
PA\786375SV.doc PE427.068v01-00

SV Förenade i mångfalden SV

EUROPAPARLAMENTET 2009 - 2014

Utskottet för regional utveckling

2009/2002(BUD)

7.7.2009

FÖRSLAG TILL YTTRANDE
från utskottet för regional utveckling

till budgetutskottet

över förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2010
(2009/2002(BUD))

Föredragande: ...



PE427.068v01-00 2/4 PA\786375SV.doc

SV

PA_NonLeg



PA\786375SV.doc 3/4 PE427.068v01-00

SV

FÖRSLAG

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

1. Europaparlamentet anser att anslagen för regionalpolitiken i det preliminära 
budgetförslaget (PBF) motsvarar unionens behov och dess insatser för att minska 
regionala skillnader samt uppnå målen från Lissabon och Göteborg. Parlamentet begär 
därför att alla poster i PBF ska behållas och i förekommande fall återställas.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att i sina insatser främja användningen av 
andra innovativa finansieringsformer och finansieringstekniska instrument än bidrag för 
att stärka tillgången till finansiering för programmen 2007–2013, och i synnerhet de 
instrument som underlättar tillgången till riskkapital och mikrokrediter för små och 
medelstora företag. I det här sammanhanget uppmanar parlamentet kommissionen att hålla 
parlamentet underrättat om de förberedande åtgärder som kommissionen vidtagit sedan 
2008 och finansierat via budgetpost 13.03.24 och om den framtida uppföljningen av 
åtgärderna.

3. Europaparlamentet delar kommissionens och rådets uppfattning om att legislativa 
ändringar inom ramen för den ekonomiska återhämtningsplanen för Europa kommer att 
bidra till att göra strukturfonderna till ett värdefullt styrmedel för den europeiska 
ekonomins återhämtning 2010. I detta sammanhang uppmanar parlamentet 
medlemsstaterna att se till att de nya möjligheterna och de förenklade förfarandena 
utnyttjas optimalt för att påskynda genomförandet och stimulera den ekonomiska 
verksamheten. Vidare uppmanar parlamentet medlemsstaterna att se till att förenklingen 
av förfarandena inte medför missbruk av offentliga medel.

4. Europaparlamentet noterar att 2 miljoner euro öronmärktes för pilotprojektet Erasmus 
2009, att hela beloppet betalades ut 2009, och att inga åtaganden eller betalningar 
planerats för 2010. Parlamentet uppmanar kommissionen att hålla det underrättat om 
åtgärder som vidtagits i anslutning till de tre pilotprojekt som genomförts på parlamentets 
begäran.

5. Europaparlamentet noterar att åtagandebemyndigandena för målet regional 
konkurrenskraft och sysselsättning under 2010 har minskats med 372 536 823 euro 
jämfört med 2009 och undrar om denna minskning är förenlig med behovet av att 
stimulera ekonomin och skapa jobb i Europas avancerade ekonomier i syfte att bibehålla 
och öka konkurrenskraften på global nivå. 

KORTFATTAD MOTIVERING

Som utskottet konsekvent har påpekat ska kommissionen då den fastställer sina 
budgetbestämmelser bedöma budgetbehoven med hänsyn till rådets beslut, det 
interinstitutionella avtalet om budgetdisciplin, utestående belopp inom ramen för projekt som 
avslutas under tidigare programplaneringsperioder, nuvarande betalningsskyldigheter samt 
sannolika uppmaningar om förskottsbetalningar under innevarande period. Därför ökar 
betalningarna generellt med 4,1 procent, något som även omfattar mellanliggande betalningar 
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och utestående åtaganden för programperioden 2000–2006. De mellanliggande betalningarna 
omfattar lejonparten av betalningarna under 2010, då de operativa programmen börjar komma 
igång och den förenkling av förfaranden som införts genom lagändringar börjar verka.

Kommissionen konstaterar att budgeten för sammanhållningspolitiken 2010 är utformad för 
att påskynda genomförandet i syfte att bidra till fullständig återhämtning från den ekonomiska 
krisen. Därför planeras ökad användning av finansiella instrument som Jaspers i syfte att 
underlätta start av viktiga projekt och nödvändig omprogrammering för att stödja 
investeringar i energieffektivitet, koldioxidsnål och förnybar energiteknik samt åtgärder mot 
klimatförändringar. I enlighet med acceleratorprincipen uppgår dessutom de 
betalningsbemyndiganden som i sin helhet är avsedda som mellanliggande betalningar till 
30 928,2 miljoner euro (medräknat sammanhållningsfonden).

På REGI-utskottets initiativ efterlyste parlamentet 2009 inrättande av tre pilotprojekt som 
omfattar integrering av de romska grupperna, främjande av EU:s regionalpolitik på global 
nivå och ett Erasmusprogram för lokala och regionala förtroendevalda. I det här tidiga skedet 
av valperioden och i syfte att trygga en sund ekonomisk förvaltning anser föredraganden att 
utskottet bör få så detaljerad information som möjligt om åtgärder som vidtagits för att 
genomföra projekt finansierade inom ramen för 2009 års budget innan eventuella förslag om 
nya pilotprojekt läggs fram.

Slutligen förefaller det något paradoxalt att Eruf:s åtaganden för målet regional 
konkurrenskraft och sysselsättning minskas med 372 536 823 euro jämfört med 2009 just nu, 
under en tid när Europas ekonomiska återhämtning fortfarande befinner sig i sin linda och är 
ytterst beroende av storskaliga offentliga utgifter, trots det mekaniska sätt på vilket anslagen 
för sammanhållningspolitiken förvaltas. Det är därför berättigat att fråga om denna minskning 
är förenlig med behovet av att stimulera ekonomin och skapa jobb i Europas avancerade 
ekonomier i syfte att bibehålla och öka konkurrenskraften på global nivå.


