningspolitiken och förstärkas. Parlamentet efterlyser en bättre samordning av 
både sammanhållningspolitiken och landsbygdsutvecklingsåtgärderna inom Eruf och 
EJFLU i syfte att använda resurserna på ett så effektivt sätt som möjligt, genom att dels ta 
hänsyn till de specifika förhållandena och konvergensproblemen i respektive region, dels 
fullt ut engagera landsbygdsregionerna.

9. Europaparlamentet anser att alla former av territoriellt samarbete (gränsöverskridande, 
interregionalt och transnationellt) och de budgetar som anslås till detta bör stärkas.

10. Europaparlamentet efterlyser, i solidaritetens anda, ett särskilt stöd (mål 1) till de minst 
utvecklade och mest missgynnade regionerna i EU-27. Parlamentet betonar samtidigt att 
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det krävs ett starkt mål 2 för de mer utvecklade regionerna samt rättvisa 
övergångsbestämmelser. Parlamentet anser dock att sammanhållningspolitiken måste 
omfatta hela EU:s territorium för att kunna garantera en enhetlig och balanserad 
utveckling i alla EU:s regioner.

11. Europaparlamentet påpekar att det finns en betydande tröskeleffekt mellan de regioner 
som är stödberättigade enligt konvergensmålet och övriga regioner, och anser att denna 
tröskeleffekt bör minskas.

12. Europaparlamentet betonar att en framgångsrik och stärkt sammanhållningspolitik kräver 
adekvat finansiering och att denna absolut inte får vara lägre än för den nuvarande 
programperioden 2007–2013.

13. Europaparlamentet påminner om att den huvudsakliga kritiken mot 
sammanhållningspolitiken bland annat gäller dess invecklade regler. Parlamentet 
understryker betydelsen av att förenkla regler och förfaranden i denna politik genom att 
minska komplexiteten och de administrativa bördorna för att skapa ökad transparens och 
effektivare tilldelning av medel till städer, kommuner och regioner. Kontrollfrekvensen 
bör stå i proportion till riskerna för oegentligheter och följa proportionalitetsprincipen.

14. Europaparlamentet påpekar att en bättre mix av olika finansieringsinstrument, såsom 
bidrag, lån och roterande fonder kan bidra till att medlen används effektivare. Parlamentet 
uppmanar lokala och regionala myndigheter att i största möjliga utsträckning utnyttja de 
finansieringsinstrument och tekniska stödinstrument som införts av kommissionen för att 
främja investeringar på lokal och regional nivå.

15. Europaparlamentet understryker behovet av att stärka strukturfondernas hävstångseffekt 
genom att man använder den offentliga upphandlingen på ett bättre sätt. Parlamentet 
betonar i detta sammanhang behovet av att ytterligare utveckla och införa 
upphandlingsregler med minskade miljöeffekter (”grön upphandling”). Parlamentet 
uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att ytterligare stimulera användningen av 
förkommersiell upphandling för att bidra till mer forskning, utveckling och innovation i 
EU.

16. Europaparlamentet kräver att utgiftskontrollen ska vara enklare och mer resultatinriktad i 
framtiden, i syfte att inte öka den administrativa bördan för slutmottagarna.

17. Europaparlamentet understryker att lämpliga resultatindikatorer och villkor som man har 
kommit överens om i efterhand inom områden som är direkt kopplade till 
sammanhållningspolitiken bör utformas för att förbättra regionernas möjligheter att 
utforma politiken och skapa en öppnare debatt i syfte att öka effektiviteten i 
sammanhållningspolitiken.

18. Europaparlamentet fastslår att en femårig löptid skulle vara för kort eftersom 
tillståndsförfarandena skulle bli alldeles för långa, vilket innebär att medlen inte skulle 
kunna användas effektivt. Parlamentet påpekar att en löptid på sju år har visat sig vara bra 
tidigare och att denna absolut inte bör förkortas. Parlamentet understryker att med 
en sjuårig eller, efter 2020, ännu längre budgetram skulle man säkerställa effektiviteten 
och betonar att en sådan period bör anpassas så att planering av ekonomiska prioriteringar 
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sammanfaller med parlamentets och kommissionens mandatperioder.

19. Europaparlamentet betonar att samfinansieringen och n+2- respektive n+3-reglerna bör 
behållas, och eventuellt ges större flexibilitet för att täcka särskilda situationer som kan 
förväntas uppstå under nästa programperiod. Parlamentet anser att samfinansieringsnivån 
för den kommande programperioden generellt bör förbli densamma som för den 
innevarande perioden. Parlamentet instämmer i att det måste finnas viss flexibilitet i hur 
medlem används, men kräver att medel som frigjorts genom ovannämnda regler stannar 
kvar i sammanhållningsbudgeten, i stället för att återföras till medlemsstaterna.

20. Europaparlamentet påpekar att de medel från fonderna som har skapats inom ramarna för 
sammanhållningspolitiken, inte bör användas som ”bestraffningsverktyg” inom stabilitets-
och tillväxtpakten. Parlamentet är övertygat om att detta skulle vara kontraproduktivt för 
de berörda regionerna och medlemsstaterna samt för EU, och att sådana åtgärder skulle 
innebära en orättvis behandling av medlemsstater och regioner eftersom de fattigaste 
skulle bestraffas hårdast.

21. Europaparlamentet påpekar att alla villkorade regler måste begränsas till åtgärder och 
instrument inom sammanhållningspolitiken.

22. Europaparlamentet kräver ett förslag om hårdare ekonomiska sanktioner mot 
medlemsstater som inte uppfyller stabilitetskriterierna och föreslår därför att de genomförs 
med större automatik.

23. Europaparlamentet anser att förutom att regionerna främjas så innebär 
sammanhållningspolitiken även att EU blir mer synligt i regionerna, samt påpekar att 
bättre synlighet i regionerna skulle kunna tydliggöra detta ännu mer och bidra till 
mervärdet av de europeiska insatserna.

24. Europaparlamentet betonar att sammanhållningspolitiken, som både är ”smart” och 
”hållbar” och omfattar alla, spelar en avgörande roll inom Europa 2020-strategin och kan, 
liksom alla politiska områden, bidra till dessa mål. Parlamentet påpekar att detta ännu 
en gång visar på sammanhållningspolitikens betydelse som helhet, och motsätter sig 
en uppdelning i olika budgetposter eftersom sammanhållningspolitiken bör ha en egen 
rubrik i EU-budgeten.
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