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KORTFATTAD MOTIVERING

INLEDANDE KOMMENTARER:
Mot bakgrund av finanskrisen och den pågående ekonomiska nedgången har kommissionen, 
med stöd av parlamentet, vidtagit åtgärder för att stärka finansieringen av den regionala 
utvecklingen inom ramen för EU:s strategi för en effektiv ekonomisk återhämtning. Detta 
återspeglas i budgetförslaget för 2011 där åtagandebemyndigandena ökas med 3,2 procent och 
betalningsbemyndigandena med 16,9 procent till ett belopp på 42 540 800 000 EUR. 
Kommissionen uppger i detta sammanhang att den förväntade utgiftsökningen har lett till att 
genomförandet för denna budgetpost uppgår till 57 procent under 2010. Om man även 
konstaterar att program på fältet nu kommit igång på allvar kan detta ses som en framgång. 

ÅTERINFÖRANDE AV FÖRSLAGET TILL BUDGET:
Vid beräkningen av budgetanslagen har kommissionen därför bedömt budgetbehoven med 
utgångspunkt i besluten från Europeiska rådet 2005, bestämmelserna i budgetplanen för 
2007–2013 och det interinstitutionella avtalet, de belopp som ska betalas för projekt som 
avslutas under programplaneringsperioden 2000–2006 och de sannolika kraven på 
förskottsbetalningar under nuvarande period. Föredraganden anser att den enda institution 
som förfogar över information som gör det möjligt att ha en överblick över budgetbehoven i 
alla EU-regioner är kommissionen. Föredraganden föreslår därför att eventuella minskningar 
som rådet föreslår bör annulleras, och att de belopp som ursprungligen föreslagits av 
kommissionen i budgetförslaget bör återinföras.

RESURSFÖRDELNINGEN MELLAN FONDERNA:
Resurserna fördelas mellan fonderna enligt följande:

ERUF anslås 25,6 miljarder EUR, Sammanhållningsfonden 7,7 miljarder EUR och ESF 
9 miljarder EUR. Föredraganden tar tillfälle i akt och betonar hur stor betydelse ESF har för 
den regionala ekonomiska återhämtningen, i och med att den står för över 20 procent av de 
tillgängliga resurserna. Fonden är och måste förbli ett centralt verktyg som används av både 
näringslivet och lokala och regionala myndigheter för att hantera de dynamiska ändringar i 
den ekonomiska aktiviteten som är kännetecknande för en modern ekonomi. Sålunda måste 
den användas för att upprätta en skälig balans mellan näringslivets behov av flexibilitet och 
arbetstagarens behov av anställningstrygghet, karriärutvecklingsmöjligheter och utbildning. 
Detta är enligt föredraganden ett oundgängligt inslag i alla lokalt förankrade ekonomiska 
strategier.

EUROPAS EKONOMISK ÅTERHÄMTNING OCH EN UTVECKLING MOT EN RENARE OCH MER 
HÅLLBAR EKONOMI
Den ekonomiska återhämtningsplanen för Europa är inte en rad panikåtgärder som vidtagits 
på grund av en global finanskris utan motstycke. Den är nära kopplad till förslaget till ny 
ekonomisk strategi för EU med sina uttalade mål att bygga upp en smart, hållbar och 
integrerande ekonomi som bidrar till hög sysselsättning, produktivitet och social 
sammanhållning. Detta åskådliggörs av det belopp på 1 miljard EUR för att finansiera 
genomförande av energiprojekt som man kom överens om 2009 och 2010 inom området för 
avskiljning och lagring av koldioxid, havsbaserad vindkraft och energiinfrastruktur, samt 
beloppet på 500 miljoner EUR för finansiering av bredband i landsbygdsområden. 
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FRAMSTEG ANGÅENDE UTESTÅENDE ÅTAGANDEN (RAL)
Europeiska kommissionen uppger att de utestående åtagandena (RAL) ökade med 
16,8 procent och uppgick till 14,2 miljarder EUR åren 2009–2010. Den största ökningen 
konstaterades för ERUF där de utestående åtagandena ökade till 9,8 miljarder EUR och där 
den högsta relativa ökningen noterades för det gränsöverskridande samarbetet (67,6 procent). 

Vid flerårig programplanering är det normalt att det finns utestående åtaganden som måste 
betalas så snart som betalningsvillkoren har uppfyllts. Denna ökning på 67,6 procent av 
utestående åtaganden relaterade till gränsöverskridande samarbete väcker emellertid oro och 
föredraganden uppmanar därför kommissionen att redogöra för orsakerna till denna stora 
ökning.

