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FÖRSLAG

Utskottet för regional utveckling uppmanar budgetutskottet att som ansvarigt utskott infoga 
följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet påpekar att ansvaret för utvecklingen av långsiktiga socioekonomiska 
strategier och genomförandet av politik i EU i linje med subsidiaritetsprincipen ligger på 
flera olika offentliga organisationer, till exempel EU-institutionerna, nationella 
ministerier samt regionala eller lokala myndigheters olika enheter och särskilda byråer. 
Parlamentet uppmärksammar att näringslivets organisationer, arbetsmarknadens parter, 
icke-statliga organisationer och andra intresseorganisationer också är delaktiga i 
utarbetandet av långsiktiga strategier tillsammans med medlemsstaternas offentliga organ 
och EU-institutionerna. Parlamentet betonar därför att man bör tillämpa ett 
tillvägagångssätt som utgår från styrning på flera nivåer.

2. Europaparlamentet betonar att om unionen ska kunna utvecklas på ett harmoniskt sätt och 
unionens program ska kunna fungera smidigt behöver dessa strukturer modern 
administrativ kapacitet och förvaltningskapacitet för att kunna utforma välorienterade och 
sammankopplade framåtblickande strategier, som också måste ta hänsyn till regionernas 
specifika egenskaper, och på så sätt bidra till kvaliteten och effektiviteten på många olika 
politikområden. Parlamentet betonar att man bör utvärdera befintliga beslutsmekanismer 
och administrativa förfaranden för att fastställa huruvida förvaltningen behöver 
moderniseras. Parlamentet uppmärksammar dock att en ökning av kapaciteten inte bör 
inbegripa inrättandet av nya mekanismer eller institutioner, utan befintliga administrativa 
förfaranden måste användas effektivare som en del av framåtblickande strategier. 
Parlamentet anser att det för att få till stånd en harmonisk utveckling i EU och säkra ett 
bra genomförande av unionens program är nödvändigt att medlemsstaterna förfogar över 
modern administrativ kapacitet och förvaltningskapacitet. Parlamentet anser att det är 
nödvändigt att särskilt uppmärksamma de medlemsstater som släpar efter och uppvisar 
låga utnyttjandenivåer under programplaneringsperioden 2007–2013.

3. Europaparlamentet understryker att finansiering finns att tillgå från Europeiska 
socialfonden (ESF), Sammanhållningsfonden och Europeiska regionala 
utvecklingsfonden (Eruf) till att stärka den institutionella och administrativa kapaciteten 
på nationell, regional eller lokal nivå, till exempel genom att man moderniserar 
personaladministrationen, omorganiserar funktioner och befogenheter inom offentlig 
förvaltning, bekämpar korruption, minskar den administrativa bördan för företag, stärker 
regional och lokal förvaltning, stöder arbetsmarknadens parter och icke-statliga 
organisationer, moderniserar processerna för att utforma politik och investerar i projekt 
som finansieras med offentliga medel inom olika e-förvaltningsområden. Parlamentet 
anser att en prioriterad fråga under innevarande programplaneringsperiod måste vara att 
förbereda de framtida mottagarna av sammanhållningspolitiskt stöd.

4. Europaparlamentet anser att e-styrning är en viktig faktor för kapacitetsutbyggnad, 
modernisering av administration och förvaltning och en bättre horisontell och vertikal 
samordning av de olika organen på medlemsstats- och EU-nivå. Parlamentet 
uppmärksammar även att genomförandet av e-styrning måste bygga på de rikliga 
erfarenheter som gjorts i medlemsstaterna, inom EU:s institutioner och inom icke-statliga 
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organisationer.

5. Europaparlamentet understryker att det, trots de framsteg som har gjorts för att minska 
skillnaderna i utvecklingsnivå mellan regionerna, fortfarande förekommer mycket stora 
skillnader i ekonomisk och social utvecklingsnivå; dessa skillnader syns också i 
kvaliteten på den samhällsservice som erbjuds medborgarna.

6. Europaparlamentet anser att EU:s fleråriga budgetram utgör ett mycket viktigt instrument 
för långsiktig planering av det europeiska projektet eftersom den tar hänsyn till det 
europeiska perspektivet och unionens mervärde. Parlamentet efterfrågar dock en bättre 
samordning mellan EU:s budget och medlemsstaternas nationella budgetar, och önskar se 
att offentliga medel, från planering till genomförande, används på ett sätt som garanterar 
att olika insatser kompletterar varandra bättre, och att samordning och synergier 
förbättras utan överlappning av resurser, och effektivt bidrar till uppnåendet av fastställda 
mål. Parlamentet betonar hur viktigt det är att samordna Europa 2020-målen med de 
nationella utvecklingsstrategierna, så att investeringar görs på ett så effektivt och 
ansvarsfullt sätt som möjligt.

7. Europaparlamentet betonar att sammanhållningspolitiken, på grund av sin fleråriga, 
långsiktiga och övergripande karaktär, ovillkorligen är en politik med ett starkt 
framåtblickande grunddrag, och med tanke på hur stor andel av EU:s budget som den 
utgör måste den få en framträdande plats i all framåtblickande budgetplanering.

8. Europaparlamentet anser att utformning av politik utifrån sammanhållningspolitiken och 
andra områden beror alltmer på att i tid kartlägga långsiktiga globala trender. Parlamentet 
noterar i detta sammanhang flera framåtblickande rapporter, till exempel Projekt Europa 
2030 (reflektionsgruppens rapport till Europeiska rådet om EU:s framtid 2030) och 
Global Trends 2030 – Citizens in an Interconnected and Polycentric World, som har 
utarbetats av Europeiska unionens institut för säkerhetsstudier som en del i projektet om 
det europeiska systemet för strategisk och politisk analys.

9. Europaparlamentet rekommenderar en närmare samordning av sådana 
rapporteringsinitiativ och att ett interinstitutionellt system upprättas för att kartlägga 
långsiktiga trender inom strategiskt viktiga områden för unionen. Parlamentet anser att ett 
sådant system bör omfatta personal från alla relevanta EU-institutioner och -organ, 
inklusive Regionkommittén. Parlamentet anser att rapporteringsmekanismen måste 
diskuteras och att alla relevanta intressegrupper, näringslivsorganisationer och icke-
statliga organisationer ska delta i denna diskussion.
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