
PA\840844SV.doc PE454.403v01-00

SV Förenade i mångfalden SV

EUROPAPARLAMENTET 2009 - 2014

Utskottet för regional utveckling

2010/2211(INI)

24.11.2010

FÖRSLAG TILL YTTRANDE
från utskottet för regional utveckling

till det särskilda utskottet för politiska utmaningar och budgetmedel för ett 
hållbart EU efter 2013

över politiska utmaningar och budgetmedel för ett hållbart EU efter 2013
(2010/2211(INI))

Föredragande: Constanze Angela Krehl



PE454.403v01-00 2/5 PA\840844SV.doc

SV

PA_NonLeg



PA\840844SV.doc 3/5 PE454.403v01-00

SV

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 
regionerna är bäst lämpade att aktivt genomföra denna politik och att det därför är 
kontraproduktivt med en sektorsindelning.

2. Europaparlamentet anser att sammanhållningspolitiken är en viktig del i 
Europa 2020-strategin och att en bra sammanhållningspolitik är en förutsättning för att 
EU:s gemensamma åtgärder ska blir framgångsrika.

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

4. Europaparlamentet betonar att sammanhållningspolitiken, som har den största enskilda 
budgeten, i flera årtionden har varit ett av EU:s viktigaste och mest framgångsrika 
politikområden.

5. Europaparlamentet påpekar att en modern sammanhållningspolitik måste klara de nya 
utmaningarna. Därför är det nödvändigt att fastställa prioriteringar.

– Vi behöver en hållbar ekonomisk tillväxt som påverkar arbetsmarknaden positivt 
både i städerna och på landsbygden.
– Vi behöver en välfungerande och modern infrastruktur (transporter, kommunikation, 
vatten/avlopp, avfallshantering och energi).
– Vi måste i sammanhållningspolitiken satsa på ökat stöd till

i) forskning, utveckling och innovation,
ii) utbildning och fortbildning,
iii) en integrerad stadsutveckling (däribland exempelvis främjande av 

energieffektivitet i byggnader),
iv) stärkande av den sociala dimensionen,
v) små och medelstora företag som drivkraft för regionernas ekonomiska och 

sociala utveckling.

6. Europaparlamentet stöder att ESF bör fortsätta att utgöra och förstärkas som en integrerad 
del i sammanhållningspolitiken och kräver en bättre samordning av ESF och 
sammanhållningspolitiken, så att landsbygdsområden kan involveras på lämpligt sätt och 
medel användas mer effektivt.

                                               
1 EUT C 117 E 6.5.2010, s. 38.
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7. Europaparlamentet påpekar att alla former av territoriellt samarbete bör stärkas.

8. Europaparlamentet efterlyser, i solidaritetens anda, ett särskilt stöd till de mest 
missgynnade regionerna i EU-27. Parlamentet betonar samtidigt att det krävs ett starkt 
mål 2 och välfungerande övergångsbestämmelser.

9. Europaparlamentet anser att en sektorsindelning av politiken skulle försvaga regionerna, 
eftersom det skulle gynna fragmentering, samtidigt som målet egentligen endast verkligen 
nås genom integrerade insatser. Parlamentet konstaterar att just regionerna redan nu och 
även i framtiden på ett utmärkt sätt bidrar med åtgärder mot klimatförändringarna och 
inom forskning och utveckling, innovation och teknisk utveckling. Parlamentet hänvisar i 
detta sammanhang till de viktigaste resultaten, som redovisades i kommissionens 
sammanfattande rapport från utvärderingen av Eruf 2000–2006, såsom 1,4 miljoner nya 
arbetsplatser, främjande av 38 000 forskningsprojekt och stöd till mer än 800 000 små och 
medelstora företag.

10. Europaparlamentet betonar att en framgångsrik sammanhållningspolitik kräver 
motsvarande finansiering och att denna absolut inte får vara lägre än för den nuvarande 
stödperioden 2007–2013.

11. Europaparlamentet påpekar att medlen måste användas på ett transparent och effektivt sätt 
i regionerna och utrustas med enklast möjliga regelsystem och god förvaltning.

12. Europaparlamentet påpekar att en bättre mix av olika finansieringsinstrument, såsom 
bidrag, lån och roterande fonder kan bidra till att medlen används effektivt.

13. Europaparlamentet kräver att utgiftskontrollen ska vara mer resultatinriktad i framtiden.

14. 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 bör absolut inte förkortas. Med en sjuårig löptid fram till 2020 skulle man 
även skapa en tydlig länk till EU 2020-strategin.

15. Europaparlamentet betonar att samfinansieringen och n+2- respektive n+3-reglerna bör 
behållas, och kunna ges större flexibilitet för särskilda situationer som kan förväntas 
uppstå under nästa programperiod. Parlamentet kräver att icke utbetalda medel ställs till 
förfogande för andra regioner istället för att återföras till medlemsstaterna.

16. Europaparlamentet påpekar att medel från fonderna, som har skapats inom ramarna för 
sammanhållningspolitiken, inte får användas som ”bestraffningsverktyg” inom stabilitets-
och tillväxtpakten. Detta skulle vara kontraproduktivt för de berörda regionerna, 
medlemsstaterna och EU.

17. Europaparlamentet betonar det stora mervärde som sammanhållningspolitikens 
solidaritetsinsats innebär. Parlamentet understryker att solidaritet inte är en enkelriktad 
insats utan att alla regioner i EU måste ha tillgång till sammanhållningspolitiken.

18. Europaparlamentet anser att förutom att regionerna främjas så innebär 
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sammanhållningspolitiken även att EU blir mer synligt i regionerna, och påpekar att ett 
bättre informationsarbete i medlemsstaterna skulle kunna göra detta ännu tydligare.

19. Europaparlamentet betonar uttryckligen att sammanhållningspolitiken är det enda 
europeiska politikområde som kan ses som ”intelligent”, ”miljövänligt” och 
”integrerande” i EU 2020-strategin. Parlamentet påpekar att detta ännu en gång visar på 
sammanhållningspolitikens betydelse som helhet, och motsätter sig en uppdelning i olika 
budgetposter.


