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FÖRSLAG

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

1. Europaparlamentet anser att budgetkonsolideringen måste vägas mot de investeringar som 
behövs för att å ena sidan uppnå målen i fördragen och å andra sidan minska krisens 
negativa effekter.

2. Europaparlamentet understryker att sammanhållningspolitiken under lång tid har visat att 
den ger ett mervärde i egenskap av ett viktigt investeringsverktyg som effektivt bidrar till 
att skapa tillväxt och sysselsättning genom att möta regionernas investeringsbehov. 
Därmed minskas skillnaderna mellan regionerna samtidigt som återhämtningen och 
utvecklingen i unionen som helhet främjas.

3. Europaparlamentet noterar oroat att den ökade genomförandetakten för de flesta program 
under budgetrubrik 1b i slutet av 2011 medförde betydande eftersläpningar i 
betalningarna, vilket måste åtgärdas genom tillräckliga betalningsbemyndiganden för 
2012.

4. Europaparlamentet är även oroat över att denna brist troligen kommer att förvärras under 
2013, samtidigt som genomförandetakten för programmen under budgetrubrik 1b 
förväntas öka ytterligare. Parlamentet uppmanar rådet och kommissionen att tillsammans 
med parlamentet omedelbart analysera och utvärdera beloppen och behoven så att inte 
genomförandet för 2013 äventyras. Om betalningsbemyndigandena blir för låga kan det 
medföra problem för program som i dagsläget fungerar väl.

5. Europaparlamentet uppmanar även rådet och kommissionen att noggrant utvärdera de 
verkliga behoven av utbetalningar under budgetrubrik 1b för 2013, så att man inte 
genomför orealistiska eller omotiverade nedskärningar och inte fattar beslut som går emot 
de prognoser som medlemsstaterna själva har tagit fram och som kommissionen har 
använt som grund för sina budgetförslag. Parlamentet betonar i detta sammanhang att man 
kommer att motsätta sig alla minskningar av betalningsbemyndiganden till nivåer som är 
tillräckliga för att täcka de behov som kommissionen räknar med utifrån dessa prognoser.


