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KORTFATTAD MOTIVERING

INLEDNING:
Med parlamentets stöd håller kommissionen på att på grundval av en mer positiv ekonomisk 
översikt utforma åtgärder för tillväxt och sysselsättning under 2012. Kommissionen erkänner i 
detta sammanhang den mycket viktiga roll som EU-budgeten spelar som hävstångs- och 
stödinstrument för de åtgärder som genomförs inom medlemsstaternas budgetar. 
Kommissionen har därför fastställt tre huvudprioriteringar för förslaget till budget för 2012, 
nämligen investeringar för tillväxt inom ramen för budgetkonsolidering, förstärkning av 
budgetdelen i Europa 2020-strategin och förstärkning av Lissabonfördragets prioriteringar, 
samtidigt som man tar vederbörlig hänsyn till den rådande situationen och fokuserar på att det 
måste göras en noggrann bedömning av resultaten och av behoven på plats.

Föredraganden instämmer med kommissionens åsikt att man måste stärka EU:s gemensamma 
insatser och utnyttja synergier mellan sammanhållningspolitiken och andra politiska åtgärder 
på plats, och betonar att sammanhållningspolitiken är en investeringspolitik för att främja 
regionernas utvecklingsmål, genom stöd till de regioner vars ekonomiska utveckling släpar 
efter.

I den nuvarande situationen krävs det att kommissionen i högre grad engagerar sig om man 
ska kunna uppnå dessa mål, genom stöd till de medlemsstater som har svårigheter att 
genomföra sammanhållningspolitiken.

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 och de belopp som ska betalas för projekt som 
avslutades under perioden 2000–2006. Föredraganden anser att den enda institution som 
förfogar över information som gör det möjligt att ha en överblick över de verkliga 
budgetbehoven i alla 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 återinförs.

RESURSFÖRDELNINGEN MELLAN FONDERNA:
Resurserna fördelas mellan fonderna enligt följande:
40 945,9 miljoner EUR till strukturfonderna (Eruf och ESF) och 11 793,0 miljoner EUR till 
Sammanhållningsfonden. Ökningen av betalningsbemyndigandena på 8,4 procent bekräftar 
den trend med ett snabbare genomförande som inleddes 2010 och som visar på att 
sammanhållningspolitiken för 2007-2013 har uppnått marschfart, vilket också innebär att man 
kan förvänta sig ytterligare betydande ökningar av betalningarna för 2013. 

CENTRALA POLICYRESULTAT FÖR 2012:
De centrala policyresultat som fastställdes av kommissionen inbegriper både samordning av 
sammanhållningspolitikens mål med Europa 2020 och uppfyllandet av fleråriga mål genom 
att främja tillväxtpotentialen och sysselsättningen i de minst utvecklade medlemsstaterna och 
regionerna, stärka regionernas konkurrenskraft och främja en starkare territoriell integration.
Kommissionen förväntar sig att få resultat till följd av genomförandet av EU:s strategi för 
Östersjöområdet och EU:s strategi för Donauområdet när det gäller alla aspekter. Det är 
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särskilt viktigt att man antar den rättsliga ramen och genomförandemekanismerna för den 
kommande programplaneringsperioden 2014-2020. I detta sammanhang önskar 
kommissionen samordna utarbetandet och antagandet av den gemensamma strategiska ramen 
i nära samarbete med andra kommissionsavdelningar, och inleda diskussioner med 
medlemsstaterna om strategiska investeringsprioriteringar för perioden efter 2013. Slutligen 
hänvisas det till inrättandet av elektroniska clearingorganisationer i medlemsstaterna och 
regionerna, vars syfte är att man ska kunna samla in och utbyta uppgifter som avser 
finansieringen av projekt, och av interaktiva portaler för stödmottagare för att dessa endast 
ska behöva tillhandahålla sina uppgifter en enda gång och online kunna övervaka läget 
avseende deras ansökan och utbetalningen av stödet (”e-sammanhållningspolitik”).

