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KORTFATTAD MOTIVERING

INLEDNING:
Även om den ekonomiska återhämtningen ser ut på olika sätt i medlemsstaterna håller 
kommissionen på att, på grundval av en prognos om återgång till tillväxt under andra halvåret 
2012, utforma åtgärder för att öka tillväxten och sysselsättningen, för att förse Europas 
ekonomi med välbehövliga investeringar och arbetstillfällen. Samtidigt som kommissionen 
föreslår en ökning av åtagandebemyndigandena, som är begränsad till en inflationskorrigering 
och inriktad på en betydande ökning av nivån på betalningsbemyndigandena, har den i detta 
sammanhang fastställt fem huvudsakliga prioriteringar för 2013 års budgetförslag, nämligen 
investeringar för sysselsättningsskapande tillväxt, en ansvarsfull och realistisk budget, 
kontroll av resultaten, genomförande av administrativa åtstramningar och integrering av 
Kroatien.

Föredraganden delar kommissionens åsikt om det obestridliga mervärde som unionens 
sammanhållningspolitik tillför, och om dess roll som centralt politikområde för att främja 
investeringar, vilket är det bästa sättet att skapa arbetstillfällen och främja ekonomisk tillväxt. 
Parlamentet betonar emellertid att medan budgetmedlen under rubrik 1b ska användas för att 
anpassa politikområdena till målen i Europa 2020-strategin, är målen för 
sammanhållningspolitiken, och särskilt strävan att minska de regionala skillnaderna samt 
social, ekonomisk och territoriell sammanhållning, fortfarande av yttersta vikt. 

ÅTERINFÖRANDE AV FÖRSLAGET TILL BUDGET:
Vid beräkningen av budgetanslagen har kommissionen därför bedömt budgetbehoven med 
utgångspunkt i bestämmelserna och de ekonomiska ramarna i budgetramen för 2007–2013 
och det interinstitutionella avtalet, och anpassat alla belopp till relevanta beslut och 
bestämmelser. 

Föredraganden anser att kommissionen är den enda institution som förfogar över information 
som gör det möjligt att ha en överblick över de verkliga budgetbehoven i alla regioner. 
Föredraganden föreslår därför att eventuella nedskärningar som rådet föreslår bör annulleras, 
och att de belopp som ursprungligen föreslagits av kommissionen i budgetförslaget återinförs.

RESURSFÖRDELNINGEN MELLAN FONDERNA:
Resursfördelningen mellan de olika anslagen och fonderna ser ut på följande sätt:
Totala åtagandebemyndiganden för strukturfonderna (Eruf och ESF) uppgår till 
42 144,7 miljoner EUR och för Sammanhållningsfonden till 12 354,2 miljoner EUR, vilket 
innebär en total ökning med 3,3 procent jämfört med 2012. Ökningen av 
betalningsbemyndigandena är betydligt högre – 11,7 procent jämfört med 2012 
(48 975 miljoner EUR), och man har ansträngt sig att begränsa ökningen av de utestående 
åtagandena. Det bör emellertid noteras att kommissionens beräkning av budgetanslagen helt 
och hållet avser 2013 och att den utgår från att betalningsbehov från tidigare år har 
tillgodosetts. Varje avvikelse från denna beräkning kommer därför att innebära otillräckliga 
betalningsbemyndiganden.