CENTRALA POLICYRESULTAT FÖR 2011:
Av särskild vikt i förteckningen över förväntade policyresultat som Europeiska kommissionen 
offentliggjort är anpassningen av regionalpolitiken till EU 2020-strategin, när det gäller att 
främja smart, renare och konkurrenskraftig tillväxt inom de regionala ekonomierna. I detta 
hänseende är kommissionens avsikt att öka de nationella och regionala myndigheternas 
medvetenhet om och engagemang i EU 2020-målen särskilt viktig. Lika viktig är 
kommissionens betoning av vår politiks centrala roll i unionens strategi för att komma ur 
krisen. 

Under perioden 2009–2010 tog kommissionen med parlamentets entusiastiska stöd fram 
begreppet makroregioner. Under 2011 kommer det att vara särskilt viktigt att utveckla dessa 
makroregioner så att tonvikten läggs vid Östersjöstrategin med alla dess aspekter, inbegripet 
pilotprojektet för att underlätta associeringen med Ryssland och ett korrekt genomförande av 
Donau-strategin.

PILOTPROJEKT:
I år har utskottsledamöterna lagt fram ett stort antal förslag till möjliga pilotprojekt, närmare 
bestämt 16 av vilka ett visst antal avser särskilda behov i makroregionen kring Donau, 
inbegripet det projekt som jag presenterar i detta yttrande,  och som jag hoppas att utskottet 
kommer att stödja.

Rubriken på det pilotprojekt som jag vill lägga fram är följande:

Mot en gemensam regional identitet och försoning mellan folken i makroregionen kring 
Donau. Enligt detta förslag ska utbildningsprogram och seminarier för ungdomar anordnas 
med målet att betona den gemensamma regionala identiteten hos alla folk som lever i 
makroregionen kring Donau. Olika program ska genom medborgarutbildning och möjligheter 
till kulturellt utbyte bidra till en progressiv, hållbar europeisk orienterad dimension av 
samexistens. Pilotprojektet ska alltså främja social och ekonomisk stabilitet i de berörda 
regionerna, särskilt genom åtgärder som främjar sammanhållningen mellan lokalsamhällen 
och framhäver det transnationella samarbetets mervärde. 

Det stödberättigade området ska vara makroregionen kring Donau och grannländer till denna i 
linje med Europeiska grannskapspolitiken. Stödberättigade program ska ha deltagare från 
minst tre medlemsstater från denna region.
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SLUTSATS:
Under de nuvarande ekonomiska förhållandena som saknar motstycke kommer de resurser 
som avsätts för det politikområde som allra mest bidrar till realekonomin att ha en avgörande 
betydelse för denna politiks effektivitet och möjligheter att stimulera innovation och stödja 
både nationella och lokala ekonomier i deras strävan att utvecklas till rena och hållbara 
kunskapsbaserade ekonomier som inkluderar alla. Under dessa förhållanden är det logiskt att 
vi önskar påverkar utvecklingen med ett antal nya idéer som ingår i alla föreslagna 
pilotprojekt. Föredraganden uppmanar därför kommissionen att genomföra alla de 
pilotprojekt som utskottet för regional utveckling beslutat att stödja.

FÖRSLAG

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

1. Europaparlamentet anser att anslagen för regionalpolitiken i budgetförslaget motsvarar 
unionens behov och dess insatser för att minska regionala skillnader. Parlamentet begär 
därför att alla budgetposter i underrubrik 1b ska behållas och i förekommande fall 
återställas.

2. Europaparlamentet noterar den ändring i den ekonomiska planeringen som man gjort för 
åren 2011–2013 för att ta hänsyn till punkt 17 i det interinstitutionella avtalet av den 
17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och 
sund ekonomisk förvaltning1.

3. Europaparlamentet välkomnar ökningen av åtagandebemyndigandena med 3,2 procent till 
ett belopp på 50 970 100 000 EUR, vilket lämnar en marginal på 16,9 miljoner EUR, samt 
ökningen av betalningsbemyndigandena med 16,9 procent till ett belopp på 
42 540 800 000 EUR. Parlamentet förväntar sig att dessa ökningar på ett effektivt sätt 
kommer att bidra till ekonomisk återhämtning i Europa och en smidig omläggning av 
ekonomin i linje med målen i EU 2020-strategin.  Parlamentet beklagar emellertid den 
låga nivån på marginalen i underrubrik 1b (16,9 miljoner EUR).

4. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att stödja och genomföra alla pilotprojekt 
som föreslagits av utskottet för regional utveckling.

5. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att genomföra ett pilotprojekt med syftet att 
främja en gemensam regional identitet och försoning mellan folken, till exempel i 
makroregionen kring Donau. Parlamentet anser att dessa pilotprojekt bör består av 
utbildningsprogram och seminarier organiserade för ungdomar med målet att främja 
möjligheter till kulturellt utbyte och bidra till en progressiv, hållbar, europeisk och 
framtidsorienterad dimension av samexistens. Parlamentet anser att detta skulle främja 
social och ekonomisk stabilitet i de berörda regionerna.

                                               
1 EUT C 139, 14.6.2006, p. 1.