PILOTPROJEKT OCH TEKNISKT BISTÅND:

I år har ledamöterna lagt fram ett begränsat antal förslag till potentiella 
pilotprojekt/förberedande åtgärder, varav de flesta huvudsakligen avser förlängning av 
tidigare antagna åtgärder. 

Kommissionen hördes informellt om behovet av att förlänga de nuvarande pilotprojekten och 
förberedande åtgärderna och ansåg att man borde fortsätta med de förberedande åtgärderna 
“Förstärkt regionalt och lokalt samarbete genom främjande av EU:s regionalpolitik på 
global nivå” och ”Fastställande av en styrningsmodell för Europeiska unionens 
Donauområde - bättre och effektiv samordning” samt med pilotprojektet “För en 
gemensam regional identitet, försoning mellan nationer och ekonomiskt och socialt 
samarbete inklusive en alleuropeisk expert- och kompetensplattform i Donaus 
makroregion”.

Den enda nya åtgärd som föreslogs var den förberedande åtgärden “Atlantiskt forum för 
strategin EU-Atlanten”, där man föreslog att det fastställs en övergripande handlingsplan 
med konkreta prioriteringar som ska tillämpas från och med 2014, med de atlantiska 
intressenternas deltagande. Handlingsplanen bör ha en stark koppling till regionalpolitiken 
och den integrerade havspolitiken och bör underlätta synergier med andra EU-politikområden. 
I detta sammanhang bör den förberedande åtgärden finansiera en plattform för dialog med 
intressenterna – det atlantiska forumet – i syfte att fastställa de prioriterade projekten och 
styrelseformerna för den atlantiska strategin och i syfte att utarbeta och anta handlingsplanen.

Inom ramen för samma informella förfarande inför bedömningen stöder kommissionen också 
en förlängning av åtgärden “Tekniskt stöd och informationsspridning om Europeiska 
unionens strategi för Östersjöregionen samt en förbättrad kunskap om 
makroregionstrategin”, som därför också bör läggas fram som ändringsförslag till 
budgetförslaget.
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FÖRSLAG

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

1. Europaparlamentet anser att beloppet i budgetförslaget för rubrik 1b motsvarar unionens 
behov och mål för regionalpolitiken och begär därför att kommissionens förslag för 
budgetposterna i rubrik 1b ska bibehållas eller vid behov återställas.

2. Europaparlamentet betonar att det effektiva och ändamålsenliga genomförandet av 
regionalpolitiken är viktigt för att man ska kunna uppfylla målen i Europa 2020-strategin, 
eftersom det inte bara bidrar till den faktiska minskningen av regionala skillnader utan 
också till att skapa den rätta ramen för en stabil och hållbar ekonomisk tillväxt och för 
skapande av sysselsättning.

3. Europaparlamentet välkomnar ökningen av åtagandebemyndiganden i rubrik 1b med 
3,4 procent till 52 738,9 miljoner EUR och ökningen av betalningsbemyndiganden med 
8,4 procent till 45 134,8 miljoner EUR under 2011, varav det sistnämnda beloppet 
omfattar minskningen med 35,2 procent till 3 110 miljoner EUR av de utestående 
åtagandena för 2000-2006, på grund av att denna programplaneringsperiod avslutas 2012.

4. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att stödja och genomföra alla pilotprojekt, 
förberedande åtgärder och åtgärder för tekniskt bistånd enligt REGI-utskottets förslag för 
rubrik1b.

5. Europaparlamentet välkomnar kommissionens avsikt, som godkänts av Europeiska rådet, 
att stärka synergierna mellan de nuvarande programmen för lån till vissa medlemsstater 
och strukturfonderna för att främja konkurrenskraft och tillväxt, och uppmanar 
kommissionen att öka sina ansträngningar för att hitta sätt som verkligen förbättrar 
medlemsstaternas allmänna kapacitet att effektivt genomföra program inom 
sammanhållningspolitiken.