DE VIKTIGASTE RESULTATEN AV POLITIKEN FÖR 2012:
De viktigaste resultaten av den politik som kommissionen har fastställt inbegriper återigen 
anpassningen av sammanhållningspolitiken till målen i Europa 2020-strategin samt 
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användningen av sammanhållningspolitiken som ett effektivt instrument för att bekämpa 
krisen, nämligen genom att ge stöd till medlemsstater som har särskilt stora behov, såsom de 
som omfattas av EU/IMF-programmen. I detta sammanhang har kommissionen tagit 
initiativet att föreslå för medlemsstaterna att när så är möjligt omfördela medel under 
strukturfonderna som ännu inte fördelats, att stärka medlemsstaternas ansträngningar att ta itu 
med ungdomsarbetslösheten och stödja små och medelstora företag genom att inleda ett 
gemensamt initiativ med åtta medlemsstater inom denna ram. Andra centrala områden 
kommer att vara den rättsliga ramen, genomförandemekanismerna för den framtida 
programplaneringsperioden och genomförandet av den gemensamma strategiska ramen. 
Kommissionen vill därför inrikta sig på att diskutera de strategiska 
investeringsprioriteringarna för 2004−2020 med medlemsstaterna och på förberedelserna av 
de operativa programmen. Arbetet med EU:s strategi för Östersjöområdet och EU:s strategi 
för Donauområdet förväntas fortsätta samtidigt som samarbetet om den atlantiska strategin 
kommer att utvecklas ytterligare tillsammans med GD Havsfrågor och fiske. Slutligen 
planerar kommissionen att arbeta för att konsolidera Kroatiens ställning som medlemsstat från 
den 1 juli 2013.

PILOTPROJEKT OCH TEKNISKT BISTÅND:
I år har medlemsstaterna på nytt föreslagit en nedskärning av antalet pilotprojekt och 
förberedande åtgärder. De flesta av dessa avser förlängningar av tidigare godkända åtgärder, 
det vill säga ”Atlantiskt forum för strategin EU-Atlanten”, ”För en gemensam regional 
identitet, försoning mellan nationer och ekonomiskt och socialt samarbete inklusive en 
alleuropeisk expert- och kompetensplattform i Donaus makroregion”, ”Förstärka det 
lokala och regionala samarbetet genom främjande av den europeiska regionalpolitiken 
på global nivå”, ”Fastställande av en styrningsmodell för Europeiska unionens 
Donauområde - bättre och effektiv samordning” samt ”Stöd till Mayotte eller andra 
territorier som eventuellt berörs i samband med övergången till ställning som yttersta 
randområde”.

De nya föreslagna åtgärderna inbegriper en förberedande åtgärd för utveckling av 
makroregionala strategier i Medelhavsområdet, ett pilotprojekt för den aktuella och inriktade 
ekonomiska potentialen i grekiska regioner, förutom huvudstadsregionen Aten, som en 
modell för konvergensregioner i EU, och slutligen ett pilotprojekt för utveckling av en 
tjänsteplattform för små och medelstora företags export.

En förlängning av åtgärden ”Tekniskt stöd och informationsspridning om Europeiska 
unionens strategi för Östersjöregionen samt en förbättrad kunskap om 
makroregionstrategin” föreslås också och bör därför också läggas fram som ett 
ändringsförslag till förslaget till budget.
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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 
minimibehov och mål för regionalpolitiken och begär därför att kommissionens förslag för 
budgetposterna under rubrik 1b ska upprätthållas eller vid behov återinföras.

2. Europaparlamentet betonar att ett effektivt och ändamålsenligt genomförande av 
regionalpolitiken är nyckeln till ekonomisk återhämtning och till uppnåendet av målen i 
Europa 2020-strategin, eftersom den inte bara bidrar till att skapa den rätta ramen för en 
stabil och hållbar ekonomisk tillväxt och nya arbetstillfällen, utan även till en effektiv 
minskning av regionala skillnader och uppnåendet av social, ekonomisk och territoriell 
sammanhållning, vilket är lika viktigt.

3. Europaparlamentet välkomnar ökningen av åtagandebemyndigandena under rubrik 1b 
med 3,3 procent till 54 499 miljoner EUR, och ökningen av betalningsbemyndigandena 
med 11,7 procent till 48 975 miljoner EUR, jämfört med 2012. Det sistnämnda beloppet 
inbegriper en minskning på 33,2 procent till 1 923 miljoner EUR av betalningarna för att 
avsluta perioden 2000–2006. 

4. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att stödja och genomföra alla pilotprojekt, 
förberedande åtgärder och åtgärder för tekniskt bistånd enligt förslagen för rubrik 1b från 
utskottet för regional utveckling.


