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FÖRSLAG

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

1. Europaparlamentet anser att man måste skilja åt diskussionerna om den fleråriga 
budgetramen och diskussionerna om en enda rättslig grund för EU:s politik på olika 
områden, inbegripet diskussionerna om sammanhållningspolitiken, mot bakgrund av 
bestämmelserna i fördraget och Europaparlamentets roll i båda processerna. 

2. Europaparlamentet anser att arbetet med den fleråriga budgetramen under inga 
omständigheter får påverka arbetet med förordningarna som ska fastställa 
tillämpningsområdet för stödet och bestämmelserna för genomförandet av varje fond, och 
att arbetet därför bör respektera Europaparlamentets roll i förhandlingarna om den 
rättsliga grunden för sammanhållningspolitiken. Parlamentet beklagar djupt att 
förhandlingarna om den fleråriga budgetramen 2014–2020 inte respekterade denna 
princip, vilket resulterade i att arbetet med den fleråriga budgetramen starkt påverkade 
lagstiftningsförhandlingarna om förordningarna om sammanhållningspolitiken både vad 
gällde innehållet och tidsramen.

3. Europaparlamentet understryker att diskussionen om resurserna för 
sammanhållningspolitiken bör grunda sig på en behovsanalys och ta hänsyn till 
utvärderingen av genomförandet av politiken under den föregående 
programplaneringsperioden. Parlamentet påminner om att sammanhållningspolitiken är 
en tillväxtfrämjande investeringspolitik och att den därför kommer att bli allt viktigare 
som ett EU-instrument som främjar tillväxt, skapar sysselsättning, stimulerar offentliga 
investeringar och minskar sociala ojämlikheter.

4. Europaparlamentet påpekar att fördelningen av resurserna mellan de enskilda åren i den 
fleråriga budgetramen (fastställandet av taken) bör beakta dynamiken i 
sammanhållningspolitiken, särskilt programplaneringen och genomförandeprocesserna 
och tiden för det slutliga avslutandet av programmen för att garantera bästa möjliga 
betalningsnivå för varje år.

5. Europaparlamentet är djupt oroat över att antalet obetalda fakturor vid slutet av året 
ständigt ökar, och anser att sammanhållningspolitiken påverkas mest av klyftan i 
EU:s budget. Parlamentet efterlyser därför en strukturell reform av EU:s budget, inklusive 
en reform av de egna medlen.


