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FÖRSLAG

Utskottet för regional utveckling uppmanar utskottet för ekonomi och valutafrågor att som 
ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europarlamentet är av åsikten att en stark och väl finansierad sammanhållningspolitik är 
ett lämpligt och effektivt instrument för genomförandet av Europa 2020-strategin på grund 
av sina långvariga utvecklingsprogram, ett decentraliserat förvaltningssystem och 
införandet av unionens prioriteringar om hållbar utveckling.

2. Europaparlamentet påpekar att regionalpolitiken förfogar över en konsoliderade metod i 
form av ett integrerat tillvägagångssätt samt välutvecklade styrsystem som bidrar till 
mobilisering av lokala investeringar som skulle stödja den samordningen av den 
ekonomiska politiken på ett ändamålsenligt sätt.

3. Europaparlamentet beklagar att ambitionsnivån för de nationella målen är låg, att det finns 
en fokusering på kortsiktiga resultat och att EU i de flesta fall fortfarande är långt ifrån att 
nå de huvudmål som Europeiska rådet kommit överens om.

4. Europaparlamentet ser sig därför stärkt i sin uppfattning att strukturpolitiken måste 
inriktas på att stärka just regionala möjligheter och regionala berörda parter (och inte bara 
nationella).

5. Europaparlamentet påpekar att en starkare territoriell dimension i strategin, med 
beaktande av EU-regionernas särdrag och olika utvecklingsnivåer samt med direkt 
deltagande av regionala och lokala myndigheter och samarbetspartner i planeringen och 
genomförandet av de berörda programmen, kommer att skapa en starkare känsla av 
egenansvar i insatserna för att uppnå målen på alla nivåer och öka förståelsen för målen 
och resultaten ute på fältet.

6. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att närmare engagera och regelbundet 
rådfråga de nationella parlamenten, arbetsmarknadens parter, regionala och lokala 
myndigheter samt det civila samhället i utformningen av de nationella 
reformprogrammen.


